


વિદિશા

તેષાં દિક્ષુ પ્રવિતવિદિશા...

ભોળાભાઈ પટેલ



`એકત્ર’નો ગ્ંિ-ગષુલાલ
we share, we celebrate 

આપણી મધુર ગુજરાતી ભાષા અને એના મનભાવન સાહિત્ય માટનેાં સનેિ-પ્ેમ-
મમતા અને ગૌરવથી પ્ેરાઈને `એકત્ર’ પહરવારે સાહિત્યનાં ઉત્તમ ને રસપ્દ પુસતકોને, 
વીજાણુ માધ્યમથી, સૌ વાચકો ને મુકતપણે પિોંચાડવાનો સંકલપ કરેલો છ.ે

આજ સુધીમાં અમે જ ે જ ે પુસતકો અમારા આ વીજાણુ પ્કાશન-ebook-ના 
માધ્યમથી પ્કાશશત કરેલાં છ ેએ સવ્વ આપ www.ekatrafoundation.org પરથી વાંચી 
શકશો.

અમારો દૃવટિકોણ:

િા, પુસતકો સૌને અમારે પિોંચાડવાં છ ે– પણ દૃશટિપૂવ્વક. અમારો `વેચવાનો’ 
આશ્ય નથી, `વિેંચવાનો’ જ છ,ે એ ખરં; પરંતુ એટલું પૂરતું નથી. અમારે ઉત્તમ વસતુ 
સરસ રીતે પિોંચાડવી છ.ે

આ રીતે –

* પુસતકોની પસંદગી `ઉત્તમ-અને-રસપ્દ’ના ધોરણે કરીએ છીએ: એટલે કે 
રસપૂવ્વક વાંચી શકા્ય એવાં ઉત્તમ પુસતકો અમે, ચાખીચાખીને, સૌ સામે મૂકવા માગીએ 
છીએ.

* પુસતકનો આરંભ થશે એના મૂળ કવરપેજથી; પછી િશે તેના લેખકનો પૂરા 
કદનો ફોટોગ્ાફ; એ પછી િશે એક ખાસ મિત્વની બાબત – લેખક પહરચ્ય અને પુસતક 
પહરચ્ય (ટૂકંમા) અને પછી િશે પુસતકનું શીષ્વક અને પ્કાશન શવગતો. ત્યાર બાદ આપ 
સૌ પુસતકમાં પ્વેશ કરશો.

– અથા્વત્, લેખકનો તથા પુસતકનો પ્થમ પહરચ્ય કરીને લેખક અને પુસતક સાથે 
િસતધૂનન કરીને આપ પુસતકમાં પ્વેશશો.

તો, આવો. આપનું સવાગત છ ેગમતાના ગુલાલથી.



L

આ પુસતકના લેખકનો અને પુસતકનો પહરચ્ય રમણ સોનીનાં છ ેએ માટ ેઅમે તેમનાં 
આભારી છીએ.
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સજ ્વક ભોળાભાઈ પટલે



સરમુક-પદરચય

ભોળાભાઈ પટેલ (જ. 7 ઑગસટ 1934 – અવ. 20 મે 2012)

સાહિત્યકાર ભોળાભાઈ એટલે શવવેચક અનુવાદક શનબંધકાર. એના મૂળમાં 
અભ્યાસીની શજજ્ાસા-વૃશત્ત અને સજ ્વકનું શવસમ્ય એકસરખાં છ.ે શિંદીના અધ્યાપક, 
ગુજરાતીના લેખક. પ્રૉફેસર થ્યા પછી પણ ભણતા ગ્યા –અંગ્ેજીમાં એમ.એ., 
ભાષાશવજ્ાનમાં હડપલોમા ક્યુું. સંસકૃત-બંગાળી-અસશમ્યા-ઓહડ્યા-ફ્ેનચ ભાષાઓ 
શીખ્યા. નવલકથા-નાટક-કશવતા-શવવેચનનાં પુસતકોના અનુવાદો ક્યા્વ. શવવેચન-સંપાદનના 
મિત્વના ગ્ંથો આપ્યા. પણ પ્વાસરશસક ભોળાભાઈના સજ ્વનાતમક શનબંધોમાં એમનું 
તાજગીભ્યુું કુતૂિલ ને અખૂટ અભ્યાસવૃશત્ત એકસાથે ખીલી ઊઠ્યાં.

સાહિત્ય પહરષદના સામશ્યક `પરબ’નું ઘણાં વષ્વ સંપાદન ક્યુું. અગ્ણી 
સાહિત્યસંસથાઓ સાથે સંકળા્યેલા રહ્ા.

ભોળાભાઈ પટલે એટલે તાજગીભ્યુું સાતત્ય – પ્વાસમાં, અભ્યાસમાં, લેખનમાં 
અખૂટ રસવાળો શવિાર.
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 `વિદિશા’

વિદિશા – પ્વાસ-સાહિત્યના 11 શનબંધોનું આ પુસતક વત્વમાનકાળની આંગળી 
ઝાલીને ભૂતકાળમાં પણ શવિાર કરાવે છ.ે એ શવિાર સૌંદ્ય્વ-શવિાર છ.ે આજના 
મધ્યપ્દેશના શવહદશા શિેરમાં ફરતા ભોળાભાઈ કશવ કાશલદાસના `મેઘદૂત’ કાવ્યની 
રશસક નગરી શવહદશાને આંખ સામે ખડી કરે છ.ે તો, `ખજૂરાિો’ શનબંધમાં, શશલપોની 
મોિક અંગભંગીઓને જીવતી કરે છ ેને એ રશતશશલપોમાં પ્ફુલ્લ સૌંદ્ય્વનો અનુભવ કરાવે 
છ.ે આ શનબંધોની ભાષામાં ને સથળો જોવાની લેખકની રશસક દૃશટિમાં એક રોમૅશનટક લિર 
છ ે– પણ એ મસતી છીછરી નથી પણ ઘુંટા્યેલી છ ેએટલે સૌંદ્ય્વનો સાચો બોધ કરાવે 
છ.ે એથી, તે જ્યાં જ્યાં જઈ આવ્યા છ ેત્યાં જવા માટ ેઆપણા મનને અધીરં કરે છ.ે તો, 
જલદી પ્વેશીએ એમના રસ-શવશ્વમાં –

સર ્જક અને કૃતિ પરિચય : િમણ સોની
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અપમુણ

અવનલા િલાલને



વનિેિન

શ્ી શનરંજન ભગતે ‘સાહિત્ય’ ત્રરૈમાશસક માટ ે શનબંધ લખવાનું મારે માટ ે અશનવા્ય્વ ન 

બનાવ્યું િોત તો કદાચ આ પુસતક િ્યાતીમાં ન આવ્યું િોત.

પિેલો શનબંધ ‘શવહદશા’ સાંભળી જઈ શ્ી શનરંજન ભગતની સાથે જ શ્ી ચંદ્રકાનત શેઠ ે

આનંદ વ્યકત ક્યયો, ‘સાહિત્ય’માં છપા્યા પછી અનેક શમત્રોએ. સવાશતબિેનના પરીક્ણમાંથી 

પણ એ ઉત્તીણ્વ થ્યો. શ્ી રઘુવીરે એક આખી શ્ેણી રચવા સૂચન ક્યુ્વ.

‘સાહિત્ય’માં જમેજમે આ શનબંધો છપાતા ગ્યા, તેમતેમ અનેક સાહિત્યકાર શમત્રોએ 

અને જીવનનાં અન્ય શવશવધ ક્ેત્રોમાં રિેલા શમત્રો અને મુરબબીઓએ પત્ર દ્ારા કે કવશચત્ 

વાતચીતમાં પોતાની પ્સન્નતા (કવશચત્ કોઈ શનબંધ પરતવે અપ્સન્નતા્ય) વ્યકત કરી છ.ે

શ્ી ઉમાશંકર જોશી અને શ્ી િહરવલ્લભ ભા્યાણીએ શનબંધોની રચનારીશતને પ્ભાશવત 

કરી છ.ે શ્ી ભગતભાઈ શેઠ ે‘સાહિત્ય’ના ચાર અંક પ્ગટ થ્યા કે તરત આ શનબંધો પુસતક 

રૂપે પ્કટ કરવાની તતપરતા દાખવી. અન્ય બે સંસથાઓએ પણ એવી તતપરતા બતાવેલી.

આ શનબંધોમાં મુખ્ય સંવેદના ભ્રમણની છ.ે એ ભ્રમણ કરવામાં ક્યારેક એકાકી િતો, 

ક્યારેક શમત્રવૃનદ સિ. આ શનબંધોમાં એ સિપ્વાસી સાથીઓનું્ય કતુ્વતવ છ.ે

નતમસતકે સૌના ઋણનો સવીકાર કરં છુ.ં

‘શચશલકા’ શનબંધ સંસકૃશતમાં છપા્યો િતો. ‘કાશી’ અને ‘તેષાં હદક્ું:’ શસવા્યના બાકીના 

આઠ ‘સાહિત્ય’ના આઠ અંકોમાં છપા્યેલા છ.ે શનબંધોમાં અિીં ક્યાંક થોડો ફેરફાર ક્યયો છ.ે

એ પણ એક સુ્યોગ છ ે કે ‘શવહદશા’ના અંગત ઋણસવીકારની આ પંશકતઓ ‘ચરથ 

શભકખવે’–નો આદેશ જ ે ભૂશમ પરથી ગૌતમ બુદ્ ે આપ્યો િતો, તે સારનાથની પશવત્ર 

ભૂશમ પર લખવાની ઇચછા થઈ આવી.

ભોળાભાઈ પટેલ

મૃગદાવ 

સારનાથ-વારાણસી 

26-1-1980



પાંચમી આિૃવતિ પ્રસંગે

‘શવહદશા’ની પાંચમી આવૃશત્ત છપાઈ રિી છ,ે એ પ્સંગે એક લેખક તરીકે પ્સન્નતા 

અનુભવું છુ.ં દેશશવદેશના ગુજરાતી સહૃદ્ય વાચકોએ ‘શવહદશા’નું ઉષમાથી સવાગત ક્યુું 

છ.ે કોઈ દંપતીએ તો પોતાના સંતાનનું નામ શવહદશા રાખી એ પુસતક માટનેો પોતાનો 

પ્ેમ વ્યકત ક્યયો છ.ે એવા પણ શમત્રો છ ેજમેણે શવહદશાની વેત્રવતીના પ્વાિમાં પગ બોળી 

‘શવહદશા’નો પાઠ ક્યયો છ.ે ખજુરાિોની પોતાની સફર પ્સંગે ‘શવહદશા’નાં ‘ખજુરાિો’ શનબંધની 

આંગળી પકડીને ત્યાંના શશલપસથાપત્યને બારીકાઈથી જો્યાં છ,ે જોકે એવી કશી ગાઈડ 

બુક બનવાનો ‘શવહદશા’નો ઉપક્રમ નથી જ નથી. ‘માંડ’ુ વાંચી મારાં છાત્રો ત્યાં પિોંચી 

ગ્યેલાં! એનાં વાચકો એમ દેશ ખૂંદવા નીકળી પડ ેએવો્ય એક ઉદ્શે એના લેખકનો ખરો, 

સહૃદ્ય વાચકોની ચેતનામાં ‘િેથા ન્ય, િેથા ન્ય’નો અશાંત ઉદ્ગે જાગે એમ ઇચછા કરં.

‘શવહદશા’ પછી ભ્રમણ-શનબંધનાં બીજાં મારાં પુસતકો પ્ગટ થ્યાં છ,ે પણ ‘શવહદશા’એ 

પોતાની અનન્યતા જાળવી રાખી છ.ે ‘શવહદશા’નાં પ્વાસો જ ેપ્સન્ન મનઃશસથશતમાં થ્યા છ,ે 

એવી મનની અવસથા સદા ક્યાં ટકતી િો્ય છ?ે સિપ્વાસી શમત્રોનો આતમી્ય ઉલ્લાસ 

એમાં ભળી ગ્યો છ.ે

‘શવહદશા’નો હિનદી અનુવાદ હદલિીના રાધાકૃષણ પ્કાશને પ્ગટ કરી સમગ્ દેશમાં 

ભાવકોને તે પિોંચતી કરી. ‘ખજુરાિો’ શનબંધ ખજુરાિોની સિસ્તાબદી પ્સંગે ભારતી્ય 

જ્ાનપીઠ ે પ્ગટ કરેલ ‘ખજુરાિો કી પ્શતધવશન્યાઁ’ એ નામે હિનદી અને પછી અંગ્ેજી 

પુસતકોમાં સથાન પામ્યો છ.ે

‘શવહદશા’ની પ્થમ આવૃશત્તમાં રિી ગ્યેલી અશુશદ્ઓ દૂર કરીને (સવ) બાલુભાઈ 

પારેખે અત્યંત મમતાપૂવ્વક પુનમુ્વદ્રણ માટ ે પહરશુદ્ વાચના તરૈ્યાર કરી આપી િતી, તેનું 

કૃતજ્ભાવે સમરણ કરં છુ.ં

આ પાંચમી આવૃશત્તમાં કેટલાક સહૃદ્યોના પ્શતભાવ આપવાની ઇચછા કરી છ.ે એ સૌ 

ભાવકોનો પણ આભાર માનું છુ.ં

આશા રાખું છુ ં કે ‘શવહદશા’ વ્યશકતમાત્રની ચેતનામાં પડલેી રઝળપાટની વૃશત્તને આહ્ાન 

આપતી રિેશે.

ભોળાભાઈ પટેલ

30 ઑગસટ, 2002, નગીનદાસ પારેખ જનમહદન



વિદિશા

ચુલ િાિ કબેકાિ અંધકાિ તિરિશાિ તનશા.

– જીિનાનંિ િાસ

નામમાં ઘણું બધું િો્ય છ.ે ઉજજશ્યની કે શ્ાવસતી કરતાં શવહદશા નામ વધારે ગમે 

છ.ે જોકે આ બધી પ્ાચીન નગરીઓનાં નામ સાંભળતાં જ મન ચંચલ બની ઊઠ ેછ ેઅને 

ઇશતિાસ-ભૂગોળના સીમાડા ઓળંગી ઊડવા માંડ ે છ ે– નદીઓની પેલે પાર, પિાડોની પેલે 

પાર, શતાબદીઓની પેલે પાર. કંઈ કેટલી્યે વાર મન આ બડી નગરીઓના રાજમાગ્વ 5ર 

કે સાંકડી શેરીઓમાં ભમતું રિે છ,ે કંઈ કેટલાં્ય નામની આસપાસ સવપનજાળ ગૂંથતું રિે 

છ ે– કાશલદાસ કે ભવભૂશત જવેા કશવની આંગળી પકડીને.

એક આધુશનક કશવ જીવનાનંદ દાસે જ્યારે તેમની કાવ્યનાશ્યકા વનલતા સેનના મોઢાને 

શ્ાવસતીનું શશલપ કહ્ું ત્યારે શ્ાવસતીના આજ ેિ્યાત નિીં એવા કોઈ મંહદરની શશલપખશચત 

સૃશટિમાંથી એક નમણો, પાષાણમાં કંડારી કાઢવામાં આવેલો છતાં્ય નમણો ચિેરો ઊપસી 

આવ્યો. પણ પછી મન શવહદશાની રાશત્રના અંધકારમાં લીંપાતું ગ્યું, કેમ કે કશવએ કહ્ું કે 

વનલતા સેનના કેશ તો િતા શવહદશાની રાશત્રના જુગ-જુગ-જૂના અંધકાર જવેા!

અંધકાર જવેા કેશ – શવહદશા નગરીની રાશત્રના અંધકાર જવેા કેશ. શું અંધકારનું પોત 

સથળકાળ બદલાતાં આછુ ં ઘટ્ટ થતું િશે કે કશવ શવહદશાની રાશત્રના અંધકારની વાત કરે! 

કશવ કાશલદાસે સૂશચભેદ્ય અંધકારની વાત કરી છ,ે પણ તે તો ઉજ્જશ્યનીના મેઘલી રાતના 

અંધકારની, અને એ અંધકારમાં્ય તે અશભસાહરકાઓ શપ્્યતમને મળવા નીકળી પડતી 

િતી. આ શવહદશાના અંધકારને તો સદીઓ વીતી ગઈ છ ે અને એ અંધકાર જવેા કેશની 

વાત સાંભળતાં કેશ ને અંધકાર અને વનલતા ને શવહદશા, બધું એકાકાર થઈ જા્ય છ.ે..

*

‘્યહદ આપ શવહદશા નિીં જાતે િૈં તો’ – સાંચીસતુપની ટકેરીની તળેટીના માગ્વ પર એક 

બોડ્વ િતું, તેમાં લખ્યું િતું કે અિીં આટલે આવ્યા પછી અિીંથી શવહદશા નિીં જાઓ તો 

આટલું આટલું જોવાનું ચૂકશો. એ સૂશચ તો ઠીક પણ એમાં એવું નિોતું લખ્યું કે શવહદશા 



નિીં જાઓ તો શવહદશા જોવાનું ચૂકી જશો – અમારે તે શવહદશા જોવું િતું.

*

‘શવહદશા આ ગ્યા–’ એક કસબાની ભાગોળમાં બસ ઊભી રિી, તડકામાં ધૂળ ઊડી 

રિી. ધૂળશમશશ્ત તડકામાં અમે પગ મૂક્યા. આ શવહદશાનગરી. ‘કબેકાર અંધકાર’ ક્યાં અને 

શરદનો ઉજજવલ તડકો ક્યાં! આમતેમ ફરીને જો્યું – બસસટનૅડ જવેું બસસટનૅડ. બસસટનૅડ 

પર િો્ય તેવી િોટલે, થોડાં પેસેનજરો, ત્રણચાર નવરા માણસો, થોડી ઘોડાગાડીઓ, બસો 

અને બસ જ ેરસતા પર અમને ઉતારી ગઈ તે દૂર દૂર જતો રસતો – નર5શત 5થ – રાજમાગ્વ. 

િંુ હદશાિારા બની શવહદશા ઢૂઢંતો િતો – પ્શથત શવહદશા. કાશલદાસના ્યક્ે મેઘને રસતો 

બતાવતાં બતાવતાં કહ્ું િતું. ‘તેષાં હદક્ુ પ્શથતશવહદશા...’ દશાણ્વની રાજધાની શવહદશા 

િતી. શભલસાના બસસટનૅડ પર શવહદશા ક્યાં? શવહદશામાંથી શભલસા થઈ ગ્યું િતું અને 

િવે થોડાં વષયોથી શભલસામાંથી શવહદશા થઈ ગ્યું છ.ે ભા્યાણીસાિેબનો વ્યુતપશત્તશવદ્ તો 

કિેશે ના, શભલસાને શવહદશા સાથે સંબંધ નથી. મૂળ નામ તો િશે ભ્રાશજલસવામી, તેમાંથી 

થ્યું ભાઇલ્લસાંઈ, તેમાંથી થ્યું ભાઇલ્લસા, અને તેમાંથી થ્યું શભલસા! ભલે તેમ િશે. મારે 

તો મૂળ શવહદશા જોઈએ. કદાચ અત્યારના ગામની ઉગમણે જ ે ખંહડ્યરો છ,ે તે પ્ાચીન 

શવહદશાનાં િો્ય. એ શવસતાર બેસ નદી પરથી બેસનગર નામથી જાણીતો છ.ે પણ સમગ્ 

શવસતાર શવહદશા ગણા્ય એવું મારં પક્પાતી મન કિે છ.ે

અવા્વચીન શવહદશાના બસસટનૅડ પર બપોરના તડકામાં આમતેમ ફરી આખરે િોટલેના 

બાંકડા પર શનરાંતે બેઠલેા એક-બે સજ્જનોને પૂછું – ‘ક્યા દેખનેકા િરૈ ્યિાં?’ અમારી સામે 

કુતૂિલથી જો્યા પછી એકે કહ્ું, ‘વરૈસે ્યિાં તો કુછ નિીં િરૈ દેખને જ રૈસા. લેહકન નદીકે ઉસ 

પાર બાબાકા ખંભા િરૈ ઔર ગુફાએં િૈં ઉદ્યશગહરકી. દૂર િરૈ. ઘોડાગાડીસે જાના િોગા.’

ત્રણચાર ઘોડાગાડીઓ પડી િતી. એક સારા ઘોડાવાળી ઘોડાગાડી પસંદ કરીએ તો ઠીક. 

પણ ઘોડાગાડીઓ અને ઘોડાગાડીવાળા બધે સરખા. દેશની શવશવધતામાં એકતાનો અનુભવ 

કરાવે. પણ અમે જ ે ઘોડાગાડી પસંદ કરી તેનો િાંકનાર તો ભારે મોટો અશ્વશવદ્યાશવદ 

િો્ય તેમ વાતો કરતો િતો, કેમ કે એનો ઘોડો અટકી અટકી ગશત કરવા લાગ્યો ત્યારે 

અમારામાંના એકે એ ઘોડા શવષે જરા ઘસાતું કહ્ું િતું. અમને એવું લાગ્યું કે કદાચ 

િમણાં બાિુકરૂપે રિેલા છદ્મવેશી નળરાજા જવેું જાદૂ તો નિીં કરી બેસે! િમણાં ઘોડાના 

કાનમાં મંત્ર ફંૂકશે અને પછી તો પલકમાં જોજનના જોજન... પણ એવું કશું ન બન્ંુય અને 

અશ્વ એ જ ગશતએ ચાલતો રહ્ો – શવહદશાના – શભલસાના લાંબા પણ સાંકડા માગ્વ પર.



આ માગ્વ પર જરૂર એક વાર પવનવેગી રથો દોડતા િશે. એક સમ્યમાં દશાણ્વની 

રાજધાની િતી શવહદશા. હદગનતમાં એની કીશત્વ ફેલા્યેલી િતી, િરૈિ્યવંશી રાજાઓના સમ્યમાં 

શવહદશા વરૈભવમાં આળોટતી. અિીંની પાણીદાર તલવારોથી મૌ્યયોએ પોતાનો રાજ્યશવસતાર 

સાધ્યો િતો. ચંડ અશોકની એક રાણી શવહદશાની િતી, જનેે લીધે પછી શપ્્યદશશી અશોકે 

નજીકમાં આવેલી સાંચીની ટકેરી પર સતુપ બંધાવ્યો િતો. શવહદશામાં શ્ી અને સમૃશદ્ 

િતી, વીરતા િતી અને રશસકતા િતી. અિીં કશવ કાશલદાસનો અશનિશમત્ર માલશવકાની 

છશબ જોઈ એના પ્ેમમાં પડી ગ્યો િતો. અિીં આસપાસ ક્યાંક અશનિશમત્રનું ઉપવન િશે.

રામશગહરથી ઊપડલેો કાશલદાસનો મેઘ લાંબી ફાળો ભરતો, માળવાનાં તરતનાં ખેડલેાં 

ખેતરોમાં ‘મોતી પેરતો’, આમ્રકૂટ અને તે પછી શવનધ્યનાં ચરણોમાં પથરા્યેલી રેવા પાર 

કરી આ દશાણ્વ પ્દેશ પર થઈ ઊડ્ો િશે. શવનધ્યની આ તરફની ભૂશમ જ એવી િતી કે 

ઉતાવળે જતાં મેઘની ચાલ પણ મંદ પડી જા્ય. એને કંઈ ને કંઈ બિાને ખોટી થવાનું મન 

થા્ય, અને તેમાં વળી પાછાં કેવડા ફૂટતાં પીળી વાડોથી શોભતા બગીચાવાળાં દશાણ્વનાં 

ગામ આવે, વળી પાછાં એ ગામના સીમાડા પરનાં વૃક્ો પંખીઓના માળા બાંધવાની 

પ્વૃશત્તનો આરંભ થતાં કલબલાટથી ગુંજતાં િો્ય; અને એ સીમાડા જાંબુ પાકવાથી શ્યામ 

દેખાતા િો્ય – ત્યારે તો અિીં માનસરોવર જતા િંસો પણ કેટલુંક રિી પડતા. પણ આ 

શભલસામાં અમે રિી શકીએ તેમ નિોતા. રસતાની આસપાસ નાનીમોટી દુકાનો, બપોરની 

વેળા િોવાને લીધે િશે કદાચ, સુસત િતી. એક વેળા આ શવહદશા વ્યાપારનું કેનદ્ર િતું. 

આખા દેશમાં જતા રસતા અિીં મળતા. ઉત્તર-પૂવ્વમાંથી આપણી આ તરફ આવનારને શવહદશા 

થઈને આવવું પડતું અને આપણે ત્યાંથી ઉત્તરમાં કે પૂવ્વમાં જવું િો્ય તો શવહદશા આવે.

માગ્વનો ઢોળાવ શરૂ થતાં ઘોડાગાડી આસફાલન સાથે વેગવતી બની. અમારાં શરીર 

પણ ઊછળી રહ્ાં િતાં, અને િજી ઢાળની સમાશતિ આવે તે પિેલાં તો શસનગધ તડકામાં 

નદીનાં વાહર વિી જતાં િતાં. આ જ તો પેલી વેત્રવતી – બેતવા.

વેત્રવતીમાંથી બેતવા અને િવે પાછી બેતવામાંથી વેત્રવતી બની છ.ે વેત્રવતી એટલે 

નેતરની સોટીવાળી એવો એક અથ્વ થા્ય. વેત્રવતીને હકનારે કદાચ નેતર ઘણું ઊગતું 

િશે. ગમેતેમ, પણ વેત્રવતી કિો ત્યારે એ નામ સાથે જુદો ઇશતિાસ જાગે, બેતવા કિે 

ત્યારે જુદો. બુંદેલખંડનો બિુ ઇશતિાસ બેતવાની આસપાસ રચા્યો છ,ે પણ વેત્રવતી તો 

કાશલદાસની ને! કાશલદાસ આ દશાણ્વ તરફના એટલે કે પૂવ્વ માળવાના કોઈ ગામના િોવા 

જોઈએ – કદાચ આજનો છત્તીસગઢનો શવસતાર. કોઈ બિાને આ પ્દેશની વાત કરવાની 

મળી જા્ય તો તક ક્યાં ચૂક્યા છ?ે અિીંની નાનામાં નાની નદી સાથે એમને નેિ છ,ે 



એની બધી ખાશસ્યતો જાણે પાછા. વળી કાશલદાસને મન તો નદી એટલે નારી! વેત્રવતીના 

ભ્રૂભંગની એમને ખબર છ!ે

બે હકનારા વચચે થઈને વેત્રવતી વિી રિી છ,ે નગરનું નારીવૃંદ વેત્રવતીના ઘાટ ઉપર 

છ,ે કોઈ પ્ક્ાલનરત, કોઈ સનાનશનરત. આથમણી કોરથી વિેતી આવે છ ે વેત્રવતી. વચચે 

વચચે શશલાઓએ માથું ઊંચક્યું છ.ે રેવાની જમે આ પણ ઉપલશવષમા છ ે કે?

ઘોડાગાડીમાંથી ઊતરી, દોડીને અમે વેત્રવતીને હકનારે પિોંચી ગ્યા. ઘોડાગાડીમાં 

બેસીને નદી પાર કરી શકાત. પુલ પરથી નિીં, પાણીમાં થઈ. એક આડબંધ છ,ે તેના પર 

થઈ જવાનું. પાણી બંધને પાર કરી વિી રહ્ાં િતાં. ક્યાંક ઘૂંટણસમાં, ક્યાંક ઢીંચણસમાં. 

આડબંધ એટલે પથથરો ગોઠવી દીધેલા એટલું. એટલે પાણી પથથરો સાથે અફળાઈ શનનાદ 

જગવી વિેતું રિેતું. નદી પર એક પુલ િતો. ઠરેઠરે તૂટી ગ્યો િતો. તેનું સમારકામ ચાલતું 

િતું. શસમેનટનું પ્વાિી તરૈ્યાર કરતા ્યંત્રના અવાજ સાથે વેત્રવતીનો કલનાદ શવસંવાદી 

લાગતો િતો. ઘોડાગાડીવાળો ખાલી ઘોડાગાડી લઈ સામે પાર ચાલ્યો. અમે નદી મધ્યે 

ઢીંચણપૂર પાણીમાં ઊભા રિી ગ્યા.

વેત્રવતીની ચંચલ લિરીઓમાંથી એક અંજશલ ભરી જળ ઓઠ ે લઈ આવ્યો. લબધમ્ 

ફલમ્. શીતલ મધુર પાણી. પણ શવહદશા પર થઈને ઊડતાં મેઘને તો કાશલદાસના ્યક્ે 

કેવી ભારે લાલચ આપી િતી! ્યક્ે મેઘને કહ્ું િતું કે પિેલાં તો બિુ જાણીતી એવી 

શવહદશા નગરી એ તરફ આવશે અને પછી જ્યારે તું ત્યાં પિોંચીશ ત્યારે તને તારી જ ે

રશસકતા છ,ે તેને અનુરૂપ ફલોપલશબધ તરત જ થશે :

િેષાં રિક્ુ પ્રતિિતિરિશાલક્ણાં િારધાની 

ગતિા સદ્યઃ ફલમતિકલં કામુકતિસય લબ્ધિા । 

િીિોપાનિસિતનિસુભગં પાસયતસસિાિુ યસમા- 

તસભ્રૂભંગં મુખતમિ પયો િેત્રિતયાશ્વલોતમ્જ ।।

તો મેઘને પીવા મળવાનું િતું મીઠા અધરરસ જવેું આ વેત્રવતીનું વાહર, પણ એટલી 

સાદી રીતે વાત કરે તો કાશલદાસ શાના? ભ્રૂભંગથી જાણે નાશ્યકાનો શનષેધ સૂચવા્ય છ ે

અને શનષેધની મુદ્રાવાળા મુખને ચૂમવામાં એક શવશેષ મધુરતા િોવાનો કશવ સંકેત કરે 

છ.ે કશવને પણ કોઈ ‘સંભ્રૂભંગ વેત્રવતી’ની મુખમુદ્રા સમરી આવી િશે. શવહદશા પર થઈને 

જતો મેઘ ઝૂકી આવ્યો િશે વેત્રવતી પર.

પ્વાિ વચચે ડોક કાઢીને ઊપસી આવેલી શશલા પર બેસી જલસપશ્વ માણી રહ્ો. ચટલુ 



શફરીઓનું ઉદ્ત્વન પણ જોતો િતો. કેટલી્ય શતાબદીઓથી આ નગરીને આમ જ આ 

નદી ભીંજવી રિી છ.ે કાશલદાસ પણ એમનાં શરૈશવકાળે કે હકશોરકાળે વેત્રવતીની ક્રોડ ે

કંઈ કેટલું્યે સુખ પામ્યા િશે. આજ ે પણ વેત્રવતીનો હકનારો ગાજી રહ્ો છ.ે સ્તીઓનો 

કલકોલાિલ છ,ે પણ એ બધી કામગરી સ્તીઓ છ.ે નિીંતર આપણને પણ આ પહરસરનું 

વણ્વન કરતાં કાદંબરીકાર બાણની જમે આવી કોઈ પંશકત સુઝત-

મજ્જનમાલિતિલાતસનીકુચિટાસફાલનરર ્જરિિોતમ્જમાલયા િેત્રિતયા 

પરિગિા તિરિશાતભધાન િારધાનયાસીત્...

‘બાબુજી, ચશલ્યે દેર િો જા્યગી–’ સામે કાંઠથેી ઘોડાગાડીવાળાનો અવાજ નદીનાં 

કલકલમાં સંભળા્યો. ઢોળાવે ચઢાવી ઘોડાગાડી ઊભી રાખી, નીચે ઊતરી તે અમને 

બોલાવતો િતો. વેત્રવતીનો સંગ છોડવો ગમતો નિોતો. આમે્ય આવું વિેતું પાણી મન 

આકુલ કરી મૂકે છ.ે ‘નદી દેખી કરે સનાન’ જવેું વલણ મારં પણ કંઈક છ.ે કપડાં અને 

દેિ વેત્રવતીની શશલાસફાલનજજ ્વહરત ઊશમ્વમાલાથી ભીંજા્યાં િતાં તે સનાનશવશધ થઈ જ 

ગઈ િતી. સામે હકનારે પગ મૂકતાં જ ભીના પગે માટી ચોંટી ગઈ. ઢાળ ચઢી રથારૂઢ 

થ્યા અને શવહદશાની આથમણી કોરે આવેલા ઉદ્યશગહરના માગ્વ પર ઘોડાના ડાબલા 

સંભળાવા માંડ્ા.

ઉદ્યશગહર અનેક સથળે િો્ય છ.ે ભુવનેશ્વર પાસે આવેલી ઉદ્યશગહર ખંડશગહરની ગુફાઓ 

પણ અત્યંત પ્ાચીન છ.ે સાપુતારાના આપણા શગહરમથક પર પણ એક ઊંચી ટકેરીને 

‘ઉદ્યશગહર’ એવું નામ આપી દેવામાં આવ્યું છ.ે શવહદશામાં પણ ઉદ્યશગહર. ઉદ્યશગહરના 

માગગે જતાં ડાબી બાજુએ વેત્રવતીને કાંઠ ે કારખાનાની એક ચીમની જોઈ. આ કારખાનાની 

કાશલદાસે ક્યાંથી કલપના કરી િો્ય? કાશલદાસના સમ્યમાં તો અશનિશમત્રનું કે એવા કોઈ 

રાજવીનું પ્મદવન પણ િો્ય. એમાં િો્ય બકુલાવશલકા, ચતુહરકા, મદશનકા, શનપુશણકા કે 

માલશવકા. પણ ભલા આ કારખાનામાં તો એ બધાં ક્યાંથી િો્ય? એ આખો પહરવેશ 

પલટાઈ ગ્યો છ.ે

રવીનદ્રનાથ ‘સેકાલ’માં સમરે છ ે તેમ, ‘એ સમ્ય િતો જ્યારે કોઈ શનપુશણકા કે 

માલશવકાના ચરણપ્િારથી અશોક ખીલી ઊઠતો, તેમના મુખની મહદરાથી બકુલ પ્ફુલ્લી 

રિેતું. એ સમ્ય િતો જ્યારે તેઓના િાથમાં લીલાકમલ રિેતું, અલકમાં કંુદકળી અને 

કાનમાં શશરીષ શોભતાં. કાળા કેશમાં તેઓ લાલ જાસૂદનું ફૂલ ભરાવતી અને સીમંતમાં 

દામણીને સથાને કદંબ. તેઓ બધી અષાઢ આવતાં દૂર દેશાવર ગ્યેલા શપ્્યની એકીટશે 



રાિ જોતી અને બેઠી બેઠી પૂજાના એક એક પુષપથી શપ્્યશવરિના હદવસો ગણતી. વિાલી 

સાહરકાને શપ્્યતમનું નામ શશખવાડતી, કંકણના રણકારથી મોરને નચાવતી, સારસીને 

કમળકળીઓ ખવડાવતી, નાના આંબાના ક્યારામાં જળ સીંચતી... નથી, નથી, એ સમ્ય 

િવે નથી. ચાલ્યો ગ્યો એ સમ્ય અને ચાલી ગઈ છ ે એ સમ્યની સાથે જ શનપુશણકા, 

ચતુહરકા અને માલશવકાની મંડળી.’

એકાએક આંચકા સાથે ઘોડાગાડી ઊભી રિી, એટલું જ નિીં પાછી જવા લાગી. 

ઘોડો અહડ્યલ બની ગ્યો િતો અને પાછા પગે ચાલવાનો ઉપક્રમ કરતો િતો. ત્યાં 

ચાબુક વીંઝતા ઘોડાગાડીવાળાની વાગધારા શરૂ થઈ – ‘અજી સા’બ, આપ નિીં જાનતે...

્યિ ઘોડા...’ અને પછી એ ઘોડા શવશે અને સમસત શવહદશાના ઘોડા-શચહકતસક તરીકેના 

પોતાના અનુભવ શવશે ડચકારાઓ વચચે એવી રીતે વાત કરતો િતો કે એવું થા્ય કે 

સૂ્ય્વના પેલા સતિ અશ્વોમાંથી એક જ ે ‘ક્યાંથી અિીં આવી પડ્ો’ – એના સારશથ અરણ 

સાથે! અમારે ઊતરી જવું પડ્યું. એ્ય તે ઠીક થ્યું. વેત્રવતીની ઉપાનત્ય ભૂશમનો સપશ્વ 

થ્યો. આજુબાજુ સમતલ િહર્યાળાં ખેતરો િતાં, અને જરા દૂર આથમણી તરફ ઊપસી 

આવેલી એક પિાડી એ જ ઉદ્યશગહર.

આ ઉદ્યશગહર તે કાશલદાસે જનેે ‘નીચરૈઃ’ નામ આપ્યું છ,ે તે તો નિીં િો્ય? ્યક્ે 

મેઘને વેત્રવતીનું અધરરસ-શું વાહર પીધા પછી શવહદશાના પહરસરમાં આવેલાં નીચરૈ: પિાડ 

પર શવશ્ામ લેવાની ભલામણ કરી િતી. :

નીચૈિાખયં તગરિમતધિસેસિત્ર તિશ્ામહેિો 

સતિતસંપકા્જતપુલરકિતમિ પ્રરૌઢપુષપૈયઃ કિમબૈયઃ | 

યયઃ પણયસ્તીિતિપરિમલોદગારિતભનતગિાણાં 

ઉદ્ામાતન પ્રિયતિ તશલાિેશમતભયયૌિનાતન ||

‘આ જાઈએ સા’બ, બરૈઠ જાઈએ.’ ઘોડાને શસથર કરી ઘોડાગાડીવાળાએ આદેશ 

આપ્યો. અશ્વના કાનમાં કશોક મંત્ર ફંૂક્યો િતો કે શું – વેગથી દોડી રહ્ો િતો. ઘડીભર 

તો રથમાં બેઠો િોઉં એવું મને લાગ્યું... કદાચ િમણાં જ આ સારશથ ‘આ્યુષ્યમાન’ કિી 

મને આગળ દોડી રિેલા કોઈ વનિરણની વાત તો નિીં કિી બેસે, મારી પાસે ધનુષબાણ 

ક્યાં િતાં? કૅમેરા િતો – એમાં ઝડપી શકા્ય તો શકા્ય. પણ, શાનો સારશથ અને શાનું 

િરણ? ઘોડાગાડી ઊભી રિી િતી – સામે િવે ઊંચી લાગતી પિાડીની છા્યામાં.

જો આ જ કાશલદાસકશથત નીચરૈઃ શગહર િો્ય, તો અિીં શવહદશાનું ઉદ્ામ ્યૌવન શનબુંધ 



બની િેલે ચઢતું િશે. કાશલદાસે એટલે તો આ શગહર શવશે વ્યાજસતુશત કરી છ.ે આજ ેતો 

આ શગહર પર એકે્ય કદંબ દેખા્યું નહિ, કાશલદાસના સમ્યમાં અવશ્ય આખું કદંબવન 

િશે અને કાશલદાસ અવશ્ય કોઈ પિેલી વષા્વના સમ્યે આ શગહરના સાશન્નધ્યમાં આવી 

પિોંચ્યા િશે, નિીંતર એ કિી ન શક્યા િોત કે મેઘના સંપક્વથી ખીલી ઊઠતાં કદંબને 

લીધે આખો પિાડ રોમાંચનું મૂત્વરૂપ બની જતો િશે. સંસકૃત કશવતામાં કદંબ રોમાંચનું 

પ્તીક છ.ે આ કદંબ ખીલે તો વષા્વની ઝાપટથી અને ્યક્નો આ મેઘ આ કદંબછા્યા 

શગહર પર પિોંચે તે પિેલાં મેઘભીનો પવન તો પિોંચી ગ્યો િોવો જોઈએ અને મેઘનો 

સંપક્વ થતાં તો આખો પિાડ સાક્ાત્ રોમાંચમાત્ર!

અને આ પિાડ સાથે કાશલદાસે જરા્ય ઓછી રોમાંચક નિીં એવી પ્શશસત જોડી 

દીધી છ.ે એ ભમતારામની નજર અતંદ્ર રીતે બધું જ પકડ ે છ ે અને પ્સતુત કરે છ.ે 

અને આવી વાત તો એ ચૂકે જ શેના? વાત એમ છ ે કે આ પિાડીની જ ે ગુફાઓ 

છ ે– કાશલદાસે એને માટ ે સરલ શબદ વાપ્યયો છ ે: શશલાવેશમ, સાદી ભાષામાં પથથરનું ઘર 

અથા્વત્ ગુફા, એને ઘાટઘૂટ આપવામાં આવ્યાં િશે જરૂર – તેમાંથી પહરમલ વિી આવે 

છ.ે શાનો પહરમલ? ‘શતદલ પદ્મનો પહરમલ’ નહિ, પણ શવલાશસની પણ્યાંગનાઓના 

શરીરેથી રશતશ્મજશનત પ્સવેદનો પહરમલ છ ેઆ! શવહદશાના રંગરશસ્યા ્યુવાનો માટ ેઆ 

શશલાવેશમો પણ્યાંગનાઓ સાથે શવિાર કરવાનું સથાન ગણાતું િશે. કાશલદાસના સમ્યમાં 

જ શવહદશા શવલાસી નગરી બની ગઈ િશે. આ બધી શવલાસગુિાઓ િશે. કાશલદાસનો 

્યક્ કામીજન છ ે અને મેઘ સાથે સંદેશો મોકલતી વખતે તો શવરિી પણ. એના મનમાં 

આવાં દૃશ્યો ઊભરા્ય તે સવાભાશવક છ.ે પોતે તો અસતંગશમતમહિમા િતો, એટલે જઈ 

શકે તેમ નિોતો, પણ મેઘને કંઈ નિીં તો છવેટ ે આ પિાડી પર શવશ્ામ લેવાનું કિેવાનું 

ફરમાવ્યા શવના રિી શક્યો નિીં!

અિીં શવશ્ામ તો અમારો ઘોડાગાડીવાળો કરવાનો િતો. બોલ્યો, ‘આપ દેખ આઈએ 

સા’બ, તબ તક િમ ઉધર આરામ કરતે િૈં , ઘોડા ભી થકા િરૈ, આરામ ઉસે ભી શમલેગા.’ 

અમે પિાડ ભણી જો્યું. ગુફાઓ િતી. એ જ શું પેલાં શશલાવેશમ? એમાં સંભવ છ ે કે 

શશલપીઓએ પોતાની સૌંદ્ય્વ-ચેતના મૂત્વ કરી િો્ય, શવલાસચેતનાની પડછ ે પડછ.ે

બરાબર બપોરની વેળા િતી. શશલાવેશમમાં ઠડંક મેળવવાની ઇચછા થા્ય. પણ દશક્ણ 

હદશા તરફથી ગુફાઓ જોતાં જોતાં ઉપર ચઢી ઉત્તર તરફથી ઊતરવાનું િતું. એક સાંકડી 

કેડી પર દશક્ણ તરફ થોડુ ં ચાલ્યા. એક નાનકડી વસતી આવી. વસતી એટલે માગ્વની 

બે બાજુએ માટીનાં સવચછ ઝૂપડાંની િાર. એમાં રિેનાર તો દહરદ્ર અને દૂબળાં િતાં. 



પ્વાસીઓ તરફ કૌતુકભરી નજર ફરતી જતી. બાજુમાં એક તળાવડી કોઈ જળવેલથી 

છવાઈ િતી, પાણીની નિીં, લીલાં પાંદડાંની તરલ સપાટી. આસપાસ વૃક્ોની ગીચતાને 

લીધે કંુજ જવેું બની ગ્યું િતું, પણ અમારે તે હદશામાં ત્યાં ખુલ્લા તડકામાં વીખરા્યેલા 

પથથરો પાર કરીને જવાનું િતું

એક ઊંચી શશલાની બખોલમાં, કિો કે નાનકડા શશલાવેશમમાં પુરાતત્વખાતાનો આવાસ 

િતો. અમે ઉપર ચઢીએ તે પિેલાં બાજુની ગુફા તરફ જવાનું પિેરાવાળાએ સૂચન ક્યુું. 

ગુફા અવશ્ય પ્ાચીન િશે, કાશલદાસથી્યે. વરાિ શવષણુના દશ અવતારોમાંનો એક છ,ે 

એની પ્તીશત ગુફામાં મિાવરાિનું ભવ્ય શશલપ જોતાં થઈ. નજર એકદમ અશભભૂત થઈ 

ગઈ એ શશલપ જોતાં. આ િજી િમણાં ધહરત્રીને ઉદ્ારીને ઊભા છ ેભગવાન વરાિ. જાણે 

ઉદ્ારની એ ‘ક્ણ’ અિીં કંડારાઈ ગઈ છ ે શશલપમાં. ભગવાનનો જમણો પગ સથાણુ જમે 

ખોડા્યેલો છ,ે જનેા પર જમણો િાથ ટકેવેલો છ.ે ડાબો પગ ઢીંચણમાંથી કાટખૂણે વાળ્ો 

છ,ે જનેા પર શશકતઅવધારણા માટ ે ડાબો િાથ દૃઢપણે મૂક્યો છ.ે શવશાળ છાતી વધુ 

શવશાળ બની આવી છ.ે વરાિમુખે રસાતલમાંથી ખેંચી કાઢલેી ધહરત્રી જાણે કમની્યતાથી 

ઝૂલી રિી છ.ે સદ્યોદ્તૃા. ધહરત્રીની અંગબંધુરતા શ્લથ અને શશશથલ છતાં એક 5રમ 

સમાશ્વાસનનો ભાવ પ્કટ ેછ.ે એકીસાથે ભવ્ય અને લશલતનો અનુભવ! ગુફામાં બીજાં નાનાં 

શશલપોની શ્ેણીઓ પણ િતી, પણ મિાવરાિ શચત્તમાં જડાઈ ગ્યા. બીજી ગુફાઓમાંનાં 

શશલપોને શતાબદીઓનો ઘસારો લાગ્યો િતો. કેટલીક મૂશત્વઓની રમણી્ય બંધુર રેખાઓ 

(કરૉનટસુ્વ) પવને સપાટ કરી દીધી લાગી. થોડી વાર પછી તો અમે એ નીચરૈઃ શગહરની પીઠ 

પર ચાલતા િતા.

પીળા તડકામાં પીળું ઘાસ આંખને અળખામણું લાગતું િતું, તેમ છતાં અિીં શવજનતાનું 

સૌનદ્ય્વ િતું. શવહદશાના વરૈભવકાળે નગરના પહરસરમાં િોવાને લીધે આ લગભગ શવિારધામ 

કે ઉજાણી- સથળ પણ િો્ય. ત્યારે અિીં ્યુવાની ચંચલ બની જતી િશે. આજ ે છ ે

સુકાઈ રિેલું ઘાસ, ઝાડ, ઝાડ ે લટકતી પણ્વિીન વેલીઓ. અિીં આવતા-જતા ્યાત્રીઓના 

ચાલવાથી કેડી પડી છ ે એટલું. તેના પર ચાલતાં કપડાંમાં ક્યાંક કાંટા ભરાઈ જા્ય છ.ે 

જરા ઊંચાઈ પર આવતાં જો્યું તો ‘ઉદાર રમણી્ય પૃથવી’નો અનુભવ થ્યો. દૂરથી વિી 

આવતી વેત્રવતીનો સશપ્વલ પ્વાિ તડકામાં ચળકતો િતો, આ બાજુ ઉત્તરે બેસ નદી 

વિી જતી િતી. સાભ્રમતી જવેી વાંકીચૂકી વિેતી િતી. આ પિાડ શસવા્ય આસપાસ તો 

િહર્યાળી િતી. આંખને ગમતું િતું. અિીં જો કદંબની કંુજો િોત તો આમે્ય મોડુ ં થતું 

િોવા છતાં શવશ્ાંશત લેત.



કોઈને કોઈ પૂછવાપણું નિોતું, કેમ કે કોઈ નિોતું. પણ એક કહઠ્યારા જવેો માણસ 

જણા્યો. તેને પૂછ્યું પછી તો – તો તેણે એક પથથરની નાવ બતાવી. દસ ફૂટ જટેલી લાંબી 

નાવ િતી કોરેલી. આ નાવડી પાણીમાં તરતી િશે? કદાચ એ કશુંક પાષાણપાત્ર પણ 

િો્ય. પછી તો આવું એક મોટુ ં પાષાણપાત્ર લાંબું નિીં, પણ ગોળ સાંચીની પિાડી પર 

પણ જો્યું. થ્યું આ નાવ, અિીં આ પિાડી પર ક્યાંથી આવી િશે? આજુબાજુ અનેક 

કોતરા્યેલા શશલાખંડ પડ્ા િતા. કદાચ કોઈ મોટા શશલપસંકુલનો એ ભાગ િો્ય.

એમ જ િતું. બાજુમાં એક મંહદર વેરા્યેલું પડ્યું િતું. પથથરોની આસપાસ ઘાસ ઊગી 

આવ્યું િતું. પથથરો ઢકંાઈ ગ્યા િતા. પુરાતત્વખાતાની એ રશક્ત ઇમારત (!) િતી. એ 

ગુતિકાલીન મંહદરના અવશેષો િતા. મંહદરકલાની શરૂઆતનાં મંહદરોમાંનું આ િશે. આ 

બધું જોતાં ઉદાસ કેમ થઈ જવા્ય છ?ે વેરા્યેલા પથથરોને નજર વૃથા સાંધવાનો પ્્યતન 

કરે છ.ે મંહદર ઊભું થતું નથી.

આ શગહર જ્યાં ્યૌવન િેલે ચઢતું િતું, ત્યાં ધમ્વ-ધજા પણ ફરકતી િતી! કાશલદાસે 

એની વાત કેમ નિીં કરી િો્ય? આખો શગહર જ્યારે કદંબોથી છવા્યેલો િશે ત્યારે આ 

મંહદર પણ કેવું શોભતું િશે – એવો શવચાર ન આવે એવું ન બને – જાણે અિીં ભમ્યા 

કરીએ. કદાચ છ ે ને ભૂતકાળ સજીવન થા્ય.

ભૂતકાળમાં ઊભા રિીને સામપ્તને જોતા િતા અમે. ‘બધું બદલાઈ ગ્યું છ,ે’ ‘બધું 

બદલાઈ ગ્યું છ’ેનો બોધ રિી રિીને જાગતો િતો. આ પિાડી ઉપરથી આસપાસ તો 

બધું રમણી્ય લાગતું િતું. પેલા કારખાનાની ચીમની સુધધાં, અને છતાં મનમાં શવષાદ જાગી 

જતો િતો. િવે ઉત્તર તરફને છડે ે આવ્યા િતા. પુરાતત્વખાતા તરફથી પ્વાસીઓને માટ ે

બાંધેલા, ખુલ્લી ઓસરીવાળા ઓરડાની આસપાસ કાગળ ઊડતા િતા, કોઈ પ્વાસી જૂથે 

નાસતો ક્યા્વના સંકેતો િતા. મને નદી પાસે જવાનું મન થતું િતું, પણ આ બાજુ નીચે 

ઊતરતાં પગશથ્યાં તરફ વળ્ાં અને ધીમે ધીમે નીચે ઊતરી ગ્યા.

ફરી પિાડીની છા્યામાં િતા. ભવ્ય અતીતની છા્યામાં િતા. અિીં આસપાસ ગજબની 

શનજ ્વનતા અનુભવા્ય છ.ે શનજ ્વનતાનો ભંગ ઘોડાગાડીવાળાની વાગધારાથી થ્યો. પાછા 

ફરતી વખતે ઘોડાની ગશતમાં વેગ આવ્યો િતો. કાશલદાસ તો રથમાં બેસીને આવ્યા િશે. 

શાકુનતલના પ્થમ અંકમાં રથની ગશતનું જ ે વણ્વન છ ે કે શવક્રમોવ્વશી્યમના પ્થમ અંકમાં 

આકાશગામી પુરરવાના રથની ગશતનું જ ે વણ્વન છ,ે તે 2થી કશવના અનુભવનું વણ્વન છ.ે 

તે રથોની તુલનામાં અમારા આ વાિનનાં ચારે બાજુ ઢળતાં ચરચર અવાજ કરતાં પરૈડાં 



અને સામે કોઈ બીજી ઘોડાગાડી મળતાં અટકી જતો અશ્વ ક્યાં? કાશલદાસને પુરરવા 

તો કિી શકે કે રથની આ ગશતથી આગળ ગ્યેલા ગરડને પણ પકડી શકા્ય – અનેન 

રથવેગેન પૂવ્વપ્શસથતં વરૈનતે્યમપ્યાસાદ્યે્યમ્ – પણ અમારા વાિનને તો કોઈ પણ ગશતથી 

ચાલનાર સાથ આપી શકે! જોકે પુરરવાની તો આકાશમાં ગશત િતી, અમે તો ડામરની 

સડક પર િતા એટલે માફ.

અમે શવહદશા ભણી આવતા િતા. ‘બાબાકા ખંભા’ જોવાનું િતું. એક કાચા માગ્વ 

પર ઘોડાગાડી ચાલી અને એક ઊંચા સતંભના પહરસરમાં આવીને ઊભી રિી ગઈ. ‘્યિ 

“બાબાકા ખંભા” િરૈ, દેખ આઈ્યે, વરૈસે ઉસમેં કુછ દેખને જ રૈસા નિીં િરૈ!’ આસપાસ એ 

જ શનજ ્વનતા. પણ આ વેળા એક આશ્વાસન િતું. બે સવચછ નાનાં માટીનાં ઘર િતાં. 

આંગણામાં ઊટકેલું, ચળકતું પીતળનું બેડુ ં િતું. અને એક શ્યામા (રંગમાં, કાશલદાસી્ય 

અથ્વમાં નિીં) આંગણામાં બેઠી િતી, દૂબળી શનસતેજ કા્યા, બાજુમાં નાગડુ ં બાળક. ‘તૃષા 

શમાવવાં’ જઈને પાણી માગ્યું. બિુ િરખભેર સવચછ પાત્રમાં બિાર રાખેલા બેડામાંથી 

પાણી આપ્યું. પાણી પીધું. અસવણ્વ જાશતનાં ઘર િશે.

સતંભની પેલી બાજુથી બેસ નદીની પાતળી ધારા વિી જતી િતી. આસપાસ કેટલાંક 

વૃક્ો િતાં. ‘બાબાકા ખંભા!’ અમે પુરાતત્વ- ખાતાની તખતી જોઈ – અરે, આ તો 

ઇશતિાસપ્શસદ્ િેશલઓદોરસનો સતંભ િતો! એના પરનો અશભલેખ અશત મિત્વનો ગણા્ય 

છ.ે શવહદશાના ગત વરૈભવ અને શવક્રમનું આ જવલંત ઉદાિરણ છ.ે િેશલઓદોરસ ્યવન 

(ગ્ીક) રાજદૂત િતો. તક્શશલાનાં ગ્ીક રાજા આનતશલહકત પાસેથી તે સમ્રાટ ભાગભદ્રના 

દરબારમાં મરૈત્રીશુભેચછાના પ્તીક રૂપે અનેક ભેટ-સોગાદો લઈને આવ્યો િતો, અને અિીં 

આવ્યા પછી વરૈષણવધમ્વ અંગીકાર કરી ‘ભાગવત’ બન્યો િતો. શવહદશાના શવષણુમંહદરમાં 

એણે ગરડધવજ સથાશપત ક્યયો. તે જ આ િેશલઓ- દોરસનો સતંભ – બાબાકા ખંભા. 

એક ચોતરા પર આજ ે તો એકમાત્ર આ સતંભ ઊભો રહ્ો છ ે– સદીઓનાં ટાઢતડકા 

ને વૃશટિને સિન કરતો. બાજુમાંથી બેસ નદી વિી જા્ય છ,ે જ ે આગળ જતાં નજીકમાં 

બેતવા – વેત્રવતી સાથે ભળી જા્ય છ.ે

આ સતંભ પર બ્રાહ્ીશલશપમાં કોતરા્યેલો લેખ છ,ે જ ે શવહદશાના ગૌરવની આજ ે પણ 

સથાપના કરે છ.ે ઈ.સ. પૂવગેની બીજી સદીની આ વાત છ!ે કાશલદાસે તો તે પછી. તેમણે 

જરૂર િેશલઓદોરસનો ગરડસતંભ જો્યો િશે. લેખ, સંસકૃતની છાંટવાળી પ્ાકૃતમાં છ ે– દેવદેવસે 

વાસુદેવસ ગરડધવજ ે અ્યં કાહરતે ઈઅ િેશલઓદોરસેણ. ભાગવતેન... એમ શરૂ થા્ય છ.ે 

પુરાતત્વખાતાએ નાગરી શલશપમાં એ શશલાલેખ પ્વાસીઓના લાભાથગે ગરડધવજના ઇશતિાસ 



સાથે પતરાંની તખતી પર ઉતરાવ્યો છ.ે મિારાજ આનતશલહકત, સમ્રાટ ભાગભદ્ર, પરમ 

ભાગવત િેશલઓદોરસ – ઈ.સ. પૂવ્વની બીજી સદીની શવહદશા – મન ખોવાઈ ગ્યું. અિીં પરમ 

શાંશત છ.ે િેશલઓદોરસે બધું કોતરાવ્યા પછી સવગ્વમાં લઈ જનારાં ત્રણ અમૃતપદોની વાત 

કોતરાવી છ ે– શત્રશન અમૃતપદાશન (સુ) અનુહઠતાશન શન્યંશત (સવગ્વ). તે ત્રણ અમૃતપદો છ ે

દમ, ત્યાગ અને અપ્માદ. આ િેશલઓદોરસનું વરૈષણવ રૂપ! એનો ગરડધવજ ‘બાબાકા 

ખંભા’ બની ગ્યો છ.ે અિીંથી થોડ ે દૂર બેસ–વેત્રવતીનો સંગમ છ.ે બેસ નદીને લીધે 

બેસનગરને નામે પણ આ સથળ ઓળખા્ય છ.ે થોડ ે દૂર જૂના નગરનાં િાડ પડલેાં છ.ે

સંગમ જો્યા શવના કેમ ચાલે? વેત્રવતીને હકનારે ફરી ઘોડાગાડી ઊભી રિી. ઘોડાગાડી 

ફરીથી ઢીંચણસમાં પાણીમાંથી પસાર થઈ સામે હકનારે જશે. અમે વેત્રવતીને હકનારે હકનારે 

ચાલ્યા. આ બાજુ વેત્રવતીનો પટ ખાલી િતો, તેનાં વિેણને સામી હદશાએ વાળવામાં આવ્યું 

િતું. એટલે પથરાળ પટમાં ચાલતાં ચાલતાં સંગમ ભણી ગ્યા – આ ગંગા્યમુનાનો સંગમ 

તો નિોતો કે કાશલદાસના રામની જમે વરૈદેિીને, બતાવી શકા્ય – પશ્યાનવદ્યાંશગ શવભાશત 

ગંગા શભન્નપ્વાિા ્યમુનાતરંગરૈ:. િજી તો વેત્રવતીનો પ્વાિ િતો, ત્યાં જ અમને કિેવામાં 

આવ્યું કે આ બધી જગ્યા સંગમસથળ કિેવા્ય છ,ે અને સંગમસથળ િો્ય ત્યાં સમશાન ન 

િો્ય એવું બને? નદીપૂજક દેશમાં શીઘ્ર મોક્ની આનાથી બીજી કઈ સુશવધા િો્ય! અને 

સમશાન િો્ય ત્યાં શંકર તો િો્ય જ, નદીસંગમ, શંકર, સમશાન...

એક પુરાણા પુલ પરથી નદી પાર કરી સામે પિોંચ્યા, જ્યાં અશ્વપશત રાિ જોતો િતો. 

પણ મને વેત્રવતીનાં વાહર ફરી બોલાવતાં િતાં. બીજી બાજુ શવહદશાની શવદા્ય પણ લેવાની 

િતી, સમ્ય થવા આવ્યો િતો. શવહદશાથી સાંચી પાછા ગાડીમાં જવું િતું. સૂ્યા્વસત સાંચીના 

સાશન્નધ્યમાં શનિાળવો િતો. પણ વેત્રવતીના ચંચલ તરંગો... ‘આવું છુ’ં કિી દોડી ફરી 

પ્વાિમધ્યે જઈ ઊભો રહ્ો, પેલા આડબંધ પર સતો. પછી ધીમે ધીમે કેટલીક શશલાઓ 

પર પગ મૂકી મૂકી આગળ વધી પ્વાિની ગશત અનુભવી, પગ લટકાવી શશલા પર બેસી, 

નીચા નમી ખોબો ભરી પાણી પીધું – સભ્રૂભંગ મુખશમવ પ્યઃ વેત્રવત્યાઃ ચલોશમ્વ.... કશવ 

કાશલદાસે અજાણ્યા ્યાત્રી તરીકે ક્યારેક આમ જ પાણી પીધું િશે. ‘કાશલદાસની વેત્રવતી, 

શવદા્ય!’ એમ મનોમન બોલી, વેત્રવતીનાં પાણી ઉછાળતો હકનારે આવી ગ્યો.

ફરીથી શભલસા – શવહદશાના લાંબા સાંકડા માગ્વ પર, નાનાં નીચાં ઘરોની િાર વચચેથી 

અને પછી સાઇકલ હરપૅહરંગ વકસ્વ, પ્ોશવઝન સટોસ્વ, કપડ ે કી દુકાન, બત્વનોં કી દુકાન 

વગેરે વટાવતી ઘોડાગાડી દોડી રિી િતી. આ માગગેથી ક્યારેક મિારાજ ભાગભદ્રની 

સવારી નીકળી િશે. ક્યારેક મિારાજ શૂદ્રકની તો ક્યારેક અશનિશમત્રની. તેમનાં સરૈન્યો 



કૂચ કરતાં પસાર થ્યાં િશે. કશવ કાશલદાસને આવી જ કોઈ નગરીના રાજમાગ્વ પર 

અંધારી રાતે મશાલના અજવાળામાં આજુબાજુનાં અટ્ટાલ્યો જોઈ ‘દીપશશખેવરાત્રૌ’ની 

પ્શસદ્ ઉપમા સૂઝી િશે...

શવહદશા નગરીની રાશત્રના અંધકાર જવેા કેશ – કશવ જીવનાનંદ દાસે તો અવશ્ય 

એ પ્શથતશવહદશાની કલપના કરીને જ પછી એના અંધકારની કલપના કરી િશે. ક્યાં 

બાંગલાદેશના નાટોરની વનલતા સેન અને ક્યાં શવહદશાનો સદીઓ જૂનો અંધકાર! અિીં 

પંખીના માળા જવેી આંખો ઊંચી કરીને કુશળ પૂછતી વનલતા તો ક્યાંથી િો્ય? અિીં 

તો િશે દીઘ્વ નેત્રોના તીક્ણ કટાક્પાત કરતી નાગહરકાઓ કે પછી પણ્યાંગનાઓ. શવહદશા 

શવલાસી નગરી...

‘શવલાસપુર આ ગ્યા ક્યા?’ િંુ ચમક્યો. ઘોડાગાડીવાળો સામેથી આવતી બીજી 

ઘોડાગાડીના િાંકનારને પૂછતો િતો. ‘નિીં.’ – સામેથી ઉત્તર મળ્ો અને ફરીથી ઘોડાની 

ગશત વધારવા તેનો ચાબુક ઊંચક્યો. ઊછળતી ઘોડાગાડી રેલવે સટશેન નજીક આવતી 

િો્ય એવો પહરસર આવ્યો. ‘શવલાસપુર આ ગ્યા િરૈ?’ તેણે ફરી પૂછું. ‘નિીં, અભી 

નિીં આ્યા.’ શવલાસપુર એકસપ્ેસની વાત િતી.

શબલકુલ સટશેન. મારી શવહદશાને તેની સાથે કોઈ અનુબંધ નિોતો. હટહકટ-ઑહફસ, 

સટશેન માસતરની ઑહફસ, વેઈહટગં રૂમ, પલૅટફરૉમ્વ, ગાડીઓના આવવાજવાના સમ્યનો ચાટ્વ, 

પાટાની દૂર સુધી દોડતી સમાંતરતાઓ, શસનિલોની જાળ... તેષાં હદક્ુ પ્શથતશવહદશા – ના. 

એ આ નિીં, છતાં અત્યારે િંુ તેના જ રાજમાગયો પર વેત્રવતીને તીરે, નીચરૈઃ શગહર પર 

ફરતો િતો. ‘શવલાસપુર આ ગ્યા!’ સામેથી ગાડી આવી િતી. એનો વેગ કાશલદાસના 

રથ કરતાં વધારે જ િશે.

શવહદશાના પાદરમાંથી શવલાસપુર એકસપ્ેસ જતો િતો. મારં ‘અસંસતુશત મન.’ પાછળ 

ઘસડાતું િતું...

તે પછી શવહદશા ગ્યો છુ,ં ક્યારેક શતાબદીઓ પૂવગેની કોઈ રાશત્રના અંધકારમાં, ક્યારેક 

િમણાંની વીતી શરદના કોઈ. ઊજ્જવલ તડકામાં; કશવ કાશલદાસ સંગાથી રહ્ાં છ.ે

*



ભષુિનેશ્વર

પિેલી વાર જ્યારે ભુવનેશ્વર પિોંચ્યો ત્યારે સાંજ પડવા આવી િતી. રાત્રે ત્યાંથી 

ગાડી પકડી કલકત્તા પિોંચી જવાનું િતું – એટલે ઝટપટ ભુવનેશ્વર જોઈ લેવાનું િતું – અને 

ભુવનેશ્વર જોવાનું એટલે ત્યાંનાં મંહદરો જોઈ લેવાનાં. શલંગરાજનું જ મંહદર જોવામાં વખત 

વીતી ગ્યો અને પછી એ શાંત માગયો પર ચાલતાં ચાલતાં સટશેને પિોંચ્યો. શલંગરાજના 

મંહદરની શશલપખશચત ઊંચાઈ અને સંધ્યાઆરતીના ઘંટનાદ શચત્તમાં જડાઈ ગ્યેલા.

નવા ભુવનેશ્વરમાં જવા સટશેનને અંડોળીને જવાનું િતું. બંધાતું જતું િતું. શમત્રો 

માકગેટમાંથી કશુંક ખરીદવા ગ્યા ત્યારે િંુ માગ્વની એક બાજુએ ઊતરતા અંધારામાં ઊભો 

રહ્ો. આછા આછા લે-વેચના કોલાિલમાં કોઈનો સતત આખ્યાન-પાઠ સંભળાતો િતો, 

ભાષા સમજાઈ નિોતી – પણ પાઠની સુરીલી એકતાનતા તેનો પ્ભાવ મૂકી ગઈ. કદાચ 

ઓહડ્યા રામા્યણનો પાઠ િો્ય. રસતામાં આવતાં મોટાં મોટાં સરકારી સાઇનબોડ્વ જો્યાં 

િતાં – ઓહડ્યા શલશપમાં. શલશપ ઉકેલીને એમાં જ ે લખ્યું િતું તેનો મમ્વ પામવાની ઉતકટ 

અશભલાષા જાગી ઊઠી – આ જો વાંચી શકા્ય! દરેક અક્ર જાણે છત્રી ઓઢીને ઊભો 

ન િો્ય! દેવનાગરી શલશપનું જ એક રૂપ છ,ે પણ દ્રાશવડી અસર લાગે. બંગાળી અને 

અસશમ્યાની એક જ શલશપ છ ે– 2, બ વગેરે બાદ કરતાં. પણ આ તો તદ્ન જુદી લાગે 

છ.ે છત્રી નીચેથી ક્યાંક દેવનાગરી વણ્વ પરખા્ય; પણ પછી એક વાતચીતમાં ડરૉ. પ્બોધ 

પંહડત પાસેથી જાણવા મળેલું કે એ શલશપ જ ે જુદી પડ ે છ ે તેનું કારણ છ ે તાડપત્રો પરનું 

લેખન. અણીદાર કલમથી તાડપત્ર પર કોતરકામની જમે લખવા જતાં કલમ જો ડાબેથી 

જમણી તરફ જા્ય તો તાડપત્ર ફાટવાની વધારે દિેશત રિે, એટલે ત્યાં લખાતી વખતે 

અક્ર જમણી બાજુએથી ઊપડી ડાબી બાજુએ ગશત કરે છ.ે પ્ત્યેક અક્રની આ ગશત, 

બાકી, લીટી તો આપણી બધી ભાષાઓની જમે, ડાબેથી જ જમણે જા્ય. આ શલશપ વાંચી 

શકા્ય તો આ સાઇનબોડ્વ ઉકેલી શકા્ય, તો આ રામા્યણ વાંચી શકા્ય. ભુવનેશ્વર સટશેનના 

બુકસટરૉલ પરથી ઓહડ્યા ભાષા શીખવાની એક ચોપડી પણ ખરીદી. ગાડી આવતાં વાર 

થ્યેલી એટલે ભુવનેશ્વર પલૅટફરૉમ્વ પર ખૂબ ખૂબ બેસી રહ્ા. પછી તો ગાડીની શચક્ાર 

ભરતી સાથે ભુવનેશ્વર નામ જોડાઈ ગ્યું િતું.

પછી ઓહડ્યા ભાષા શીખવાનું શરૂ ક્યુું િતું. આપણી બધી ભારતી્ય આ્ય્વભાષાઓ 

બિુ જ ઓછા પ્્યતને કામચલાઉપણે તો શીખી જ શકા્ય. શલશપ ઉકેલતાં શીખો તો પોણા 



ભાગનું કામ તો થઈ જા્ય. પછી થોડુ ં વ્યાકરણ. બાકી આપણે જાણીએ છીએ કે એક 

ભાષાને આતમસાત્ કરવી ઘણું દોહ્લું છ.ે નવી ભાષા શીખવાનો એક શવશશટિ અનુભવ 

િો્ય છ ે– એક એક વણ્વને ઓળખવો તે એક એક ચિેરાને ઓળખવા જવેું લાગે છ ે– અને 

પછી વાક્ય વાંચતાં – પહરચછદે વાંચતાં અથ્વનું આકલન થવા માંડ ે એટલે કોઈ નવી ભૂશમ 

પર ચાલતાં િોઈએ એવું લાગે!

રાધાનાથ રા્યનું પ્શસદ્ કાવ્ય ‘શચશલકા’ સૌ પ્થમ મૂળ ઓહડ્યામાં વાંચ્યું – હિનદી 

અનુવાદની મદદથી અને ઉતસાિમાં તે શવશે એક લેખ પણ લખી નાખ્યો! ઓહડશા સાથે 

એક રાગાતમકતા બંધાઈ ગઈ.

બીજી વાર ભુવનેશ્વર ચારેક અઠવાહડ્યાં રોકાવાનું િતું.

જૂના અને નવા ભુવનેશ્વરમાં ખૂબ ખૂબ ભમવાનું થ્યું. ઓહડ્યા ભાષા સાંભળવાનો, 

ભાંગીતૂટી બોલવાનો, તે ભાષામાંથી થોડાક અનુવાદ કરવાનો અવસર મળ્ો, અને છલે્લે જતાં 

જતાં પ્શસદ્ સાહિત્યકાર ગોપીનાથ મિાનતીની મુલાકાત લેવાનો લિાવો પણ. ભુવનેશ્વરનું 

પોતાનું આકષ્વણ પણ કંઈ ઓછુ ં નથી, તેમાં્ય પુરાણા ભુવનેશ્વરનું. નવું ભુવનેશ્વર તો નવું 

છ.ે નવી સડકો, નવી ઇમારતો, કંઈક નવા લોકો. ્યોજનાબદ્ રીતે વસાવેલું રાજધાનીનું 

નગર છ.ે પણ આ રીતે વસેલાં નગરોમાં નગરનો અસલી પ્ાણ િોતો નથી. નગર તો 

વસતું વસતું જા્ય – પણ આ તો નકશા-િુકમ નગર ઘણી વાર તો શનષપ્ાણ લાગે – લોકો 

બધાં્ય એકસરખાં લાગે – સરકારી નોકરીઓ કરતા અને સરકારી નોકરો પર નભતા નવા 

નગરમાં પુરાણાં ઝાડ ક્યાંથી િો્ય! એટલે તો ચંડીગઢ જવેું ચંડીગઢ – આટલું અદ્યતન, 

જમેાં એક એક ઇમારત એટલે સથાપત્યકલાનો એક એક નમૂનો! લા કબુ્વશઝ્યેનું સાકાર 

સવપન! – પણ ‘ડડે’ લાગે! આપણા ગાંધીનગરમાં જતાં એવો જ અનુભવ થા્ય – એવો જ 

અનુભવ નવા ભુવનેશ્વરનો. એના કરતાં પડોશનું વ્યાપાર અને સંસકૃશતનું કેનદ્ર કટક ધબકતું 

લાગે. એના પર કંઈક રાગ થા્ય. નવું ભુવનેશ્વર િવે ધીમે ધીમે જૂનું થતું જા્ય છ.ે એને 

થોડુ ં જીવંત બનાવે છ ે રસતા પરની નાની નાની ઘાસની િોટલેો. ગામડથેી િટાણું કરવા 

આવેલા લોકો અને જૂના ભુવનેશ્વરની જાત્રાએ આવેલા અને કુતૂિલથી રાજધાનીના માગયો 

પર ચાલતાં જાત્રાળુઓ.

આ રાજધાની ભુવનેશ્વરના શવધાનગૃિમાં આજના ઓહડશાનો ઇશતિાસ ભલે રચાતો 

િશે, પણ અસલ ભુવનેશ્વર તો ઉમાશંકર જોશીનો શબદ વાપરીને કિીએ – ઓહડશાની 

‘હૃદ્યધાની’ રહ્ું િશે. તેની આસપાસ શતાબદીઓનો ઇશતિાસ રચા્યો છ.ે એકાદ જમાનામાં 

‘એકામ્રેકાનન’કે ‘સવણા્વહદ્ર’ તરીકે ઓળખાતા આ નગરના પહરસરમાં ઈ.સ. પૂવગેની લગભગ 



ત્રીજી સદીથી ઈ.સ.ની સોળમી સદીનો ભૂતકાળ સચવા્યો છ.ે એને ઘણા ઉઝરડા જરૂર 

પડ્ા છ.ે કિેવા્ય છ ેઅિીં સાત િજાર મંહદરો િતાં! દેવતાઓનું જ નગર કિો. આજ્ેય 

અિીં શતાશધક મંહદરો ઊભાં છ.ે ક્યાંક ચાર-પાંચ મંહદરોનું સંકુલ છ,ે ક્યાંક એક એક 

છૂટુછંવા્યું છ.ે ખજુરાિોનાં મંહદરો તો તે પછી જો્યાં, પણ લગભગ બન્નેને સાથે રાખીને 

જોઈ શકા્ય. કેટલાંક મંહદર તો જનવસતીથી દૂર ખેતરમાં કોઈ એકાકી ઘટાદાર ઝાડની 

જમે ઊગી આવેલાં લાગે. આ શવસતારમાં ફરતા િોઈએ તો કોઈક ને કોઈક મંહદર તમારં 

ધ્યાન ખેંચે અને જમે દશક્ણનાં મંહદરનાં ગોપુર તમારી નજરને ટકેવી રિે છ ે દૂર દૂરથી, 

તેમ આ મંહદરો પણ. એ બધાં ગોપુ2 જટેલાં ઊંચાં જરૂર નથી.

રવીનદ્રનાથ કિે છ ેતેમ ‘આ શતાશધક દેવાલ્યોમાંનાં ઘણાંખરાંમાં તો આજ ેસંધ્યારતીનો 

દીપ પ્કટાવાતો નથી, શંખઘંટ નીરવ થઈ ગ્યા છ,ે કોતરેલા પથથર ખંહડત થઈને ધૂળમાં 

અટવાઈ રહ્ા છ.ે એ બધાં તે વેળાના અજ્ાત ્યુગની ભાષાના ભારે લદાઈને ઊભાં છ.ે’

એક રશવવારે સવારે એકલો નીકળી પડ્ો – નવી રાજધાની ભુવનેશ્વરમાંથી મંહદરોના 

નગર – પ્ાચીન ભુવનેશ્વરમાં. હરક્ાવાળો હરક્ા ચલાવ્યે જતો િતો અને િંુ ક્યાં ક્યાં મુખ્ય 

મંહદર છ ે તેના શવચાર-શવકલપ ક્યગે જતો િતો. ત્યાં આવ્યું સરોવર. વસતી અને મંહદરોની 

વચચે. મશણનગર તરફ જતા િોઈએ અને એકદમ કાંકહર્યા આવી જા્ય તેમ. એનું નામ 

શબંદુસરોવર, એ શબંદુસાગર પણ કિેવા્ય છ.ે તેના જળમાં સવગે તીથયોનાં જળ લાવવામાં 

આવેલાં છ.ે સરોવરની પૂવ્વ બાજુએ હરક્ા ચાલતી ગઈ અને આવીને ઊભી રિી એક 

શવરાટ મંહદરના પ્વેશદ્ારે.

આ શલંગરાજ મંહદર. વષયો પિેલાં આવ્યો િતો. એ વેળા ઊતરતી સાંજ િતી. આજ ે

સવાર છ.ે સૂ્ય્વનો નરમ તડકો પથરાતો જતો િતો, મંહદરની લાંબી ધજા િવામાં એટલે 

દૂર સુધી લિેરાતી િતી કે આકાશમાં વિેતી નદીના વળાંકનો આભાસ આવી જા્ય. 

આપણા દ્ારકાધીશની ધજા એટલી લાંબી િો્ય છ.ે જગન્નાથજીના મંહદરની ધજા પણ 

એટલી જ લાંબી.

મંહદરમાં પ્વેશદ્ારે જ એક પંડાની અવગણના કરવી રિી. શવશાળ પ્ાંગણમાં આવી 

ઊભો. નજર ઊંચે જઈ ક્ણાધ્વમાં આખા મંહદરને વ્યાપી વળી, અશભભૂત થઈ ગઈ. આ 

જ ‘ભુ વ ને શ્વ ર.’

આ મંહદર અશગ્યારમી સદીમાં રાજા ્ય્યાશત કેસરીએ બંધાવેલું છ,ે કશલંગ શરૈલીનું 

ગણા્ય છ.ે શવમાન, જગમોિન, નટમંહદર અને ભોગમંડ5 – લંબાઈમાં એવા ચાર શવભાગ 



પડ ેછ,ે જમેાં નટમંહદર અને ભોગમંડ5 પછી ઉમેરા્યેલાં છ.ે મંહદરનો મુખ્ય ભાગ શવમાન 

એકદમ સીધો ઊંચો જા્ય છ.ે નજર શશખર ઉપરના આમલક પરના કલશ પરથી સીધી 

આકાશ ભણી ગઈ. આકાશમાં શ્વેત વાદળ તરતાં િતાં!

મંહદરનું સથાપત્ય ભવ્ય, ઊશજ ્વતનો અનુભવ કરાવે છ,ે એનાં શશલપ લશલતનો. કિો કે 

સમગ્ મંહદર શશલપખશચત છ.ે એકે્ય પ્સતરખંડ એવો ન લાગે જનેા પર કોઈ મુલા્યમ 

ભાત ન ઊપસી િો્ય! અિીં દેવ્યોશન છ,ે મનુષ્ય્યોશન છ,ે 5શુ-5ક્ી છ ે– સમગ્ મનુષ્યસંસાર 

છ.ે આ દેવદ્ારે સમગ્ જીવનનો સવીકાર છ ે– અને આ આપણાં લગભગ બધાં પ્ાચીન 

દેવાલ્યની રીશત છ.ે

સૌથી વધારે આજના ્યુગમાં આશ્ચ્ય્વ ઉપજાવનાર વાત િો્ય તો તે આ મંહદરનાં 

શમથુન ્યુગલ શશલપોની. મોઢરેાનું સૂ્ય્વમંહદર િો્ય કે કોણાક્વનું, ખજુરાિોનાં મંહદરો િો્ય 

કે ભુવનેશ્વરનાં, અનેક ્યુગલ શવશભન્ન પ્ેમાશભન્યમાં જોવા મળે. શો જીવનનો આનંદ 

છલકાતો લાગે છ!ે પ્યોધરનમ્ર નાશ્યકાઓને બાિુમાં ભરતાં ના્યકના ચિેરા પર પણ 

શસનગધ પ્સન્નતા છ!ે નાશ્યકાના ચિેરા પર પણ પ્ાશતિની, ઉપલશબધની શસમતરેખા ઝલકતી 

લાગે. કલાકારને જાણે કોઈ કંુઠા નથી, મુકતતા છ!ે કામ અને અધ્યાતમનો આ સંવાદ 

ભારતી્ય મંહદરોમાં જ જોવા મળે!

ઉત્તર હદશામાં થોડાં પગશથ્યાં ઉપર ચઢીને જો્યું – પાવ્વતીની અનુપમ મૂશત્વ. જો્યા જ 

કરીએ. કુમારસંભવના પ્થમ સગ્વમાં કાશલદાસે જ ે પાવ્વતીનું વણ્વન ક્યુું છ ે તે એક કન્યાનું 

છ.ે એ કન્યા ્યુવતી બને, એનાં અંગઉપાંગ જરા વધારે ભરાવદાર, ને્ય બને – તેવી એ 

મૂશત્વ. પાવ્વતીનું સુપુટિ વક્મંડલ અને એના પરનું બારીક તનવસ્ત સુંદર ભાત સાથે તરી 

આવતાં િતાં. કહટમેખલા અને અધોવસ્ત પણ. ભશકતભાવ કરતાં સૌનદ્ય્વભાવ વધારે જગાડ ે

છ ે આ શશલપ. એના િાથ – અરે! ખંહડત, આપણી નજર ક્ણેક નંદવાઈ જા્ય પણ પછી 

તરત જ િવામાં એ િાથ અને િથેલીઓ કલપી 2િે.

દશક્ણમાં મદુરાઈમાં આ જ પાવ્વતીને મીનાક્ી મંહદરમાં મીનાક્ી રૂપે જોઈ િતી. 

મીનાક્ી જરા ઠીંગણી!, પણ આ પાવ્વતી એટલે જાણે પૂણ્વ નારીતવ!

સમગ્ મંહદરને જોઈ બિાર નીકળતાં ફરી એક વાર એ પાવંતીને જોઈ બિાર 

આવ્યો – જાણે બીજા લોકમાંથી. પથથર-લોકમાંથી – ના, કોઈ સૌનદ્ય્વલોકમાંથી. આ ભુવનેશ્વરના 

મંહદરને પિેલી વાર જોતાં રવીનદ્રનાથને કોઈ નવું પુસતક વાંચવાનો અનુભવ થ્યો િતો. 

એમને લાગ્યું િતું કે એ પથથરોની અંદર કંઈક કથા રિેલી છ ે અને એ કથા અનેક 

શતાબદીઓથી સતંશભત થઈ ગ્યેલી િોવાને કારણે, મૂક બની ગઈ િોવાને કારણે વધારે 



સપશશી જા્ય છ.ે કશવગુરએ સાચે જ કહ્ું કે આ મંહદર તે પથથરમાં રચેલો મંત્ર છ,ે એમાં 

હૃદ્યની વાત દૃશટિગોચર થઈને આકાશને વ્યાપી લઈને જાણે ઊભી છ.ે

આ પથથરમાં વ્યકત થ્યેલા મંત્રને – આ પ્સતરભાષાને ઉકેલી શકા્ય તો!

તડકો ચઢવા માંડ્ો િતો. પગપાળા જ કેટલાંક મિત્વનાં મંહદરોમાં જવું િતું. પુરાણા 

ભુવનેશ્વરના સાંકડા માગયો પર િંુ ચાલતો િતો. ફરીથી શબંદુસાગર આવ્યું, પણ શબંદુસાગરમાં 

સનાન કરવાની શ્દ્ા નિોતી. શબંદુસાગરની વચચે આવેલા જલમંહદરે પણ ન ગ્યો. િંુ 

આગળ ચાલ્યો. આસપાસ ખુલ્લો શવસતાર આવતાં ક્યાંક ને ક્યાંક મંહદર ડોહક્યાં કરી 

જતું િો્ય. અિીં વૃક્ો પણ એટલાં જ છ,ે પણ વટવૃક્ની પ્ચુરતા.

નાનકડુ ં મુકતેશ્વર મંહદર. અિીં કશી ભીડ ન મળે – માત્ર થોડીક અવરજવર. ખુલ્લા 

પ્ાંગણમાં શાનત શનજ ્વનતા વ્યાતિ િતી. મુકતેશ્વર નવમી સદીનું મંહદર છ.ે એક સવાઁગ 

સંપૂણ્વ ઊશમ્વગીત જાણે! આમ તો પાંત્રીસ જ ફૂટ ઊંચું છ,ે પણ તોરણદ્ારથી માંડી એનું 

સમગ્ શવધાન આંખને ઠારે છ.ે પ્વેશદ્ાર – તોરણ શશલપસથાપત્યનો નમૂનો છ.ે મંહદરની 

દીવાલો પર નાગકન્યાઓની શ્ેણીઓ કોતરેલી છ.ે અધાુંગ નારીનું, અધાુંગ નાગણનું. માથે 

છત્ર પાંચ કે સાત ફણાઓનું.

મુકતેશ્વરની બાજુમાં કેદારેશ્વર છ.ે અિીં એક જળભરપૂર વાવડી િતી. લોકો સનાન 

કરતા િતા. નાિવાની ઇચછાને રોકી મંહદર ભણી વળ્ો. અિીં અનેક પ્ાચીન મૂશત્વઓ 

છ,ે પણ તેમાં એક ્યોશનસ્તાવની મૂશત્વ, જ ે શવશેષ પૂજા પામતી િતી, નવાઈ જગાડી રિી. 

આખું મંહદર વૃક્ોની ઘટામાં છ.ે

અિીંથી જરા દૂર િતું પરશુરામેશ્વર મંહદર. કદાચ ભુવનેશ્વરનાં મંહદરોમાં સૌથી જૂનું 

ગણા્ય છ ે– સાતમી સદીનું. શત્રરથ ગભ્વગૃિ- વાળું આ મંહદર કશલંગ શરૈલીનો એક પ્ાચીન 

અવશેષ છ.ે અિીં કરૈલાસ ઉઠાવતા રાવણનું શશલપ છ.ે પણ ઈલોરામાં આ શવશેનું જ ે શશલપ 

છ,ે તે તો અનન્ય! આ બધાં મંહદરોનો આખો શવસતાર ‘શસદ્ારણ્ય’ નામે ઓળખા્ય છ.ે

તડકો આકરો થતો જતો િતો. એક ઝાડની છા્યામાં થોડી વાર શવશ્ાશનત લીધી. 

ઘાસની િોટલેમાં ચા પીધી અને પછી રાજા-રાણી મંહદર જોવા ચાલ્યો. દૂર િતું. આ 

મંહદર. એમાં્ય રસતો ભૂલ્યો, એક જણને પૂછતાં અવળે મારગે ચઢાવી દીધો. વળી રસતો 

મળ્ો. સામે કોઈ મળ્ું તેને પૂછું – રાજારાણી મંહદરે આ બાજુ કે? કિે – િા. અમે ત્યાંથી 

આવીએ છીએ. બંધ છ ેઅને કશું જોવા જવેું પણ નથી. આવું જ થતું િો્ય છ.ે શું જોવાનું 

છ?ે એમાં શું જોવાનું છ?ે – એમ ઘણી વાર સાંભળીએ છીએ પ્વાસીઓને મોઢ્ેય. પણ શું 



જોવા નીકળો છો તો પછી? – એવો પ્શત–પ્શ્ન પૂછવાનું મન થઈ જા્ય છ.ે િંુ મનોમન િસી 

આગળ ચાલ્યો. ખુલ્લાં ખેતરો. વચચે કોટ શવનાનું એક મંહદર. રાજારાણીનું જ મંહદરને? 

ઓહડ્યામાં પહરચ્યલેખ જો્યો – ઉતારી લીધો –

એકાદશ શતાબદીર પ્થમ ભાગ પ્શતશઠિત રાજારાની દેઉલ. ભાસક્ય્વર 

ચમતકાહરતા ઓ કુરકા્ય્વર બિુતલા પ્ા્યઃ સુપહરશચત. એિાર શશખરદેિ મૂળમંહદર 

સદૃશ્ય ક્ુદ્ર ક્ુદ્ર મંહદરે સુંદર સશન્નવેશ્યોગ્ય. પ્ાશચન ઉતકલી્ય મંહદરમાનંક મધ્યરે 

એિા અશદ્તી્ય.

– આ ઓહડ્યા ભાષા – લગભગ સમજા્ય. અનુવાદની જરૂર છ?ે

ધીમે ધીમે મંહદર પાસે આવ્યો. બંધ જ િતું. પણ જ ે જોવાનું િતું તે બિારથી જ 

િતું. શાલભંશજકાઓની અિીં મોિક મૂશત્વઓ છ.ે અલસભાવ દશા્વવતી, કદંબડાળને પકડીને 

ઊભેલી આ મૂશત્વઓની અંગબંધુરતા જાણે શનમંત્રી રિે છ!ે એક અલસકન્યાનું મસતક તૂટી 

ગ્યેલું છ ે– નજીકના ભૂતકાળમાં જ ખંહડત થ્યું લાગે છ,ે મનથી સાંધી રહ્ો, કલપી રહ્ો 

‘એના િોઠ પરની શસમતરેખા, વ્યથા સાથે. અલસકન્યાનું કબંધ!

સતબધ બપોર. કોઈ અજાણ્યા પંખીનો સતત કણ્વશપ્્ય અવાજ આવતો િતો, બાજુમાં 

શવશ્બધ કપોત્યુગલ પ્ેમશનરત િતું. આકાશ અભ્રછા્યું િતું. અિીં િંુ એકાકી િતો – ના, 

અલસકન્યાઓ – શાલભંશજકાઓ િતી. િમણાં નિીં બોલે કે? શસમત તો કરી રિી છ!ે

મંહદરને એક આંટો મારી તેના બંધ ઉંબર નજીક બેઠો. અંદરથી શવશચત્ર વાસ આવતી 

િતી; શવશચત્ર પણ પહરશચત – બધાં પ્ાચીન અંધાહર્યાં મંહદર કે બધી ગુફાઓમાંથી આવી 

જ વાસ આવતી િો્ય છ.ે ફરીથી અલસકન્યાઓ જોઈ – પેલી શછન્નમસતકાને ખાસ. ખુલ્લાં 

ખેતરો વચચે ખુલ્લું મંહદર, દૂર દૂર સુધી ખુલ્લો શવસતાર િતો, ત્યાં દૂર િજુ એક બીજુ ં

મંહદર આમંત્રણ આપતું ઊભું િતું – તેથી્ય દૂર બીજુ ં– પણ ના િવે બસ. અનેક મનોિર 

મૂશત્વઓની મુદ્રાઓ મનમાં અંહકત થઈ ગઈ િતી...

આ સૌનદ્ય્વલોકના સાશન્નધ્યમાં મન ‘પ્યુ્વત્યસુક’ બની ગ્યું િતું, બપોરના શવજન 

તડકામાં િંુ મુખ્ય સડકે આવી વાિનની રાિ જોવા લાગ્યો

નવી રાજધાની ભુવનેશ્વરના ઉત્તર છડે ેઉતકલ ્યુશનવશસ્વટી આવેલી છ.ે ભુવનેશ્વરના આ 

્યુશનવશસ્વટી શવસતારને ‘વાણીશવિાર’ જવેું રૂપાળું નામ આપવામાં આવ્યું છ.ે ભુવનેશ્વરમાં 

અમારા આવાસ–શનવાસનો પ્બંધ ્યુશનવશસ્વટી શવસતારની એક કરૉલેજ િોસટલેમાં િોવાથી 



એ તરફ અવારનવાર જવાનું થતું. એક વખતે ્યુશનવશસ્વટી ગ્ંથાલ્યની મુલાકાત લીધી. 

્યુશનવશસ્વટીની એ ઊંચામાં ઊંચી ઇમારત છ,ે મદદનીશ ગ્ંથપાલે બિુ પ્ેમથી ગ્ંથાલ્યમાં 

ફેરવ્યા. અમે છકે ઉપર ગ્યા.

એક બાજુ પૂવ્વમાં કટક શિેર જતો રસતો છ,ે તે તરફની નાની પવ્વતમાળા દેખાવા 

લાગી. જરાં આથમણી તરફ પ્શસદ્ ઉદ્યશગહર- ખંડશગહર દેખા્યા, અને નવા-જૂના નગરને 

વીંધીને છકે દશક્ણ તરફ ધવલશગહર ્યાને ધૌલી – અશોકના શશલાલેખથી ખ્યાત ધૌલી. નવા 

ભુવનેશ્વરની આધુશનક ઇમારતો અને પુરાણા ભુવનેશ્વરનાં મંહદરો-િહર્યાળાં ખેતરો-જળાશ્યો 

અને કાઠજુડી નદીનો શવશાળ પટ – આ બધું એકસામટુ ંનજરમાં સમા્યું. ઉદ્યશગહર – ખંડશગહર 

જવાનો રસતો તો આ ‘વાણીશવિાર’ આગળ થઈને જ જા્ય છ.ે

એ કલકત્તા-કટક-શવઝાગાપટ્ટનમનો રાટિ ટ્ી્ય ધોરી માગ્વ છ.ે સાંજ ે વરસાદ પડી ગ્યા 

પછી ચળકતા તડકામાં એ માગ્વ પર ચાલવા નીકળ્ો. ઊંચાં વૃક્ો વચચે અસત થતા સૂ્યગે 

રંગોની મોિક સૃશટિ રચી િતી. એક બાજુ એક ઇમારત િતી, તે્ય આ રંગોની આભામાં 

સુંદર લાગતી િતી. િવામાં ભીનાશ િતી. રંગરેખાઓ બદલાતી જતી િતી અને મન 

એ િાઈવે પર થઈ શવઝાગાપટ્ટનમની સડકો પર પિોંચી જતું િતું – એક અજાણ્યું શિેર. 

એવાં અજાણ્યાં શિેરોમાં આવી સાંજ ે એક િળવા શવષાદ સાથે એકાકી ભમવાનું ગમે. 

રસતાની એક ધારે બેસી ગ્યો. ઘડીભર તો એવું થ્યું કે િમણાં જ ઘેરથી થલતેજના 

રસતે ફરવા નીકળ્ો છુ.ં આવી ઘણી સાંજ થલતેજની ટકેરી ભણી ચાલતાં અનુભવી છ.ે 

પણ ના, થલતેજથી તો બે િજાર હકલોમીટર દૂર છુ ં એકાએક દૂરથી એક રેકડ્વના સૂર 

વિી આવ્યા : ‘મૌસમ િરૈ આશશકાના...’ ‘પાહકઝા’નાં ગીતોની રેકડ્વ કોઈએ મૂકી િતી. જવેો 

િંુ ઊભો થઈ ચાલવા જાઉં છુ ં કે ‘ચલતે ચલતે’ ગીત શરૂ થ્યું અને મારા પગ થંભી 

ગ્યા... િંુ ક્યાં િતો!

ગાઢ થતાં જતાં અંધકારમાં િંુ માગ્વ કાપી રહ્ો, કાલે િવે આ માગગે ઉદ્યશગહર-ખંડશગહર 

જઈશ એવા શવચાર સાથે. ઇશતિાસમાં ભણ્યા િતા – રાજ ેખારવેલનો અિીં શશલાલેખ છ.ે 

બે િજાર વષ્વ પિેલાંની વાત.

સવારે મેઘભીનું આકાશ િતું. સૂ્યયોદ્ય જોવાનો પ્શ્ન નિોતો. િવામાં ભાર વરતાતો 

િતો. િંુ ઉદ્યશગહર-ખંડશગહરના પ્ાંગણમાં આવી પિોંચ્યો િતો. ‘શગહર’ સંજ્ા ભ્રામક છ.ે 

કારણ ઉદ્યશગહર લગભગ એકસોદસ ફૂટ ઊંચો છ,ે ખંડશગહર લગભગ એકસોતેત્રીસ ફૂટ. 

બંને પાસે પાસે જ છ.ે ખંડશગહર પર વૃક્ોનું ગાઢ છત્ર છ.ે નાનું એવું જગંલ જ જોઈ લો. 



વૃક્ોની ઘટા નીચે જરા ઝૂકીને ચાલતાં એવું લાગ્યું કે કોઈ સવપનનગરીમાં ચાલી રહ્ો છુ.ં 

ખંડશગહર પર જ રૈન ગુફાઓ છ.ે બૌદ્ ગુફાઓ પણ છ.ે જ રૈન ગુફાઓનો સમ્યગાળો. ઈ.સ. 

પૂવગેની પિેલી સદીથી ઈ.સ.ની દસમી સદી સુધીનો છ.ે જ રૈન સાધુઓને રિેવાને માટ ે આ 

ગુફાઓ બનાવાઈ િતી. માણસ ઊભો ઊભો માંડ જઈ શકે તેટલી ઊંચાઈ ધરાવતા આ 

ગુફાશ્્યો એકાંત માટ ે આદશ્વ પહરસરની મધ્યમાં છ.ે જોકે અિીં પાસે કોઈ નદી નથી! 

જળાશ્યો છ.ે નામ પણ કેવાં – આકાશગંગા, રાધાકંુડ, ગુતિગંગા, શ્યામકંુડ! આસપાસના 

શવસતારનું દશ્વન મુગધકર છ.ે અિીંથી દૂર ઉત્તરમાં શલંગરાજનું મંહદર અને ધૌલીનો બૌદ્ 

સતૂપ દેખા્ય છ.ે એક સમ્યે અિીં નજીકમાં જ કશલંગની રાજધાની િોવાનું અનુમાન છ.ે

ઉદ્યશગહરની પિેલી જ ગુફા સવગ્વપુરીની છ.ે ત્યાંથી રાણી ગુંફા (ગુફા નિીં, ગુંફા કિે 

છ)ે અને ગણેશ ગુંફા તરફ જવા્ય છ.ે રાણી ગુંફા સામે એક ઝાડની છા્યામાં ચોતરા 

પર બેસી પંખીઓના અવાજ સાથે શશલપીઓનાં ટાંકણાંનો અવાજ સાંભળી રહ્ો. તડકો 

િવે નીકળી આવ્યો િતો. આ બધી ગુફાઓ અજતંા-ઈલોરાની ગુફાઓનું સમરણ કરાવતી 

િતી. જોકે અિીં આ ‘ગુંફા’ઓને કાળનો ઘસારો ઘણો વધારે લાગ્યો છ.ે એક પછી એક 

બધી ‘ગુંફાઓ’ જોઈ. ‘િાથી ગુંફા’નું મિત્વ, રાજા ખારવેલના શશલાલેખને લીધે સશવશેષ 

છ.ે શશલાલેખ ખારવેલની જ નિીં, તે સમ્યના કશલંગ રાજ્યની ગૌરવગાથા સમાન છ.ે

‘ગુંફા’ના મુખદ્ારે શશલાલેખ છ.ે ઈ.સ. પૂવગેની પિેલી સદીનો મના્ય છ.ે પ્ાકૃતને મળતી 

આવતી પાશલ ભાષામાં અને બ્રાહ્ી શલશપમાં આ લેખ છ.ે પુરાતત્વખાતાએ દેવનાગરી 

રૂપાંતર આપ્યું છ ે - નમો અરિંતાનં – નમો સવશસધાનં. ઐરેણ મિારાજને મિામેઘવાિનેન 

ચેશતરાજવંસધનેન પસથ – સુભ – લેખનેન ચતુરલુઠણ – ગુણ – ઉશળતેન કશલંગાશધપશતના 

શસહર – ખારવેલેન... એમ શરૂ થા્ય છ.ે પછી ખારવેલના જીવનની મુખ્ય ઘટનાઓના ઉલ્લેખો 

છ.ે પિેલાં પંદર વષ્વ કુમાર તરીકે ક્રીડામાં ગાળ્ાં, પછી નવ વષ્વ ્યુવરાજ તરીકે કત્વવ્યો 

બજાવ્યાં. પછી ચોવીસ વષ્વ થતાં રાજા તરીકે અશભષેક. પછી અશભષેકના પિેલે વષગે આમ 

ક્યુું, બીજ ે વષગે આમ ક્યુું – અિીં ચઢાઈ કરી અને ત્યાં ત્રાસ આપ્યો – પછી તેરમે વષગે 

કુમારીપશવત (ઉદ્યશગહર) પર અિુંતો માટ ે ગુિાશ્્ય કરાવ્યા... વગેરે. ખારવેલ જ રૈન િતો. 

આ ‘ખારવેલ’ નામ પણ પ્ાચ્યશવદ્યાશવદોની કંડ્ૂયનવૃશત્તને ઉશકેરી છ!ે

બપોરની સતબધતામાં તમરાંના અવાજ આવતા િતા. થોડો વરસાદ વરસી ગ્યો િતો, 

એની ભીનાશ િતી.

ધૌલી જવાને હદવસે બપોર પછી વરસાદ તૂટી પડ્ો. અિીંનો વરસાદ પણ કમાલ 



છ,ે પડ ે એટલે તૂટી પડ.ે મ્યુશઝ્યમમાં િતો ત્યારે જ દશક્ણપશશ્ચમ હદશામાં મેદૂર મેઘ 

ઝળુંબ્યા િતા, તે વરસી પડ્ા. ખાસસી વાર બસ સટનૅડ પર ઊભો રહ્ો. એક વાર તો 

શવચા્યુું િવે નથી જવું, પણ પછી થ્યું કોણ જાણે ક્યારે ફરી અવાશે? પણ પછી વરસાદ 

ધીમો પડ્ો. એક સથાશનક શમત્ર સાથે ધૌલી ઊપડી ગ્યો. આમ તો ધૌલી ભુવનેશ્વરના 

પહરપાશ્વમાં જ ગણા્ય – પાંચેક માઈલ િશે. વાતાવરણ ભીનું િતું, પણ સાંજ મનમાં વસી 

ગઈ. થોડી વારમાં રસતો નગર બિાર – જગન્નાથપુરી જવાનો જ રસતો. અિીં કીચડ બિુ 

ન થા્ય. લાલ માટી ભીની થા્ય એટલે વધારે ગમે. જતાં જતાં નદી આવી. નામ પૂછ્યું 

તો કિે ‘દ્યા’ નદી.

ધૌલી એટલે અશોકનાં હૃદ્ય-પહરવત્વનનું સથાન. અિીં જ એક મિાસંિાર પછી તેના 

હૃદ્યમાં કરણાનો ઉદ્રેક થ્યો િતો – દ્યાભાવ જાગ્યો િતો. એટલે નદીનું નામ ‘દ્યા’. પણ 

આવા દૂરના સંબંધે પણ સાથ્વક થતું િો્ય તો્યે ગમ્યું નિીં. અિીં કેટલીક નદીઓનાં સરસ 

નામ છ ે– સુવણ્વરેખા, મિેનદ્રતન્યા વગેરે. કટક જતાં આવતી કાઠજુડીનું નામ પણ ગમ્યું. 

પણ ‘દ્યા’ કિેતાં નદીનું કોઈ શચત્ર, એની કોઈ લાક્શણકતા ન જાગે.

આકાશમાં વાદળ દોડી જતાં િતાં, ઝરમર ઝરમર વરસતાં. એકાએક 

ધૌલીની – ધવલશગહરની તળેટીમાં આવી ઊભતાં અદભુત દૃશ્ય બંધાઈ ગ્યું. આ બાજુ 

પિાડી પર સતુપ, પેલી બાજુ દૂર પાણીની સાંકળ રચતાં તળાવ, તળાવને હકનારે, વચચે 

ઊંચાં નાશળ્યેરી જવેાં વૃક્ોની સતબધ િાર – આથમણે દ્યા નદીનો નમની્ય વળાંક, કોઈ 

નારીની વળેલી નમની્ય દેિલતા જવેો, ઉ52 મંહદ2 – પેગોડા, 5ણે દૂર ચાલી જતી સડક, 

વરસતા વરસાદની ઝરમર વચચે મોરની ભીની ગિેક. આકાશમાં ઊડતી બલાકા – ક્ણમાં 

આ બધું બંધાઈ-સંધાઈ ગ્યું ચેતના સાથે.

ભીને રસતે ધીમે ધીમે ઉપર ચઢ્ા. ઉપરથી ચારે બાજુ રમણી્ય લાગતું િતું. આ 

ક્ણે જ આવું લાગી શકત. દેવદશ્વન કરી ઉઘાડ ે પગે સતૂપ ભણી. આ સતૂપ નવો જ 

બંધાવેલો છ.ે જપાનના ભાશવકોની આ શ્દ્ાંજશલ છ.ે સતુપ એટલે તો પ્દશક્ણા િો્ય જ.

પ્દશક્ણા કરતાં જ નદીએ સાદ પાડ્ો. અિીંથી જરા દૂર િતી, પણ મારે તો જવું 

િતું. સાથી અમારાં પગરખાં લેવા ગ્યો. એ નીચે ઊતરીને ઊભો રિેશે – િંુ નદીથી સીધો 

ત્યાં જઈશ, ટૂકેં રસતે, ખુલ્લે પગે નદી તરફ લગભગ ધસ્યો. ઝાડઝાંખરાં અને કાંટા-કાંકરાનો 

માગ્વ – સામે નદી, પણ અિીં નજીક, ત્યાં દૂર! ટકેરી ઊતરી રસતા ઉપર આવ્યો. કાચો 

રસતો. રસતાની બાજુ કેટલી્ય સદીઓ જૂનું એક મંહદર છ.ે મંહદર આંબાવડનાં ઝાડની 



ઘટાઓમાં જાણે ઢકંાઈ જતું િતું. ત્યાંથી જાણે અંધકાર બિાર નીકળી બધે ફેલાવાની 

તરૈ્યારી ન કરતો િો્ય! મંહદરમાં ન જતાં નદી ભણી જ ગ્યો. નદીમાં ઊત્યયો શરૂઆતનો 

શપચછલ તટ વટાવી રેતાળ પટમાં થઈ પાણીના પ્વાિ સુધી પિોંચ્યો. સાંજની સતબધતામાં 

પાણી ધીરે ધીરે વિી જતું િતું. આખો પટ સૂમસામ િતો. એક નદી િતી અને એક િંુ. 

પાણીમાં નમ્યો, આંખે લગાડ્ું. માથે ચઢાવ્યું. દ્યા નામ નિોતું ગમ્યું, પણ ભગવાન બુદ્નું 

સમરણ થઈ આવ્યું િતું – આ એમની જ કરણા વિી રિી છ!ે

પટમાં જરા ઊભો રહ્ો. સતૂપ ઘણે ઊંચે લાગતો િતો. િવે મારે જલદી જવું જોઈએ. 

બુદ્ની ‘કરણા’ જોઈ, પણ અશોકની કરણા! ધૌલીનો પેલો શશલાલેખ – ‘દેવાન શપ્યસ 

વચનેન – દેવાનાં શપ્્યસ્ય વચનેન’થી શરૂ થતો શશલાલેખ. શશલાલેખ પાસે જઈને ઊભો 

રહ્ો. પણ માત્ર શશલા જ જોઈ, કોતરા્યેલો લેખ નિીં. અંધારં થઈ જવા આવ્યું િતું. 

અિીં એક સમ્ય કેવો જીવંત િશે! િંુ વાતાવરણ શ્વસી રહ્ો.

‘વૃક્ોમાં સર્ સર્ પવન પસાર થતો િતો, આકાશમાં એક પંખી ઊડી જતું િતું – પાછાં 

જતાં રસતે ભાગ્યે જ કશું બોલ્યાં િોઈશું. અિીં ફરી દ્યા નદીને પુલ પરથી આમંત્રી 

ચાલ્યા. દૂર નગરના દીવા દેખા્યા.

ઓહડ્યા, અસશમ્યા અને બંગાળી – ભારતના પૂવાુંચલની આ ત્રણ ભાષાઓ પ્માણમાં 

એકબીજાની શનકટ િોવા છતાં પારસપહરક પાથ્વક્ય પણ ઘણું છ.ે ઉચચારણની રીતે ત્રણ 

ભાષાઓ જુદી છ.ે બંગાળી અને અસશમ્યા કોઈ બોલતું િો્ય તો આપણાથી જલદી ન 

પકડા્ય – પણ ઓહડ્યા જલદીથી અનુસરા્ય. તેમાં્ય વ્યાખ્યાન કે રેહડ્યો પરના સમાચાર 

સાંભળતા િોઈએ તો લગભગ સમજા્ય. સંસકૃતની જમે દરેક વણ્વ ભાર સાથે ઉચચારા્ય, 

અંત્ય, વણ્વ પણ. આપણે ભુવનેશ્વર કિીએ, એ બોલશે ભુ-બ-ને-સવ-2. ઓહડ્યામાં ‘ળ’ની 

પ્ચુરતા છ.ે બંગાળી અને અસશમ્યામાં તો ‘ળ’ છ ે જ નિીં. તે ભાષાભાષી લોકો માટ ે

તેનો ઉચચાર પણ મુશકેલ. ઓહડ્યામાં તો સંસકૃત તતસમ શબદોમાં પણ ‘લ’ને બદલે ‘ળ’ 

ઉચચારા્ય.

ઓહડ્યાનો મારો પહરચ્ય થોડાંક કાવ્યો પૂરતો અને ગોપીનાથ મિાનતીની નવલકથા 

‘અમૃતર સંતાન’ પૂરતો સીશમત. પણ વચચે એક વખતે કટક જઈને નવા ઓહડ્યા 

કાવ્યસંગ્િ લઈ આવ્યો િતો. મોટ ે ભાગે તે અદ્યતન કશવઓના સંગ્િો િતા. સરસ નામ 

િતાં સંગ્િોનાં – સમુદ્રસનાન, પવનર ઘર, અનેક કોઠરી, પ્થમ પુરષ, મધ્યમપદલોપી, 

શવષાદ એક ઋતુ, શબદર આકાશ – અને સરસ િતાં કાવ્યો. બધાં સંપૂણ્વ ન સમજા્ય – 5ણ 



અસકુટ સમજણનો પણ એક આનંદ િો્ય છ.ે િંુ કોઈ એક શમત્રને પકડુ ં– કશવતા એની 

પાસે વંચાવું. ગુજરાતી, ઓહડ્યા કશવતાની અમારી ચચા્વઓ ચાલે – બંગાળી કશવતાની ચચા્વ 

પણ. એક હદવસ એક અસશમ્યા સાથીએ અસશમ્યા કશવતાઓ વાંચી.

મને થ્યું આપણા કશવઓ ઘણા સમાંતર જા્ય છ,ે છદં અને ભાષાના પ્શ્નો પરતવે અને 

અન્ય અશભવ્યશકતના પ્શ્નો પરતવે ઘણી બધી સહિ્યારી ખોજ લાગે. ઓહડ્યા કશવતાનાં િંુ 

ભાષાંતર કરં અને ત્યાંના શમત્રો આગળ વાંચું ત્યારે કિે કે અમને સમજા્ય છ!ે ભુવનેશ્વરમાં 

ઘણાં કશવઓ રિે છ,ે અને બાજુના શિેર કટકમાં પણ. પણ ખબર મોડી પડી, કશવશમત્રોને 

મળવા જવાનું ન બન્યું. પણ પ્શસદ્ નવલકથાકાર ગોપીનાથ મિાંતીને મળવાનું થ્યું. અમારા 

સેશમનારમાં તે કોંધ-બોલી શવશે બોલવા આવ્યા િતા. મારે શશરે એમનો આભાર માનવાનું 

આવ્યું. મેં થોડા શબદોમાં એમની પ્શસદ્ નવલકથા ‘અમૃતર સંતાન’ની શવશશટિતાઓની 

વાત કરી, તેઓ પ્સન્ન િતા. એમને ઘેર જવાનું શનમંત્રણ આપ્યું.

ગોપીનાથ મિાનતી અંગ્ેજી સાહિત્યના શવદ્યાથશી, પણ વ્યવસા્ય- જીવનના આરંભમાં જ 

ઓહડશાના કોરાપુટ શજલ્લાના ઊંચા પિાડોના શનશબડ જગંલમાં રિેતી કોંધ આહદવાસી પ્જા 

વચચે કામ કરવાનું આવ્યું. િતા તો સરકારી અશધકારી પણ એમનામાં રિેલા સજ ્વકે તેમને 

પ્જા સાથે સમરસ કરી દીધા! “અમૃતર સંતાન' નવલકથા તેમને કોંધ-જીવનમાંથી મળેલી.

આ જ વષગે તેમને તેમની નવલકથા ‘માટી મટાળ’ (રસાળ ધરતી) માટ ેજ્ાનપીઠ ઍવરૉડ્વ 

મળેલો, એટલે ગોપીનાથ મિાનતીનું નામ ઓહડશા બિાર પણ જાણીતું થ્યેલંુ

એક આષાઢી સાંજ ેતેમના ઘેર પિોંચી ગ્યો. ત્રણ બંગાળી શમત્રો સાથે િતા. દરવાજો 

ખોલી કમપાઉનડમાં પ્વેશતાં જ ચંપાનાં ફૂલોની ભીની મિેક. ઓસરીનાં પગશથ્યાં ચઢતાં 

ક્ણેક ખમચાઈને ઊભા રિી ગ્યા. ત્યાં અંદરથી એમણે અમને જો્યા – ‘આસનતુ આસનતુ’ 

એવા ઉમળકાભેર શબદોથી અમારં સવાગત કરી તેમના અભ્યાસખંડમાં લઈ ગ્યા.

બે કલાકની અમારી મુલાકાતમાં આ પ્શસદ્ સાહિત્યકારની સુજનતાનો તો પહરચ્ય 

થ્યો જ. તેમની સજ ્વનપ્વૃશત્તનો પણ હદશાદોર મળ્ો. લેખક તરીકેની પોતાની કારહકદશીની 

શરૂઆત કેવી રીતે થઈ – કેવી રીતે ‘અમૃત2 સંતાન’ જવેી નવલકથા લખાઈ – કેવી રીતે 

જ્ાનપીઠ ઍવરૉડ્વ શવજતેા કૃશત ‘માટી મટાળ’ લખાઈ – આ બધાંની વાત એ સિજભાવે – ‘ડ ુ

્યુ સમોક?’ પ્શ્ન કરી, અમે માથું ધુણાવતાં, શસગારેટ સળગાવી – કરતા ગ્યા. તેમણે કહ્ું –



‘માટી મટાળ’માં મારા આખા જીવનનો અનુભવ છ.ે આ નવલકથાએ મારાં દસ 

વષ્વ લીધાં છ ે- 1951થી 1961. મારા ઘણા ખ્યાલો તેમાં ગુંથા્યેલા છ.ે તેમાં 

એક ખ્યાલ તે છ ેસંસકૃશતનો, આપણી સંસકૃશતનો. વરૈહદક સંસકૃશતથી શરૂ કરી આજ 

સુધીની. શું જૂની સંસકૃશત આજ ેછ?ે િા, સરળ, ગ્ામજીવનમાં છ.ે..’

મેં પૂછું : ‘માટી મટાળ’નું પ્ેરકબળ – એની ભૂશમકા? તો કિે –

“મેં ‘માટી મટાળ’ લખવાનું શરૂ ક્યું 1951માં. િંુ જનમ્યો િતો 1914માં. 

સાડત્રીસ વષયો દરમ્યાન ઓહડશાની ભૂશમ લગભગ ખૂંદી વળ્ો િતો, રાજમાગગે 

નિીં, નાને રસતે, પગે ચાલીને, િોડીઓ માં – બિુ નજીકથી લોકોને જો્યા 

છ.ે દહર્યાહકનારેથી પિાડનાં શશખરો સુધી વસતા લોકોને. ‘માટી મટાળ’માં 

દહર્યાહકનારાની પૃઠિભૂશમ છ.ે..”

તે વખતે પણ શ્ી મિાનતી બીજી એક નવલકથા પર કામ કરતા િતા. તે શવશે તેમણે 

વાત કરી. એ નવલકથા સાથે પોતાની આતમકથા લખવાનું પણ ચાલતું િતું...

તેમની મુલાકાત ભુવનેશ્વરની એક મધુર સમૃશત બની ગઈ છ.ે ઓહડશાની જીવંત 

સંસકૃશતના એ પ્શતશનશધ સજ ્વક િતા. એમની વાતચીતમાં ઓહડશાની ભૂશમની મિેક 

અનુભવા્ય. શ્ી મિાનતી ત્યાંના તરણ સજ ્વકોમાં પણ બિુ શપ્્ય છ.ે સૌ આદરથી એમનું 

નામ લે. ભુવનેશ્વર શનવાસના આખરી હદવસોમાં ત્યાંના તરણ વાતા્વકાર ડો. કૃષણપ્સાદ 

શમશ્ને મળવાનું થ્યેલું. તેઓ ‘માનસ’ નામે એક સશચત્ર ઓહડ્યા માશસકના સંપાદક છ.ે 

તેમણે તેમનો વાતા્વસંગ્િ ‘ભૃગુસંહિતા’ મને આપ્યો. ખોલીને જોઉં છુ ં તો સંગ્િ અપ્વણ 

ક્યયો િતો ગોપીનાથ મિાનતીને. એક પહરચછદેમાં પ્શશસત લખીને છવેટ ે લખ્યું િતું – ‘મંુ 

આપણંકુ નમસકાર કરશછ ઓ શ્દ્ા ઓ સમમાનર સહિત “ભૃગુસંહિતા”કુ સમપ્વણ કરશછ.’ 

તેમણે મિાનતી શવશે ઘણી બધી વાતો કરી, ‘એ જૂનાનવા સૌ લેખકોમાં બિુ શપ્્ય છ.ે’ 

એ તેમણે ન કહંુ્ િોત તોપણ ગોપીનાથ મિાનતી સાથેની અમારી ટૂકંી મુલાકાતથી એનું 

અનુમાન કરી શકા્યું િોત. એવા સૌજન્યમૂશત્વ સાહિત્યકારને મળી ભુવનેશ્વરના એક વધારે 

તીથ્વદશ્વનનું પુણ્ય પામ્યો.

ભુવનેશ્વરમાં રહ્ો તે દરમ્યાન ઓહડ્યા ભાષા સાંભળવાની બિુ મઝા આવી. અનેક 

મુખે ઓહડ્યા સાંભળી – શવદ્ાનોથી માંડી રસતા પર જતા સામાન્ય માનવીના મુખેથી. ઝૂંપડી-

િોટલેવાળો તો શમત્ર બની ગ્યો િતો. ઓહડ્યામાં જ અમારી જોડ ે બોલે, પાછો અમને 

સમજાવે્ય ખરો! ઓહડ્યા ભાષા ગમી ગઈ. તેની સાથે ભલે અલપકાલીન, 5ણ મિોબતનો 

નાતો બંધાઈ ગ્યો િતો.



ભુવનેશ્વર છોડતાં પિેલાં ફરી એક વાર જૂના ભુવનેશ્વરનાં મંહદરો જોઈ આવ્યો. આ 

વેળાએ સાંજ પસંદ કરી િતી. શત્રપુરાના એક બંગાળીભાષી શમત્ર શ્ી પ્ભાસ સાથે િતા. 

ફરીથી શબનદુસાગર, શલંગરાજનું ભવ્ય મંહદર, પાવ્વતીની મનોિર મૂશત્વ, રાજારાણી મંહદર... 

રાજારાણી મંહદરના પ્ાંગણમાં સાંજ પડી ગઈ િતી, ધીમે ધીમે અંધારામાં આ એકાકી 

મંહદરનું છા્યાશચત્ર જ દેખા્યા ક્યુું...

ભુવનેશ્વરથી જ ે હદવસે નીકળવાનું િતું તે હદવસે આકાશ ઘનઘોર િતું. હદવસે પણ 

અંધારપટ. પછી તો ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્ો િતો. સાંજ ેજ્યારે નીકળ્ો ત્યારે વરસાદે 

કૃપા કરી િતી, જોકે િજી સડકો ભીની િતી. િંુ પણ...

*



માંડષુ

કોણ, જો હંુ પોકાિ કિી ઊઠુ,ં સાંભળશે મને...?

– રાઈનેર માદરયા દરલકે

માંડ ુ– માંડવગઢ બોલતાં મનમાં એક રોમૅશનટક ઉદ્ગે જાગે છ.ે સરોવર, સંગીત અને 

સવપનનું નગર માંડ.ુ સરૈકાઓ થ્યાં સરોવર જજ ્વહરત થતી જતી મિેલાતોનાં ખંહડત પડછા્યા 

ઝીલ્યા કરે છ.ે એ મિેલાતોમાંથી એક વેળા ગુંજી ઊઠલેી સંગીતની મધુર સુરાવશલઓ 

સરૈકાઓ થ્યા િજી્ય જાણે આસપાસ ઘૂમરા્યા કરે છ ેઅને ધીરે ધીરે દૂર દૂરના સવપનલોકની 

એક મા્યાવી કુિેશલકા આપણા 5ર સંમોિનની એક જાળ પાથરી દે છ!ે

ચાંદનીમાં ચાંદની બનીને રૂપમતી ઊભી છ,ે એક ઊંચી ઇમારતની શનજ ્વન છત પર 

િળું િળંુ પવનમાં એના વેદનાશવધુર કંઠમાંથી નીકળતી પ્લંશબત પ્કંશપત સવરલિરીઓ 

નીચે શનમાડના િહર્યાળા મેદાનમાં શવલીન થઈ જા્ય છ.ે..

મંન ચાહિ હૈ તમલન કો, મુખ િેખન કો નૈન, 

શ્િન સુચાહિ હૈ સુનયો, તપ્રય! િિ મીઠ ેબૈન.

િુમ તબન તરયિા િુખિ હૈ, માંગિ હૈ સુખિાર 

રૂપમતિ િુતખયા ભઈ, તબના બહાિુિ બાઝ.

પિાડના ઢોળાવવાળાં એક માગ્વ પર સતબધતા પથરા્યેલી છ,ે દૂર ઉ52 આકાશમાં 

બીજનો ચંદ્ર છ,ે નીચે સરોવરનો એક છડેો દેખા્ય છ.ે બે અશ્વારોિી ઝાંખા થતા જતા 

વૃક્ પાસે ઊભા છ.ે અશ્વો એટલા એકબીજાની અડોઅડ છ,ે એક અશ્વારોિી બીજાને ખભે 

એક િાથ મૂકી, બીજા િાથની તજ ્વનીથી આ સૌનદ્ય્વલોકનું જાણે દશા્વન કરાવે છ.ે આ 

અશ્વારોિીઓ છ ેબાઝ બિાદુર અને રૂપમતી. માંડ ુકિેતાં રાજપૂત કલમનું આ શચત્ર સજીવ 

બની જા્ય છ,ે આંખમાં અલપઝલપ અંજાઈ જા્ય છ.ે બાઝ, રૂપમતી, માંડ ુ અશભન્ન છ.ે

વષયો પિેલાં ચૂનીલાલ વધ્વમાન શાિની નવલકથા વાંચી િતી – ‘રૂપમતી.’ તારણ્યના 

એ હદવસોમાં બાઝ બિાદુર અને રૂપમતીના શુદ્ પ્ેમ (પલેટરૉશનક લવ)ની આ કથા ખૂબ 

અસર કરી ગઈ િતી. રૂપમતી અને બાઝ સંગીતને તાંતણે બંધા્યાં િતાં. ઉસતાદો અને 

તવા્યફોની મદીલી ગા્યકીમાં મનિ બાઝ વરૈષણવ કન્યાના સાશત્વક સવર પર વારી ગ્યો 



અને એ હકશોરી કન્યાને પણ શાિજાદા બાઝીદમાં મનનો મીત દેખા્યો. રૂપમતી સુંદર 

ગાતી િતી. એટલું જ નિીં, કશવતા પણ જોડતી િતી. બાઝને એણે સંદેશો મોકલ્યો િતો :

કમલન કો િતિ એક હૈ, િતિ કો કમલ અનેક; 

હમસે િુમકો બહુિ હૈં િુમસે િુમ મોરહ એક.

અને બાઝ રૂપમતીને પોતાના િરમમાં લઈ આવ્યો િતો. એની સાથે શાદી કરવા ઇચછ્યું. 

પણ રૂપમતીએ ના કિી. શુદ્ પ્ેમની આંચમાં બંને ભૂજાતાં રહ્ાં. બાઝ અને રૂપમતીની વાત 

દેશદેશાવરમાં પિોંચી ગઈ િતી. માલવાની જાિોજલાલી િતી. સુલતાને-માલવાની દુશન્યા 

શશકાર, સંગીત અને રૂપમતીમાં સીશમત થઈ ગઈ િતી. અકબરના સેનાપશત અિમદખાને 

માંડનુે ઘેરી લીધું. બાઝ લડ્ો, િા્યયો અને નાસી છૂટ્યો. માંડ ુ પર, બાઝના િરમ 5ર 

અિમદખાનનો અશધકાર થ્યો. એની નજર િતી રૂપમતી પર. રૂપમતીએ ત્રણ હદવસની 

મિેતલ માગી. મળી. ત્રીજ ે હદવસે ફૂલ-શય્યામાં અિમદખાન રૂપમતીના મૃત દેિને વૃથા 

ઢઢંોળી રહ્ો િતો! કથા હદવસો સુધી મનમાં રિી.

અમદાવાદમાં પછી ‘રૂપમતી’ નાટક જો્યું, જૂના પ્ેમાભાઈ િરૉલમાં. ભવ્ય સેહટગંઝ. 

એ નાટકની રંગસજજા, એનું સંગીત િજી સમરણમાં છ.ે પછી આવી િતી હફલમ ‘રાની 

રૂપમતી.’ સંગીત મઢ્યા એ શચત્રનું એક ગીત એ હદવસોમાં અમે બિુ ગણગણતા -

આ લરૌટકે આ જા મેિે તમિ, િુઝે મેિે ગીિ બુલાિે હૈં 

મેિા સરૂના પડા હૈ સંગીિ, િુઝે મેિે ગીિ બુલાિે હૈ..

એક વાર રૂપમતી બાઝની પ્તીક્ા કરતી ગા્ય છ,ે માંડનુી ઊંચી અટારીએથી. એ 

જ ગીત પછી બાઝ ગા્ય છ,ે રૂપમતીના આતમશવસજ ્વન પછી. એક વાર લતા અને એક 

વાર મુકેશને કંઠ ે ગવા્યેલું આ ગીત આજ ે પણ જ્યારે રેહડ્યો પર આવે છ ે ત્યારે મમ્વમાં 

એક વેદના, ફરકી જા્ય છ.ે

બાઝ-રૂપમતીની આ પ્ણ્યકથા સાથે માંડનુું એક કલપનાશચત્ર રચા્યું િતું. તે પછી 

આજના માંડનુું એક દસતાવેજી શચત્ર જો્યું. રંગના સતર પર સતર ચઢતા જતા િતા. માંડુ ં

જવાનું આકષ્વણ વધતું ચાલ્યું.

અને પછી બન્યું એવું કે હરલકેના દુઈનો દુગ્વમાંથી રૂપમતીના મંડપ દુગ્વ – માંડ ુ પિોંચી 

જવા્યું. દાિોદમાં હરલકેની જનમશતાબદી શનશમત્તે ત્રણ હદવસનો પહરસંવાદ િતો. ઉમાશંકર 

આવ્યા િતા – તાજતેરમાં અસમ-નાગાલૅનડનો પ્વાસ કરી. સુરેશ જોષી િતા. ત્રણ હદવસ 



હરલકેમ્ય િતા. તેમાં એક શવચાર દાિોદથી માંડ ુજવાનો આવ્યો. એક વિેલી સવારે જ્યારે 

માંડ ુજવા ધારાનગરી (ધારા)ની બસ પકડી ત્યારે હરલકે અને રૂપમતી બેમાં મન પરોવા્યેલું 

િતું. સાગરહકનારાની ઊંચી ભેખડો પર ઊભેલો દુઈનો હકલ્લો અને શવંધ્યાચળને છકે છવેાડ ે

આવેલો માંડનુો હકલ્લો જાણે પાસે પાસે ઊભા િતા.

હદવાળી પછીના હદવસો િતા. રસતાની બન્ને ધારે ખેતરો આંખને ઠારતાં િતાં. બપોર 

થતાં સુધીમાં તો ધારાનગરીમાં આવી પિોંચ્યા. માલવપશત મુંજના પ્તાપી નામ સાથે જોડા્યેલી 

એ નગરી િવે માત્ર ધાર તરીકે ઓળખા્ય છ.ે શજલ્લાનું મુખ્ય મથક. આમે્ય વષયો સુધી 

માલવાનું કેનદ્ર રિેલું. રાજા ભોજનું પણ આ નગર. અિીં િતી તેની પ્શસદ્ પાઠશાળા અને 

સરસવતીની પેલી પ્શસદ્ મૂશત્વ! આજ ે તે મૂશત્વ તો લંડનમાં છ ે અને પાઠશાળાની મશસજદ 

થઈ ગઈ છ.ે હકશોરાવસથામાં વાંચેલી ભોજ અને કાશલદાસને નામે ચઢલેી કશવતાશવનોદની 

અનેક કથાઓ ્યાદ આવી, પરંતુ માંડનુી બસમાં બેસતાં જ મન બાઝ બિાદુર, રૂમપતી 

અને માંડવગઢના ખ્યાલોમાં ડબૂવા લાગ્યું.

બસ ઢોળાવ ચઢતી િતી. શવનધ્યાચળનો આ પ્દેશ. રમણી્ય બંધુર ભૂશમ, જગંલોથી 

છવા્યેલી. એક જમાનામાં અિીં શસંિોની ડણક સંભળાતી. આજ ે પણ અનેક હિંસ્ત 

પ્ાણીઓનું આશ્્યસથાન છ.ે બાઝ આ જગંલોમાં શશકારે નીકળતો િશે ને? આ શવનધ્ય 

જ્યાં પૂરો થા્ય છ ે તે દશક્ણ-પશશ્ચમના છડે ે માંડુ ં વસેલું છ.ે એ રીતે એ વ્યૂિાતમક મિત્વ 

ધરાવી રિે છ.ે બપોર િતી, પણ ઠડંક િતી. વાંકીચૂકી જતી બસમાંથી જજ ્વહરત હકલ્લાના 

કાંગરાં દેખા્યા અને બસ પિાડને ખુલ્લા પ્દેશમાંથી એક જજ ્વહરત દરવાજ ેથઈ હકલ્લેબંધી 

નગરમાં પ્વેશી. માંડનુો આ હદલિી દરવાજો. આપણે અમદાવાદમાં પણ હદલિી દરવાજો છ ે

જ ને! મને લાગે છ ે કે ઘણા હકલ્લાઓને આવા ‘હદલિી દરવાજા’ િશે – હદલિી અશભમુખ 

િો્ય એટલે હદલિી દરવાજા. એક વેળા સમ્રાટ અકબરની સવારી પણ હદલિી દરવાજથેી 

અમદાવાદ નગરમાં પ્વેશી િશે. આજ ે તો િવે દરવાજામાં થઈને પ્વેશવાની બંધી છ,ે 

દરવાજાની બન્ને બાજુએથી પ્વેશ છ.ે

માંડનુો આ હદલિી દરવાજો િજી ખરી રહ્ો છ,ે તેને અડીને િતી ખરતી જતી કોટની 

રાંગ.. પછી આવ્યો આલમગીર દરવાજો અને તે પછી ભંગી દરવાજો! નામ સાંભળતાં 

આશ્ચ્ય્વ થ્યું. પણ પછી ખબર પડી કે આ નગરની હકલ્લેબંધી ટાણે આ દરવાજો બન્યો 

ત્યાં એક ભંગીનું બશલદાન આપવામાં આવ્યું િતું! એવી માન્યતા િતી કે નરબશલથી 

હકલ્લો કે ઇમારત શચરકાળ ટકે. હકલ્લો તો લગભગ ટક્યો ન ટક્યો થઈ ગ્યો છ;ે ‘ભંગી 

દરવાજા’ નામ ટકી ગ્યું છ.ે સિસ્તશલંગ તળાવમાં પણ કિે છ ે કે પાણી થતું નિોતું અને 



પછી મ્યાનું બશલદાન આપવામાં આવ્યું િતું. રાજાબાદશાિોની કીશત્વકથાઓની ઓથે આવી 

કેટલી્ય કલંકકથાઓ દટા્યેલી િશે!

બસમાંથી એક અદ્યતન ઇમારત દેખાઈ, ટહૂરસટ લરૉજ, થોડી વારમાં બસ જરા જીણ્વ 

વસતીવાળા ગામના એક નાનકડા િાટબજાર પાસે પણ નજરને ડારતી એક પ્ાચીન ભવ્ય 

ઇમારતના પહરસરમાં આવીને ઊભી રિી. આ માંડ!ુ

આ માંડ ુ એક વખતે આબાદ નગર િતું. એનું એક નામ િતું ‘શાહદ્યાબાદ’ – આનંદ 

નગર. એની પ્ાકૃશતક સુષમા વચચે આજ ે ‘શાદ’નો અનુભવ એટલો થતો નથી જટેલો એક 

‘ગમ’નો અનુભવ થા્ય છ,ે એક િળવી બેચેની થા્ય છ.ે આ અલસ બપોરે અિીં કેટલાક 

ફૅશનેબલ ટહૂરસટોની અવરજવર િતી – બધા જાણે ઉતાવળમાં િો્ય નિીં એમ વ્યસતભાવે 

ફરતા દેખાતા િતા. અમે ગ્ામપંચા્યતની ધમ્વશાળા જોઈ. ‘ધમ્વશાળા’ જ િતી. ત્યાં રિેવું 

ગમે તેવું નિોતું. કાકાસાિેબે આવી ધમ્વશાળાઓ શવશે જ ે શવધાન કરેલું કે કુદરતી િાજત 

કુદરત પર છોડી દેવામાં આવે છ ે– તે અિીં પણ લાગુ પડતું િતું.

થોડુ ં ચાલ્યા પછી એક જ રૈન ધમ્વશાળા િતી. જૂની રીશતની િતી, પણ શવશાળ અને 

વ્યવશસથત િતી. અમદાવાદનાં છીએ એવી ખબર પડતાં વૃદ્ મુનીમજી ગુજરાતીમાં બોલવા 

લાગ્યા. તેમણે ઝટપટ અમારાં નામ રશજસટરમાં લખી સામાન લઈ આવવા કહ્ું. એટલામાં 

ત્યાંનો સથાશનક કારકુન આવી લાગ્યો. અમારા દેખતાં વૃદ્ મુનીમજીને હિનદીમાં દબડાવવા 

લાગ્યો. સામાન લેકર આ જા્ય, બાદમેં િીં નામ શલખના ચાહિ્યે – વગેરે. અમે મુનીમજી 

વતી માફી માગી સામાન લઈ આવ્યા. ધમ્વશાળામાં જ એક સરસ વાવડી િતી – જાતે 

પાણી ખેંચી લેવાનું. આંબલીનું જૂનું ખખડધજ ઝાડ અત્યારે કાતરાથી ભરેલું િતું. બાજુમાં 

દેરાસર િતું. અમે જ માત્ર ્યાશત્રકો િતા. ગમી ગ્યું.

અધવખેદ થોડી વારમાં દૂર કરી અમે બિાર નીકળી પડ્ાં. અમારે માંડનુાં બધાં 

સથળો જોઈ લેવાં િતાં. પણ આ કંઈ નાનું ‘નગર’ થોડુ ં િતું! શવંધ્યની લગભગ બે િજાર 

ફૂટ ઊંચી છવેાડી પિાડી પર માંડુ ં વસેલું છ.ે તે પૂવ્વ-પશશ્ચમ લગભગ પાંચેક માઈલ િશે. 

ઉત્તર- દશક્ણ પણ લગભગ તેટલું જ. અિીં એકમાત્ર ઉપલબધ સાધન ટમેપોહરક્ા છ,ે 

જનેાથી આ બધાં સથળોએ જઈ શકા્ય. બસસટનૅડ પાસેથી આ ટમેપો મળતો િતો. ત્યાં 

પિોંચીએ એટલામાં એક ફાંકડા જુવાને સલામ કરી કહ્ું – ‘ગાઇડ ચાહિ્યે સા’બ? િમ 

માંડ ુ કા પૂરા ઇશતિાસ બતા્યેંગે... આપ ચાિેં તો અંગ્ેજી મેં, આપ ચાિેં તો હિનદી મેં,’

ઢળતો પિોર િતો. એક જોરદાર ઘરઘરાટી સાથે ટમેપો ચાલુ થ્યો અને તેની સાથે 



જ ગાઈડની અસખશલત વાગધારા. વચચે વચચે ઉદૂ્વ શેર પણ ફટકારતો જતો િતો, પણ 

એની નોંધ કરવાનું ચૂકતો ન િતો કે શા્યરી અમને ગમે છ ે કે નિીં. ટમેપો વાંકાચૂકા 

રસતે થઈ દશક્ણ હદશા તરફ જઈ રહ્ો િતો. ગાઇડ માંડવગઢની – શાહદ્યાબાદની પુરાણી 

જાિોજલાલીની વાત કરતો જતો િતો. અરે, અિીં રસતાની બંને બાજુ તો ક્યાં્ય કોઈ 

ઘર નથી! ખેતરો ખેડાઈ રહ્ાં છ ેઅને વચચે વચચે ખંહડ્યેરો ઊભાં છ,ે પણ માણસ-વસતી 

ક્યાં? પાણીભ્યાું છીછરાં સરોવર છ ે– લીલાંછમ ઝાડ છ.ે

િા, એક વખતે માંડવગઢની રોનક િતી. અિીં લાખેક કુટુબંો રિેતાં િતાં (ગાઇડ 

કિેતો જતો િતો). કોઈ નવો માણસ અિીં વસવાને ઇરાદે આવે તેને દરેક કુટુબં તરફથી 

એક ઈંટ આપવામાં આવતી અને એક સોનામિોર. એકીસાથે તેની પાસે લાખ ઈંટો થઈ 

જતી, જનેાથી તે ઘર બાંધતો અને લાખ સોનામિોરો થઈ જતી, જનેાથી તે ધંધે વળગતો!

ગમી જા્ય તેવી તેની વાત િતી, ભલે ગળે ઊતરી જા્ય તેવી ન િો્ય. અમે આજુબાજુ 

જોતા િતા. ક્યાં્ય કોઈ ઈંટ દેખાતી નિોતી. ક્યાં ગઈ િશે બધી? આ ખેતરો નીચે, 

ગાઢ વનરાજીઓના મૂળમાં દટાઈને પડી િશે? જ ે કેટલાંક ખંહડ્યેરો દેખાતાં િતાં તે તો 

શાિી ઘરાનાઓ સાથે જોડા્યેલાં િતાં. સામાન્ય માણસનું ઘર એકે્ય નિીં? ગ્યાં ક્યાં 

એ બધાં ઘર?

ઇશતિાસ તો માંડનુું પગેરં છકે છઠ્ી સદી સુધી લઈ જા્ય છ.ે તે વખતના એક 

અશભલેખમાં મંડપદુગ્વ નામથી તેનો ઉલ્લેખ થ્યો છ.ે મધ્યકાળના ફારસી ઇશતિાસકારોની 

તવારીખમાં પછીથી પ્ચશલત થ્ેયલું માંડવ નામ મળે છ.ે તેમાંથી થઈ ગ્યું માંડ.ુ કોઈ વળી 

કિે મંડ.ુ દસમી સદીમાં માળવા પર પરમારોનું શાસન િતું. તેમની રાજધાની િતી. ઉજ્જરૈન, 

પછીથી ધારાનગરી – ધા2. 52મા2 રાજવીઓમાં મુંજ અને ભોજનો પ્તાપ દૂર સુધી 

શવસત્યયો િતો. મુંજના નામનું તો તળાવ છ ે માંડમુાં, જ ે માંડ ુ સાથે મુંજનો સંબંધ સથાપી 

આપે છ ે અને આમે્ય માંડ ુ તેની રાજધાની ધારાનગરીથી દૂર તો વીસ-બાવીસ માઈલ જ 

ને! અને ભોજની્ય સરસવતી અથા્વત્ વાગદેવીની એક પ્શતમા માંડમુાંથી મળી આવેલી છ.ે 

તે પછી બારમી સદીમાં તો માંડ ુ માળવાની રાજધાનીનું ગૌરવ પામે છ.ે

તેરમી સદીના અંત ભાગમાં માંડ ુ મુસલમાનોના િાથમાં ગ્યું. એક નવી અફઘાન 

સભ્યતાના સંપક્વમાં આવ્યું. પણ જ ેબાદશાિે માંડનુી હકલ્લેબંધીની શરૂઆત કરી તેને અનેક 

ઇમારતોથી સજાવ્યું તે તો િોશંગશાિ. પંદરમી સદીની શરૂઆતનાં વષયોમાં તેણે અિીં 

રાજ્ય ક્યુું. પછી આવ્યો મિેમુદશાિ. આ બંને બાદશાિો જટેલા ઇમારતો બંધાવવાના 



શોખીન િતા તેટલા લડાઈઓ લડવાના પણ. તે પછી ગ્યાસુદ્ીન. આ ભલો ધાશમ્વક રાજા 

શરાબને અડકતો સુધધાં નિોતો પણ તેના જનાનખાનામાં પંદર િજાર સુંદરીઓ િતી! 

આ ધાશમ્વક શપતાને ઝેર આપી પુત્ર નશસરદ્ીન ગાદીએ આવ્યો.

શેરશાિે માંડ ુજીત્યા પછી શુજાઅતખાન નામના સરદારને ત્યાંનો સૂબો બનાવ્યો. તેણે 

સુજાઉસપુરની સથાપના કરી ત્યાં પોતાને સવતંત્ર રાજા જાિેર ક્યયો. તેના અવસાન પછી 

સંગીતશપ્્ય બાઝ બિાદુરે ફરી માંડવની રંગીલી રોનક પાછી લાવવાનો પ્્યતન ક્યયો. તેનું 

નામ માળવાના ગામેગામમાં ગુંજતું થ્યું અને આજ ે પણ લોકગીતોમાં પડઘા્ય છ,ે બાઝ 

બિાદુર અને રૂપમતી...

‘્યિ િે રૂપમતી કા મિલ...’ અમે જો્યું. છકે ઊંચે ઉત્તર-દશક્ણ બે છત્રીઓવાળી 

અનેક વાર શચત્રોમાં જો્યેલી રૂપમતીની છત્રી તરીકે ઓળખાતી ઇમારત િતી. ‘્યિાઁ રૂપમતી 

િરરોજ નમ્વદા મરૈ્યા કે દશ્વન કરને કે શલ્યે આતી થી’ ટમેપો આસતે થ્યો.

‘ક્યાં ્યિાઁસે નમ્વદા હદખાઈ પડતી િરૈ?’

‘િાઁ, િાઁ મૈં હદખાઊંગા આપકો – પિલે ઉસકી દાસતાન સુન લીશજ્યે.’

ટમેપોમાંથી ઊતરી, અમે નીચે ઊભા. આસપાસની શનસગ્વશોભા આંખને ગમે તેવી િતી. 

ગાઇડ ે રૂપમતીની વાત શરૂ કરી. બાઝ કેવી રીતે એ વરૈષણવ કન્યાને માંડમુાં લાવ્યો – કેવી 

રીતે રૂપમતી દરરોજ અિીં નમ્વદામરૈ્યાનાં દશ્વન કરવા આવતી વગેરે વાત ક્યા્વ પછી તેણે 

કહ્ું, ‘બાઝ બિાદુર રૂપમતી કો અપની બિન માનતે થે.’

ખોટી વાત. ગાઇડ આમ કેમ કિેતો િતો? બાઝ અને રૂપમતીના પ્ેમની વાતો તો 

ઇશતિાસ-પ્શસદ્ છ.ે અનેક શચત્રકારોનાં શચત્રો તેની સાખ પૂરે છ.ે એક શચત્ર છ ે મુગલ 

શચત્રકાર ગોરધનનું. શચત્ર નીચે ફારસીમાં લખ્યું છ ે– ‘બાઝ બિાદુર વ રૂપવતી દર દારૂલ 

શખલાફિ મનદુ દાદ એશ વે તરબ દનદી’ – ‘પાટનગર માંડમુાં મોજમજા માણી રિેલાં બાઝ 

બિાદુર અને રૂપમતી.’ રૂપમતી બાઝને પ્ેમ કરતી િતી – બેિદ પ્ેમ. બાઝ અને રૂપ બે 

દેિ એક પ્ાણ િતાં. રૂપની આ પંશકતઓ કિે જ છ ે:

પ્રીિમ હમ િુમ એક હૈં, કહિ સુનન કો િોય, 

મનસે મનકો િોતલયે, િો મન કભી ન હોય.

(િમણાં એક પુસતક જો્યું, અંગ્ેજીમાં. એનું નામ છ ે ‘ધ લેડી ઑફ ધ લોટસ – એ 

સટટ્નેજ ટઇેલ ઑફ ફેઈથફુલનેસ.’ આ ‘લેડી ઑફ ધ લોટસ’ – ‘પશદ્મની’ નારી તે બીજુ ં



કોઈ નિીં, રૂપમતી છ.ે એલ. એમ. ક્રમપ નામના અંગ્ેજ ે એક ફારસી લેખક અિમદ 

ઉલ ઉમેરીએ લખેલી ‘શિીદે વફા’ હકતાબ પરથી અંગ્ેજીમાં રૂપાંતર ક્યુું છ.ે આ ફારસી 

લેખક અકબરનો સમકાલીન િતો અને એણે બાઝ અને રૂપમતીના એક અંતેવાસી સરદાર 

સુલેમાનને મોઢ ે સાંભળેલી ઘટનાઓ પરથી 1559માં એ કથા લખેલી. ક્રમેપે એ કથાના 

અનુવાદ ઉપરાંત રૂપમતીરશચત ગણાતી કશવતાઓનો અનુવાદ આપ્યો છ.ે રૂપમતીની એ 

કશવતાઓ પણ ગાઢ માનવી્ય પ્ેમની વાત કિી જા્ય છ.ે ક્રમપે છાપેલા એક શચત્રમાં શચત્રકાર 

સાંવલાએ રૂપમતીને એક િાથમાં િોઠની પાસે પ્યાલી અને એક િાથમાં દપ્વણ (ચુ સાગર 

બર લબ વ આઈના બર દસત) લઈ તેને શણગારતી સ્તીના ઘૂંટણ પાસે બેઠલેી બતાવી 

છ.ે વરૈભવ-શવલાસની આ મુદ્રા છ.ે

રૂપમતી રાની રૂપમતી કિેવા્ય છ.ે ગુજરાત અને માળવામાં બાદશાિોની બેગમોને 

રાની – રાણી કિેવામાં આવતી અને એ રીતે રાની રૂપમતી કિેતાં બાઝ સાથે તેનાં લનિ 

થ્યાનું નકારી શકાતું નથી. જોકે કેટલાક ઇશતિાસકાર રૂપમતીને માત્ર બાઝ બિાદુરની 

ગાશ્યકા તરીકે ઓળખાવે છ ે અને કેટલાક એને ‘પાતુર’ (ગશણકા) કિેવા પ્ેરા્યા છ.ે ગમે 

તેમ બન્ને વચચે ઐહિક પ્ેમનો સંબંધ િતો. રૂપમતીના હૃદ્યોદગાર જવેી તેની કાવ્યપંશકતઓ 

પ્કટપણે આ બધું કિી જા્ય છ.ે

ગાઇડની વાતનો અમે શવરોધ ક્યયો, તો તે જાણે ઘવા્યો િો્ય એમ લાગ્યું. ‘નિીં સા’બ 

બાઝ બિાદુર રૂપમતી કો શબલકુલ અપની બિન કી તરિ િી રખતા થા...’ પણ પછી 

રૂપમતીની નજાકત વગેરેનું કલપનારશસત શચત્રણ અનેક શેરોની મદદથી તે કરતો રહ્ો.

ઇમારતનાં બે મજલા છ ેઅને ઉપર છત 52 છત્રીઓ છ.ે દશક્ણ તરફના એક સાંકડ ે

દરવાજથેી પ્વેશવાનું િતું. દરવાજો શાનો? એક માણસ માંડ જઈ શકે એટલો સાંકડો 

માગ્વ િતો, જનેું બન્ને બાજુનું પલાસટર ઊખડી ગ્યું િતું. ગાઇડ ત્યાં ઊભો રિી ગ્યો. 

કમર પર િાથ રાખી શા્યરીના અંદાઝમાં કિેવા લાગ્યો, ‘્યિ દેશખ્યે સા’બ હકતના સઁકરા 

રાસતા િરૈ? જબ ્યિ પલસતર ભી િોગા તો ઔર ભી સઁકરા િોગા. રૂપમતી ઇતની પતલી 

થી હક શબના અપને શજસમ કો ઇધરઉધર હક્યે સીધે િી સીહડ્યાં ચઢ જાતી થી. વિ 

તો રાની થી (?) રાની – િમારી તરિ શરીર કો ઇધર-ઉધર કર જ રૈસે તરૈસે કેસે જાતી? 

અબ આપ સોશચ્યે. હકતની પતલી િોગી વિ.’ અને એમ કિી તેણે ફરી પાછો એક શેર 

સંભળાવ્યો. રસતો સાંકડો િતો. અમારે જરા આડાઅવળાં થઈ પ્વેશ કરવો પડ્ો. ઉપર 

છત ઉપર આવીને ઊભા – અદભુત દશ્વન!



શવંધ્યનો આ છડેો જ છ.ે અિીંથી એકદમ સીધું છકે બે િજાર ફૂટ નીચે શનમાડ 

પથરાઈને પડ્યું છ.ે થાળી જવેું સપાટ િહર્યાળું શનમાડ. અિીં પિાડની ધારેધાર કોટની 

રાંગ છ.ે ભાગ્યે જ કોઈ શત્રુ આ હદશાએથી િુમલો કરવાનું સાિસ કરી શકે. અિીં 

દરરોજ રૂપમતી આવતી િશે. નમ્વદા મરૈ્યાનાં દશ્વન કરતી િશે. અમે દૂર દશક્ણમાં નજર 

દોડાવી, તડકાની ઝાં્ય ટાળવાં નેત્રપલ્લવી કરી જો્યું પણ ક્યાં્ય નમ્વદા દેખાતી નિોતી. 

‘નમ્વદા કિાઁ િરૈ?’ અધીરાઈથી ગાઇડને પૂછ્યું, ‘હદખાતા િઁૂ સા’બ, હદખાતા િઁૂ – અભી. 

પિલે આપ સબ ્યિાઁ દેખ લીશજ્યે.’ ઉત્તર તરફની છત્રી તરફ લઈ જઈ તેણે ત્યાંથી 

જરા નીચે વૃક્ોના ઝુંડમાં દેખાતી બીજી ઇમારત બતાવી કહ્ું, ‘વો િે બાઝ બિાદુર કા 

મિલ.’ દૂરથી એ ઇમારત જાણે મૂંગીમૂંગી બોલાવતી િતી. ‘કભી કભી ચાંદની રાતમેં 

રૂપમતી ્યિાઁ ગા્યા કરતી થી, બાઝ બિાદુર ઉસ મિલ કી છત પર બેઠ કર સુના કરતે 

થે.’ ગાઇડ બોલતો જતો િતો. નજર સામે બધું પલટાઈ ગ્યું. શનજ ્વન ચાંદની રાત છ.ે 

એક સૂર ધીરે ધીરે ઊઠતો ગ્યો :

કરઠણ ચરઢબો પ્રેમ િરુ, ડાલી બીન ખરરૂિ, 

ચઢ ૈિો પાિૈ તમષ્ટ ફલ, પડ ૈિો ચકના ચરૂિ.

રૂપમતીના શબદ... બાઝ બિાદુર અને રૂપમતીને ‘શમટિ ફલ’ મળ્ું િતું કે પછી 

‘ચકના ચૂર’...?

‘અબ આઈએ સા’બ. નમ્વદા મરૈ્યા કે દશ્વન કીશજ્યે.’ આતુર બની અમે ગાઇડ ે

બતાવેલી હદશા ભણી શનમાડનાં મેદાનોમાં આંખ ઝીણી કરી જોઈ રહ્ા. ‘વો હદખાઈ નિીં 

પડતી – પતલી સફેદ લકીર? વો િી નમ્વદા િરૈ.’ અમને કંઈ જ દેખાતું નિોતું. વળતાં 

પૂછું, ‘આપકો હદખાઈ પડતી િરૈ? સચ કિના.’ િવે જરા િસીને ગાઇડ બોલ્યો, ‘નિીં 

સા’બ, મુઝે ભી નિીં હદખાઈ પડતી. ઉસકે શલ્યે શ્દ્ા ચાહિ્યે – રૂપમતી તો ભકત થી 

નમ્વદા મરૈ્યા કી. હફર ઉસકો તો મરૈ્યા દશ્વન દેગી િી.’

નમ્વદાના અ-દશ્વનથી જરા વ્યશથત થઈ અમે નીચે ઊત્યા્વ અને બાઝ બિાદુરના મિેલ 

ભણી વળ્ા. શરૂમાં જ આવે છ ે પાકા બાંધેલા ઓવારાવાળું સવચછ પાણીનું તળાવ. એ 

રેવાકંુડ. કિેવા્ય છ ે કે જ્યારે બાઝ બિાદુરે રૂપમતીને માંડમુાં લઈ જવાની ઇચછા કરી 

િતી, ત્યારે રૂપમતીએ સંભળાવી દીધું િતું કે જ્યાં સુધી ત્યાં ઊંચે માંડવગઢમાં રેવાનાં 

પાણી ના વિે ત્યાં સુધી મારં ત્યાં આવવું કેવું? પણ તે રાત્રે નમ્વદા મરૈ્યાએ રૂપમતીને 

સપનામાં દશ્વન દીધાં અને કહંુ્ કે માંડમુાં િંુ ઝરણારૂપે પ્કટ થઈશ. એ ઝરણું મારા 



નામથી જ ઓળખાશે. તે આ રેવાકંુડ. શસથર સવચછ પાણી. પાણી સુધી જવાનાં પગશથ્યાં 

િતાં. આ તળાવમાંથી બાઝના મિેલમાં પાણી લઈ જવાની વ્યવસથા િતી.

બધા્ય મુસલમાન બાદશાિો પાણીના આશશક િતા. ગમે ત્યાંથી પાણીની નિેર વિેવડાવી 

મિેલના િમામ સુધી તો લઈ આવતા. લાલ હકલ્લો િો્ય, આગ્ાનો હકલ્લો િો્ય કે આ 

માંડનુો. બાઝનો મિેલ ટકેરીના ઢોળાવ પર છ.ે ગાઇડ ેજળવિનની તે વખતની કરામતની 

વાત કરી. બાઝના મિેલના શવશાળ ખંડો છ,ે ઓરડાઓ છ,ે વચચે ખુલ્લો ચોક છ,ે જમેાં 

નાનકડો સુંદર કંુડ છ.ે પાણીથી ભરેલો િતો. શાંત જળમાં વાદળછા્યા આકાશનું પ્શતબંબ 

પડતું િતું. અમે ઝૂકીને જો્યું – અમારા ચિેરા પ્શતશબંશબત થ્યા. જરા નીચે નમી િથેલીમાં 

પાણી લેતાં પાણીની શસથર સપાટી કંપી ઊઠી. તેની સાથે આકાશ કંપવા લાગ્યું – અમે પણ.

ઉપર ખુલ્લી છત પર ગ્યાં. ‘દેશખ્યે સા’બ, ્યિ બારિદરી િરૈ, હફલમવાલે ્યિાઁ હફલમ 

કે વાસતે આતે િૈં .’ સુંદર સથળ િતું. ટકેરીના નીચે વૃક્ની ઘટા િતી. એકાએક પોપટનું 

એક મોટુ ં ટોળું ઊડતું ઊડતું આવ્યું. બાજુના વૃક્ની ડાળે થોડો કલબલાટ કરી ઊડી ગ્યું. 

અિીંથી રૂપમતીની છત્રી કાવ્યાતમક લાગતી િતી. આ બંને ઇમારતો એકબીજાને તાકી રિી 

છ.ે અિીં વચચે િવે અવકાશ છ,ે કોઈ તારામરૈત્રક રચાતાં નથી. પણ પગશથ્યાં ઊતરતાં 

ઊતરતાં અિીંની િવા જાણે પીછો કરતી િતી, ક્ુશધત પાષાણોની િવા.

ઘર્વર્વર્વ ... અવાજ સાથે શરૂ થ્ેયલા ટમેપોએ વત્વમાનમાં લાવી દીધા. વાંકેચૂંકે રસતે ફરી 

પાછો ટમેપો દોડવા લાગ્યો. ફરી એક જલશવસતાર આવ્યો. આ િતું સાગરતળાવ. અિીં 

પ્ાકૃશતક સુષમા મુગધકર િતી. ‘દાઈ કા મિલ’ની ઇમારત સામે િતી. વચચે ગુલાબની 

વાડી િતી. ખોબા જવેડાં ગુલાબ લલચાવતાં િતાં. પ્વેશબંધી લખેલી િતી. ત્યાં એક પથથર 

પાસે ઊભા રિી ગાઇડ ે જોરથી બૂમ પાડી – ‘રૂપમતી...’ અને ક્ણેકમાં દૂરથી પડઘા પર 

પડઘા આવ્યા ‘મતી... મતી...’ પછી તો અમને બિુ મઝા પડી. એકબીજાનાં નામ લઈને 

પુકારવા લાગ્યા, ઘોષ-પ્શતઘોષની સૃશટિ!

તળાવ કમળવેલથી છવા્યેલું િતું, પાણી લગભગ શસથર. દૂર સુધી શવસતરેલાં આછાં 

નીરમાં જળપંખીઓ અસંખ્ય િતાં. ટમેપો ત્યાંથી અમને મુખ્ય રસતાથી ફંટાતા એક બીજા 

માગગે લઈ ગ્યો. નીલકંઠ મિાદેવની જગા. અિીંથી માંડનુી પિાડીનો એક સુંદર ‘વ્યૂ’ 

જોવા મળે છ.ે એક નાનકડુ ં ઝરણું મિાદેવના મંહદરમાં થઈને વિી આવતું િતું. અકબરે 

આ સથળની મુલાકાત લીધી િતી. અિીં થોડુ ં થોભ્યા ન થોભ્યા ત્યાં ફરી ઊપડ્ા. જ ે

સથળેથી ટમેપો ઊપડ્ો િતો ત્યાં આવીને ઊભો રહ્ો, માંડનુા િાટબજાર પાસે.



‘્યિ િરૈ જામી મશસજદ...” અમે તેનાં પગશથ્યાં ચઢવા માંડ્ા. શવશાળ મિેરાબોવાળા 

ભવ્ય દરવાજામાંથી ઊંચો ગોળ ગુંબજ વટાવી અંદર પ્વેશતાં જ તેની ધાકમાં અવાક્ થઈ 

જવા્ય; ‘િોશંગશાિને બનવાના શુરૂ હક્યા થા, મુિમમદ શખલજીને ઉસે પૂરા હક્યા થા.’ 

મશસજદની રચનામાં સાદગી્યુકત સં્યમ િતો. દમાસકસની પ્શસદ્ મશસજદના નમૂના પરથી 

આ મશસજદ બનાવવામાં આવેલી કિેવા્ય છ.ે ઇસલામી સથાપત્યમાંથી ભૌશમશતક સૌંદ્ય્વ 

અનન્ય રીતે શનષપન્ન થતું િો્ય છ.ે ભારતમાં અફઘાન સથાપત્યનો આ શવરલ નમૂનો છ.ે 

હિંદુ સથાપત્યની પણ તેના પર અસર છ.ે મશસજદની વચચે ખુલ્લું પ્ાંગણ છ ે અને ફરતે 

સપ્માણ કમાનોવાળા ગુંબજોની રચના છ.ે માંડનુાં રંગીન ખંહડ્ેયરોમાં લગભગ સચવા્યેલી 

આ સાદી ભવ્ય મશસજદનો પ્ભાવ કંઈક ઔર જ છ.ે

‘ઔર ્યિ િરૈ અશરફી મિલ.’ જામી મશસજદની વાત કરતાં ગાઇડમાં જ ે અદબ 

િતી તે પાછી અશરફી મિેલની વાત કરતાં ચાલી ગઈ. એ માંડનુા રંગીલા સુલતાનોના 

જનાનખાનાની વાતે ચડ્ો િતો. જામી મશસજદની સામે એક શવરાટ ખંહડ્યેર ઊભું િતું. 

આ અશરફી મિેલ ખરેખર તો મદરેસા િતી, મુિમમદશાિે બંધાવેલી. તે પછી મેવાડ 

જીતવાની ્યાદમાં તેણે અિીં શચતોડમાં છ ે તેવો ઊંચો શવજ્યસતંભ બનાવ્યો િતો અને 

બાદશાિે ખુદ પોતાને માટ ે ‘આરામગાિ’ તરૈ્યાર કરાવી િતી. આજ ે િજી ખંહડ્યેરોના 

ઢગલા વચચે પીળા આરસથી જડલેી બાદશાિની કબરો છ.ે ખાસ ઈરાનના કારીગરોને 

બોલાવવામાં આવ્યા િતા. ગાઇડની વાશગમતા વધતી જતી િતી. અમે પૂછ્યું, ‘લેહકન ઇસકા 

નામ અશરફી મિલ ક્યોં િરૈ?’

ઇમારતમાં પ્વેશવાનાં પગશથ્યાં પાસે તે ઊભો રિી ગ્યો. જામી મશસજદની જમે 

અિીં પણ ખાસસાં પગશથ્યાં િતાં. બે પગશથ્યાં વચચે અંતર ઓછુ ં િતું પણ પગશથ્યાંની 

પિોળાઈ ઘણી. સામાન્ય રીતે એક પગશથ્યે બબબે પગલાં મૂકતાં ચડવું પડ.ે ‘દેશખ્યે!’ 

કિીને ગાઇડ ઊભો િતો ત્યાંથી સવેગ એક એક પગશથ્યે, એક એક પગ મૂકતો ઉપર 

ચઢી ગ્યો અને તેવી જ રીતે ઊતરી, અમારી પાસે િાંફતો ઊભો રહ્ો. િાંફ શમે તે 

પિેલાં તેણે બોલવાનું શરૂ ક્યુું. અિીંના બાદશાિોનાં િરમ અનેક સુનદરીઓથી ભ્યાું 

ભ્યાું રિેતાં. ખાવું-પીવું, મોજમજા – એ જ જીવન. ખાઈ-પીને ઘણીખરી સુનદરીઓ જાડી 

થઈ જતી, તેમની ખૂબસૂરતી ચાલી જતી. એટલે બાદશાિે આવાં પગશથ્યાંની રચના કરી 

એક એવો દસતૂર બનાવ્યો િતો કે જનાનખાનાની જ ે કોઈ સુનદરી એક એક ડગલે એક 

એક પગશથ્યું ચડી જા્ય તેને તે જટેલાં પગશથ્યાં ચઢ ે તેટલી અશરફી આ5વી. આમ બે 

વાર ચડ-ેઊતરે એટલે સારી એવી કસરત થઈ જા્ય એવું િતું – એ તો અમે જ્યારે એ 



રીતે ચઢવાનો પ્્યતન ક્યયો ત્યારે ખબર પડી!

મદરેસા પણ ખંડરે છ,ે શવજ્યસતંભનું નામશનશાન નથી. કદાચ તેની વધારે પડતી 

ઊંચાઈને કારણે જ એ તૂટી પડ્ો િશે. મુિમમદશાિનો મકબરો પણ તૂટુતંૂટુ ં િાલતમાં 

છ.ે એક સમ્યે આ અશરફી મિેલનો ઊંચો ગુંબજ, જામી મશસજદનો ગુંબજ અને પાસે 

આવેલા િોશંગશાિના મકબરાનો ગુંબજ એક અદભુત ‘સકા્ય લાઈન’ રચતા િશે. એક 

એક પગશથ્યે એક એક પગલું મૂકીને ઊતરવાનો ઉપક્રમ પણ અમે કરી જો્યો – અને 

એકસાથે અનેક સુંદરીઓને સૌનદ્ય્વની સપધા્વ સાથે સાથે આ 5ગશથ્યાં 5ર ચડઊતરની 

સપધા્વમાં પ્સવેદનાં નાજુક શબંદુઓ લૂછતી કલપવામાં્ય સરી પડ્ા.

િોશંગશાિનો મકબરો પણ સાદગીભ્યયો છતાં ભવ્યતાનો અનુભવ કરાવે છ.ે શશલપીઓએ 

મકબરાની મિેરાબોમાં, જાળીઓમાં ભૌશમશતક સૌનદ્ય્વ પ્કટાવ્યું છ.ે જાળીઓમાંથી જોઈએ 

તેટલો જ પ્કાશ ચળાઈને અંદર આવે છ ે– જાણે આરામગાિમાં સૂતેલા સમ્રાટની અદબ 

ન જાળવતો િો્ય! ગાઇડ ે એક અશભલેખ તરફ આંગળી ચીંધી કહ્ું કે તાજમિાલના 

એક મુખ્ય સથપશત ઉસતાદ િમીદે શાિજિાંના કિેવાથી તાજમિાલ બનાવતાં પિેલાં આ 

મકબરાની હડઝાઇન જોવા ખાસ મુલાકાત લીધી િતી, તેનો તેમાં ઉલ્લેખ છ.ે

આ ભવ્ય મકબરો જો્યા પછી ટમેપો ઉત્તર હદશામાં દોડ્ો. થોડીવારમાં જ આજુબાજુનો 

ઝાડીઝાંખરાંવાળો રસતો વટાવી ખંહડ્યેરની એક વસાિત વચચે આવી તે ઊભો રહ્ો. 

સાંજ પડવા આવી િતી. આ બાજુ ઉગમણે તળાવ િતું, પેલી મેર આથમણે તળાવ િતું. 

તળાવનાં પાણીની સપાટી શસથર િતી. ક્યાંક કોઈ જળપંખીની થાપ જરા િલાવી જતી. 

તળાવની ધારે ઇમારતો િતી, જજ ્વહરત – ક્યાંક તો માત્ર દીવાલો િતી. દીવાલો પર ઊંચું 

ઘાસ ઊગી આવ્યું િતું. વષા્વઋતુ િમણાં જ ગઈ િતી છતાં ઘાસ પીળું પડવા માંડ્યું િતું.

ગાઇડ િવે અધીરો બન્યો િતો. અમે આસપાસ આમતેમ જોતાં અતીતનાં ખંહડ્યેરોની 

આબોિવામાં ખોવાતા જતા િતા. થોડી વાર માટ ે જાણે સમ્ય થંભી ગ્યો િતો, ‘ચશલ્યે; 

દેશખ્યે – ્યિ િરૈ ‘હિંડોલા મિલ.’ જાણે કે મિેલ, મકબરા અને મશસજદની જ આ નગરી ન 

િો્ય! શું આ ત્રણ ‘મ’કાર શસવા્ય બીજુ ંકશું અિીં નથી કે? ત્રણેની કેવી તો સિોપશસથશત 

છ!ે મિેલમાં રંગરેલી, મશસજદમાં ઇબાદત અને પછી છવેટ ે મકબરામાં ક્યામત સુધીની 

પ્તીક્ા...દશ્વકની ભાવશસથશત પણ બદલાતી જા્ય.

હિંડોલા મિલ જમીન સાથે બરાબર દોસતી કરી ઊભો છ.ે હિંડોલા જમે ઢળતી 

દીવાલોની જાડાઈ છ છ ફૂટ જટેલી છ.ે ઉપર ચડવાનો એક માગ્વ એવો છ ે કે રાજરાણીઓ 



સીધેસીધી પાલખીમાં કે ઘોડસેવાર થઈને ઉપરને મજલે પિોંચી જા્ય. ગાઇડ ે તો કહ્ું, 

‘ઈસ રાસતે કો “િાથી ચઢાઓ”, કિતે િૈં . બેગમેં િાથી પર બરૈઠ ે બરૈઠ ે િી ઉપર જાતી 

થીં....’ રૂપમતી્ય િાથી પર બેસીને આ મિેલમાં આવી િશે ને? હિંડોલા મિેલમાં બધું 

ભારે ભારે, વજનદાર લાગે છ.ે જોકે ઉપર િવે છત કે છાપરં નથી, પણ પાંચ સરૈકાઓથી 

ઊભેલો આ મિેલ આજ ે પણ અડીખમ લાગ્યો.

હિંડોલા મિેલની આથમણે અનેક જજ ્વહરત ઇમારતો સાંજના તડકામાં સુંદર લાગતી 

િતી. ખંહડ્યેરોનું પણ એક અનોખું સૌંદ્ય્વ િો્ય છ.ે બલકે એમ કિો કે ખંહડ્યેરોનું દશ્વન 

એક જુદી જ સૌંદ્યા્વનુભૂશત જગવે છ.ે ઘણી વાર તો ખંહડ્યેર એક પૂણ્વ ઇમારત કરતાં 

આપણી કલપનાને વધારે ઉત્તેશજત કરે છ.ે દશ્વકની સૌંદ્ય્વદૃશટિ ખંહડ્યેરોમાંથી એક અખંડ 

ઇમારત ચણી લેવા જાણે સહક્ર્ય બને છ.ે

આ જ ે તળાવ છ ે તે મુંજ તળાવ છ.ે તેના આ એક કાંઠ ે ખંહડ્યેરોના ઢગલા પડ્યા 

છ.ે એક વખતની ભવ્ય મિેલાતો ઈંટરોડાંના ઢગલામાત્ર છ.ે તેમાં્ય ક્યાંક કોક વસતુ પેલી 

ભવ્યતાનો આછોપાતળો ખ્યાલ આપી જા્ય. ‘્યિ િરૈ ચંપાબાવડી. ઇસ કે પાની કી સુગંધ 

ચંપા કે ફૂલ જ રૈસી િોતી થી...’ આપણા ભમમહર્યા કૂવા જવેી રચનાનો પ્કાર િતો. નીચે 

તિખાનામાં ઓરડાઓ તળાવના પાણી પરથી આવતી પવનની લિેરોથી ઠડંા રિેતા. ત્યાં 

નીચેથી સીધા મુંજ તળાવને કાંઠ ે જઈ શકાતું.

મુંજ તળાવની ઉત્તર-પશશ્ચમ ભણી અમે ઊભા િતા. આથમણે િજી એક ઇમારત 

બોલાવતી િતી એકલવા્યી, જજ ્વહરત, ત્યજા્યેલી. આ બાજુ મુંજ તળાવમાં પ્શતશબંશબત 

થતી અિીંની સૌથી મોટી ઇમારત ઊભી િતી. 

‘્યિ જિાજ મિલ િરૈ...’ ગાઇડ એનો રંગીન રોમાંચક ઇશતિાસ શેરોશા્યરીમાં ગૂંથતો 

જઈ રજૂ કરતો જતો િતો. માંડનુી રંગીન દાસતાનોનો એ જાણે િજી જીવંત દસતાવેજ 

લાગતો િતો. જિાજ મિલ નામ ખરેખર સાથ્વક બને છ,ે કેમ કે ઉગમણે કપૂર તળાવ 

અને આથમણે મુંજ તળાવ – આ બન્નેની વચચે ઊભો છ ેઆ મિેલ, જાણે કે વચચે તરતો 

ન િો્ય! ગ્યાસુદ્ીનનો આ રંગમિેલ, પેલો જનેા જનાનખાનામાં પંદર િજાર સુંદરીઓ 

િતી તે ગ્યાસુદ્ીન, શરાબને ન અડકનાર, ધાશમ્વક વૃશત્તનો ગ્યાસુદ્ીન! ગાઇડની જીભ પર 

સરસવતી આવી ગઈ િતી. ગ્યાસુદ્ીનનો જ્યારે દરબાર ભરાતો ત્યારે તેની જમણી બાજુએ 

પાંચસો પુરષવેશમાં સજજ સુંદર તુકશી રમણીઓ અને ડાબી બાજુએ પાંચસો ઍશબસીશન્યન 

2મણીઓ તિેનાતમાં ખડી રિેતી! અને છતાં રાજકારણ તે ‘સવસથ શચત્તે’ ચલાવતો.



માંડમુાં જ્યારે જિાંગીર આવેલો ત્યારે તેણે નૂરજિાં સાથે આ મિેલમાં ઉતારો લીધેલો. 

જિાંગીરનામાં (અંગ્ેજીમાં ‘મૅમવાર ઑફ જિાંગીર’)માં માંડમુાં નૂરજિાંએ ્યોજલેી ભવ્ય 

શમજલસનું જિાંગીરે વણ્વન ક્યુું છ ે (જિાંગીરના જવેી સૌનદ્ય્વપારખું નજરને વષા્વઋતુમાં 

શોભી ઊઠતા માંડ ુજવેું બીજુ ં સુંદર સથળ ક્યાં્ય નિોતું દેખા્યું.); ‘તે હદવસે સાંજ પડતાં 

જ તળાવો અને મિેલની ચોપાસ દીવાઓ ઝળિળી ઊઠ્યા િતા. પાણીમાં એ દીવાઓ 

એવી રીતે પ્શતશબંશબત થતા િતા કે જાણે સમગ્ તળાવની જળસપાટી એક જવાળાઓનું 

મેદાન ન િો્ય... ભવ્ય મનોરંજન ગોઠવા્યું અને શરાબની તો એવી મિેહફલ જામી...”

જિાજ મિેલ આ બધી રંગરેલીઓનો સાક્ી છ.ે વૃદ્ શપતા ગ્યાસુદ્ીનને ઝેર આપી 

નશસરદ્ીન ગાદીએ આવ્યો. તેણે આ આખા શવસતારમાં પુરષોને આવવાની બંધી ફરમાવેલી. 

એક વેળા પીધેલી િાલતમાં જળક્રીડા કરતાં તે ડબૂી ગ્યો ત્યારે તેની સાથેની સુંદરીઓએ 

તેને બિાર ખેંચી કાઢ્ો. પછી જ્યારે તેને ભાન આવ્યું ત્યારે જ ેસુંદરીઓએ તેને બચાવ્યો 

િતો તેમની કતલ કરાવી દીધી. પછી જ્યારે તે બીજી વખત ડબૂ્યો ત્યારે ડબૂી જ ગ્યો. 

કોઈએ બચાવ્યો નિીં.

થોડો કાળ વીત્યે અિીં બાઝ બિાદુર અને રૂપમતીની સંગીતની મિેહફલો જામતી 

િશે. કપૂર તળાવમાંથી કપૂરની સુગંધ – કદાચ અંગરાગ લગાડતી સુંદરીઓના સનાનને 

કારણે – આવ્યા કરતી િશે. કદાચ અિીં જ કોઈ એક ખંડમાં રૂપમતી શવષપાન કરી 

ફૂલશય્યામાં પોઢી ગઈ િશે. રૂપમતીના આખરી કિેવાતા શબદો ્યાદ આવ્યા :

પ્રીિ મીિ કે રિન ગયે, ગયે બહાિુિ બાઝ, 

અબ ઉન પિ તરયા જાિ હૈ, યહાઁ કહાઁ હૈ કાર.

આથમતી સાંજ ે આ જિાજ મિેલનો સંમોિનકારી પ્ભાવ પડતો િતો – એની આ 

રંગીન ઐશતિાશસક પૃઠિભૂશમ તેમાં નવું પહરમાણ ઉમેરતી િતી. જિાજ મિેલનાં પૂવ્વ 

હદશાનાં શવશાળ પગશથ્યાં છકે ઉપરની છત તરફ દોરી જા્ય છ.ે મુંજ તળાવમાં જિાજ 

મિેલ પ્શતશબંશબત થતો િતો અને કોઈ પંખી જળસપાટીને િલાવી જતું ત્યારે િાલકડોલક 

થતો િતો. જિાજ મિેલને આથમણે ઝરૂખેથી અમે સૂ્યા્વસત જોઈ રહ્ા. લાલ ઝાં્યમાં 

બધું રસાતું જતું િતું. પેલી તરફ હિંડોલા મિેલ, ત્યાં દૂર પાણીને અડકીને ઊભેલી પેલી 

જજ ્વહરત ઇમારત, મુંજ તળાવ – બધું સતબધ બનતું જતું િતું. ધીરે ધીરે સૂરજ ડબૂ્યો. 

માત્ર લાલ ટશરો રિી ગઈ.

િમણાં શું જિાજ મિેલના ખંડખેંડમાં દીવાઓ પ્કટી ઊઠશે, તળાવની જળસપાટી 



આગ આગ થઈ જશે...ના કશું્ય નિીં થા્ય. િવે જ્યારે પ્વાસીઓના છલે્લાં પદરવ શાનત 

થઈ જશે ત્યારે અિીં સૂનકાર ઊતરશે. અમે દબાતે પગલે પગશથ્યાં ઊતરી ગ્યાં. ટમેપો 

જ્યાંથી ઊપડ્ો િતો ફરી ત્યાં આવી પિોંચ્યો. માંડનુું િાટબજાર. િાટડીઓમાં દીવા બળતા 

િતા. ‘સલામ’ કિી ગાઇડ ે ઝૂકીને સલામ કરી.

જ રૈન ધમ્વશાળામાં જૂના આંબલીના ઝાડ ઉપર દેખાતો ચંદ્ર શીળી પ્ભા શવસતારતો 

િતો. એક વેળાના ઝળિળતા અતીતના જીણ્વ સાશન્નધ્યની તીવ્ર ઉત્તેજના પછી િવે અિીં 

શાંશત અનુભવાતી િતી.

બીજ ે હદવસે આખી સવાર, બપોર અને સાંજ માંડનુા આ જજ ્વહરત મિેલો, મકબરાઓ 

અને મશસજદોમાં આથડ્ા ક્યુું. રૂપમતીની છત્રીએ ચઢી દૂર દૂર શનમાડનાં મેદાનોમાં 

નમ્વદાની રેખ જોવા મથ્યા, બાઝ બિાદુરના મિેલના સવચછ કંુડને પગશથ્યે બેસી પોતાનાં 

પ્શતશબંબ જો્યાં, મિેલની છત પર બેસી અધૂરાં ગીતની અધૂરી પંશકતઓ ગણગણી, મિેલને 

ઓતરાદે દરવાજ ેઊડતાં પોપટનાં લીલાં ઝુંડ જો્યાં, રેવાકંુડમાં પગ ઝબોળી સતબધ પાણીને 

ઝબકાવ્યાં, ઈકો પરૉઇંટ પર પ્લંશબત સવરે એકબીજાનાં નામ બોલી પડઘા સુણ્યા, નગરમાંથી 

બનેલાં ખેતરોમાં ખેડતા ખેડતૂો સાથે વાતો કરી, ઢોર ચરાવતા છોકરાઓના િાથમાંથી 

ગોફણ લઈ, કાંકરા ફેંકી પાસેના જળાશ્યનાં પંખીઓ ઉડાડ્ાં, ગુલાબના ક્યારાઓમાં 

શવશ્ામ ક્યયો અને આમ ભટકી ભટકીને સાંજ પાડી દીધી.

સાંજ ેફરી જિાજ મિેલને ઝરૂખે આથમતા સૂરજને માંડનુાં ખંહડ્યેરો પર લાલ હકરણો 

ફેંકતો જો્યો. આ સૂરજ તો કાલે ઊગશે્ય ખરો; પણ આ નગરનો આફતાબ તો ક્યારનો્ય 

આથમી ચૂક્યો છ.ે નગરના અશધદેવતાનો વાસ નગરમાંથી ઊઠી ગ્યો છ.ે

હદવસ-રાતની આ સંશધ વેળાએ આ ખંહડ્યેરો સંમોિન પાથરતાં જતાં િતાં. િમણાં જાણે 

આ ક્ુશધત પાષાણોમાંથી એક પ્ેતસૃશટિ વિી આવશે. આ કપૂર તળાવના ભાંગેલા ઓવારા 

પર, આ બાકોરા જવેા મિેલના ઝરૂખા 5ર, આ જજ ્વહરત મિેલને ઓરડ ે ઓરડ ે તેની 

રાશત્રરમણા શરૂ થઈ જશે. કોઈ અવગશતક જીવ પોકાર કરી ઊઠશે... (કોણ સાંભળશે?)

ના. િવે અિીં વધારે નિીં ઉભા્ય. િવે જવું જોઈએ. ઉપર ઊગેલો અધ્વચંદ્ર જાણે 

સંકેત િતો. જિાજ મિેલનાં પગશથ્યાં ઊતરી રસતે ચાલવા લાગ્યા. ચાલીને જવાનું િતું. 

છલે્લે પાછળ નજર કરી લીધી, પછી ચાલ્યા. ધીમે ધીમે અમારા ઝાંખા પડછા્યા દેખાવા 

લાગ્યા. તબેલી મિેલને વટાવી એક જૂના દરવાજાની બિાર નીકળ્ા ત્યાં સુધીમાં તો 

પડછા્યા સપટિપણે અમારી સાથે ચાલતા દેખા્યા. કારતકની સાતમ કે આઠમ િશે. સવચછ 



આકાશમાં ફરી ચંદ્ર ભણી નજર ગઈ.

અધ્વચંદ્રલોકમાં બધું ‘શમસટીહર્યસ’ બની જતું લાગ્યું. િજુ તો પેલી મિેલાતોના પહરસરમાં 

જ િતા. પુરાણી ઇમારતની અડોઅડ ઊભેલા પુરાણા ઝાડ પરથી કોઈ રહ્ોસહ્ો પ્ેતાતમા 

િમણાં ઊતરી પણ આવે. ક્યાંક ઠોકર વાગતી ત્યારે લાગતું કે અમે ચાલી રહ્ા છીએ. 

ચાંદનીનો પ્ભાવ શવસતરતો ગ્યો. પણ િવે અમે પેલા પહરસરની બિાર આવી ગ્યા 

િતા. થોડાંક ઘર આવ્યાં. ઘર. ઘરોમાં દીવાનું અજવાળું િતું. માણસોનો આછો આછો 

રવ િતો. િાશ.

*



ઇમ્ાલ

સવારના કુમળા તડકામાં સશપ્વણી પિાડી નદીઓ જરા આંખમાં ચમકી ક્યાંક વળાંકમાં 

કે ક્યાંક ઊંડાઈએ ખોવાઈ જા્ય છ.ે ક્યાંક ગોરાડ ુ મેદાન, પણ વધારે તો ગાઢ અને 

ઘેરાં લીલાં જગંલોથી છવા્યેલી પવ્વત-શ્ેણીઓ પસાર થા્ય છ.ે નક્ી, આ જ જગંલોમાં 

પુરષો5મ શચત્રાંગદા શશકારે નીકળતી િશે. આ જ જગંલોમાં પોતાના દ્ાદશવષ્વવ્યાપી 

રઝળપાટમાં પુરષોત્તમસખા અજુ ્વન અિીં આવી ચડ્ો િશે – કોણ જાણે ક્યે માગગેથી, 

ક્યાંનો ક્યાં ભમતો ભમતો. િોમરના ગ્ીક ના્યક ઑહડશસ્યસની જમે વ્યાસના અજુ ્વનને 

પગે્ય ભમરો િતો. સતત બસ ભમવું. ભમી શકા્ય એની જમે બસ અકુતોભ્ય શનદ્ ્વનદ્! 

શચત્રાંગદા મળે ન મળે.

પવ્વતોની વચચેથી આછુ ંધુમમસ ઉપર આવી રહ્ું છ.ે આ વળી પાછી સંતાકૂકડી રમતી 

જલરેખા વિી જા્ય. કશવતા લખવાનું મન થઈ જા્ય છ.ે અરે! આ પવ્વતની લગોલગ 

પસાર થઈ રહ્ાં છીએ. કેટલો નજીક લાગે છ ે િહરતજઘંા એ પવ્વત! િવે નીચે પથરા્યું 

છ ે શવસતીણ્વ મેદાન. ‘ઉદાર રમણી્ય’ ભૂશમ શનકટ લાગતી જા્ય છ.ે ધાન કાપી લીધા પછી 

અવશશટિ સૂકા ખડથી આછાં પીળાં ખેતરો; વચચે અચછોદ સરવહર્યાં, વૃક્ોનાં િહર્યાળાં 

છત્ર, તડકામાં ચમકતાં પતરાનાં છાપરાં, એકબીજાને કાપતા દોડતા માગ્વ અને િવે નીચે 

આખું આ નગર. ઇમફાલ. મશણપુરની રાજધાની.

ફૅબ્યુલસ, એગઝરૉહટક, એનચાશનટગં, ફૅશસનેહટગં, શબવીશચંગ આવા બધા અંગ્ેજી શબદોથી 

જનેી લગોલગ જઈ શકા્ય એવી લાગણી ઝબકી ગઈ. આ જ મશણપુર, લોકકથાઓનો 

કામરૂ દેશ, આ શત્ર્યારાજ્યમાં કોઈ અજાણ્યો પુરષ એક વાર આવ્યો પછી એનું અિીંથી 

પાછા જવું દોહ્લું. એક આછા ધક્ા સાથે ભૂશમસપશ્વ થ્યો. માથું ધુણાવી િંુ મારે સથાને 

ઊભો થવાની તરૈ્યારી કરવા લાગ્યો.

કલપના કરી કરીને જ વાસતવને અવાસતશવક કરી દેતાં િોઈએ છીએ. નિીંતર, જમીન 

જવેી જમીન ઉપર િંુ ઊભો િતો. આસપાસ મારા જવેા જ ઉતારઓ તડકામાં ઊભા 

ઊભા સામાન આવે તેની રાિ જોતા િતા, તારની વાડ પાસે. અપહરશચત આસપાસને 

જોતી નજરમાંથી મુગધતા ખંખેરી નાખી. ત્યાં ગઈ કાલના અગરતલાથી શસલચર સુધીના 

સિપ્વાસી આજ ેપણ દેખા્યા. પૂરા પશશ્ચમી પહરધાનથી સજ્જ, ચોપડીમાં મોં નાખીને ઊભા 

િતા. લાગ્યું, આ પિેલાં અિીં અનેક વાર આવ્યા િશે. અિીંના પહરશચત િશે. પિેલી 



વાર આવનારનો ચિેરો અછાનો ભાગ્યે જ રિે. મેં તેમની સાથે વાત શરૂ કરી. શવજ્ાનના 

શવષ્યના ડરૉકટર િતા. ડરૉ. જગન્નાથ, હડફેનસ હરસચ્વમાં કામ કરેલું, પછી એક શવજ્ાન 

કરૉલેજના આચા્ય્વપદે. િવે અિીં મશણપુરના પિાડોના આહદવાસી શવસતારમાં શશક્ણ માટ ે

એક આશ્મ સથાપી સથા્યી થવાના છ.ે આ વેષભૂષા અને આ શમશન! કદાચ અિીંના 

શરિસતી શમશનરીઓના પ્ત્યુત્તરરૂપે એ દ્યાનંદના આ્ય્વસમાજની ભૂશમકામાં કશુંક કરવા 

ઇચછતા િતા એમ લાગ્યું. થોડી વારમાં તો અિીંની ઘણી માહિતી આપી. અતડા અને 

અબોલ લાગેલા આ સજ્જન ઘણા મળતાવડા નીકળ્ા. ઇમફાલની ટહૂરસટ િોટલેમાં મને 

ઉતારી ગ્યા અને એના વ્યવસથાપકને મારી સંભાળ લેવાની ખાસ ભલામણ કરતા ગ્યા.

શિેરમાં પ્વેશતાં જ લાગ્યું કે આ પણ એક શિેર જવેું શિેર છ.ે અને તે બિુ મોટુ ં

પણ નિીં. એકંદરે શાનત. આમ તો ઉમાશંકરભાઈની આંખે તે થોડુ ં જો્યું પણ િતું. િંુ 

તો અિીં કોઈને ઓળખું નિીં એટલે તેમણે જ અિીંના કળાસાહિત્ય ક્ેત્રના અગ્ણી શ્ી 

નીલકાંત શસંઘ સાથે થોડા હદવસ પિેલાં જ પહરચ્ય કરાવ્યો િતો. વળી અિીંના એક 

બીજા કશવ ડરૉ. બાબુ શસંઘને પણ તેમણે પત્ર લખ્યો િતો. િોટલેમાંથી નીલકાંત શસંઘની 

ભાળ મેળવવા ડાનસ અકાદમીમાં ફોન જોડ્ો, પણ કોઈએ ઉપાડ્ો નિીં, એટલે શવચા્યુું 

કે નગરચ્યા્વ કરતાં કરતાં જ ડાનસ અકાદમીએ પિોંચી જાઉં.

પાઓના બજારથી પગહરક્ા કરી લીધી. સવારના દસ વાગ્યાનો સુમાર. જોઉં છુ ં તો 

માગ્વ પર પુરષો કરતાં સ્તીઓની અવરજવર વધારે. પીઠ ેઅને સકંધદેશે પથરા્યેલા ખુલ્લા 

શ્યામ શચક્ણ કેશની સશન્નશધમાં ગોરાં ગોરાં મોટાં મુખડાં. ઊજળાં રંગબેરંગી વસ્તોમાં 

આવૃત. કાશમીરની સ્તીઓ ગોરી ખરી, પણ તેમના ગોરા રંગમાં હફક્ાશ લાગે જ્યારે અિીં 

ઈષત્ તામ્ર દીશતિ. આ નારીઓમાં શચત્રાંગદાનાં લક્ણ ક્યાં શોધવાં? અજુ ્વન મશણપુર 

(મિાભારતના મણલૂર)માં આવ્યો ત્યારે આમ જ રસતે નીકળ્ો િશે અને એણે તો ત્યારે 

રાજદુહિતા ચારદશ્વના શચત્રાંગદાને – દદશ્વ પુરે તશસમન્ શવચરનતી ્યદેચછ્યા – સવેચછ્યા 

નગરમાં ભમતી જોઈ િતી ને!

ખબરે ન પડી ને ડાનસ અકાદમીનું મકાન આવી ગ્યું. પણ નીલકાંત શસંઘ ન મળે. 

બપોરના બે પછી કદાચ આવે. મારા આગમન અને આવાસ શવશે ત્યાં શચઠ્ી મૂકી ફરી 

રસતા પર આવી ગ્યો. પૂવ્વ્યોજના શવના જ િવે અિીં ભમવાનું િતું. શવચા્યુું ઉમાશંકરભાઈને 

પગલે પગલે ફરં તો! તો મોઈરાંગ અને ચુડાચાંદપુર જઈ આવવું જોઈએ. બસ-સટનૅડ ે

આવ્યો ત્યારે એક બસ પાસે કંડકટર જોરથી બોલતો િતો – મોઇરાંગ, ચુડાચાંદપુર...તરત 

આપણે તો બેસી ગ્યા.



ઇમફાલ વટાવી બસ બિાર નીકળી. ચારે બાજુ ખેતર. ડાંગર કપાઈ ગઈ િતી. પશશ્ચમ 

તરફના ઉત્તર-દશક્ણ, પડલેા પિાડની ઉપત્યકામાં બસ દશક્ણ તરફ દોડી રિી િતી, 

શબલકુલ ‘દેશી’ બસ, બસમાં સ્તીઓની સંખ્યા ભરપૂર. એક કન્યા મારી પાસેની થોડી 

જગ્યા પર દબાઈને સંકોચરહિત બેસી પડી. રસતે જતાં જો્યું, નાનાં ગામને પાદર નાનાં 

તળાવ આવે. તળાવ-કાંઠ ે સ્તીઓ કપડાં ધોતી િો્ય, નિાતી િો્ય. ત્યાં આ દૃશ્ય બિુ 

સાધારણ લાગ્યું. મને રવીનદ્રનાથની રૂપસી શચત્રાંગદા ્યાદ આવી, અલબત્ત અજુ ્વને એને 

‘શનજ ્વન’ સરોવરતટ ે જોઈ િતી. બોલી ઊઠ્યો િતો :

કાહાિે હેરિલામ! આહા! 

સે રક સતય, સે રક માયા, 

સે રક કાયા, 

સે રક સુિણ્જરકિણે િંતરિ છાયા!

શનજ ્વન સરોવરતટ, રૂપસી શચત્રા. અજુ ્વનને પછી વ્રત-તપ બધું શમથ્યા ભાસ્યું િતું. 

પણ મને તો વારે વારે ઊછળતી, પછડાતી બસ કલપનાલોકમાંથી પાછી લાવતી િતી. 

મૃત્યુલોકમાં, જ્યાં મા્યા કે છા્યાનો પ્શ્ન નિોતો. સિજ સાધારણતા િતી.

બપોરના સમ્યે પણ ખુશનુમા િવા િતી, નાનાં સથળોએ સટરૉપ કરતી કરતી બસે 

રમણી્ય ચઢાવ ચઢવા માંડ્ો. રમણી્યતા આંખને ગમે, ચારે બાજુ પિાડ. ચુડાચાંદપુર 

આવી ગ્યું િતું. પિાડના ઢોળાવ પર વસેલું િતું. એકમાત્ર ઊભી સડક દશક્ણ તરફ જતી 

િતી. અિીંથી શમઝોરમ તરફ જવા્ય. બપોરે સડક પર આછી અવરજવર િતી. રંગીન 

પહરધાનમાં ઊજળી, સવસથ શમઝો કન્યાઓ જોવી ગમતી િતી. થોડી વારમાં તો આખા 

ગામની પ્દશક્ણા કરી લીધી. મશણપુરના દશક્ણ છવેાડાનું આ ગામ. અજાણ્યા અને એકાકી 

્યાત્રી તરીકે ભમવાનો પણ એક આનંદ િતો. એટલામાં જો્યું – એક બસ આવીને ઊભી. 

ઇમફાલ તરફ જતી િતી. બેસી ગ્યો અને રસતે મોઇરાંગ ઊતરી ગ્યો.

ચાની વેળા થઈ ગઈ િતી. ગામના આ ગોંદરે સડકની બાજુમાં એક ઝૂંપડી-િોટલે 

િતી. એક બાઈ માણસ તે ચલાવતી િતી. તરડા્યેલા પા્યાવાળી લાકડાની પાટલી પર 

બેસી બે જણ ચા પીતા િતા. િંુ તો પગ લંબાવી નીચેની સવચછ જમીન પર જ બેસી 

ગ્યો. પેલાઓમાંથી આ જોઈ એક જણ ઊભો થવા ગ્યો અને મને ઉપર બેસવા કહ્ું. મેં 

કહ્ું – બરાબર છ.ે પછી મને પૂછું – ક્યાંથી આવો છ?ે કેમ આવવું થ્યું? મેં કહ્ું – દૂર 

આથમણે છડેથેી આવું છુ ં તમારો મુલક જોવા. પૂછનાર ખૂબ રાજી થ્યા. એ શશક્ક િતા. 



એ પણ એક શસંઘ િતા. મોઇરાંગ શવશેનો આખો ઇશતિાસ સપ્ેમ બોલી ગ્યા. તેમાં 

ખંબા-થોઈબીની વાત કરવાનું ના ભૂલ્યા.

ખંબા-થોઈબી, ઉમાશંકરભાઈએ ‘ઈશાન ભારત’માં એ શવશે વાત કરી જ છ.ે મોઇરાંગની 

જ નિીં, સમગ્ મશણપુરમાં અશતશપ્્ય જનજનમાં વ્યાતિ પ્ણ્યકથા છ.ે એ પ્ણ્યકથાની 

ઘટનાભૂશમ આ મોઇરાંગ. ખંબા-થોઈબીનું નૃત્ય મશણપુરનું અશત પ્શસદ્ નૃત્ય છ.ે અનેક 

કશવઓએ પણ એની જુદે જુદે રૂપે રચના કરી છ.ે શ્ી શસંઘે મને લોકતાક સરોવરની 

ભવ્યતા અને સુંદરતા જોવા સેનદ્રા હિલ સુધી જવા કહ્ું. તેમણે એક હરક્ાવાળાને બોલાવી 

ભાવતાલ નક્ી કરી મને ત્યાં લઈ જવા કહ્ું, ‘િંુ આટલામાં જ િોઈશ, કંઈ મુશકેલી 

પડ ે તો કિેજો.’

પવન સામી હદશામાં િતો અને રસતો લગભગ ઊખડી ગ્યેલો. થોડી વારમાં તો 

લોકતાક સરોવરનો શવસતાર શરૂ થઈ ગ્યો. સામે ઊંચી ટકેરી દેખાતી િતી તે સેનદ્રા 

હિલ. સડકની એક બાજુના સરોવર ભાગમાં પાણી િતું, બીજી બાજુએ પાણી સુકાઈ 

ગ્યું િતું. સામે માછીમાર સ્તીઓ મળી. માથે ટોપલી, ખભે માછલાં પકડવાની જાળ. વચચે 

પ્વાસીઓનું એક સટશેનવૅગન ખોટકાઈ પડ્યું િતું. પિાડીની તળેટીમાં હરક્ા ઊભી રિી. 

સૂસવાતા વા્યરામાં જમે જમે િંુ ઢાળ ચઢતો ગ્યો તેમ તેમ સરોવર ખૂલતું ગ્યું. દૂર દૂર 

સુધી શવસતરેલાં વાહર. એમ કિી શકા્ય કે સરોવરની વચચે સેનદ્રા હિલ છ.ે ચોમાસામાં 

તો બધું ભરાઈ જતું િશે. ઇમફાલની ભાગોળે વિેતી ઇમફાલ નામે જ ે નદી, એ તે આ 

સરોવરને આવીને મળે છ ે અને પાછી આ સરોવરમાંથી બિાર નીકળી આગળ વિે છ ે

કાશમીરની જલેમ વુલર સરોવરને મળી, વુલરમાંથી બિાર નીકળે છ ેતેમ. આ ટકેરી સરસ 

મઝાની છ.ે અિીં ઉપર ગેસટિાઉસ છ ેઅને તેથી જરા ઊંચે વ્યૂપરૉઈનટ છ.ે પવનમાં મારાં 

વસ્તો અને વાળ ઊડતાં િતાં. વ્યૂપોઈનટથી ચારે તરફ િંુ જોતો િતો. થોડીવાર ઊભા રિી 

આસપાસની મનોરમતા આંખમાં ભરી લઈ ઢાળ ઊતરી ગ્યો.

મોઇરાંગમાં ઇશનડ્યન નૅશનલ આમશીનું એક સમારક છ.ે સુભાષચંદ્રની સેના અિીં સુધી 

આવી િતી અને અિીં શતરંગો ફરક્યો િતો. ત્યાં જઈ આવ્યો. મોઈરાંગ ગામમાં જવાની 

ઇચછા િતી, પણ િવે ઇમફાલ જતી છલે્લી બસ પકડવી જોઈએ. નિીંતર મોઇરાંગમાં જ 

રાત રિેવું પડ,ે અને એ ઉતાવળમાં ખંબા-થોઈબીનું થાનક જોવાનું ચૂકી જવા્યું

સૂરજ આથમવાને ટાણે તો ઇમફાલની સડક પર એકાકી ચાલી રહ્ો િતો. એમ તો 

િજી સાડા પાંચ ભાગ્યે જ થ્યા િશે. ઇમફાલની પશશ્ચમે આવેલા પિાડ પર લાલ ટશરો 



િતી. આવે ટાણે અજાણી ભોમકા પર એકાકી ભમનારની એક શવશેષ મન:શસથશત િો્ય છ.ે 

અિીં જાણે કોઈ ઓળખતું નથી. તમે છો કે નથી તેની કોઈને નોંધ નથી. ગોલડશસમથના 

્યાશત્રકની જમે – ‘હરમોટ, અનફ્ેનડડે મેલંકલી, સલો.’ ના, સાવ એવો તો મૂડ નથી, ‘મૅલંકલી’ 

તો નિીં જ. તેમ છતાં – ‘ઘર તજી ભમું િંુ દૂર! સવજનિીન ઉર ભરાઈ આવે...’

આમ િંુ જતો િતો અને ત્યાં એક પાહટ્યું જો્યું – મશણપુરી સાહિત્ય પહરષદ. મશણપુરી 

શતબેટી-બમશી ભાષાપહરવારની ભાષા છ,ે પણ લખા્ય છ ે બંગાળી શલશપમાં.

અિીં જવેો પહરષદના કા્યા્વલ્યમાં પ્વેશ કરં છુ ં તો સામે નીલકાંત શસંઘ. તેમની સાથે 

વાત પૂરી કરં તે પિેલાં ધસમસતાં આવી કોઈ પૂછી રહ્ું – ‘તમે તો શ્ી પટલે નિીં?’ એ 

ડરૉ. બાબુ શસંઘ િતા. આ આકશસમક શમલન આનંદપ્દ બની રહ્ું. ઇમફાલમાં તે હદવસોમાં 

ઑલ મશણપુર ડટ્ામા-ફેશસટવલ ચાલતો િતો. રોજ એક નાટક ભજવાતું. આજ ે બારમો 

હદવસ િતો. ડરૉ. બાબુ શસંઘે સટટે કલા અકાદમીના સેક્રટેરી શ્ી મશણિાર શસંઘ 52 5ત્ર 

લખી આપ્યો અને સાત વાગ્યે એહર્યન શથ્યેટર પર પિોંચી જવા કહ્ું.

આજ ે બધું અચાનક અણધા્યુું બનતું જતું િતું. સવારમાં જ મારા ‘ચાશનસસ’ સારા 

નિોતા છતાં છકે છલે્લે શસલચરથી ઇમફાલની શવમાની હટહકટ અચાનક ઓ.કે. થઈ. અચાનક 

મળ્ા ડરૉ. જગન્નાથ. અચાનક જ ગ્યો ચુડાચાંદપુર અને મોઇરાંગ, અને અચાનક જ 

આવી ચઢ્ો મશણપુર સાહિત્ય પહરષદની ઑહફસે. મને તો અિીં ઑહફસ છ ેતેની્ય ખબર 

નિોતી. અિીં અચાનક મળી ગ્યા શ્ી નીલકાંત શસંઘ અને શ્ી બાબુ શસંઘ અને અચાનક 

જ ગોઠવાઈ ગ્યું મશણપુરના નાટ્યોતસવમાં સશમમશલત થવાનું. કશવ અજે્્યની પંશકતઓ 

્યાદ આવતી િતી. :

ચલો ખોલ િો નાિ 

ચુપચાપ 

તરધિ બહિી હૈ 

બહને િો.

આજ ે જાણે નાવ છુટ્ટી મૂકી દીધી િતી, પણ તે બરાબર હદશામાં જતી લાગી, અને 

અણધા્યા્વનો એક જ ે આનંદ, તે તો િતો જ.

િોટલેથી ચાલતો ચાલતો જ એહર્યન શથ્યેટરને રસતે ચાલ્યો. લાઇટ જતી રિેવાથી 

રસતા પર અંધારં િતું. ત્યાં જો્યું ટમટમતા દીવાઓને અજવાળે પગથી પર ભરા્યેલું 

નાનકડુ ં િાટબજાર. અંધારામાં તે કાવ્યાતમક લાગતું િતું. એક પુલ ઓળંગી શથ્યેટર 



પિોંચ્યો. લાઇટ ન િોવાને કારણે નાટક શરૂ થવામાં શવલંબ થા્ય તેમ િતું. ઑહફસમાં 

પેટટ્ોમેકસના અજવાળે કલા અકાદમીના સેક્રટેરી- આશસ. સેક્રટેરી મળ્ા. કિે, તમારી રાિ 

જોતા િતા. અિીં મારા આવવા શવશે હદલિીથી સાહિત્ય અકાદમીનો પત્ર િતો. આમ 

અણધારી મુલાકાત થઈ જવાથી એ પણ અત્યંત રાજી થ્યા, શવશેષ તો આ નાટ્યોતસવમાં 

િંુ િાજર રહ્ો તેથી

શ્ી મશણિાર શસંઘે આ ડટ્ામા-ફેશસટવલની વાત કરી. આ ફેશસટવલમાં આખા મશણપુરની 

નાટકમંડળીઓ ભાગ લે છ.ે આ વખતે અઢાર મંડળીઓ ભાગ લઈ રિી છ.ે (આખા 

મશણપુર રાજ્યની વસતી અમદાવાદ કરતાં અડધી જ.) ફેબ્રુઆરીની 21મીથી આ ફેશસટવલ 

શરૂ થ્યો છ,ે માચ્વની 13મી સુધી ચાલશે. 14મીથી શરૂ થશે બૅલે મિોતસવ. મને 

કિે – તમે થોડુ ં રોકાઈ જાઓ. િોળીના હદવસ સુધી તો ખાસ. મશણપુર નૃત્યો એટલે શું, 

મશણપુરના ઉતસવ એટલે શું – એ તમને ખ્યાલમાં આવી જશે. િોળીને અઠવાહડ્યાની વાર 

િતી. િોળી વખતે આખું મશણપુર નાચતું િો્ય છ,ે રંગ ઉડાડતું િો્ય છ.ે પ્શસદ્ મશણપુરી 

નૃત્ય રાસલીલાનાં મોિક દૃશ્યો ઠરે ઠરે દેખા્ય છ.ે મશણપુરી રાસલીલાનું નૃત્ય – રવીનદ્રનાથે 

મશણપુરની સીમાઓમાંથી તેને બિાર કાઢી શવશ્વપ્શતઠિા અપાવી િતી. મને ઝવેરી બિેનો 

્યાદ આવી. અમદાવાદમાં તેમનાં આ રાસલીલાનાં નૃત્ય જો્યાનું સમરણ છ.ે અઠવાહડ્યા 

પછી અિીં આવવાનું થ્યું િોત તો રંગ રિી જાત.

આજના નાટકનું નામ િતું ‘ઇંગાલરૈ.’ નાટકમાં એવી વાત આવે છ,ે શ્ી મશણિાર શસંઘે 

મને કહંુ્, કે મશણપુરનો એક રાજકુમાર એક આઓ નાગા સરદારને ત્યાં છૂપા વેશે જા્ય 

છ,ે સરદારે રાજકુમારના શપતાનું માથું કાપીને પોતાને ત્યાં રાખ્યું િતું તે લઈ આવવા. તે 

પકડાઈ જા્ય છ.ે બીજા નાગાઓ તેને મારી નાખવા તતપર છ,ે પણ સરદાર ના પાડ ે છ.ે 

સરદારની છોકરી ઇંગાલરૈ તેના પ્ેમમાં પડ ે છ.ે રાજકુમાર તેની સાથે લનિ કરવાનું વચન 

આપી, શપતાના સંતાડી રાખેલા મસતક સાથે ઇંગાલરૈને લઈને પોતાના રાજ્યમાં ભાગી છૂટ ે

છ.ે પણ પુરોહિતો રાજકુમારને નાગકન્યા સાથે લનિ કરવાની ના પાડ ે છ.ે રાજકુમાર 

ગાદી છોડવા તરૈ્યાર થા્ય છ,ે પણ છવેટ ે ઇંગાલરૈ, જ ેએક દેવીનો અવતાર િતી તે અલોપ 

થઈ જા્ય છ.ે

પરદો ઊપડ્ો. એક નાગાપ્દેશમાં. નાગભૂશમનું આબેિૂબ એગઝરૉહટક દૃશ્ય. ઢોલ, 

શચશચ્યારીઓ વચચે પૂજાશવશધ અને પછી નાગાનૃત્યની રમઝટ વચચે અધમૂઈ શસથશતમાં 

બાંધેલી િાલતમાં લઈ આવતા રાજકુમારનો પ્વેશ. સરદારની કૃપાથી જીવતા રિેવા 

પામેલા રાજકુમારને ઇંગાલરૈ જનાશનતકે કિેતી જા્ય છ,ે ‘તું એક જગંલી આખલા જવેો 



છ,ે એકલો એકલો રઝળે છ.ે િવે િંુ તને મારા ઘરમાં બાંધી રાખીશ.’ સુંદર અશભન્ય, 

નાટક પરંપરાગત લાગે. આપણી જૂની ધંધાદારી રંગભૂશમ જવેી પરદાની સીનસીનરી પણ 

િતી. મશણપુરી ભાષા સાંભળવાનો આનંદ િતો, કશું સમજા્ય નિીં – અને એટલે પ્સંગના 

અનુલક્માં શું અથ્વ િશે તેનું અનુમાન કરવાની મઝા આવે. ઇંગાલરૈનું એક રદનગીત તો 

ન સમજાવા છતાં હૃદ્ય-સોંસરં ઊતરી જતું લાગ્યું. અંતમાં જતાં નાટક મેલોડટ્ામૅહટક પણ 

લાગે. નાટક પૂરં થતાં રંગમંચ પર જઈને હદગદશ્વક અને અશભનેતાઓને મળ્ો. અશભનંદન 

આપ્યા, ઇંગાલરૈનો પાઠ કરનાર કુ. સનાિની દેવીને નમસકાર ક્યા્વ. િજી એક હદવસ િંુ 

ઇમફાલ રોકાવાનો િતો. મને આવતી કાલે પણ નાટક જોવાનું આગ્િભ્યુું શનમંત્રણ મળ્ું. 

મોડી રાત સુધી નાગાનૃત્ય અને ઇંગાલરૈનો શવલાપ પીછો કરતાં રહ્ાં.

બીજ ે હદવસે સવારે િંુ સટટે કલા અકાદમીની ઑહફસે જવા નીકળ્ો. ઑહફસ, શાળા-

કરૉલેજનો સમ્ય. લોકોની અવરજવર વધી ગઈ િતી, ્યાંશત્રક વાિનો કરતાં પગહરક્ાઓ 

અને સાઇકલો વધારે િતી. એવું લાગે કે ઇમફાલ સાઇકલ પર વધારે ચાલે છ.ે ઘરમાં 

બે- ત્રણ સાઇકલ તો િો્ય જ. પાણીમાં િોડી સરતી િો્ય તેમ સડક પર શસનગધ રીતે 

સરકી જતી. સાઇકલ પર મશણપુરી કન્યાઓને રંગબેરંગી વસ્તોમાં જોવી એક શવરલ 

અનુભવ િતો. િંુ તો જોતો જ રહ્ો. ઇમફાલ રંગઘેલું લાગે. રંગો પણ ઘેરા અને એકદમ 

કરૉનટટ્ાસટ રચતા. ત્રણ કન્યાઓ સાથે જતી િો્ય તો ઓછામાં ઓછા દસબાર રંગ આંખમાં 

અંજાઈ જા્ય. એક ‘ફનેક’માં જ અનેક રંગપટ્ટીઓ દેખા્ય. ફનેક કમર નીચે પિેરવાનું 

વસ્ત. કમરે સુંદર રીતે એક બાજુ કલાતમક ગાંઠ ઉપસાવીને પિેરેલું િો્ય. તેના શવશવધ 

રંગ, કલાતમક બોડ્વર િો્ય. મોટ ેભાગે તો િાથશાળ ઉપર જાતે જ વણી લીધું િો્ય. ફનેક 

ઉપર ‘કુહરત્’ – બલાઉઝ કિી શકા્ય – એનો રંગ વળી ફનેક સાથે કરૉનટટ્ાસટમાં િો્ય. ઘણી 

કન્યાઓએ ફનેક અને કુહરત્ ઉપર ‘ઇન્નહફ’ એટલે ન્યનરમ્ય ચાદર નાખેલી િો્ય. ફેનેક, 

કુહરત્ અને ઈન્નહફ – એટલે રંગરંગ વાદશળ્યાંની ઝલક. આ રંગો વચચેથી ગોરાં બદન 

ઝલકતાં િો્ય, ખુલ્લા કાળા કેશ બરડા પર વીખરા્યેલા િો્ય – બિુ જ ઓછી સ્તીઓના 

કેશ ગૂંથેલા જો્યા. ઘડીભર તો કાળી ડામરની સડક વિેતી નદી બની ગઈ અને આ 

કન્યાઓ તેમાં વિી જતી રંગીન જલપંશખણીઓ! આંખોમાં રંગનાં કંઈ કેટલાં્ય વલ્યો 

શબંશબત થતાં ગ્યા :

આહ! સે રક સતય, સે રક માયા... 

સે રક સુિણ્જરકિણે િંતરિ છાયા

સમ્ય થંભી ગ્યો કે પછી કોઈએ જાદુઈ છડી ફેરવીને મને સતબધ, શસથર કરી દીધો 

િતો! આ તો કામરૂદેશ.



આમ તો કામરૂ, કામરૂપ અસમ પ્દેશને માટ ે પ્્યોજા્ય છ.ે અસમમાં કામરૂપ શજલ્લો 

પણ છ ે અને ત્યાંની કામાખ્યા દેવી સંદભગે એવી આખ્યાશ્યકા પણ છ.ે મને તો કામરૂદેશ 

એટલે આ મશણપુર જ ્યાદ આવે છ.ે મશણપુરમાં ઘણે ક્ેત્રે પુરષો જ છ,ે છતાં નારીના 

મુકત દરજજાને લીધે શત્ર્યા રાજ્યની છા5 ઊઠતી િશે. આમે્ય ભારતી્ય ઇશતિાસની મુખ્ય 

ધારાથી, સાંસકૃશતક, સામાશજક કે ધાશમ્વક, મશણપુરની ધારા અલગ છ.ે ભલે મશણપુરીઓને 

કોઈ અજુ ્વનના વંશજ કિે, કેમ કે અજુ ્વને શચત્રાંગદાના શપતાની શરત અનુસાર શચત્રાંગદાને 

અને તેનાથી થ્ેયલા પુત્ર બભ્રુવાિનને ત્યાં જ રિેવા દીધાં િતાં. મિાભારતના અશ્વમેધપવ્વમાં 

અજુ ્વનને એ જ બભ્રુવાિનને િાથે ક્ણમૃત્યુનો અનુભવ થા્ય છ.ે પણ મશણપુરવાસીઓના 

ચિેરા મૉંગોશલ્યન લાગે છ.ે પ્શસદ્ ભાષાતત્વશવદ્ સુનીશતકુમાર ચેટરજી તેમને, એટલે, 

હકરાત જાશતના ગણે છ.ે એકલા મશણપુરની જ નિીં, સમગ્ અસમ પ્દેશની – પૂવયોત્તરની 

સંસકૃશતને તેમની જમે હકરાત સંસકૃશત ગણવાના પક્ના કશવ, નવકાનત ગુવાિાટીમાં મળ્ા 

િતા.

મશણપુરની ચારે તરફ પવ્વતો છ.ે પવ્વતો પર જુદી જુદી ટોળીની આહદવાસી પ્જાઓ 

વસતી આવી છ.ે નાગ, કુકી, શમઝો. ખીણમાં ઇમફાલ વસેલું છ.ે ખીણના વાસીઓ “મરૈતેઈ” 

તરીકે ઓળખા્ય છ.ે પવ્વતવાસીઓ અને ખીણવાસીઓના સંઘષયો પણ જાણીતા છ.ે ‘ઇંગાલરૈ’ 

નાટકમાં એવા એક સંઘષ્વ અને સમનવ્યની વાત છ.ે આજ ે મશણપુરની દશક્ણ સીમા 

શમઝોરમને અડકે છ,ે ઉત્તર સીમા નાગાલૅનડને અડકે છ.ે જરા પૂવ્વમાં છ ે બમા્વ. બમા્વનો 

પણ ઘણો પ્ભાવ છ ે મશણપુર 52. આ ભાતીગળ સંસકૃશત ધરાવતા મુલકની વાત કરીએ 

ત્યારે ઘણી વાર ઘણી શવરોધી શસથશતઓ દેખા્ય. એક બાજુ ભારતી્ય ઇશતિાસની મુખ્ય 

પ્વાિની અલગ ભાષા, સંસકૃશત, સમાજ અને બીજી બાજુ વરૈષણવ ભશકતધારા. તે એટલે 

સુધી કે કીત્વન તો બંગાળીમાં જ થા્ય, મશણપુરીમાં નિીં. અઢારમી સદીમાં વરૈષણવ ધમ્વ ત્યાં 

વ્યાપક બન્યો. ઇમફાલ તો ગોશવંદજીનું થાનક. રાજશષ્વ ભાગ્યચંદ્રે કેવી રીતે આ ગોશવંદજીની 

સથાપના કરી કે ગોશવંદજીએ ભાગ્યચંદ્ર દ્ારા પોતાની સથાપના કરાવી તેની રશસક દંતકથા 

છ.ે રાજશષ્વના સમ્યથી રાસલીલા નૃત્યનો આરંભ થ્યો અને િોળીનો ઉતસવ સૌથી મોટો 

તિેવાર બન્યો. ચરૈતન્ય મિાપ્ભુના જનમ સાથે એ સંકળા્યેલો છ.ે અનેક સ્તી-પુરષોને લાંબાં 

વરૈષણવ શતલકો સાથે જોઈ શકો.

અને તેમ છતાં મશણપુરના બુશદ્જીવીઓ માટ ેઆજ ેએક જાતની ‘આઇડશેનટટી ક્રાઇશસસ’ 

છ.ે તેમને લાગે છ ે કે ભારતી્ય સાંસકૃશતક પરંપરા સાથે તેમનો સંબંધ સિજ સવાભાશવક 

નથી, અને આપણે્ય ભારતવષ્વનો ઇશતિાસ જ્યારે ભણીએ છીએ ત્યારે ઈ.સ.ના પિેલાં 



સરૈકાથી ચાલતા આવેલા આ રાજ્ય શવશે ક્યાં્ય કશું ભણીએ છીએ? િજુ િમણાં સુધી 

ભારતવષ્વનો ઇશતિાસ એટલે ઉત્તર ભારતનો ઇશતિાસ િતો. િવે દશક્ણનો સમાવેશ 

થ્યો છ.ે પણ આ ઉત્તર-પૂવ્વનો? કદાચ અંગ્ેજોએ મશણપુરને ન જીતી લીધું િોત તો એને 

ભારતના એક ભાગ તરીકે ગણવાની વાર લાગી િોત. મશણપુરમાં વરૈષણવ ભશકતધારાએ 

ઘણું મોટુ ં કામ ક્યુું છ ે તેમ છતાં અળગાપણાની આ લાગણી ત્યાંના શમત્રોની વાતચીતમાં 

કવશચત્ ઊપસી આવતી. કોહિમામાં મને પ્ો. કુમારે તો પૂછ્યું પણ િતું કે તમે ત્યાંનાં 

લોકોની આંખમાં તમારા પ્ત્યેનો એક જાતની ઉદાસીનતાનો ભાવ વાંચી શકેલા?

વળી સમગ્ મશણપુરની સંસકૃશતની વાત કરવી િો્ય તો ત્યાંથી શવશભન્ન આહદવાસી 

પ્જાઓની પોતીકી જીવનરીશતની વાત ઉમેરવી જોઈએ. નાનીમોટી આવી ઓગણત્રીસ જટેલી 

આહદવાસી જાશતઓ છ.ે તેમાંની કેટલીકનો તો ઇમફાલ જવેા શિેર સાથે સંપક્વ જોવા મળે. 

મશણપુરીઓ વચચે નાગ કે શમઝો કુકી દેખાઈ જા્ય. આ જાશતઓમાં આધુશનકીકરણની 

પ્હક્ર્યા ઝડપથી થઈ રિી છ.ે તેમ છતાં તેમના પરંપરાગત ઉતસવો અને નૃત્યો િજી 

જીવંત શસથશતમાં છ.ે મશણપુરનાં લાઈ િરાઓબા નૃત્ય, ખંબાથોઈબી નૃત્ય, રાસલીલા નૃત્યની 

સાથે કાબુઈ નાગા નૃત્ય, માઓ મરામ નૃત્ય, તાંખુલ નાગા નૃત્ય, થડૌ કુકી નૃત્ય આહદ 

આહદવાસી પ્જાનાં નૃત્યોની એક આગવી રીશત છ,ે જમેાં આહદવાસી પ્જાની આહદમતાની 

મિેક મળી રિે. ગુજરાત-મધ્ય પ્દેશના આહદવાસીઓનાં નૃત્યોમાં પણ એક બળવાન 

દેિલ્ય જોવા મળે જ છ ે ને!

જોતો, શવચારતો, ચાલતો, િંુ સટટે કલા અકાદમીમાં 5િોંચ્યો. અકાદમી મશણપુરી 

અને અંગ્ેજીમાં અિીંનાં સાહિત્ય-સંસકૃશત શવશે પ્કાશનો કરે છ.ે અંગ્ેજીમાં એક શત્રમાશસક 

(કવાટ્વલશી જન્વલ) પ્ગટ કરે છ,ે જમેાં મશણપુરી સાહિત્ય શવશેનાં લેખ અને કશવતા, નાટક, 

કથા આહદના અંગ્ેજી અનુવાદ િો્ય છ.ે તેમણે મને કેટલાક અંક આપ્યા. મને ્યાદ આવ્યું 

કે કેરલ સાહિત્ય અકાદમી પણ અંગ્ેજીમાં ‘મલ્યાલમ શલટરરી સરવે’ નામનું ત્રરૈમાશસક કાઢ ે

છ.ે ઓહડ્યા સાહિત્ય શવશે શત્રમાશસક ‘ભુવનેશ્વર હરવ્યૂ’ નીકળતું. ગુજરાતી સાહિત્ય શવશે 

અંગ્ેજીમાં એક ત્રરૈમાશસક કે અધ્વવાશષ્વક ન કાઢી શકા્ય? શવશભન્ન ભારતી્ય ભાષાઓના 

એકશત્રત મંચ પર પ્માણપુરઃસરનું આપણું પ્શતશનશધતવ આપણે કરી શકતા નથી. શ્ી 

મશણિાર શસંઘે તેમનાં બીજાં પ્કાશનો પણ મને આપ્યાં.

ત્યાંથી ડાનસ અકાદમીમાં આવ્યો. હકશોર-હકશોરીઓ પ્ાંગણમાં વૃક્ોની છા્યામાં કે 

ઓસરીમાં બેસી કોઈ ગાતાં િતાં કે નૃત્યની મુદ્રાઓ એકબીજાને બતાવતાં િતાં. તેમની 

પરીક્ાઓ ચાલતી િતી, તેની આ પૂવ્વતરૈ્યારીઓ િતી. પ્ાંગણમાં રંગબેરંગી પતંશગ્યાં ઊડતાં 



િો્ય એવું લાગે. શ્ી નીલકાંત શસંઘ અિીં મળ્ા. સંસથાનાં આચા્યા્વ રાજકુમારી શવનોહદની 

દેવીએ સંસથા બતાવી. એમણે કહ્ું – થોડા હદવસ રોકાઓ તો બતાવીએ કે મશણપુરી નૃત્ય 

એટલે શું?

બપોરનાં અિીંના એક અકાદમી પુરસકાર શવજતેા કશવને મળવા જવું િતું. સમરેનદ્ર 

તેમનું નામ. શશક્ણ શવભાગમાં અશધકારી છ.ે શ્ી નીલકાંત શસંઘની સાથે જ નીકળ્ો. તેમને 

પણ એ તરફ જવું િતું. ઊંચાં વૃક્ો અને પુરાણી નિેરને કાંઠ ે અમે જતા િતા. પુરાણા 

ઇમફાલ ફરતે પાણીની નિેર િતી. આમ તો તે પુરાઈ ગઈ િતી પણ થોડાં વષયો પૂવગે 

અિીં આવેલા એક ગવન્વરશ્ીએ ફરીથી નિેરમાં પાણી વિેવડાવ્યાં. શ્ી શસંઘ ઇમફાલનો 

ઈશતિાસ કિી રહ્ા િતા. રસતામાં એક બોડ્વ ઉપર ઇમફાલથી મોરેિનું અંતર બતાવ્યું 

િતું. કિે – આ બમા્વ રોડ. આ માગગે ચાલ્યા જાઓ એટલે બમા્વની સરિદ આવે. િજી તો 

િંુ ત્યાં િતો અને મન તો બમા્વની સરિદે ભટકતું િતું!

શ્ી શસંઘ ઊતરી ગ્યા. િંુ આગળ ચાલ્યો. ઇમફાલ નદી આવી, તેનો પુલ પાર કરીને 

પેલી મેર ગ્યો. પણ ત્યાં શશક્ણ શવભાગ જડ્ો નિીં. ફરી પુલ પર આવ્યો. નદીહકનારે 

એક ઊંચંુ ભીમકા્ય પુરાણવૃક્ કપાઈ રહ્ું િતું. વૃક્ કપાતું િંુ જોઈ શકતો નથી. એક વૃક્ 

કપાઈ જા્ય પછી એ ખાલી પડલેો અવકાશ ખાવા ધા્ય છ,ે જ ે રોજબરોજના પહરચ્યનું 

એ વૃક્ િો્ય. આ વૃક્ તો કંઈકેટલાં્ય વષયોથી આ નદીમાં પોતાનો પડછા્યો જોતું ઊભું 

િશે – કાલે એ નિીં િો્ય.

કશવ સમરેનદ્ર પિેલી નજરે તો કશવ ન લાગે. ઑહફસમાં જઈને મેં કહ્ું કે મારે શ્ી 

સમરેનદ્રશસંિને મળવું છ,ે તો એક દુબ્વળ સરકારી મુખમુદ્રા ધરાવતી વ્યશકત આગળ આવી, 

અને મને બાજુની રૂમમાં લઈ ગઈ. એ જ સમરેનદ્ર. કિે – શું કામ છ?ે તેમને મન કે િંુ 

કોઈ ઑહફસના કામકાજ ે આવ્યો છુ.ં મેં કહ્ું – િંુ તો ‘કશવ’ સમરેનદ્રને મળવા આવ્યો છુ.ં 

પછી તો ધીમે ધીમે કશવ ઊઘડતા ગ્યા. તેમના કાવ્યસંગ્િ ‘મમાંઙલેકા્ય થમબાલ શાતલે’ 

(કમળ ખીલ્યું છ ે પેલી મેરને ગામ)ને અકાદમી પુરસકાર મળેલો. રરૉમૅશનટક લાગતું શીષ્વક 

એક લોકગીતની પંશકત છ,ે પણ એ શીષ્વક કશવતા વ્યંગ્યાતમક – સેહટહરકલ છ ેએમ કશવએ 

કહ્ું. આ કશવ અને વ્યંગ્ય?

(અિીં અમદાવાદ આવ્યા પછી મશણપુરી સટટે અકાદમીના એક કવાટ્વલશી જન્વલમાં આ 

કાવ્યનો અંગ્ેજી અનુવાદ વાંચ્યો :

‘પેલી મેરને ગામ એક કમળ ખીલ્યું છ.ે તેની આસપાસ ભમરા ગુંજારવ કરે છ.ે 



મશણપુરની સુવણ્વભૂશમ એક અજા્યબ ભૂશમ બની ગઈ છ.ે છ લાખ મરૈતેઈ બધા 

કામધંધે વળગી ગ્યા છ.ે જમણવારોના ભપકા ભવ્ય જલસા તેમણે છોડી દીધા 

છ.ે તેમના દીકરાના કણ્વવેધ પ્સંગે િવે તેઓ માઈક્રોફોન લગાડતા નથી. કંટટ્ાટીએ 

પોતાનો ઇરાદો બદલ્યો છ.ે કોઈ પણ રીતે આ પુલ બચાવવો જોઈએ. ઇજનેરે 

પણ પોતાનો ઇરાદો બદલ્યો છ.ે કોઈ પણ રીતે આપણા દેશને બચાવવો જોઈએ. 

આ મરૈતેઈ દાકતર જુઓ. િસતે મોંએ દદશીની સેવા કરી રહ્ા છ.ે શશક્કે ફરીથી 

શશક્ણકા્ય્વમાં મન પરોવ્યું છ.ે શવદ્યાથશીઓ િવે પરીક્ામાં ચોરી નથી કરતા અને 

શશક્ક પર આક્રમણ પણ નથી કરતા...’

– આ તો જ ે શસથશત િોવી જોઈએ તેની કલપના છ.ે અત્યારે તો તેથી ઊલટી શસથશત 

જ પ્વત્વમાન છ.ે આ હદવાસવપનમાં જ વ્યંગ રિેલો છ!ે)

અિીંથી મારે જવું િતું ટહૂરસટ ઑહફસમાં. કશવએ ઑહફસની બિાર આવી માગ્વ 

બતાવ્યો. િંુ ટહૂરસટ ઑહફસમાં પિોંચું તે પિેલાં સાઇકલ લઈને દોડતા આવ્યા. ‘મેં તમને 

“ટહૂરસટ ઑહફસ” એવું બોડ્વ લગાવેલું જોવાનું કિેલું. પછી ્યાદ આવ્યું “ટહૂરસટ ઇમફમગેશન 

સેનટર” એવું નામ છ.ે તમે ભુલાવામાં પડશો ધારી પાછળ દોડ્ો.’ મને આ કશવ માટ ેમાન 

થ્યું. પછી તો મને ત્યાંથી સાઇકલ સાથે ચાલતા ચાલતા સ્તીઓના બજાર – લક્મીબજાર 

તરફ પણ માગ્વ બતાવી ગ્યા. કિે – ‘બાગગેઈન કરજો.’ સાઇકલ પર બેસી પાછા જતા એ 

દુબ્વળ કશવને િંુ જોઈ રહ્ો.

લક્મીબજાર સ્તીઓથી સંચાશલત છ.ે િારબંધ િાટ છ.ે મોટ ે ભાગે પ્ૌઢ વ્યની વરૈષણવ 

સ્તીઓ દુકાન ચલાવતી િો્ય છ.ે બપોરે શરૂ થા્ય. સાંજ ે િાટ ઊઠી જા્ય. િાથવણાટનાં 

વસ્ત, િસતઉદ્યોગની ચીજો અને રોજના વપરાશની વસતુઓ – મતસ્ય શાકાહદ મળે. બજારમાં 

આંટા લગાવ્યા પછી િાથવણાટનું વસ્ત ખરીદવાનું શવચા્યુું. મેં એક સથળે પસંદગીનું વસ્ત 

બતાવી ભાવ પૂછો. સંકેતથી, િસીને તે મહિલાએ પાંચે્ય આંગળીઓ ત્રણ વાર ઊંચકી, 

અથા્વત્ પંદર રૂશપ્યા. મેં પાંચે્ય આંગળીઓ બે વાર ઊંચકી. તેણે માથું િલાવ્યું, પાંચે્ય 

આંગળીઓ બે વાર ઊંચકી, પછી માત્ર ત્રણ આંગળીઓ. મેં આંગળીઓથી અશગ્યાર 

સૂચવ્યા. પછી તેણે બાર સૂચવ્યા. ત્યાં બાજુની દુકાનદાર મહિલા ખડખડાટ િસી પડી, 

િંુ ચહકત બની જોઈ રહ્ો. આપણી મજાક િતી, બીજુ ં શું! જનેી પાસેથી વસ્ત લેતો િતો 

તેના િોઠ પર પણ આછુ ં શસમત િતું. ભલે, િસો. મેં બાર રૂશપ્યામાં વસ્ત ખરીદ્યું. પણ 

છતેરા્યો િોઈશ એવું િજી્ય લાગે છ.ે



ઇમફાલની વરૉર સેશમટરી તરફ જવા નીકળ્ો, રસતે કેસૂડો ખીલી ઊઠ્યો િતો. નગર 

બિાર આવતાં જ ઇમફાલની સુંદર શસચ્યુએશનનો ખ્યાલ આવ્યો. દશક્ણ શસવા્યની હદશામાં 

રમ્ય લાગતા પિાડ ઊભા િતા. અિીં શનજ ્વનતા િતી. પવનમાં જાણે શવલાપ કરતાં ઊંચા 

વાંસની વાડ વટાવી કબ્રસતાનમાં પ્વેશ ક્યયો. દરવાજ ે લખ્યું િતું : ઇમફાલ વરૉર સેશમટરી : 

1939-1945. બીજા શવશ્વ્યુદ્ વેળાએ અિીં િણા્યેલા પરદેશી સરૈશનકોના અવશેષો પર 

િારબંધ એકસરખી કબરો છ.ે કબરો પરનાં એ મૃત સરૈશનકોનાં નામ, તેમની વ્ય અને 

મૃત્યુલેખ વાંચતા જઈએ અને પગ પર મશણકા મૂક્યાનો અનુભવ થા્ય. કોઈની વ્ય 24, 

કોઈની 25 અને કોઈની તો માત્ર 19. મોટ ે ભાગે 19થી 30 વષ્વના. એમની કબરો 

પરના મૃત્યુલેખો્ય હૃદ્યશવદારક –

– ‘તમારી પતની તમને અિશન્વશ ્યાદ કરે છ.ે’ 

– ‘ફરીથી મળીશું આપણે, વિાલા.’ 

— ‘અનંત આરામમાં.’ 

– ‘અમારા વિાલસો્યાની ભંડારા્યેલી સમૃશતઓ.’ 

– ‘છલે્લી સલામ બોલ્યા શવના જ ઈશ્વરના સામ્રાજ્યમાં ચાલ્યા ગ્યા’ 

– ‘શવશ્વને માટ ે તે એક જ િતો, પણ મારે માટ ે તો તે જ આખું શવશ્વ િતો.’ 

– ‘િળવે ચાલો, મારો વિાલો અિીં સૂતો છ.ે’

િા, િળવેકથી ચાલીશ. સાંજના તડકામાં અને ક્યાંક વૃક્ોની લાંબી થતી જતી 

છા્યાઓમાં કબરો ચૂપ છ.ે વસંત છ,ે છતાં પાંદડાં િજી ખરી રહ્ાં છ.ે ધીમે પગલે િંુ 

પાછો વળી ગ્યો.

ફરી મુખ્ય સડક ઉપર, અિીંથી િવે ગોશવંદજીને મંહદરે જઈને શાતા વળશે. ગોશવંદજીનું 

મંહદર એટલે મશણપુરનું હૃદ્યકેનદ્ર, સૂ્યા્વસતની આરતી વેળાએ પિોંચવું જોઈએ. પુરાણા 

ઇમફાલને રસતે હરક્ા ઉત્તર-દશક્ણ માગગે જતી િતી. સુંદર સાંજ િતી. સૂરજ લાલ થતો 

જતો િતો. ગોશવંદજીનું મંહદર ઠીક ઠીક દૂર િતું. ધીરે ધીરે ઓછી અવરજવરનો માગ્વ 

શરૂ થ્યો. એક શવશાળ ખુલ્લી જગ્યા આવી. આ ગોશવંદજીનું પ્વેશદ્ાર.

જવેો મંહદરમાં પ્વેશું છુ ં કે સંધ્યાઆરતીના ઘંટ બજી ઊઠ્યા. મનમાં, દેિે રોમાંચ 

વ્યાપી ગ્યો. મંહદરમાં જરા્ય ભીડ ન મળે. મને નાથદ્ારામાં ભીસી નાખતી ભીડ વચચે 

શ્ીનાથજીની અલપઝલપ ઝાંખી કરી િતી તે ્યાદ આવ્યું. આ શ્ીનાથજીનું બીજુ ં રૂપ 

ગોશવંદજી. પુરીમાં તેમનાં જગન્નાથ રૂપને જો્યું િતું, દ્ારકામાં વળી એમનું દ્ાહરકાધીશનું 

રૂપ. ગોશવંદજીના મંહદરની અડોઅડ શવશાળ મંડપ િતો. ત્યાં શાંતસવરે મૃદંગસિ કીત્વન 



થઈ રહંુ્ િતું. આપોઆપ પ્ાથ્વના થઈ જા્ય એવું વાતાવરણ િતું. સાંજ ઢળી. િંુ ઉતારે 

પિોંચી ગ્યો. આજ ે પણ નાટક જોવાનું િતું.

આજનું નાટક ઐશતિાશસક િતું. મશણપુર પર બમશીઓનાં આક્રમણ અને અત્યાચારની 

ઘટનાઓ તેના કેનદ્રમાં િતી. નાટકનું નામ િતું ‘ચહિ તપેત્ ખુનતાકપા’ (પા્યમાલીનાં સાત 

વષ્વ). નાટકમાં ત્રાસનાં ઘણાં દૃશ્યો િતાં. સીનસીનરીનો ઉપ્યોગ પણ િતો. ભજવણી સારી 

િતી. બન્ને હદવસનાં નાટકોમાં ત્રણ ત્રણ કલાક મશણપુરી સાંભળવા મળી. ભાષા સમજા્ય 

નિીં, ભાવ સમજા્ય. ભાષાનું માધુ્ય્વ અનુભવા્ય.

વિેલી સવારે જાગી ગ્યો. આજ ે કોહિમા પિોંચવું જ જોઈએ. શ્ી હકશોર જાદવનો 

ટટ્કંકરૉલ િતો. તેમણે ત્યાં ‘શથંકસ્વ ફરૉરમ’ને ઉપક્રમે સાંજ ે ચાર વાગ્યે વાતા્વલાપ ગોઠવ્યો 

િતો. િોટલેના મૅનેજરે બસની હટહકટ લાવી આપવાની જવાબદારી લીધી િતી, પણ તે 

હટહકટ મેળવી શક્યા નિોતા. સવારે નાગાલૅનડ રોડવેઝના ડપેો પર ગ્યો, એક પણ સીટ 

ન મળે. ત્યાંથી પછી ચાર હકલોમીટર જટેલા અંતરે મશણપુર રોડવેઝના ડપેો પર ગ્યો. 

અિીં બસમાં જગ્યા મળે તેવી આશા આપવામાં આવી િતી. મારી જમે અનેક ્યાત્રીઓ 

રાિ જોતા િતા, તેમાં પ્સન્ન રમશત્યાળ આહદવાસી કન્યાઓને જોઈ આનંદ થતો િતો. 

કેટલી મુકત અકંુહઠત લાગતી િતી! મારી શોલડરબૅગની ચેન ખુલ્લી િતી, તે જોઈ એકે 

આવીને બંધ કરવાનો પ્્યતન ક્યયો, શકલપ ખસી, 5ણ ચેન વસાઈ નિીં. એટલે તે િસી 

રિી અને સાથે તેની સખીઓ પણ. મેં આભાર માની કહ્ું – એ ખુલ્લી જ રિે છ.ે એ 

ફરી િસી રિી.

થોડી વારે તપાસ કરતાં ખબર પડી કે બસ તો અિીંથી નીકળી ગઈ છ.ે ગામને છડે ે

નાગાલૅનડ રોડવેઝના પાસેના સટરૉપ પર જાઓ તો કદાચ મળે. પ્સન્ન મન શખન્ન થઈ 

ગ્યું. િવે? પણ એકાએક મનોમન એક શનણ્વ્ય થ્યો – ચાલો, િવે શું થા્ય છ ે તે જોઈએ. 

કેવી રીતે કોહિમા પિોંચા્ય છ ે તે જોવાની મજા આવશે.

ચલો ખોલ િો નાિ...

િંુ મારી પ્વૃશત્તઓનો તટસથ શનરીક્ક બની ગ્યો. વ્યગ્તા ચાલી ગઈ. બસ તો મળવાની 

નિોતી. કેમ કે છલે્લામાં છલે્લી બસ, જ ેસવારે આઠ વાગ્યે ઊપડ ેછ,ે તે ઊપડી ગઈ િતી.

એક ટટ્કવાળાને પૂછું. ટટ્ક હદમાપુર જતી િતી; કોહિમા થઈને. ડટ્ાઇવરની કૅશબનમાં 

મને અને એક બીજા હદમાપુર જવા ઇચછતા બંગાળી સજ્જનને જગ્યા મળી ગઈ. ઇમફાલનું 



પાદર વટાવતાં જ અશત રમણી્ય વાંકોચૂકો પિાડી માગ્વ શરૂ થઈ ગ્યો.

*



રસેલમેર

સટાઉબ આઉફ સટાઉબ ઉનટિ સટાઉબ 

ધરૂળમાં ધરૂળ ઉપિ ધરૂળ.

– એદરખ ક્રીડ.

જસેલમેરનો રંગ ઊંટનો રંગ છ.ે ‘ઊંટ એ રણનું વિાણ છ’ે – એવું વાક્ય જૂની 

પાઠમાળામાં આવતું. ત્યારે વિાણની, દહર્યાની કે રણની કોઈ કલપના ન િતી. ઊંટ જો્યું 

િતું. પછી દહર્યો જો્યો, વિાણ પણ જો્યું. પછી જ્યારે જસેલમેરના અફાટ રણશવસતારમાં 

ડામરની પાકી સડક પર દોડતી બસમાં બેઠાંબેઠાં આવતાં-જતાં ઊંટ જો્યાં ત્યારે રૂપક 

બરાબર ઇશનદ્ર્યગ્ાહ્ બન્યું. જ્યારે આવા પાકા રસતા નિીં િો્ય, ્યાતા્યાતનાં ્યાંશત્રક 

વાિનો નિીં િો્ય ત્યારે આ શવસતારની આરપાર લઈ જનાર ઊંટ જ િશે. આ મરભૂશમ 

અનંત જલરાશશવાળા સાગર જવેી છ.ે જસેલમેરને જોતાં એવું થ્યું કે જાણે કોઈ શવરાટ 

ઊંટ પગ વાળી, ડોકને્ય પીઠ ભણી વાળી લઈ બેસી પડ્યું છ ેતે બેસી પડ્ું છ ે– ઉજજડ 

ઊષર મરભોમમાં. ધૂળની ડમરીઓ ચઢ ે છ ે અને એ ઊંટનો રંગ અને ધૂળનો રંગ એક 

થઈ ગ્યો છ.ે

જોધપુરથી જસેલમેર જતો માગ્વ જ મરભૂશમનો અનુભવ કરાવી રિે છ.ે જોધપુરથી 

નીકળી રાત પ્ાચીન ઓશશ્યામાં રિેવાનું િતું, તે રસતામાં જ ભૂલા પડ્ા. રાત તો નીકળ્ા 

ત્યારે જ થઈ ગઈ િતી. બસમાંથી નીચે ઊતરી જ્યાં જોઈએ ત્યાં રેતના ઢવૂા અને ચીલા 

જ ચીલા. ભૂલા પડલેાઓના કેટલાક તો ચીલા. િવે? ઓશશ્યા દૂર તો ન િતું, પાછા 

જઈએ તો જોધપુર પણ દૂર ન િતું. હડસેમબરની ઠડંીમાં આ રેતમાં પગ મૂકતાં બરફ 

પર ચાલવા જવેું લાગે. છવેટ ે માગ્વ મળ્ો.

ઓશશ્યા શવધવસત નગર છ.ે ચારે બાજુએ રેત-રેત. રેતની વચચે ગામ. ગામની 

ભાગોળે મંહદરોનાં ખંહડ્યેરો – પડુ ં પડુ ંિાલતમાં તરછોડા્યેલાં, ત્યજા્યેલાં. અિીંનાં મંહદરોના 

સતંભોથી કુતુબની હદલિીની મશસજદ બની છ.ે ગામમાં જ રૈન મંહદરો િજી સચવા્યાં છ,ે પણ 

જીણયોદ્ારની પ્હક્ર્યા તેમની ‘પ્ાચીનતા’નો્યે ઉદ્ાર કરી દેશે. ઓશશ્યાથી જસેલમેરનો માગ્વ 

એટલે આશક્શતજ મરભોમ. કાંટાળી ઝાડી, આંકડા અને આવળ-બાવળ.

એકાએક િરણ જો્યું – અિીં િરણ? પછી તો િરણનાં ઝુંડનાં ઝુંડ જો્યાં – શવસમ્યથી 



અમને જોતાં. રણભૂશમમાં િરણ, િવે મૃગતૃષણાનો સંદભ્વસહિત અથ્વ સમજા્યો. અિીં 

પ્વાસીઓને ઉનાળામાં ઝાંઝવાનાં જળ દેખા્ય છ.ે એકાએક પાણી દેખા્ય, િહર્યાળી ભૂશમ 

દેખા્ય...થોડીવાર પછી કંઈ ના મળે. િરણ એવું જુએ એટલે ખરેખર જળ માનીને દોડ.ે..

દોડ.ે..દોડ.ે દોડીને તરસે મરી જા્ય. સંસારીનું સુખ એટલે તો મૃગતૃષણા જવેું કહ્ું છ ે કે 

ઝાંઝવાનાં નીર જવેું – ભ્રામક – કહ્ું છ ે ને! અને વળી જસેલમેર પાસેના જ રણશવસતારમાં 

મોટા કદનાં શાગુણા નામનાં પક્ીઓ છ,ે તેમની જાશત િવે તો શવલોપ પામવાની શસથશતમાં 

છ.ે સરકારે તેના શશકારની મનાઈ ફરમાવી છ,ે પણ એ હદવસોમાં સાઉદી એરેશબ્યાના 

શાિજાદાઓ એ પંખીનો શશકાર કરવા મરભોમમાં વા્યુ-અનુકૂશલત મોટર-ગાડીઓમાં આવીને 

પડાવ નાખી પડ્ા િતા. રસતાની ધારે ક્યાંક આછી-પાતળી વસતીવાળું ગામ આવી જા્ય. 

ક્યાંક ખેતરવાડી. રામદેવ પીરનું રણુંજા આવ્યું ત્યારે સાંજ પડવા આવી િતી. બધાની 

ઇચછા તો િતી કે સૂરજ આથમ્યા પિેલાં જસેલમેર પિોંચી જઈએ.

પણ બસ ધીમી પડી બાજુમાં જઈ ઊભી રિી ગઈ. પંકચર. હદવસ પણ ધા્યા્વ કરતાં 

જલદી ઢળી ગ્યો, િવે? અંધારા સાથે ટાઢ ઊતરતી જતી િતી. બિાર રસતા પર અમે 

ઊભા િતા. આસપાસ ચોપાસ ખુલ્લી મરભોમ. તેમાં અમારા િોવાનો કોઈ મેળ સથપાતો 

ન િતો. અમારા અવાજો અિીં અજનબી િતા. પછી તો થોડાઘણા વરસાદના છાંટાથી 

ઊગેલું અને જાણે ઊગ્યા પિેલાં જ સુકાઈ ગ્યેલું કાંટાળું ઘાસ અમે સળગાવ્યું. દૂર દૂર 

સુધી આગની લાલ જ્યોતની આભા ફેલાઈ. ત્યાં ઉપર જો્યું. ઝગારા મારતું િીરેમઢ્યું 

આકાશ. આકાશગંગા બરાબર દૂધગંગા લાગતી િતી. દૂધગંગામાં િંસ તરતો િતો. તેને 

એક કાંઠ ે દશરથ, બીજ ે કાંઠ ે કાવડ સાથે શ્વણ. આ બાજુ ઉત્તરે ધ્ુવ અને દશક્ણે 

અગસત્ય દેખાતા િતા. મૃગ દોડતાં દોડતાં ઊભું રિી ગ્યું િતું. પછી તો જસેલમેરમાં 

છકે મધરાતે પ્વેશ થ્યો અમારો. નગરની વચચોવચ આવેલા મિાવીરભવનમાં શ્શમત 

્યાશત્રકોની ભારે ભીડ વચચે ઊંઘી ગ્યા.

વિેલી સવારમાં ટાઢમાં ધ્ૂજતી મુલ્લાંની બાંગથી જાગી જવા્યું. વિેલા પરવારવું જોઈશે. 

ભીડમાં પછી પત્તો નિીં ખા્ય. શીતલ જલથી સનાન કરતાં ક્ણેક તો દેિભાવ જતો રહ્ો 

િતો. થોડી વાર પછી ટાઢ ઉડાડતો સૂરજ ઊગ્યો. અમે જસેલમેર ગામમાં િતા, જ ેગઢની 

તળેટીમાં વસેલું છ.ે ગામમાંથી ગઢ ઉપર પિેલાં જવું એવું શવચા્યુું િતું.

મિાવીરભવનની બિાર આવ્યા. ભવનની જ િારમાં મોટી મોટી ઇમારતો ઊભી િતી. 

આગળ સાંકડી શેરી િતી. તડકામાં એ ઇમારતો શોભી ઊઠી િતી, શોભી ઊઠાં િતા 

ઝરૂખા અને બારીઓ. તો એ તો પટવુાઓની – પટવાઓની પ્શસદ્ િવેલીઓ િતી. એક-બે 



નિીં, પાંચ પાંચ િવેલીઓ છ છ માળ ઊંચી! આગળથી નખશશખ કોરણીવાળી. લાગ્યું 

તડકાથી એ નિીં, પણ તડકો એમનાથી શોભતો િતો.

અિીં આખી રાત અમારી બાજુમાં જ િવેલીઓ સૂતી િતી એની ખબર નિીં. અત્યારે 

તો બિારથી નજર કરી લઈ દુગ્વ ભણી ચાલ્યા. જમે જમે એ સાંકડા પથથહર્યા માગયો 

પરથી પસાર થ્યા તેમ તેમ નવાઈ પામતા ગ્યા. એક એક ઘર ફરીને જોવું પડશે કે શું? 

જમે ઘરમાત્રને દ્ાર િો્ય, તેમ ઘરમાત્રને કોરણીવાળો ઝરૂખો િો્ય કે બારી િો્ય. કોઈ 

જૂની ઇમારત િો્ય તો ફરી ફરીને જોવા્ય, પણ કોઈના ઘર સામે ટીકી ટીકીને જોવા્ય? 

ન જોવા્ય તો્ય જોવાઈ જા્ય. આમ તો આખું નગર જોવું પડશે. કોઈએ કહ્ું િતું કે આખું 

જસેલમેર જ એક મ્યુશઝ્યમ જાણે!

સાંકડી ગલીઓ અને બજાર વટાવી ગઢની તળેટીએ પિોંચી ગ્યા. પ્શસદ્ જ રૈસાણ દુગ્વ 

સામે િતો. એક સમ્યમાં તો તે એટલો દુગ્વમ િતો કે એમ કિેવાતું :

ઘોડા કીર ેકાઠ કા તપંડ કીર ેપાષાણ 

બખિિ કીર ેલોહ કા િબ િેખો રસૈાણ.

સામાન્ય ઘોડાનું તો ગજુ ં જ નિીં, લાકડાનો ઘોડો જોઈએ જ ે થાકે જ નિીં અને 

ચાલીને જવું િો્ય તો પગની શપંડીઓને બદલે પથથર જોઈએ. શરીરની રક્ા માટ ે લોઢાનું 

બખતર જોઈએ – આ સજ્જતા િો્ય તો જ રૈસાણના આ હકલ્લા લગી પિોંચા્ય. દુગ્વમ દુગ્વ 

આજ ે કેટલો સુ-ગમ બની ગ્યો છ.ે

કન્વલ ટોડ ેજસેલમેરના આ હકલ્લા શવશે એક હકંવદનતી નોંધી છ.ે એક વાર દ્ાપર્યુગમાં 

શ્ીકૃષણ અને અજુ ્વન કોઈ એક મોટા ્યજ્માં િાજરી આપવા અિીં આવેલા. શ્ીકૃષણે 

અજુ ્વનને કિેલું – મારા વંશજો અિીં આ શત્રકુટાચલ પર દુગ્વ બનાવશે. અજુ ્વને ત્યાંના ખારા 

પાણી શવશે ફહર્યાદ કરી તો કૃષણે ખડક પર સુદશ્વન ચક્રનો ઘા ક્યયો અને ખળ ખળ 

કરતું મીઠુ ં પાણી વિી રહ્ું.

જ ે પવ્વત પર આજ ે દુગ્વ છ,ે તે શત્રકુટાચલ છ.ે જ ે મિારાવલે આ દુગ્વ બનાવ્યો અને 

જમેણે અિીં રાજ્ય ક્યુું તે બધા પોતાને ્યદુવંશી કિેવડાવે છ.ે શ્ીકૃષણના વંશજો તરીકે 

તેઓ ગવ્વ ધરાવે છ.ે તેઓ બધા ભાટી રાજપૂતો તરીકે ઓળખા્ય છ.ે જસેલમેરની પાસે 

જ લોદ્રવા કરીને સથળ છ.ે તે અિીંની પ્ાચીન રાજધાની િતી, પણ પછી કોઈ સંતના 

કિેવાથી મિારાવલ જ રૈસલે અિીં બારમી સદીમાં આ દુગ્વ બનાવ્યો.



અલ્લાઉદ્ીને મિારાવલ જ રૈસલના પુત્ર પાસેથી જસેલમેરનો આ દુગ્વ આંચકી લીધો 

િતો, પછી સુલતાનની કૃપાથી પાછો મેળવ્યો. તે પછી તો િમણાં સુધી અનેક રાવલો 

આવ્યા અને ગ્યા. અનેક લડાઈઓ િા્યા્વ અને જીત્યા. આજ્ેય ગઢ ઉપરના બંધ મિેલો 

પર ્યદુવંશી રાવલોનો ધવજ ઊડ ે છ.ે ગઢ ફરતી ત્રણ ત્રણ દીવાલો છ,ે સાપણની જમે 

‘બલ ખાતી.’ ગઢને નવવાણું બુરજો છ.ે બુરજ ેબુરજ ેઝરૂખા છ.ે ગઢ ચઢવા માંડીએ એટલે 

ભૂતકાળ સામો આવે પણ આંખો મેળવીએ ન મેળવીએ ત્યાં બાજુમાંથી પસાર થઈ જા્ય, 

વત્વમાન સાથે રિે. દીવાલ પર મોટા કાળા અક્રે લખાણ જોવા મળે – ‘બુખાર કરૈસા ભી 

િો મલેહર્યા િો સકતા િરૈ. ખૂન કી જાંચ કરા કે કુનરૈન કી ગોશલ્યાં મુફત મેં લેં.’ જમાને 

જમાને અિીં ઓછુ ં ‘ખૂન’ રેડા્ંુય િતું! પણ આજ ેતો લોિીમાં મલેહર્યાનાં જતંુઓનો ભ્ય 

છ.ે આ શત્રકુટાચલ પર જરા આગળ જતાં શત્રકોણની સંજ્ા સાથે સૂશકત છ ે: ‘અગલા 

બચચા અભી નિીં, તીન કે બાદ કભી નિીં.’ મિારાવલ જ રૈસાણે આ લખવા દુગ્વ બનાવ્યો 

િતો! એટલે તો ભૂતકાળ મોં સંતાડતો ફરે છ.ે

મોટા દરવાજા આવ્યા, એક પછી એક. સૂરજપોલ, ગણેશપોલ, િવાપોલ. કબૂતરો ઊડતાં 

જણા્ય. આગળ જતાં જમણી બાજુની દીવાલો ઢગલો થઈ ગ્યેલી દેખા્ય, અને પરદેશી 

પ્વાસીઓ આ માગ્વમાં ભેટી જા્ય. એ જ્યાં જોતા િતા ત્યાં નજર ગઈ, ગજ મિેલના 

પ્શસદ્ ઝરૂખા પર તેમની નજર િતી. અમારી નજર ઝરૂખે બેસી નીચે જોવા લાગી.

એક ખુલ્લા ચોકમાં આવીને ઊભા રિેતાં રાજવી ઇમારતો ધ્યાન ખેંચી રિી. રંગ 

મિેલ, સવયોત્તમ શવલાસ, ગજ શવલાસ, જનાના મિેલ, મોતી મિેલ. અિીંના મિારાવલોએ 

સમ્ય સમ્ય પર બંધાવેલાં ભવનોનાં બંધ ઝરૂખા, બારીઓ પર ધૂળ જામી પડી છ.ે ગજ 

શવલાસના ઝરૂખાઓની િાર આંખને મોહિત કરે છ.ે બારીક કોતરકામ, વેલબુટ્ટાની જાળીઓ 

ઇસલામી શશલપશરૈલીની અસર બતાવે છ.ે જનાના મિેલની ઘણીખરી બારીઓ ‘પરફોરેટડે’ 

છ ે પથથરમાં, અલબત્ત સુંદર નકશીદાર ભાતમાં. તેમાંથી િવા-અજવાળું અંદર જા્ય.

અિીં ચોકમાં જ એક ઊંચો ઓટલો છ.ે ઓટલા પર આજ્ેય આરસપિાણનું આસન 

છ.ે દશેરાના હદવસે અિીં દરબાર ભરાતો. અિીં આ ઓટલે ચઢવાનાં જ ે પગશથ્યાં છ,ે 

તે સતીઓનાં પગશથ્યાં ગણા્ય છ.ે અિીં જૌિરની જવાલાઓ એકાશધક વાર પ્ગટી િતી. 

અિીં આ મિેલના મુખ્ય બારણે એ સતીઓના િાથના થાપા છ.ે અિીં તલવારોની તાલી 

બજી િશે. તોખારો િણિણી ઊઠા િશે. ભાટચારણોની શબરદાવલીઓએ માટીમાંથી મદ્વ 

ઊભા ક્યા્વ િશે. હડગંલ ભાષાનાં ઝડઝમકવાળાં કશવત્તોમાં એવું જોમ છ.ે આ સમ્ય પણ 

વીરગાથા કાળનો છ ે જ્યારે પ્ેમ અને શૌ્ય્વ એ બે મિાન મૂલ્યો િતાં, જીવનમાં અને 



કશવતામાં પણ.

આ સમ્યમાં એવી નાશ્યકાઓ િતી, જ ે કિી શકે કે ‘ભલું થ્યું કે મારો કંથ ્યુદ્માં 

િણા્યો. એ ભાગીને જો ઘેર આવ્યો િોત તો સખીઓને શું મોઢુ ં બતાવત?’ કે પછી ‘િે 

શપ્્ય, ખડગથી સાધેલું જ્યાં આપણને મળે તે દેશમાં જઈએ, ્યુદ્ના દુકાળથી આપણે તો 

ભાંગી પડ્યાં, ્યુદ્ શવના આપણે અિીં નિીં વળીએ.’

અને પ્ેમ પણ એવો જ. પશત તો પરદેશ િો્ય – પછી શવરહિણીઓના શવરિની વાત 

કેટકેટલી રીતે કિેવા્ય છ!ે આ ઝરૂખેથી દૂર હદગનતમાં રાિ જોતી એ બેસી રિેતી િશે. 

કોઈ એક શચત્ર ્યાદ આવે છ ે– જમેાં ભાલે, પત્ર બાંધીને એક અસવાર દોડતાં જતાં ઝરૂખે 

ઊભેલી તરણીને પત્ર પિોંચાડ ેછ.ે સામંત્યુગીન કશવતાની, કલાની એક અલા્યદી ખુશબો છ.ે

અિીં જસેલમેરમાં એની કશવતાઓની કલાઓની પડખે જ જ રૈન મુશનવરો જ્ાનવરૈરાગ્યની 

રચનાઓમાં, રચનાઓની પ્શતશલશપઓમાં અને એમના સંગ્િ અને એમની સુરક્ામાં રત 

િશે. અિીં ્યુદ્, કશવતા, કલા, ધમ્વ બધાં સમાંતરે ચાલતાં રહ્ાં છ.ે

જસેલમેરમાં અિીં આટલે દૂર રાજસથાનને પણ છકે છવેાડ ેઆવ્યા પછી્યે એવું લાગ્યું 

નિીં કે ગુજરાતની બિાર છીએ. ગુજરાતી ભાષા જ સંભળા્ય. ગુજરાતી ્યાત્રીઓ જ્યાં 

ત્યાં જોવા મળે, શવશેષ કરીને જ રૈન. જસેલમેર જ રૈનોને માટ ે મોટી જાત્રા ગણા્ય. અિીં દુગ્વ 

પર સાતઆઠ જ રૈનમંહદરો છ.ે નીચે વસેલા નગરમાં પણ ઘણાં જ રૈનમંહદરો છ.ે જસેલમેરને 

આબાદ કરનાર ઓસવાલ જ રૈનોએ પોતાની ધાશમ્વકતાને મંહદરો બંધાવીને પ્ગટવા દીધી િતી.

મોટા ચોકમાંના રાજપ્ાસાદો તો શનજ ્વન છ,ે પણ આ જ રૈનમંહદરો જનાકીણ્વ, ના જ રૈનાકીણ્વ 

છ.ે અિીં આવ્યા પછી કોઈ જ રૈન આવી ઠડંીમાં્ય સનાનાહદ કરી પૂજા ક્યા્વ શવના ન રિે. 

મંહદરોના માગ્વ પૂજાવસ્તોથી મંહડત, િાથમાં પૂજાસામગ્ીથી સશજ્જત જ રૈન નરનારીઓથી 

ઊભરાતા િતા. સાંકડા દરવાજામાંથી માંડ શચંતામશણ પાશ્વ્વનાથના મંહદરમાં પ્વેશ ક્યયો. 

શશલપખશચત તોરણ તરત ધ્યાન ખેંચે. પંદરમી સદીમાં એનું શનમા્વણ થ્યેલંુ છ.ે અિીંની 

મૂશત્વકલા સુંદર ખરી પણ એટલી બધી નિીં. મંહદરને ‘નવતોરશણ્યા’ મંહદર પણ કિે છ,ે 

કેમ કે અંદર મંડપમાં પ્વેશતાં જ ‘નવ તોરણ’ છ.ે છત પર સોનેરી કલમનું શચત્રકામ છ.ે

મંહદરમાં આરતી માટ ે ‘ઘી’ બોલાતું િતું. અિીં ઘી પાંચ રૂશપ્યે મણ િતું. જ રૈનસમાજ 

અને જ રૈનસસવભાવની લાક્શણકતા આ ઘી બોલવાની પ્થા પ્કટ કરે છ.ે નાનપણમાં મારા 

ગામના જ રૈન દેરાસરની પૂજા માટ ે ઘી બોલાતાં સાંભળી મને ગભરામણ થઈ િતી કે 

આરતી માટ ે પંદર મણ ઘી બોલનાર એટલું ઘી આ નાના ગામમાં લાવશે ક્યાંથી? કેટલા 



પરૈસા પડશે? પછી ખબર પડી કે એક મણ ઘી બોલો એટલે દોઢ રૂશપ્યો ગણવાનો.

મને રસ િતો સંભવનાથનું મંહદર જોવાનો. જસેલમેરના જ્ાનભંડારો શવશે સાંભળી 

સાંભળીને કેવી કેવી કલપનાઓ થતી િતી! એ જ્ાનભંડારો આ મંહદરમાં છ.ે આ દેશની 

કેટલી જ્ાનસમૃશદ્, કેટલી કલા સમૃશદ્ ઇસલામના અસહિષણુ સવભાવે નટિ કરી દીધી 

છ.ે નાલંદાનું ગ્ંથાલ્ય કેટલા હદવસ બળતું રિેલું! કેટકેટલાં કલપનાશીલ શચત્ત, કેટકેટલાં 

શચંતનશીલ શચત્ત, કેટકેટલી સદીઓનાં આ બધાં સંશચત ‘શચત્ત’ — ગ્ંથરૂપે — અક્રરૂપે 

િતાં તે રાખ થઈ ગ્યાં — રાખ. કેટકેટલાં કારીગરો — શશલપીઓ — સથપશતઓની 

કલાસૂશટિ રસતા પરનાં રઝળતાં પિાણ બની ગઈ. ક્યારેક બિુ વ્યથા જાગે છ.ે

જસેલમેરના ભંડારો સચવા્યા, બચી ગ્યા તે બચી ગ્યા. જ્ાનભંડારોની વાત સાંભળતાં 

મન કલપનાશવિારે ચઢી જા્ય. પુસતકોની દુશન્યામાં બિુ નાનપણથી ખોવાઈ જવાનું ગમ્યું 

છ.ે આ તો િસતશલશખત ગ્ંથો, અમદાવાદમાં આવ્યા પછી િસતશલશખત પોથીઓ જોવા 

મળેલી. કેવો રોમાંચ થ્યેલો! પછી તો ઘણી જોઈ, પણ એવી પોથીઓ જોતાં િજી્ય રોમાંચ 

થા્ય છ.ે ડરૉ. ભા્યાણી જવેા શવદ્ાનોને કાચ લઈને એવી પોથીઓ વાંચતા જોવાનો પણ 

રોમાંચક અનુભવ છ.ે અમદાવાદમાં એલ. ડી, ઇશનસટટ્ૂટ ઑફ ઈનડોલરૉજીમાં વારે વારે 

જવાનું અસાત આકષ્વણ રિે છ,ે તે ત્યાંના િસતશલશખત ગ્ંથોના સંગ્િને લીધે િશે! પણ 

આ શું? સંભવનાથજીના મંહદરની બાજુની બારીએથી જ્ાનભંડાર તરફ જતાં કેટલી ભીડ! 

્યાત્રીઓનું આ આકષ્વણ જોઈ આનંદ થ્યો. જ્ાનભંડાર ઊઘડવાને વાર િતી, એટલામાં 

એક જમ્વન શવદ્ાન દેખા્યા. હદલિીથી આવેલા. એ તો અવાક્ થઈ ગ્યેલા ભીડ જોઈને. 

ભીડને વીંધીને એક અવાજ આવ્યો – ‘શજનભદ્રસૂહર જ્ાનભંડાર ખોલવા માટ ેઘી મણ એક.’ 

જોતજોતામાં તો ત્રણસો મણ ઉપરાંત ઘી બોલા્યું – અને એક શરીરે્ય સુખી જણાતાં જ રૈન 

ગૃિસથે જ્ાનભંડારનાં દ્ાર ખોલ્યાં. સાંકડા માગગે નીચે ઊતરવાનું – ગૂંગળાઈ જવા્ય એવી 

શસથશત. કલકત્તાના કાશલમંહદર પછી, આ એવો બીજો અનુભવ. મિાપરાણે નીચે ઊત્યા્વ. 

4’ × 10’નો ખંડ. થોડાંક કાચનાં કબાટમાં પોથીઓનાં પાનાં, થોડીક પન્નામઢી, મૂશત્વઓ 

અને મૂલ્યવાન આભૂષણો – ત્યાં થઈને ખરેખરા ભંડારમાં જવા્ય. પણ તે તો બંધ જ, 

અગાઉથી પરવાનગી જોઈએ. તો આ ભીડ શાની? જ્ાનભંડાર પણ પૂજાની દૃશટિએ પૂજાતા 

િતા. પેલો જમ્વન પણ શનરાશ થઈને બિાર નીકળી આવ્યો િતો. મને ્યાદ આવ્યાં કન્વલ 

ટોડ, ડરૉ. બુિલર, ડરૉ. ્યાકોબી, મુશન શજનશવજ્યજી, મુશન પુણ્યશવજ્યજી. આ બધા જો ના 

િોત તો, અને આજ સુધીમાં આમ જ પૂજાશવશધ ચાલી િોત તો બધી જ પોથીઓ ધૂળમાં 

ધૂળ બની ગઈ િોત. પછી શીતલનાથનું, ઋષભદેવનું અને ચંદ્રપ્ભુ સવામીનું મંહદ2 જોઈ 



ફરી ચોકમાં જઈ ઊભો. મારા સિ્યાત્રીઓ પૂજાશવશધમાં પ્વૃત્ત િતા.

ગઢમાં લોકોનાં્ય ઘર િતાં. ઘણાંખરાં જીણ્વ િાલતમાં છ.ે ગજપ્ાસાદની સામેની કનવર 

પાડાની કેટલીક િવેલીઓ બંધ છ.ે પણ એક િવેલીના પ્વેશદ્ારે પથથરમાં કેવું ભરતકામ 

છ!ે ‘મ્ૂયર’ અિીંની ભાતોમાં સૌથી શપ્્ય મોહટફ છ.ે ચાલતો ચાલતો પૂવ્વ ભણી ગઢની 

રાંગે ગ્યો. સામાન્ય માણસોનાં સામાન્ય ઘર. બધું વેરાન વેરાન લાગે. ક્યાં્ય ઝાડ ના 

દેખા્ય. અિીં ક્યાં્ય લીલો રંગ નથી, એક રંગ છ ે પીળો.

ચોક વચચે ભૂતકાળને સૂંઘતો ફરી થોડી વાર ઊભો રહ્ો. ધૂળ, ધૂળની ગંધ. 

રાજવીઓના આ મિેલો બંધ જ છ.ે પ્વાસીઓ માટ ે પણ ખુલ્લા નથી. અંગત માશલકીના 

ગણા્ય છ.ે ્યદુવંશીનો ધવજ િજી તે મિેલો 52 ઊડ્ા કરે છ,ે અને મિેલોમાં બંધ 

બારીઓમાં થઈને્ય પ્વેશી જતી ધૂળ જામતી જા્ય છ.ે ધૂળમાં ધૂળ ઉપર ધૂળ. ભૂતકાળ 

ધૂળમાં રજોટા્યા કરે છ.ે જોધપુરનો મિરાનગઢ પ્વાસીઓ માટ ે ખુલ્લો રાખી આવકનું 

સાધન પણ ઊભું કરા્યું છ.ે જોધપુરના મેિરાનગઢના શીશમિલ, દીપકમિલ, ચંદનમિલ, 

ફૂલમિલ તમે જોઈ શકો છો. ત્યાં્ય મોતીમિેલ િતો. બારી-ઝરૂખા જોધપુર-જસેલમેરના 

મિેલોના એકસરખા લાગે. જસેલમેરના મોતીમિેલ પર એક સૂત્ર દેખા્યું – જ્ાનાથ્વ આઈએ, 

સેવાથ્વ જાઈએ.’ મિેલમાં બેસે છ ે અધ્યાપનશાળા. એક વખતે જ ે નાચગાનનો મિેલ િતો 

ત્યાં આજ ે પ્શશક્ણનું કેનદ્ર છ.ે ખંહડ્યેર િાલતમાં છ.ે છત પર, તૂટલેી દીવાલો પર ઘાસ 

ઊગી સુકાઈ ગ્યું છ.ે છતમાં બાકોરાં પડ્ાં છ.ે દીવાલો પરનાં શચત્રોના રંગ ઊપટી ગ્યા 

છ.ે મોતીમિેલની ઉપરની છત પરથી ગઢમાં ઠરે ઠરે ધસી પડલેાં ઘર દેખા્ય છ.ે મકાનો 

પથથરોના ઢગલા થઈ ગ્યા છ.ે આ પીળા પથથરો એક ઉદાસી જગાવે છ.ે ‘શચલ્લીલ્લી...’ 

સમડી બોલી ઊઠી! બોલ નિીં, સમડી બોલ નિીં ‘િા્ય શચલ, તુશમ આર કેંદો નાકો...’ 

તારા આ ક્રદંનમાં ‘ભૂત રૂવે ભેંકાર.’

મોતીમિેલની નીચે ઊતરી ઓતરાદો ચાલ્યો. મિાવીર સવામીનું મંહદર આવ્યું. પણ 

તે પિેલાં એક ઘર, ઝરૂખો જો્યા જ કરો. ત્યાંથી ગઢની ઓતરાદી રાંગે જઈ પિોંચ્યો, 

બુરજ પર જસેલમેર ગામ ભણી તોપ ગોઠવા્યેલી છ.ે િજી. તડકામાં પીળા પથથરોનું 

નગર નીચે તગતગે છ.ે પીળી પીળી દીવાલો ઉ5ર પીળી પીળી છતો. એક ઝાંખી લઈને 

િંુ પાછો વળી ગ્યો. અિીં ફરી આવવું પડશે, પૂજામાંથી પરવારેલા સિ્યાત્રીઓ સાથે. 

બપોરના અમે ગઢ ઊતરી ગ્યા.

બપોરે મિાવીરભવનમાં આવતાં પટવાઓની િવેલીઓના ઝૂલતા ઝરૂખા નજરોને 



બોલાવતા રહ્ા િતા. િવે એ િવેલીઓમાં પ્વેશ. આ ્ય તો ઘર જ, રિેવા માટનેાં. 

આગળ-પાછળ રાજમિાલ્યો જવેાં પ્ાંગણો નિીં, દીવાલો નિીં પંશકતબદ્ ઘરોની િારમાં 

આ ્ય તો ઘર. બધી જ શોભા છ છ માળની આ પાંચે્ય િવેલીઓનો આગળનો ભાગ, 

શી વાત કરવી, આ ઝરૂખાઓની! જાળીઓની! બારીઓની!

જસેલમેરનો એક વખતનો વરૈભવ આટલી આ િવેલીઓ જોઈને પણ સમજા્ય. એક 

બાપના પાંચ બેટાઓની આ પાંચે્ય િવેલીઓ. બાફના કુટુબંો જ ે પટવુા અથા્વત્ પટવા 

કુટુબંો તરીકે પણ ઓળખા્ય છ.ે પટવા એટલે આમ તો સોનેરી-રૂપેરી તારમાં ઘરેણાં 

ગૂંથણી કરનારા – ઝરી-બાદલાંવાળા. આ પટવાઓમાં એક ગુમાનચંદ શેઠ પાક્યા. તેમણે 

વ્યાપારી કુનેિથી અઢળક ધન મેળવ્યું. જસેલમેરની જાિોજલાલીના એ હદવસોની વાત 

તો સો-દોઢસો વષ્વથી બિુ જૂની નથી. એ વખતે બધા ઓસવાલ વશણકો વ્યાપારથી, બધા 

પાશલવાલો ખેતીથી, બધા મુસલમાનો િાથકારીગરીની બનાવટોથી જસેલમેરને મોટુ ં કેનદ્ર 

બનાવી રહ્ા િતા.

ખરી વાત તો એ છ ેકે જસેલમેરની સથાપનાના કાળથી આ મરભોમમાં ઊંટની વણજારોનાં 

માગ્વમાં જસેલમેર આવતું. અરબસતાન, અફઘાશનસતાન, ચીન, શસંધ વગેરેથી લદાઈ લદાઈને 

કાફલા આવતા અને જતા. જસેલમેર આ વણજારનું કેનદ્ર. અિીંનું ઘી–બજાર તો કિે છ ે

કે આખા્ય ભારતમાં અવવલ નંબરનું. અફીણના વ્યાપારનું્ય મુખ્ય કેનદ્ર. પટવાઓ અફીણના 

વ્યાપારમાં ખૂબ કમા્યેલા. ઓગણીસમી સદીના આરંભમાં જસેલમેર ધીકતું વ્યાપારી કેનદ્ર 

િતું. 1815માં એની વસતી િતી. પાંત્રીસ િજારની. સત્તાવીસસો જટેલાં તો જ રૈનોનાં ઘર 

િતાં, પણ પછી આવી રેલવે. કાફલા તૂટતા ગ્યા, જસેલમેરનો વરૈભવ ઘટતો ગ્યો, ઘરો 

ખાલી થતાં ગ્યાં. 1940માં જસેલમેરની વસતી રિી માત્ર ચાર િજાર. િવે જરૂર વસતી 

વધી છ,ે પણ કોઈ વ્યાપાર-ઉદ્યોગને લીધે નિીં – વસતીશવસફોટના સવાભાશવક ક્રમે.

િા, તો વાત એ િતી કે પટવા ગુમાનચંદ શેઠના પાંચ પુત્રોની સને 1835થી 1860 

દરમ્યાનનાં વષયોમાં આ િવેલીઓ બની િતી. ગુમાનચંદ પટવાના ચોથા સુપુત્ર જોરાવરમલે 

વ્યાપાર અને ધીરધારના ક્ેત્રે બિુ મોટુ ં નામ કાઢ્યું િતું. પણ પછી તો માત્ર જસેલમેર 

જ નિીં; જોધપુર, શબકાનેર, ઇનદોર, રતલામ આ બધાં રાજ્યો પણ અનેક બાબતોમાં 

જોરાવરમલની સલાિ લેતાં થઈ ગ્યાં િતાં. છવેટ ે તેઓ ઇનદોરમાં જ સથા્યી થઈ ગ્યેલા. 

તેમના પુત્રના પુત્ર છલે્લે સુધી ઇનદોર રાજ્યમાં દીવાનપદે િતા. ગુમાનચંદના બીજા પુત્રો 

પણ ઓછુ ં નામ નિોતા કમા્યા. ગુમાનચંદના પુત્રોની આ િવેલીમાં આજ ે તો કોઈ રિેતું 

નથી. વંશજો બધાં ઔઘોશગક શિેરોમાં જઈને વસી ગ્યા છ.ે િવેલીઓમાં ધૂળ જામતી 



રિે છ.ે ધૂળ ઉપર ધૂળ.

િવેલીની આપણી કલપના ત્યારે પૂરેપૂરી તોષ પામે, જ્યારે તે સાત માળની િવેલી િો્ય. 

પણ આ છ માળની િવેલીઓ છ.ે સરકારે બે ખરીદી છ.ે નગરશેઠ જવેા બે પટવાઓની 

એક િવેલીનાં પગશથ્યાં ચઢી બંને બાજુના ઓટલા વટાવી અંદર ગ્યા. ભોં્યતશળ્યા પરના 

ઓરડાઓ ઘણુંખરં વખારો તરીકે વપરાતા. ઉપરના બધા મજલા રિેવા માટ ે વપરાતા. 

મેડી ઉપર અમે ચઢ્ા. મેડીનો બિાર શેરી ઉપર પડતો ભાગ શણગારા્યેલો રિેતો 

િશે. મેડીઓના આગળના જ ભાગે આ બધા ઝરૂખા-બારીઓ િતાં. ત્યાં જઈ ઝરૂખાની 

બિાર ડોકંુ કાઢી શેરીમાં નજર કરી જોઈ. મેડીની છત પર સોનેરી રંગમાં શચતરામણ છ.ે 

શાિજિાંના પતન પછી મોગલ કલાકારો આ તરફ આવેલા અને અિીં આશ્્ય પામેલા. 

છતનાં શચત્રોનો રંગ ઓછો થઈ ગ્યો છ,ે જ ે શચત્રો તેમણે દોરેલાં તેમનો. પણ જ ેપથથરને 

તેમણે મુલા્યમ બનાવ્યો િતો, તેની મુલા્યમતા િજી એવી જ છ.ે

આ પાશણ્યારં છ.ે અિીં કદાચ રસોડુ ંિશે. આ પાસે જ સ્તીઓનો ઓરડો િવો જોઈએ. 

નગરશેઠ જવેા પટવાઓની પુત્રવધૂઓ અિીં લાંબી લાજ કાઢીને વડીલોની આમન્યામાં િળવે 

પગલે ચાલતી િશે. ઝાંઝર ઝમકાવતી શ્ેઠિી કન્યાઓ મેડીઓ ઝમકાવતી િશે અને આ 

ઝરૂખેથી ચંદ્ર ઊગ્યાનો આભાસ આપતી િશે. આ કલપના ત્યારે સૂઝી જ્યારે આરતીએ 

આવા એક ઝરૂખામાંથી મોં બિાર કાઢ્યું. આરતી એ શ્ેઠિીકન્યા અને આ એનું ઘર જાણે –

બધા ઓરડાઓમાં લીંપણ િતું. લીંપણની ધૂળ ઉપર ધૂળ જામતી જતી િતી. છતોમાં 

કરોશળ્યાઓનાં જાળાં 5ર 5ણ ધૂળ દેખાતી િતી. બિારથી ભવ્ય કોરણીવાળી િવેલીઓ 

અંદરથી તો રિેવાનાં ઘર િતી. અિીં ઘરની િંુફ અને ઘ્રાણ અનુભવા્ય છ.ે ઘરની 

દીવાલો આજ ે જાણે ઝૂરે છ.ે ના, એ મોટા મોટા રંગમિેલોની ક્ુશધત દીવાલો નથી, એ 

તો માનવીની િંુફ માટ ે ઝૂરતી, વડીલોના મીઠા બોલ, વિુવારઓની લાજભરી ભંગીમા, 

ચંચલ કન્યાઓના નૂપુરરવ, હકશોરોના કલશોર અને નાનાં બાળકોની પા પા પગલીઓ 

માટ ે વ્યશથત દીવાલો છ.ે આ ઓરડાઓમાં કોઈ ગ્ીષમ મધ્યાહે્, જ્યારે નગર આખા ફરતી 

ધૂળની ડમરીઓ ચડતી િશે, તેજીલા તોખાર જવેા ઊના ઊના વા્યરા ફંૂકાતા િશે, રેતના 

કણેકણ તતિ થઈ ઊઠા િશે, ત્યારે મધુર અલસતા, સતબધતા અિીં શવરાજતી િશે, 

જાણે બિાર કશું્ય નથી. સાંજ ે દીવાઓ પ્ગટી ઊઠતા િશે, આ દીપદાન કેટલું કલાતમક! 

આજ ે દીવો નથી. દીવાની મેશની દીવાલ સાથે જડાઈ ગ્યેલી કાળાશ િજી છ ે– આ બે 

દીવાલ વચચેના ખૂણામાં.



રાત પડતી િશે ત્યારે શનરભ્ર આકાશ હિરેમઢ્યું થઈ જતું િશે. િવેલીઓમાં્ય િીરામોતી 

ઝગમગતાં િશે. ઊંચા મજલાની મેડી વચચેના આ ચોકમાંથી આકાશના તારાઓ જોતાં 

જોતાં ગજરામાર, ઢોલામારની વાત કોઈ કિેતું-સાંભળતું િશે – ભલો સોરહઠ્યો દુિો, ભલી 

મારવણીની વાત, ભલી િો જુવાન ધશણ્યાણી અને ભલી િો તારાભરી રાત –

સોિરઠયા િુહો ભલો ભલી મિિણિી િાિ 

જોબન છાયી ધણ ભલી િાિા છાયી િાિ.

મનમાં આખું મારવાડ બેઠુ ં થઈ ગ્યું. પવનવેગી સાંઢણી પર સવાર થઈને ઢોલો અને 

મારવણી મરભોમમાં માઈલોના માઈલો કાપી રહ્ાં છ,ે કાપી રહ્ાં છ.ે..

િવેલીની છત પરથી આ નીચેનું નગર અને નગર બિાર શવસતરેલી ઉજ્જડતા દેખા્ય 

છ.ે પીળા પથથરોનું પીળું નગર. ક્યાં્ય ઝાડ નથી. ઉપરથી ઝૂકીને જોતાં છકે નીચે સાંકડી 

સાંકડી ગલીઓમાં આછીપાતળી અવરજવર, જાણે કોઈ ખાસ રિેતું નથી. દશક્ણ તરફ 

જસેલમેર દુગ્વ, અિીંથી બરાબર તેનું પ્ોફાઇલ દેખા્ય છ.ે તેની ઊંચાઈ, ઊંચાઈને વીંટળા્યેલી 

કોટની દીવાલો, તેની લંબાઈને મળતા બુરજો. દુગ્વમાં િતા ત્યારે દુગ્વનું પૂરેપૂરં શચત્ર ઊપસ્યું 

ન િતું. આ િવે અિીંથી દુગ્વને નજરોમાં સમાવા્ય છ,ે આ બાજુ અિીં આસપાસ આ 

નગર અને સામે દુગ્વ અને પછી માઈલોના માઈલો મરભોમ છ,ે ક્યાંક નાનાં અમથાં ગામ 

િશે. પછી તો રેતનું સામ્રાજ્ય. જસેલમેરની થોડકે જ દૂર નરદમ રેતનો જ રણપ્દેશ છ.ે 

રેતના ઢવૂા રાતોરાત એક સથળેથી બીજ ે સથળે જઈ પિોંચે. એ વચચે પેલા શત્રકુટાચલ પર 

જ્યારે મિારાવલ જ રૈસલજીએ દુગ્વ ચણાવ્યો િશે ત્યારે રણ વચચે ‘રણદ્ીપ’ િશે, એ તો 

શ્ીકૃષણના પેલા સુદશ્વનના પ્િારની કૃપા િશે, જ ે આ ખડકમાં – શત્રકુટાચલમાં જળ િશે. 

એશલ્યટના ‘ધ વેસટ લેનડ’ની પંશકતઓનું આ મરભોમ, આ ખડક અને જળની વાતના 

સંદભ્વમાં સમરણ થઈ જા્ય –

રહઅિ ઈઝ નો િૉટિ બટ ઑનલી િૉક 

િૉક એનડ નો િૉટિ ઍનડ ધ સૅનડી િોડ...

પણ, ના. એશલ્યટનો એ કાવ્યમાં પછી આવતો ‘ઇફ’, ‘ઇફ’ રિેતો નથી : ઇફ ધેર 

વેર રરૉક/ઍનડ ઑલસો વરૉટર...િા. ‘ઇફ’ નિીં, ખરેખર રરૉક અને ખરેખર વરૉટર – જળ. 

પણ અિીં આટલામાં જ. પછી તો છ ે ખાવા ધાતી મરભોમ. વરસાદની વાત કરીએ તો 

નાનાં છોકરાંને માટ ે તો વણ્વન કરવું પડ.ે 1971માં એવું જ થ્યેલું ને! છલે્લાં પાંચસાત 

વષયોથી આ શવસતારમાં વરસાદ નિીં. પછી 1971માં પડ્ો. તે વખતે છસાત વષ્વની 



વ્યનાં બાળકો િબક ખાઈ ગ્યેલાં! વરસાદ તેમણે જો્યો ન િતો. અિીં તો ધૂળ 5ર ધૂળ 

વરસતી – ડસટ ઑન ડસટ અમંગ ડસટ. પણ હડસેમબરની આ બપોરે િવામાં ધૂળની રક્તા 

ન િતી. ધુમમસની ભીનાશ િતી.

િવેલીને વખાણતાં વખાણતાં છ માળ નીચે ઊતરી આવ્યા. ફરી સાંકડા માગ્વ પર. 

ફરી ઝરૂખા-બારીઓ આંખોમાં ઝૂલી રહ્ાં. પટવાઓની િવેલીઓના ઝરૂખા જો્યા પછી િવે 

નાનાંમોટાં ઘરના ઝરૂખા, બારીઓ ઝાંખાં લાગતાં િતાં. પણ ગમતાં િતાં. ઘણાં ઘર તો બંધ.

નગરની સાંકડી પણ ભૌશમશતક ગલીઓ વચચેથી પસાર થતાં નાનાંમોટાં ઘરની મેડીઓ-

ઝરૂખડા જોતાં અમે પણ નગરવાસીઓની કુતૂિલભરી નજરથી જોવાતા જતા િતા. સામાન્ય 

ઘરોથી વચચે જરા ઊંચું ડોકંુ કાઢીને કોતરકામથી આંખને ભરી દેતી ઇમારત આગળ 

ઊભા રિી ગ્યા. એ દીવાન નથમલજીની િવેલી. િવેલી આગળ ઓટલા 52 િાથી િતો, 

5થથરનો. દીવાન િોવાનું શચહ્. આજથી લગભગ સો વષ્વ પિેલાંની એ િવેલી, છતાં આજ ે

શનસતેજ લાગે છ.ે મિારાવલે દીવાનજીને બશક્સ આપેલી એ િવેલી િાથી અને લાલુ 

નામના કારીગરોની રચના. ઇમારત પર ઉદૂ્વમાં લખાણ છ ે:

‘બેલ બરૂટ ેફરૂલ ફલ ગુલસન સે ગુલે કયાિે હુઈ િાયેં બાયેં હાિી, 
લાલુ અર ્જ કી બતક્સ બૈિીસાલજી ઇમાિિ બનાઈ હય.’

ઇમારતમાં બે ઘર છ,ે અથવા કિો કે ઇમારતની કોતરણીના બે હિસસા છ.ે એક ભાગ 

બીજા ભાગ સાથે સમતા ધરાવતો લાગે, પણ ધ્યાનથી જુઓ તો એક ભાગમાં જ ે જ ે

વેલ, બુટ્ટીની કોરણી કે બારીઓ અને ઝરૂખાની રચના છ,ે બીજા ભાગમાં તેનાથી તદ્ન 

જુદી છ.ે આપણી નજર ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુએ, ઉપરથી નીચે ફરી વળે. શોભા 

આંખમાં મા્ય પણ મનમાં ન સમા્ય. મને અમદાવાદની પોળોમાં કેટલાંક જૂનાં ઘરોમાં 

લાકડામાં કરેલી કોતરણી ્યાદ આવી. ફેર એટલો લાગ્યો કે અિીં જાણે પથથર પાસેથી 

લાકડાનું કામ લીધું છ.ે નથમલજીની િવેલીમાં લાકડાનું પણ કોતરકામ છ,ે ખાસ કરીને 

બારણાંને. શશલપશરૈલી પર ઇસલામનો પ્ભાવ છ.ે

બારીઝરૂખાઓ બંધ છ.ે ઉપર ધૂળ જામેલી લાગે. બંધ આંખે ઊભેલી એ ઇમારતની 

શોભા ખુલ્લી આંખો જોતી િતી. આ િવેલીઓ એટલે સંપન્ન ગૃિસથનાં ઘર જ. મિેલ 

જવેી અલગતા નિીં. મિોલ્લાનાં સૌ ઘરની િરોળમાં એ પણ િો્ય. આગળ કોઈ મોટુ ં

આંગણું્ય નિીં. માત્ર કોતરણીમાંથી વરૈભવ ટપકે. ઘરના નીચેના બારણામાંથી એક વ્યશકતએ 

ડોહક્યું ક્યુું. અચછા, તો આ િવેલીમાં કોઈ રિે છ ે પણ ખરં. એ દીવાન નથમલજીના 



પ્પૌત્ર િતા, એ્ય પૂછવાથી ખબર પડી. એમણે સગવ્વ કહ્ું : ‘્યિ મેરી િવેલી િરૈ, ્યિાં 

મૈં રિતા િંૂ.’ શવગતવરૈભવ િવેલીના બારણામાં ઊભેલો એ માણસ અને એના એ શબદો 

િવેલી માંડ માંડ સાંભળી રિી િશે. િવેલી પર િવે એક સિાનુભૂશતપૂણ્વ નજર નાખી, 

આસપાસનાં ઘરો સામે જોતાં આગળ નીકળી ગ્યા. શેરીઓમાં અવરજવર ઓછી લાગે.

નગરની એ શેરીઓ અને પછી બજાર વચચે થઈ શિેરની ઉગમણી બાજુએ આવી ઊભા 

રહ્ા, એક ઊંચી અને અલગ પડી જતી ઇમારત સામે. બરાબર નજરમાં આવે તેટલા માટ ે

સામે એક ઊંચા રેતના ઢવૂા પર ઊભા. રાજસથાન સરકારના પ્વાસન શવભાગનાં પોસટરોમાં 

અિીં જ ે વારે વારે જોઈ િતી તે આ ઇમારત. દીવાન સાલમશસંિની એ િવેલી િતી.

આ સાલમશસંિથી જસેલમેરની અવદશાનો આરંભ થા્ય છ.ે આ સાલમશસંિ મિેશ્વરી 

વાશણ્યો િતો. સાલમશસંિનો બાપ બિુ મોટો શાિુકાર િતો. રાજાઓને પણ નાણું ધીરતો. 

ઘણા ભાટી રાજપૂતો્ય તેના દેવાદાર. એક વખતે એક રાજપૂત પાસે ભરબજારે ઉઘરાણી 

કરતાં રાજપૂતે સાલમશસંિના બાપને કાપી નાખ્યો. સાલમશસંિ ત્યારે બાર વરસનો. એણે 

શપતાનું વેર વાળ્ું – જસેલમેરની દીવાનગીરી મેળવીને. રરૈ્યત ઉપર ત્રાસ ત્રાસ વતા્વવ્યો. 

પાશલવાલોને તો રાતોરાત નગર છોડી જવું પડ્યું, બધું એમ ને એમ મૂકીને. આજ્ેય 

લોકોશકત છ ે:

ખરૂંટ ેછડે્ા ટોઘડા, પીંગે છોડ્ાં બાળ, 

િરૂધ, કડિંા છોરડયા, ચાલયા પાતલિાલ.

– ખીલે બાંધેલાં વાછરડાં મૂકીને, ઘોહડ્યે િીંચતાં બાળ મૂકીને ચૂલા ઉપર ઊકળતાં 

દૂધ મૂકીને પાશલવાલો ચાલી નીકળ્ા.

જસેલમેર ઉજજડ થતું ગ્યું, વેરાન થતું ગ્યું. વસતી ઉચાળા ભરી ગઈ. આજ ે

સાલમશસંિની આ િવેલી ઊભી છ.ે િવેલી આગળ િાથી ઊભા છ.ે દીવાન િતો. 

સાલમશસંિ. નીચેના ત્રણ માળ સુધી સાદી દીવાલોની ઇમારત છ ે અને પછી છકે ઉપર 

જતાં ઝરૂખાદાર બાલકની એને કોઈ જિાજનો આકાર આપે છ.ે એ એનો રંગમિેલ િતો, 

એની ઉપર પણ માળ િતો – આજ ેનથી. એ બંધ ધૂશળ્યા િવેલીનાં નીચેનાં ભાગમાં આજ ે

તો સીવવાના સંચા ચાલી રહ્ાં છ!ે િવેલીની બંધ ઝરૂખાદાર બારીઓ પર ધૂળ પથરાઈ 

ગઈ છ.ે ઝીણી મુલા્યમ ધૂળ 5ર ધૂળ પથરાતી જા્ય છ.ે

સાંજ ે જ્યારે બધા સિ્યાત્રીઓ ‘માકગેહટગં’ માટ ે બજાર ભણી વળ્ા ત્યારે િંુ ચાલ્યો 

દુગ્વ ભણી. એના ‘િરૉશનટગં’ પ્ભાવથી છૂટવું કઠણ િતું. ઊડતાં કબૂતરો અને ઢગલો થઈ 



ગ્યેલી દીવાલો વટાવી વળી પાછો છકે ચોકમાં જઈ ઊભો. બંધ મિેલોની દીવાલો પર 

તડકો પડતો િતો. જનાનામિેલની ઝીણી કોરણીવાળી બારીઓમાંથી એ તડકો અંદર 

જતો િશે – અંદર જામેલી નાજુક ધૂળ પર સરસ મઝાનાં ચાંદરણાં થતાં િશે; ધૂળ ચમકી 

ઊઠતી િશે. સૌનદ્ય્વરશસત થઈ ઊઠતી િશે, બંધ પુરાણાં ઓરડાઓમાં. જમ્વન કશવ એહરખ 

ફ્ીડની કશવતાની પંશકતઓ સૂઝે :

આઈ લિ યુ! 

આઈ લિ યુ ડસટ! 

આઈ લિ 

ધ ડસટ ઇન ધ ડસટ 

ધ સન ઇન ધ ડસટ 

ધ ડસટ ઇન ધ સન...

િમણાં સૂરજ આથમી જશે. ચોક વચચેથી ખરતી છત અને દીવાલોવાળા મોતીમિેલ 

નીચેની સાંકડી નવેળીમાંથી ઓતરાદા બુરજ ભણી ચાલ્યો. બુરજની તોપ પર જઈ બેસું 

છુ.ં તડકો મારા શરીર પર પડ ે છ.ે નીચે નગર પર એ જ તડકો પથરા્યો છ.ે તડકામાં 

નીચેનું ચોરસ-લંબચોરસ આકારોમાં વસેલું ભૌશમશતક શનવૃ્વક્ નગર શપકાસોના કોઈ ક્યુશબસટ 

પેઇશનટગં જવેું લાગે છ,ે જાણે સવપનમાં જોતા િોઈએ. એશલ્યટના મનમાં છ ે તેનાથી જુદા 

અથ્વમાં એક ‘અનહર્યલ સીટી.’ પીળા તડકામાં પીળાં પથથહર્યાં મકાન. સત્યશજત રા્યનો 

‘સોનાર કૅલા’ – સોનાનો હકલ્લો.

ના. ના. પેલા ઘરમાંથી ધુમાડો નીકળ્ો. આ બાજુ બાળકના ભેંકડાનો અવાજ આવ્યો. 

ત્યાંથી કૂતરાના ભસવાનો અવાજ આવ્યો. નીચે દૂરના રોડ પરથી મોટરના િરૉન્વનો અવાજ 

આવ્યો. ચાલ જીવ, એ જગતમાં. સૂરજ દૂર મરભૂશમની શક્શતજ ે ડબૂ્યો. િંુ ગઢ ઊતરી 

જાઉં છુ.ં નીચે જસેલમેરની ગલીઓમાં ખોવાઈ જાઉં છુ.ં િજી સટટ્ીટલૅમપ સળગ્યા નથી. 

છોકરાં િજી શગલ્લીદંડા રમે છ,ે ગા્યો દોવા્ય છ,ે શેરીઓમાં ઊતરતા અંધારાને ઘરમાં 

બળતા દીવાઓનું અજવાળું શતખંડ કરે છ.ે મોડ ે સુધી શેરીઓમાં ચાલ્યા પછી ઉતારે 

પિોંચ્યો ત્યારે થાકી ગ્યો િતો. પટવાઓની િવેલીથી ત્રીજા-ચોથા શનવાસમાં જ સૂતો િતો. 

એ િવેલીઓમાં અંધારં િતું.

આજ ેઆ નગરમાં એકલા ભમવું િતું. સિ્યાત્રીઓ આ શવસતારની પ્ાચીન રાજધાની 

લોદ્રવા અને અમરસાગર જોવા ચાલ્યા ગ્યા. ગઈકાલે જો્યેલી પટવાઓની િવેલીઓ સામે 



આવી ઊભો રહ્ો. પુરાતત્વ ખાતાએ ખરીદેલી બે િવેલીઓ ્યાત્રીઓ માટ ે ખૂલી ગઈ 

િતી. ફરીફરીને અંદર તો કાલે જોઈ િતી એક િવેલી. આજ ે બીજી િવેલી.

પટવાની એ િવેલીમાં એક પછી એક માળ ચઢી, છત પર પિોંચું છુ.ં સવારના તડકામાં 

જસેલમેર નિા્ય છ.ે પણ શું ધૂળ કે શું ઊંટ કે શું તડકો કે શું જસેલમેર – બધાંનો 

રંગ અિીં એક છ.ે અિીંથી ઓતરાદી નજર કરો તો દૂર દૂર શવસતરેલા વેરાનમાં બીજો 

એક ટકેરો દેખા્ય છ.ે ફાંસીના ટકેરા તરીકે ઓળખા્ય છ.ે એનું દશ્વન કોણ જાણે કેમ, 

ઈશુને જ ે ટકેરી પર ખીલે જડ્ા િતા તે ગોલગોથાની ટકેરી આ જ િશે કે શું એવો 

એક ્યંત્રણામ્ય વેરાનનો ભાવ જગાડ ે છ.ે તડકામાં તે ટકેરી વધારે ભૂંડી લાગતી િતી. 

ત્યાંથી જરા આથમણી બાજુ નજર જતાં રાજામિારાજાઓની છત્રીઓ દેખા્ય છ.ે ત્યાં 

સુધી જઈશ એવો શવચાર મનમાં આવે છ.ે જસેલમેર નગરનો કોટ દેખા્ય છ.ે આ બાજુ 

ઉત્તરમાં નજર કરતાં જસેલમેરનો દુગ્વ દેખા્ય છ.ે એની સપા્વકારે પિાડીની આસપાસ 

ત્રણ આંટા લગાવી વીંટળાઈ વળેલી ધીંગી દીવાલ, એના બુરજો, બુરજોની ઉપર ડોક 

કાઢતી ઊંચીનીચી ઇમારતો, ધજા ફરકાવતાં મંહદર-શશખરો – આટલે દૂરથી જોતાં એક જ 

શચત્ર બની રહ્ું. આ છડેથેી પેલે છડે ે આંખમાં સમાઈ રહ્ું. શચત્રને તડકાનો એક ‘વરૉશ’ 

આપી દેવામાં આવ્યો છ.ે

અિીંથી ચારે બાજુ જોઉં છુ.ં પેલી એ જ ચોસલાબંધ ભૌશમશતક આકારની ઇમારતો. 

જાણે એમાં કોઈ મનુષ્ય નથી, માત્ર ઇમારતો છ.ે મનુષ્યો સૌ હિજરત કરી ગ્યાં છ,ે 

ખાલી નગર છ.ે શાશપત નગર છ.ે કોઈ મનુષ્યભક્ી બકાસુરના ભ્યથી નગર ખાલી થઈ 

ગ્યું છ.ે બારીએ બારીએ, શેરીએ શેરીએ શનજ ્વનતા છ,ે અ-ગશતકતા છ.ે અિીં છઠ્ ે માળે 

માત્ર થોડાક અવાજોનો સમૂિ આવે છ.ે તે પણ જાણે ક્યાંક ખૂણેખાંચરેથી નીકળી આવી 

ભાગી જવા. કા...કા...કા...અરે આ બાજુમાં કાગડો બોલ્યો! ફૅનટસી શવલીન થઈ જા્ય છ.ે 

આ એક પ્વાસી કુટુબં િાંફતું િાંફતું આવી પિોંચ્યું. િંુ પગશથ્યાં ઊતરી જાઉં છુ.ં ઓટલે 

બાંધેલી બકરી જોઈને શવમાસતો રિી જાઉં છુ.ં

ફરી નગરમાં ચક્રમણ શરૂ ક્યુું. નગરમાં નિીં, નગરની બિાર. આથમણે દરવાજથેી 

નીકળી રાજામિારાજાઓની છત્રીઓ ભણી ચાલ્યો. રસતો એટલે જાણે રેત. કાંટાળી ઝાડી 

ઊગી િતી. લગભગ છકે પિોંચવા થઈ પાછો વળી ગ્યો. મિારાજાનો ‘બાદલ શવલાસ’ 

મિેલ જો્યો, ત્યાંથી ગઢ ભણી. નીચેથી ગઢની પ્દશક્ણા કરવાનો શવચાર આવ્યો. પાકી 

સડક િતી. આથમણી તરફથી ઉત્તરદશક્ણ જતી સડક 5છી પૂવ્વ તરફ વળે છ.ે ત્યાંથી 

પાછો ઉત્તર તરફ વળી પ્દશક્ણા પૂરી કરી રેતના ઊંચા ઢવૂા પાર કરી સાલમશસંિની 



િવેલી પાસે આવીને ઊભો રહ્ો.

પરદેશી મુસાફરોનું એક ટોળું ફોટા લેવામાં વ્યસત િતું. માત્ર ઇમારતોના જ નિીં, 

ઓટલે બેસી િુક્ો પીતા કે ભૂતકાળ વાગોળતા બુઢ્ાઓના, પાણી ભરતી નાની કન્યાઓના, 

ઘૂમટો કાઢલેી વધૂઓના, અરે, ધમણ ચલાવતા લુિારના... ઊંટગાડી જોતાં શવચાર આવી 

ગ્યો - અિીંથી ઊંટોની લાંબી લાંબી વણજારો ક્યાં ક્યાં જતી િતી... રણનું વિાણ ઊંટ. 

િવે તો ટટ્ક-ટમેપા દોડ ેછ.ે મોટર-ગાડીઓ, જીપગાડીઓ દોડ ેછ.ે રેલવે દોડ ેછ.ે અને છતાં 

થા્ય છ ે અિીં તો ઊંટ જ જોઈએ.

બપોર પછી દુગ્વની તળેટીમાંથી જ અમારી બસ ઊપડી બાડમેર ભણી. દૂર દૂર સુધી 

ગઢ દેખા્યા ક્યયો. ઊષર ઉજ્જડ મરભોમમાં બેસી પડલેું એક શવરાટ ઊંટ. એને ઢકેે િજી 

પાણી છ.ે

*



વચવલકા

‘કશવતામિીં પ્ત્યક્ પ્ીછા’ પછી અને ‘કલપનામાં િુબિુ દીઠા’ પછી જ્યારે કોઈ 

કશવપ્વાસી તાજમિાલને ખરેખર સાક્ાત્ કરે ત્યારે સિજ ઉદગાર નીકળી જા્ય છ.ે – ‘મેં 

તાજ જો્યો!’ જ ે કોઈ કશવતાનો કે અન્ય કલાનો શવષ્ય બન્યું િો્ય અને તેથી આપણી 

કલપનાનો શવષ્ય બને છ,ે તે જ્યારે ચાક્ુષ શવષ્ય બને છ ે ત્યારે પ્થમની સૌનદ્યા્વનુભૂશતથી 

કંઈક જુદા પ્કારની સૌનદ્યા્વનુભૂશત થા્ય છ.ે પ્થમમાં કદાચ કલાગત આસવાદ છ.ે એ 

કલાગત આસવાદની પૃઠિભૂશમ સાથે પ્ત્યક્દશ્વનથી પમાતો આહ્ાદ પ્થમ દશ્વનના શવશુદ્ 

આનંદથી સમશનવત ભલે ન િો્ય, પણ ભાવના- સમશનવત િોવાથી અનેરો બની રિે છ.ે

ઓહડશાના અશત મનોિર સુષમામંહડત સરોવર શચશલકાનાં પ્થમ દશ્વન તો થ્યાં 

િતાં ઓહડ્યા કશવ રાધાનાથ રા્યની શચશલકા કશવતાની પંશકતઓમાંથી પસાર થતાં. ત્યારે 

બાણનાં ‘શનશબડ તરખડની મધ્યમાં ત્રેલોક્યલક્મીના મશણદપ્વણ સમા, પંચેશનદ્ર્યોનું આહ્ાદન 

કરવામાં સમથ્વ’ – એવા અચછોદ સરોવરની ્યાદ આવી ગઈ િતી. કશવતાનો પિેલો શ્લોક 

િજી્યે ્યાદ છ ે:

ઉતકળ-કમળા-તિળાસ રિતધ્જકા 

મિાળ-માતળની નીળાંબુ તચતળકા 

ઉતકળિ િુઁરહ ચારુ અળંકાિ 

ઉતકળભુિને શોભાિ ભંડાિ.

- િે મરાલમાશલની નીલજલા શચશલકા, તું ઉતકલલક્મીની શવલાસદીશઘ્વકા છ.ે ઉતકલનું 

તું રમણી્ય આભૂષણ છ ે અને ઉતકલ સમગ્માં શોભાનો ભંડાર છ.ે -

સતત સાિચ્ય્વથી આ શચશલકા જાણે કશવની સખી છ.ે તેની સાથેના સંભાષણના 

માધ્યમથી કશવતા રચાતી ગઈ છ.ે એક ગાઢ રાગાનુભૂશતનો સંસપશ્વ સમગ્ કશવતામાંથી 

અનુભવા્ય છ.ે ભારતવષ્વનાં અન્ય ભવ્ય, રમણી્ય સથળો કશવએ જો્યાં છ,ે પણ શચશલકા 

તે શચશલકા. જમે જમે કાવ્ય વાંચતા જઈએ છીએ તેમ તેમ સૌનદ્ય્વનું એક શતદલ જાણે 

ખૂલતું – ખીલતું જા્ય છ.ે

આ િતું શચશલકાનું પ્થમ દશ્વન. ઊંચા-નીચા પિાડો, વચચે સરોવર, સરોવરમાં દ્ીપ, 

સરૈકત-પુશલન, તાલનાહરકેલનાં ઊંચાં વૃક્, િંસશવિંગોથી સેવ્યમાન, પ્ભાતે અને સંધ્યાએ 



ખીલી ઊઠતા રંગવરૈભવથી દશ્વની્ય.

* * *

પછી એક હદવસ બુદ્દેવ બસુનું કાવ્ય નજરે પડ્ું – ‘શચલકા્ય સકાલ’ (શચશલકા પર 

પ્ભાત). તેની પિેલી પંશકત એક અપૂવ્વ આશ્ચ્યા્વનુભૂશતનો સિજ ઉદગાર છ ે:

કે ભાલો આમાિ લાગલો આર એઇ સકાલ બૅલાય  

કૅમાન કિે બતલ.

- આજ ે આ સવાર વેળાએ કેવું તો સારં લાગ્યું, કેવી રીતે કિંુ? પછી એ આનંદ-

ઉદગાર લંબા્ય છ ે– કેવું શનમ્વળ નીલ, અસહ્ સુંદર આ આકાશ છ,ે જાણે કે હદગનતથી 

હદગનત સુધી વ્યાતિ કોઈ ઉસતાદની અબાધ ઉનમમુકત તાન. ઉપર શવસતીણ્વ નીલ આકાશ 

છ,ે ચારે બાજુએ વાંકાચૂકા શવસતરેલા ધુમમસમાં ડબૂેલા િહર્યાળા પિાડ છ ે અને વચચે 

શચશલકા ઝગમગી રહ્ું છ!ે

અને આ ક્ણે કશવનો અનુભવ શનભગેળ પ્ાકૃશતક સુષમાનો નથી, કશવ પોતાની સખીને 

કિે છ ે:

િું પાસે આિી, રિાક બેઠી, 

                  તયાિ પછી ગઈ િે બારુ 

સટશેને ગાડી આિીને ઊભી છ,ે 

                           િે જોિા

ગાડી ઊપડી ગઈ – 

             િને કેટલી બધી િો ચાહંુ છુ ં
કેિી િીિે કહંુ?

- કેવી સિશસથશત – સૌનદ્ય્વલોકની અને વાસતવની – શચશલકાની અને રેલગાડીની. પણ 

આ ક્ણે બધું જ રમણી્યતાથી 2સાઈ ગ્યું છ.ે કશીક અશનવ્વચની્યતા ગદ્યો5મ વચનો 

માટ ે શવવશ કરે છ.ે કશવ કિી ઊઠ ેછ ેસાદી ભાષામાં જ – તને કેટલી બધી ચાિંુ છુ ં– કેવી 

રીતે કિંુ?

એ જ સખી, આજ ે આ સૌનદ્ય્વલોકના સાશન્નધ્યમાં કેવો ઉમળકો જનમાવે છ!ે ‘તને 

કેટલી બધી ચાિંુ છુ.ં’ – કોઈ પણ પ્ણ્યીની કેટલામી્ય વારની આ ચાટશૂકત િોઈ શકે. પણ 



અિીં? ના, અિીં શચશલકાના આ મનોિર સાશન્નધ્યમાં કશું્ય આડબંરી ન ટકી શકે. ભાષા 

પણ નહિ. પ્ભાતે શચશલકાના તટ ે પ્ાકૃશતક સુષમાથી અશભભૂત કશવ પ્ેમની ઉપલશબધની 

નવી ક્ણો પામે છ ે — (કે પછી મારા શમત્ર શ્ી હદગીશ મિેતા કિે છ ે તેમ તેથી ઊલટુ,ં 

એટલે કે પ્ેમની ઉપલશબધ પછી આ પ્ાકૃશતક સુષમા આજ ે અપૂવ્વ મનોિર બની આવી 

છ.ે અનુરાગના પ્ભાવમાં કશવ સૌનદ્ય્વની ઉપલશબધની ક્ણો પામે છ.ે)

કશવ કિે છ ે– આકાશમાં સૂ્ય્વનું પૂર આવ્યું છ,ે આંખ માંડી શકાતી નથી. એકશચત્તે 

ગા્ય ચરે છ.ે.. રૂપેરી જળ સૂતાં સૂતાં સવપન જુએ છ,ે સમસત આકાશ નીલ સ્તોતે ઝરી 

પડ ેછ,ે તેની છાતી પર સૂ્ય્વનાં ચુંબનથી. કાવ્ય ્યુગપત્ સૌનદ્યા્વનુભૂશતનું અને પ્ણ્યાભૂશતનું 

બની રિે છ.ે

શચશલકાના આ બન્ને અનુભવો – દશ્વનો કાવ્યાનુભવો છ.ે આ કાવ્યાનુભૂશતએ શચશલકાનાં 

દશ્વનની ઉતકટતા પણ જગાવી િતી. કશવતા શવશ્વને વધારે સુંદર બનાવે છ,ે વધારે 

ચાિવા્યોગ્ય બનાવે છ.ે કશવતાની કશવતા તરીકેની અનુભૂશત ઉપરાંત કશવ રાધાનાથની 

આંગળી પકડીને તો શચશલકાને કાંઠ ે કાંઠ ે શચશલકાના અતીતમાં પણ પહરભ્રમણ ક્યુું િતું. 

તેમાં જનમભૂશમના અનુરાગનો ગાઢ રંગ ભળેલો િતો. બુદ્દેવે શચશલકાની જ ે એક મોિક 

ઝલક આપી, તેમાં કદાચ પ્ેમનો જ ગાઢ રંગ ભળેલો છ.ે એકમાં સતત સાશન્નધ્યથી 

જનમેલો ભશકતભાવ છ,ે બીજામાં અપૂવ્વ દશ્વનથી જનમેલો શવસમ્યનો ભાવ છ.ે

શચશલકાને આમ કશવતાના અને પછી મનોમન કલપનાનાં રંગે રંગીને જો્યા ક્યુું 

િતું – અને શચશલકાની એક માનસછશવ અંકાઈ િતી, કદાચ એક નહિ બે. આ બે શચશલકા 

પર એક નવો પુટ ચઢ્ો – ત્રીજા શચશલકાનો - શચશલકાના સાક્ાત્ દશ્વનનો. પણ તે પિેલાં 

એક મધુર ઘટના બની.

* * *

ભુવનેશ્વરમાં ્યુશનવશસ્વટી ગ્ાનટ કશમશન, સેનટટ્લ ઇશનસટટ્ૂટ ઑફ ઇશનડ્યન લૅનગવેશજઝ 

અને ઉતકલ ્યુશનવશસ્વટીના સં્યુકત ઉપક્રમે આ્યોશજત ભાષાશવજ્ાનના સમર ઇશનસટટ્યૂટમાં 

ભારતની જુદી જુદી ્યુશનવશસ્વટીઓમાંથી ચાલીસ અધ્યાપકો િતા. પશશ્ચમ ભારતમાંથી 

એક િંુ િતો. વધારે સંખ્યામાં દશક્ણ અને પૂવ્વ ભારતના િતા. મારા બંને રૂમપાટ્વનસ્વ 

બંગાળીઓ િતા. 

રોજ સાંજ ેઅનૌપચાહરક શમલનોમાં પોતપોતાનાં ભાષા-સાહિત્યની વાત થા્ય. કોઈ હદવસ 



તશમળની, કોઈ હદવસ કન્નડાની, પણ શવશેષ તો ઓહડ્યા-બંગાળીની થા્ય. ત્યાંનાં શમત્રો 

વધારે િતા. ક્યારેક ભાષાઓના સામ્ય-વરૈષમ્યની ચચા્વ થા્ય – તેમાં ‘ળ’ની વાત નીકળી. 

ઓછામાં પૂરં ભાષાશવજ્ાનની ઇશનસટટ્ૂટ – એટલે ઉચચારશાસ્તની રીતે વાત નીકળી. એક 

ઓહડશી શમત્રે કહ્ું : હિનદી ભાષીઓ, બંગાળીઓ અને અસશમ્યાઓને ‘ળ’ બોલવો મુશકેલ 

છ ે– તમે ગુજરાતીઓ ‘ળ’ ઉચચારી શકો? મેં તરત જ કશવ રાધાનાથ રા્યની મને ્યાદ 

પેલી ‘શચશલકા’ શવષેની પંશકતઓ બોલી સંભળાવી – ‘ળ’ પર ભાર મૂકીને :

ઉતકાળ-કમળા-તિળાસ િીતધ્જકા 

મિાળમાતળની નીળાંબુ તચતળકા...

બધાંને સાનંદાશ્ચ્ય્વ થ્યું. પણ ‘ળ’ના સપટિ ઉચચારને લીધે એટલું નિીં, જટેલું ભારતને 

છકે પશશ્ચમ છડેથેી ગ્યેલા મારે મોંએ તેમના શપ્્ય કશવની પ્શસદ્ કશવતાની ઓહડ્યા 

પંશકતઓ સાંભળીને થ્યું.

પણ તેથી્ય શવશેષ આશ્ચ્ય્વનો અનુભવ પાછો તરત જ તેમને થ્યો. ‘શચશલકા’ની વાત 

નીકળતાં મારા સાથી બંગાળી શમત્રે કહ્ું – ‘અમારા એક કશવએ પણ “શચશલકા” શવષે એક 

સરસ કાવ્ય બંગાળીમાં લખ્યું છ.ે..બુદ્દેવ બસુએ – જ ે િમણાં જ હદવંગત થ્યા... અને તે 

પંશકતઓ ્યાદ કરવા મથ્યા – અને િંુ બોલ્યો – તમે આ કશવતાની જ વાત કરો છો ને? –

કી ભાલો આમાિ લાગલો આર એઈ સકાલ બૅલાય 

કૅમન ક’િે બતલ.

કી તનમ્જલ નીલ એઈ આકાશ, કી અસહ્ય સુંિિ, 

યેન ગુણીિ કણઠિે અબાધ ઉનમુકિ િાન 

રિગનિ િેકે રિગનિે...

િજુ તો િંુ કંઈ આગળ પંશકતઓ બોલું ત્યાં પેલો શમત્ર ઊભો થઈ મને બાઝી જ 

પડ્ો! અન્ય ભાષાભાષી શમત્રો પણ પ્સન્ન પ્સન્ન. પછી બધાને શવચાર આવ્યો, આપણે 

શચશલકા જવું જોઈએ. સામે રશવવાર આવતો જ િતો. મારં મન તો ‘શચશલકા શચશલકા’ 

ઝંખી રહંુ્ િતું. જવાની વેળા આવી ત્યારે જનાર એક િંુ જ િતો...

* * *

ભુવનેશ્વરથી શચશલકા જતી મારી બસ કલકત્તા-મદ્રાસના ઐશતિાશસક િાઈવે 5ર થઈ 

દોડ ેછ.ે ભુવનેશ્વરના પાદરમાં જ દેખા્ય છ ેએક ગીચ વનરાજીથી છવા્યેલી પિાડી, પ્શસદ્ 



ઉદ્યશગહર- ખંડશગહર. િજી પિાડી પરથી નજર િટ ે ન િટ ે ત્યાં આવે છ ે એક રસતાની 

ધારે એક ઓહડશી ગામ. વાંસના ઝુરમુટમાં જ. વૃક્ોના ઓછા્યામાં નાનાં માટીનાં ઘર… 

એક ઘર અને એક વૃક્ તો એવાં અશભન્ન લાગ્યાં કે જાણે વૃક્ની સાથે જ ઘર ઊગી 

આવ્યું છ.ે ગામની બિાર આંબાવાહડ્યું, દેવદેવીનાં થાનક, તળાવ અને તળાવને હકનારે વડ.

ઓહડશામાં વડનું સામ્રાજ્ય લાગે. િવે આપણી બાજુ નવા વડ બિુ ઊગતા જોવા 

મળતા નથી, એટલે જ્યારે બાલવડ જોઈએ ત્યારે િાથીનાં મદશન્યાંને જો્યાનો આનંદ થા્ય. 

વડનાં લીલાં પાંદડાં વચચે લાલ ટટેાનો શવરોધલ્ય આંખમાં વસી જા્ય, અને સૌથી શવશેષ 

તો સપશશી જા્ય એની પથરા્યેલી છા્યા. માગ્વહકનારાની િહર્યાળી આંખને ઠારે, પૂવ્વઘાટની 

શશખરાવશલ નજરમાં ચઢ-ેઊતરે.

બાલુગાં આવતાં પિેલાં એક વાર શચશલકાનાં વાહર ઝબકી ગ્યાં, પણ પછી અદશ્ય. 

બાલુગાં ઊતરી ગ્યો. આ બાજુનું જરા મોટુ ં ગામ. અિીં સરકારી નૌકાશવિારની વ્યવસથા 

છ.ે પ્વાસીઓ અિીં ઊતરે છ,ે ગામને અડીને જ સરોવર પસાર થા્ય છ ે– દૂર-સુદૂર.

પણ શચશલકાનાં રમ્ય દશ્વન માટ ેતો બારકુલે જવું જોઈએ. પાંચ હકલોમીટર દૂર. ચાલી 

નાખવાનો શવચાર ક્યયો અને ખભે થેલો ભરાવી નીકળી પડ્ો. રસતાની બન્ને બાજુએ 

વનરાજી – અને પંખીઓનો સતત કલરવ. ચાલવામાં આનંદ આનંદ થા્ય. ગામ આવ્યું. 

વૃક્ોની છા્યામાં છાપરાવાળી િોટલે, પણ ડાકબંગલો દૂર છ ે– તે માટ ે રેલવેની ધારે ધારે 

ચાલવું પડ ે છ ે– િંુ ગાડી પસાર થતી જોઉં છુ ં પિાડની પૂઠિભૂશમમાં રેલવે પણ સમગ્ 

દશ્યને આવરી લેતી ફ્ેમમાં જડા્યેલી ક્ણેક તો લાગી. આ ડાકબંગલાનો માગ્વ ખાસસો 

એક હકલોમીટર. બન્ને બાજુએ સરૈકાજૂનાં વૃક્ોની િારની વચચે નવાં વૃક્ોના નાના રોપની 

કંૂપળો તડકામાં ચકચકે. એક પીપળાનું લાલ લાલ પલ્લવ જોઈને ‘આિ’ ઉદગાર નીકળી 

ગ્યો. તોડી લેવાની ઇચછા થઈ, િાથ અડકાડી પાછો લઈ લીધો. આ ડાકબંગલો – વસતીથી 

દૂર. બન્ને બાજુનાં બારણાંની આરપાર શચશલકાનાં વાહર લિેરાતાં નજરે પડ્ાં – કી ભાલો 

લાગલો આમાર! થાક બધો ઊતરી ગ્યો, પ્સન્નતા પથરાઈ ગઈ સમગ્ અશસતતવમાં.

* * *

શચશલકા સરોવર રમણી્ય ઉતકળ ભૂશમમાં્ય રમણી્ય. ચારેપાસ સૌનદ્ય્વ વીખરા્યેલું છ.ે 

એની પશશ્ચમે છ ે જગંલોથી આચછાહદત પૂવ્વઘાટની શ્ેણી અને વચચે છ ે નાનામોટા દ્ીપ, 

પારીકંુડ તેમાં સૌથી મોટો છ.ે ત્યાં રાજવીનો મિેલ પણ છ.ે વચચે એક સફેદ દ્ીપ દેખા્ય 

છ ે– તે છ ે ‘ચઢાઈ િગા’. પંખીઓની શનવાસભૂશમ. કોઈએ મને કહ્ું કે પંખીઓની િગારથી 



જ સફેદ થઈ ગ્યો છ!ે દૂરથી બન્ને દ્ીપ નીલપટ પર ટપકાં જવેા લાગે છ.ે સરોવર 45 

માઈલ જટેલું લાંબું છ ેઅને એની સરેરાશ પિોળાઈ 10 માઈલ છ.ે બંગાળના અખાતથી 

એક પાતળી ભૂશમપટ્ટીથી તે અલગ પડી ગ્યું છ ે– છીછરં છ.ે બારકુલમાં અિીં સુંદર 

ડાકબંગલો છ.ે બરાબર સરોવરને હકનારે. ત્યાં આવી ખભેથી થેલો ઉતારં છુ.ં આ સામે 

સરોવર ઝલમલે છ.ે િંુ એકલો જ િતો તે સારં િતું? કે આ આનંદની વેળાએ કોઈ 

સાથી- સંગી િો્ય તે સારં? ભલે એકલો િતો, પણ રમ્યાશણ વીક્્ય – વાળી જ વાત – ‘આઘે 

િતાં તે ઉરમાં રમી રહ્ાં!’

* * *

બપોર. એક વાગવા આવ્યો છ.ે સતબધતામાં પંખીઓના અવાજ અથડા્ય છ.ે શચશલકાને 

હકનારે એક આંબાની છા્યા નીચે ચોતરા પર બેઠો છુ.ં લગભગ બે કલાકથી અિીં છુ,ં 

બસ જો્યા જ કરં છુ ં– ઉપર ઘનનીલ આકાશ અને નીચે શચશલકાનાં વાહર, ક્યાંક આછાં 

નીલ, ક્યાંક નીલ, ક્યાંક ઘેરાં નીલ.. બધે તડકો વેરા્યેલો છ.ે આ બાજુ પિાડ છ,ે પેલી 

બાજુ પિાડ છ,ે પાણી વચચે્ય પિાડનું એક ઝૂમખું છ.ે

બે િોડીઓ માછલાં પકડતી ને દૂર સરકતી જણા્ય છ.ે શવશાળ વાહરરાશશમાં આ 

બે િોડીઓ નજરનું એક કેનદ્ર રચતી િતી, િવે એ કેનદ્ર ખસતું જા્ય છ,ે ઝાંખું થતું થતું 

અદૃશ્ય બને છ ે– િવે જાણે શચશલકાની એક ખાલી પશ્ચાદભૂવાળી પિાડસીમાંહકત ફ્ેમ...

પણ ના, ક્યાંક અપહટક્ેપથી આ બે માછીમારો આવી પિોંચ્યા છ,ે જાળ ફેંકી રહ્ા છ.ે

િા, બપોરની શનજ ્વન સતબધતા, આ વૃક્ની છા્યા, વકતીતીનો વારે વારે અવાજ, 

પંખીઓના શવશભન્ન અવાજને ચીરીને આવતો કાગડાનો પહરશચત અવાજ. પવનની લિેરીઓ 

સાથે વૃક્ોનાં પાંદડાંની સરસર, મરમર...સાથે પાણીની ભેજવાળી વાસ. રંગ, રવ અને 

ગંધની એકાકાર સંશસથશત.

પાછળ જોઉં છુ ં– એક ઊંચો પવ્વત...કદાચ ભાલેરી છ.ે નજર ભરી દે છ ે– છ ેતો જરા 

દૂર… એકદમ લીલોછમ. અિીં જાણે બે રંગની શવશભન્ન છટાઓ છ ે– નીલા રંગની, લીલા 

રંગની. રંગપારખુ નજર તો રંગોનાં આ વલ્યોમાં ખોવાઈ જા્ય...

િમણાં આકાશમાં શ્વેત વાદળના ટકુડા વેરા્યાં છ,ે પૂવ્વમાં પાણીની સપાટી ઉપરથી 

જરા ઊંચે ચઢી આવ્યા લાગે છ.ે િવે તડકાછાં્યડાની રમતમાં, પાણીની રંગલીલાનાં વલ્યો 

બદલા્ય છ,ે પેલા પિાડ પર પણ તડકો તગતગે છ,ે છા્યા રેલા્ય છ.ે..



આ ડાકબંગલો કોઈની કશવકલપનાનું પહરણામ છ.ે વષયોજૂનો છ,ે િમણાં નવીનીકરણ 

થ્યું છ,ે પણ આસપાસનાં વૃક્ો એની પુરાતનતા પ્ગટાવે છ.ે એકાંતશપ્્ય વ્યશકતને ગમી 

જા્ય તેવું સથળ છ ે - ડાકબંગલો શબલકુલ પાણીને અડીને છ.ે વચચે સરિદરૂપ લાકડાની 

વાડ છ ે– આ લાકડાની વાડ પણ એક અનુભવ છ.ે સફેદ રંગે રંગેલી છ ે અને એની 

શચશલકાનાં પાણી સુધી લઈ જતી ઝાંપલી લીલા રંગની છ.ે વાડની અંદરના ભાગનાં ફૂલોની 

નાગહરકતાને આ વાડ તોડ ે છ.ે

શચશલકાનાં શસથર પણ ચંચલ જળ – નજર ક્યાં્ય શવરામ લઈ શકતી નથી. – િા, વળી 

પાછી દૂર એક બીજી િોડી પાણીમાં સરકતી એક છડેથેી પ્વેશી રિી છ.ે

થોડા હદવસ પર ઇંહદરા ગાંધી અિીં આવી ગ્યાં છ.ે અિીંથી થોડ ે દૂર માછીમારોની 

એક વસતી પાસે ‘નેવલ બરૉ્યઝ ટટ્શેનંગ સકૂલ’નો પા્યો નાખી ગ્યાં છ.ે આવતી આઠમીએ 

થનારી પેટા ચૂંટણીનો જ એ ભાગ છ.ે પ્શતઠિાની બેઠક છ ે અને થા્ય તેટલું કરશે. શ્ી 

બીજુ પટના્યકના એક મંત્રી પ્ગશત પક્ના કા્ય્વકર એક શ્ી પાશણગ્ાિી આ બધું મને કિે 

છ.ે પટના્યક આજ ેઅિીં આવવાના છ.ે..િમણાં આખું ટોળું મોટરોના કાફલા અને કૂટનીશત 

મન સાથે આવી પિોંચશે – ધમા્વરણ્યમાં મદોનમત્ત રાજિસતી – સાવધાન!

અરે! પેલી િોડી તો દૂર દૂર ચાલી ગઈ ને શું? દૂરથી દૂર... પણ બીજી ત્રણેક 

િોડીઓની રૂપરેખા દેખા્ય છ;ે એકદમ શચત્રાતમક દૃશ્ય, કોઈ શચત્રકારને ચીતરવાનું દૃશ્ય. 

સરોવર વચચેના પેલા પિાડ પાસે વળી પાણીનો રંગ લીલો થતો જા્ય છ,ે બરાબર વચચેથી 

એક પિોળો પટ્ટો ઘનનીલ, આ બાજુના પિાડ સુધી પિોંચે છ.ે ત્યાં વચચે શ્વેત ટપકાં 

જવેો ટાપુ છ.ે કદાચ ‘ચઢાઈ િગા’ જ િો્ય!

ગાડીની શવિસલ સંભળા્ય છ,ે પિાડની તળેટીમાંથી ગાડી જઈ રિી છ,ે એનો અવાજ 

સંભળા્ય છ.ે શચશલકા એક નાનું રેલવેસટશેન પણ છ.ે ઉપર જોઉં છુ.ં મધ્ય આકાશે 

આશક્શતજ નીલ છ.ે તડકો, તડકો... તગતગતો.

વૃક્ની છા્યામાં આડપેડખે થાઉં છુ ં– એકદમ સરોવર નજર સામેથી િટી જા્ય છ.ે 

અરે, કાલે તો કરૉલેજો ઊઘડશે અને ભારતવષ્વના આ એક છડે ે આ સરોવરને હકનારે િંુ 

જાણે શનશશ્ચત થઈ સૌનદ્ય્વની મોજ માણું છુ,ં એકાકી. જવા દો.

જોઉં છુ ં સામે. શચશલકા ઉપરના અવકાશી શવસતારમાં માત્ર એક સમડી ઊડ ેછ ે– ઊડ ે

છ ે અને ઊડતી ઊડતી એ પણ નજર બિાર સરકી જા્ય છ.ે આકાશમાં પાંખની ગશતનું 

આંદોલન કોઈ છાપ મૂકતું જતું નથી – ખાલી અવકાશ.



આ ફરી ગાડીની લાંબી શવિસલ... ગમે છ,ે પણ જાણે શવિસલે ઊપડવાની ્યાદ 

આપી. િવે જવું પડશે. બેઠો થઈ સામે નજર કરં છુ.ં ‘હદગનતથી હદગનત સુધી’ વ્યાતિ 

છ ે શચશલકા – ત્યાં દૂર આકાશ અને શચશલકા એક થઈ જા્ય છ.ે પવનની હદશા બદલાઈ 

છ,ે પાણીનાં મોજાં સામે આવવાને બદલે બાજુની હદશામાં વળે છ.ે વાદળ છવા્ય છ,ે 

વાતાવરણ બદલા્ય છ.ે

પાણી પર એક િોડી દેખાવા માંડી છ.ે આંખનાં પંખીને શવરામ. નીકળવું છ,ે નીકળાતું 

નથી. એક ઘેન ચઢતું જા્ય છ.ે છતાં જવા કરં છુ.ં એક તરણ કૅમેરા સાથે આવ્યો છ.ે 

કશવ છ.ે શચશલકાની બિુ વાત કરે છ.ે પણ િંુ નીકળું છુ.ં

નીકળ્ો. આવ્યો િતો તે જ માગગે – બન્ને બાજુ ઊંચાં વૃક્ોની વીશથકા... પાછળથી કોણ 

સાદ પાડ ે છ?ે ફરીને જોઉં છુ ં ડાકબંગલાનાં બારણાંઓની આરપાર અને િવે આસપાસ 

દેખાતું શચશલકા – જરા થંભી ગ્યો અને ચાલ્યો. પણ.. અરે કોણ ફરી –

આમાર જાબાર બૅલા્ય શપછુ ડાકે?

ચાલું છુ.ં પીપળાનું પેલું લાલ પલ્લવ વળી પાછુ ં લોભાવી રહ્ું. એની પાસે જઈ 

િળવેકથી તોડી એને સંગે લઈ લીધું.

સાંજ વેળાએ સભરશચત્ત વળી પેલા માગ્વ પર ચાલતો નીકળું છુ.ં અરે, િંુ તો શચશલકાને 

લગભગ હકનારે હકનારે ચાલું છુ.ં જતાં તડકો િતો, માથે કપડુ ં ઓઢલેું િતું અને રસતાની 

બાજુનાં વૃક્ોની છા્યાને જ માણતો જતો િતો, આવતાં તે જો્યું. રસતાથી શચશલકા દૂર 

નથી, ક્યાંક કોઈ માછીમારોની ઝૂંપડીઓ કે વૃક્ોની ઓટ થઈ જા્ય છ,ે એટલંુ જ.

બાલુગાં આવે છ.ે શચશલકાને તટ ેજાઉં છુ.ં અિીં શચશલકાનું જુદું દશ્વન, અિીંથી િજી્ય 

દેખા્ય છ,ે પેલા ડાકબંગલાની વનરાજી.

સાંજ છ.ે મારી નાવ શચશલકામાં ધીરે ધીરે વિે છ.ે આ બાજુ સૂરજ વાદળમાં છ.ે 

આકાશમાં શનષપ્ભ એકાદશીનો ચંદ્ર છ ે– આકાશ િવે નીલ નથી. શચશલકાનાં વાહર પણ 

િવે નીલ નથી.

આ સામે પિાડ છ ે અને પશશ્ચમે મેઘના પિાડ ઊપસી આવ્યા છ.ે નાવમાં એક માત્ર 

નાશવક અને િંુ બંને જ છીએ. ત્યાં દૂર જતી માછલાં પકડવા જતાં માછીમારોની ગશતવંત 

નાવ આ સાંજ ે છા્યાશચત્ર જવેી લાગે છ.ે



સરોવર વચચે આવતાં શચશલકાનાં હદગનતપ્સારી વાહરનો ખરો અનુભવ થા્ય છ.ે િવે 

હકનારા જુદા જણા્ય છ.ે પૂવ્વ હદશામાં દૂર નાશળ્યેરીઓની આછી આછી રેખાઓ આમંત્રણ 

આપતી િતી – ત્યાં જમીન િતી, માછીમારોની વસતી િતી. તે પછી િતો દહર્યો. નીચે શાનત 

સતબધ શચશલકા અને ઉપરનું આકાશ બન્ને મળીને કોઈ છીપના ઉપરનીચેના ભાગ લાગે 

છ,ે કેમ કે દૂર આકાશ વાહરને અડી જતું લાગે છ.ે િા, પણ આ પશશ્ચમ હદશા ખુલ્લી છ!ે

પાણીમાં ગમે તેટલાં દૂર જઈને તટ ે આવવું પડ ે છ ે– સાંજ પડી ગઈ છ.ે અંધારં 

ઊતરવા લાગ્યું છ ે– અજાણ્યા ગામની સડક પર ચાલતાં આવી સાંજ ે મનમાં ઊભરા્ય છ.ે 

માણસોની ભીડ શરૂ થા્ય છ ે– ભીડમાં ભળી જાઉં છુ ં– પણ શચશલકાનાં દશ્વનથી િંુ મત્ત 

છુ ં તે કોને કિંુ – કેવી રીતે કિંુ? કૅમન ક’રે બશલ?*

* * *

ત્યાં વળી 

એક હદવસ એક પત્ર આવ્યો – શચશલકાથી :

શચશલકા (ચોથું {‘ચિચિકા’ ચિશેના આ ચનબંધનો આટિે સુધીનો અંશ ‘સંસકકૃચિ’ નિેમબર ૧૯૭૪ના અંકમાં 

‘ત્ીજુ ં ચિચિકા’ નામથી પ્રકટ થયો હિો.} અને પાંચમું) 

2-1-1975

શપ્્ય ભોળાભાઈ,

શચશલકા (ચોથું મારં અને પાંચમું સવાશતનું) – તેને તટથેી અમારાં 1975નાં તમને – ઘરનાં, 

ભવનનાં, નગીનભાઈને ત્યાંની મંડળીનાં, એચ. કે.ના – સૌને હૃદ્યપૂવ્વકનાં અશભનંદન! તમે 

જ ે ઓટલા પર શવશ્ામ કરેલો તેની મુલાકાત લેતાં આનંદ થ્યો. જ્ય તૃતી્ય શચશલકા!

કાલે કોણાક્વ-પુરી, 4થી અને 5મીએ કલકત્તા, 7મીએ વેડછી, 10થી 14 નાગપુર, 

15મીએ ઘેર.

બધાં કુશળ િશો.

શચશલકા ઉપરની પંશકતઓ રૂબરૂ બતાવીશ.

ઉમાશંકર જોશીનાં 

સપ્ેમ વં. મા.

આિ, કી ભાલો લાગલો આમાર! આ પત્ર િતો કે છકે શચશલકાથી આવેલી પ્ાણમનને 

ભીંજવી જતી સનેિછોળ! એકાએક જ િંુ શચશલકાતટના આંબા નીચેના એ ઓટલા – ચોતરા 



પર જઈ બેઠો. કશવની કશવતાની પંશકતઓ ઊતરી રિી છ.ે સવાશતબિેન બાજુમાં જ છ.ે 

શચશલકાનાં વાહર લિેરાઈ રહ્ાં છ.ે.. પાછી ફૅનટસી લોપાઈ ગઈ. શચશલકા પરની એ પંશકતઓ 

વાંચવા સમુતસુક બની રહ્ો.

કશવના અવાજમાં, 5છી, એ પંશકતઓ સાંભળવા પણ મળી :

રકિણોને એક પછી એક મોજાં પિ ધકેલિી 

િાયુલહિ રળ૫ટ ૫િ ચમકયા કિે. 

ધુમમસમાં ખોિાયેલાં રળ-નભને પાછી આિી મળેલી તક્તિર, 

ઊડિી રટટોડીનાં સિિની હિામાં લકીિ. 

િરૂિ સિિી હોડી;... 

િટ પિ હળુ હળુ અિડાિા રળ સાિે અરપંો શમિા કિે...

કશવતાની પંશકતઓનો લ્ય શચશલકાની લિરીઓના લ્ય સાથે જાણે તાલ શમલાવે છ.ે 

શચશલકાની સુંદરતાની સાથે કશવની નજર આ પણ જુએ છ ે:

રકનાિાની રળશાળામાં માછી તશશુઓ 

માની સાડી ઝબકોળી માછલાં રહંચોળી 

ભરૂખનો રિાબ ગોખે. 

ખાિાં રળે િીંટયા િેિાન કાલીજાઈ ડુગંિમા ં

િેિિાને પ્રસાિ ધિેલા, છોડી િીધેલા, 

જીિિા અરબતલના 

રિનિાિ આિ્જ બેંબેકાિને 

િટિરુને પણ્જમમ્જિ ડબુાડી શકશે કે?

કશવ ઉમાશંકરે કરેલું શચશલકાનું દશ્વન તેમની સમગ્ કશવચેતનાના સવાભાશવક સપંદ 

રૂપે જ લાગે છ.ે માછી શશશુની ભૂખ અને અજબશલનો આત્વ બેંબેકાર આ સૌંદ્ય્વમંહડત 

પહરવેશમાં પણ તેમની કરણા ઝીલે છ.ે સરોવરને કાંઠ ે માછલાં પકડવાની ‘રમત’ રમતાં 

એ શશશુઓ કોઈ શચત્રકારના શચત્રનો શવષ્ય બની શકે, કોઈ કશવના કાવ્યમાં એ પ્ાકૃશતક 

પંશકતનો શવષ્ય બની શકે. કશવ ઉમાશંકરના કાવ્યમાં કરણાશબશલત સંવેદન રૂપે શઝલા્ય 

છ.ે ‘જળશાળા’ અને ‘ભૂખનો જવાબ’ એ બે શાળાકી્ય શબદો કેવી વેધક વક્રોશકત બની 

રિે છ!ે

અને અજબશલના આત્વ બેંબેકાર? કશવએ એ પણ સાંભળ્ા? શચશલકાનાં વાહર વચચે 



માથું ઊંચકતા અનેક ડુગંરા છ.ે તેમાં એક છ ે કાલીજાઈ. એકે્ય વનસપશત તેના પર નથી. 

ચારે બાજુ છ ે ખારાં પાણી. એ ડુગંર પર દેવતાને માનતા રૂપે માનેલા બકરાને વધેરવાને 

બદલે ત્યાં છુટ્ટા મૂકી દેવા્ય છ.ે એ જીવતા બશલ છ.ે અિીં ના કંઈ ખાવા મળે, ના કંઈ 

પીવા મળે. સરોવરનાં લિેરાતાં પાણી તો ખારાં છ.ે એ ખારાં જળે વીંટલેા આ ડુગંરા 

પર ભોગ ધરા્યેલાં અનેક બકરાં ભૂખેતરસે બેંબેકાર ક્યા્વ કરતાં મરણશરણ થા્ય છ.ે 

શચશલકાના તટ પરનાં તરઓની પણ્વમમ્વર વચચે કશવએ એ આત્વરવ પણ સાંભળ્ા.

એટલે કશવએ શચશલકામાં આવીને સૌંદ્ય્વનો અનુભવ ક્યયો, શાંશતનો અનુભવ ક્યયો, પણ 

તેમાં એક ‘શમવા’ કરતો અજપંો છ,ે એક ઉદ્ગે છ ે:

મોજાં ૫િ રકિણોને ધકેલિી િાયુલહિ 

ચળક ચળક સિળાં કિે, 

તચત્તમાં શાંતિની િગ િેગિી ધબકયાં કિે.

આ ચોથું શચશલકા. પાંચમું સવાશતબિેનનું. એ શવશે એ કિે ત્યારે ને!

* * *

પરંતુ સંસકૃશતમાં શ્ી ઉમાશંકરનું ‘શચશલકા’ છપા્યા પછી બીજ-ેત્રીજ ે હદવસે કશવ 

શપ્્યકાંત મશણ્યાર બપોરની વેળાએ ઈનદુભાઈ સાથે સકૂટર પર આવી પિોંચ્યા, ભાષાભવન 

પર. અમારે ત્યારે કોઈ પહરસંવાદ ચાલતો િતો. શપ્્યકાનત ‘લેખ’ લઈને આવ્યા િતા. 

કશવતા લઈને તો આવે, પણ આજ ે ‘લેખ’ િતો – શ્ી ઉમાશંકર રશચત ‘શચશલકા’ કશવતાના 

આસવાદનો. ‘શચશલકા’એ કશવ શપ્્યકાંતને પ્સન્ન પ્સન્ન ક્યા્વ િતા અને એ પ્સન્નતાની લિેર 

આ લેખના પ્ત્યેક શબદને ભીંજવી ગઈ િતી. અને છતાં સમગ્ લેખમાં માત્ર સંસકારગ્ાિી 

પ્શતહક્ર્યા નિોતી, કશવતાનું સૌંદ્ય્વ શવશ્લેશષત કરતો બુશદ્પૂત અશભગમ િતો – શપ્્યકાનતને 

શવરલ એવો. શપ્્યકાનતે કરેલું ‘શચશલકા’નું તેમાં દશ્વન િતું. આિ કી ભાલો આમાર લાગલો!

લેખ સંભળાવી તરત શપ્્યકાનત સકૂટર પર ચાલ્યા ગ્યા. એમનો આનંદ મને સપશશી 

ગ્યો િતો. અનેક શચશલકા મારી આગળ પ્કટી રહ્ાં.

પણ પછી એ લેખનું શું થ્યું – તે ખબર ન પડી અને કશવ શપ્્યકાનત તો...

કશવ શપ્્યકાનતે જનેું ‘દશ્વન’ ક્ુયું તે શચશલકા’ કેટલામું? 

– કૅમન ક’રે બશલ?

*



બ્રહ્ા

ટ ુલુક ઇઝ ઇમપૉટ્જનટ.

- કૃષણમૂવતમુ

૨૬ મે, ૧૯૭૮

આજ ેઅત્યારે હિમનગર હકસતવારની છાવણીના એક તંબુમાં મીણબત્તીના અજવાળામાં 

આ લખી રહ્ો છુ.ં બિાર કૅમપફા્યરનો કા્ય્વક્રમ ચાલે છ,ે જનેા ઉનમમુકત ઉલ્લાસનો ધવશન 

મારા કાને અથડા્ય છ.ે દેશના જુદા જુદા ભાગમાંથી તરણ- તરણીઓ, ્યુવાન-્યુવતીઓ 

આવી પિોંચ્યાં છ,ે ઉત્તરે હિમાલ્યના સાડાપાંચ િજાર ફૂટની ઊંચાઈએ આવેલા જમમુના 

એક છવેાડા નગરમાં – ્યૂથ િરૉસટલે તરફથી આ્યોશજત નૅશનલ હિમાલ્યન ટટ્હેકંગ પ્ોગ્ામમાં 

જોડાવા. અિીંથી તેઓ જુદી જુદી ટકુડીઓમાં બારથી ચૌદ હદવસ સુધી પોતાને જરૂરી 

બોજ બરડ ે લાદી હિમાલ્યના ભીતરી ભાગોમાં પગે ચાલતાં ભમશે.

આ ભ્રમણ સગવડસુશવધાભ્યુું તો નથી જ. રોજ પોતાના બોજ સાથે પંદર જટેલા 

પિાડી હકલોમીટર ચાલવાનું છ,ે આ ઠડંા મુલકમાં. આ રસતે સામાન્ય પ્વાસીઓ તો ફરકે 

જ શેનાં? આ તરણોને એક ‘વરૉનડરલસટ’ – ભ્રમણવૃશત્ત જ અિીં ખેંચી લાવી છ.ે આ 

તંબુમાં અમદાવાદની મેહડકલ અને એંશજશન્યહરંગ કરૉલેજના છાત્રો છ.ે મેહડકલના છાત્રો 

તો આજ ેસવારના શ્ીનગરથી બસમાં સાથે િતા. મારા સિ્યાત્રી શ્ી નરોત્તમ પલાણે તો 

તેમની ભાઈબંધી કરી લીધી છ.ે અમારી સાથે પ્ો. અશનલાબિેન અને પ્ો. રૂપા પણ છ.ે 

અમદાવાદની એક બીજી ઉતસાિી ટકુડી પણ છ.ે

શ્ીનગરથી છ વાગ્યે સવારે બસ ઉપડી િતી, અિીં સાંજ ે સાડાસાતે પિોંચી. બાર 

કલાક કરતાં વધારે સમ્ય થ્યો. આ કલાકો્ય િમેશાં ્યાદ રિી જશે. આવી પિાડી 

પ્દેશની બસ્યાત્રા્ય થતાં થવાની. વિેલી સવારે ‘છપરી પૅલેસ’ િાઉસ-બોટને અલશવદા 

કિી નીકળ્ાં ત્યારે રસતા પરનાં શવરાટકા્ય શચનાર તંદ્રામાં િતાં. શરૂઆતમાં રસતામાં 

અમારી સાથે આવતી િતી જલેમ, 5છી મળી શચનાબ, તે અિીં સુધી. આજની અમારી 

અડધોઅડધ મુસાફરી તો જતી વખતે જમમુથી શ્ીનગર સુધી જ ે માગગે ગ્યાં િતાં તે 

માગગે જ િતી. રસતો એ જ છતાં સાત હદવસની આ સૌનદ્ય્વપ્દેશની ્યાત્રા પછી અમે 

એનાં એ જાણે નિોતાં. શ્ીનગર વટાવ્યું પછી પામપુર-અવનતીપુરનો પ્દેશ આવ્યો. પ્શસદ્ 



કાશમીરી કેસરનો પ્દેશ. અનંતનાગનું સાઇનબોડ્વ આવ્યું. અિીં થઈને જ બે હદવસ પિેલાં 

પિેલગામ – ભરવાડોને ગામ – ગ્યાં િતાં. કાશમીર ખીણનું સૌનદ્ય્વ જરા વધારે ગળપણવાળું 

છ.ે થોડી વારમાં વેરીનાગ આવ્યું. નાગ એટલે ઝરણું. વેરીનાગમાંથી ઝરણું નીકળે છ,ે એ 

જ જલેમનું ઉગમસથાન. આજની સવારે પણ ત્યાં જવા મન ઉતસુક થઈ ગ્યું. શ્ીનગર 

જતી વખતે વિેલી સવારે અિીં ફંટાઈ આવ્યાં િતાં. આ જલેમનું ઉગમસથાન! સતંશભત. 

એક આઠખૂશણ્યા કંુડમાંથી નીલમનીલ પાણી ઉપર છલકાઈ આવતું િતું – હિમ-શીતલ. 

ઊભરાતા પાણીનો પ્વાિ બને છ,ે એ જ જલેમ. અિીં બધે સુંદર સુંદર જ છ.ે આ 

ઉગમ સથળે જ જિાંગીરે લખાવ્યું છ ે:

અગિ ફરિિરૌસ બિરૂએ રમીનસિ 

હમીનસિો હમીનસિો હમીનસિ.

જિાંગીરે બધાંના મનની વાત કિી દીધી છ,ે સવગ્વ જો ભૂતળ પર િો્ય તો અિીં છ,ે 

અને અિીં છ,ે અને અિીં છ.ે પણ આજ ે તો બસ ક્યારની્ય આગળ નીકળી જવાિર 

ટનલમાં પ્વેશી ગઈ િતી.

જવાિર ટનલમાંથી બિાર નીકળતાં કોઈને સવગ્વચ્યુત થવાનો અનુભવ થા્ય – એક જુદા 

ભૌગોશલક શવસતારમાં આવી ગ્યાં જાણે. ક્યાં કાશમીરની િૅપી વૅલી અને ક્યાં જમમુનો 

પાવ્વત્ય શવસતાર! પણ પેલું ગળપણ ઓછુ ં થ્યું િતું એટલું જ. સવ્વત્ર શોભા તો લાગે જ, 

જરા ખરબચડી. જતી વખતે અમારી બસને અિીં આટલામાં પંકચર થ્યું િતું. રાત પડી 

ગઈ િતી. અંધારં ઊતરવા લાગે ન લાગે ત્યાં પિાડ પાછળથી નીકળેલા ચંદ્રનું અજવાળું 

પથરા્યું. નીચે ઊંડી ખાઈમાં શચનાબના વિેવાનો અવાજ કાને આવ્યા કરે. તેની સામે ઢાળ 

પર ઘર દેખા્યાં. ઓત્તારી! માણસો ક્યાં ક્યાં જઈને વસ્યાં છ!ે પલાણ તો ઘેઘૂર. બસ ભલે 

ખોટકાઈ િો્ય. આજ ે અમે એ જગ્યા આવે તેની રાિ જોતાં રહ્ાં અને ખબરે્ય ન પડી, 

ને જગા જતી રિી. બધા વળાંકો સરખા લાગ્યા. બપોરના બતોત આવ્યું. સુનદર સથળ. 

લાગે છ ે કે સુનદર શબદ િવે ન વાપરવો જોઈએ. અિીં એ સાધારણ ધમ્વ છ.ે જિાંગીરે 

ખરં કિી દીધું, એકે્ય શવશેષણ નહિ અને છતાં્ય સૌનદ્ય્વવાચી બધાં્ય શવશેષણોનો સાર.

બતોત પછી હકસતવારનો માગ્વ બદલા્યો. ચીડ-દેવદારથી છવા્ેયલા પવ્વતની એકધારે 

સડક, પછી ઊંડી ખાઈ. તડકો વધતો ગ્યો તેમ ચીડ-દેવદાર ઓછાં થતાં ગ્યાં. તાપ 

લાગવા માંડ્ો. રસતો શબસમાર િાલતમાં િતો. શચનાબ ક્યારેક િજાર-બે િજાર ફૂટ નીચે 

ઊતરી જા્ય, ક્યારેક ઉપર આવી જા્ય. શચનાબ નિીં, ખરેખર તો અમે જ ઉપર-નીચે 



થતાં િતાં. આ શચનાબ, એનું બીજુ ં નામ છ ે ચંદ્રભાગા. તાજા ઓગળેલા બરફનું પાણી 

વિી જતું િતું. ભૂગોળમાં શબ્યાસ, સતલજ, જલેમ, શચનાબ અને રાવી એ પંચ-આબનાં 

નામ સાથે ગોખ્યાં િતાં. આ્યયોની આ જ અનુક્રમે શવપાશા, શતદ્રુ, શવતસતા, ચંદ્રભાગા (કે 

અશસકની) અને પરષણી (કે ઇરાવતી). આ દોડતી જતી નદીઓને કોઈ વરૈહદક ઋશષએ, 

કદાચ શવશ્વાશમત્રે દોડતી જતી ધેનુઓ કિી છ.ે પ્ાચીન સંસકૃશતની એ ધેનુઓ જ છ.ે

આજ ેઉનાળો લાગતો િતો. ગઈ કાલે ગુલમગ્વમાં ઘનઘોર ચોમાસાનું તાંડવ જો્યું િતું. 

કદાચ કાશમીરની િૅપી વેલીમાં આજ્ેય ચોમાસું િો્ય. અિીં રસતામાં ધૂળ ઊડતી િતી, 

વારેવારે તરસ લાગતી િતી. પવ્વતો્ય શુષક િતા, ક્યાંક ક્યાંક દ્રવતા. વચચે શચનાબનો 

સંગમ આવ્યો. કઈ નદી િશે ખબર નથી, પણ બે હદશામાંથી વિી આવતી બે નદીઓને 

મળતી જોવી એ લિાવો છ.ે બસ ઊભી રિી. એક િોટલેમાં ચા પીધી. લાકડાની િોટલેની 

પાછલી બાજુની બારીએ જો્યું – શચનાબ વિી જા્ય છ.ે

બસમાં સથાશનક લોકો ચઢ-ેઊતરે છ.ે ખાઈની ધારે બસ ઊભી િો્ય તો્ય ડ્યા્વ શવના 

ઊતરે, ઢોળાવ પર નશચંત ઊભા રિે, આપણને તો તમમર આવી જા્ય. પણ આ લોકો 

બસથી બિુ ટવેા્યેલા નથી. શવવશમષા લઈને જ બસમાં ન બેસતા િો્ય! સાંજ પડતી 

ગઈ તેમ ઠડંક થતી ગઈ. પિાડોમાં સાંજ રમણી્ય લાગે છ.ે વળી આજ ે આકાશ ચોખખું 

છ,ે પણ રસતો જાણે નીઠતો જ નથી. અિીં પિોંચ્યાં ત્યારે હદવસ આથમી ગ્યો િતો. 

શવનંતીથી ડટ્ાઇવર છકે અમને કૅમપ સુધી ઉતારી ગ્યો. શવશાળ િહર્યાળાં મેદાનમાં ભાઈઓ 

અને બિેનોના અલગ તંબુ છ.ે હિમનગરની આ છાવણી કામચલાઉ ઊભી કરવામાં આવી 

છ.ે પણ સથળ રમણી્ય લાગે છ.ે આસપાસ પિાડો જ પિાડો છ.ે પલેટમાં જમવાનું લઈ 

લગભગ અંધારામાં જ જમી લીધું. જાણે કૅમપલાઈફ શરૂ થઈ ગઈ. શ્ી પલાણ અને િંુ 

ધાબળા પાથરીને તંબુમાં છીએ. એ આડા પડ્ા છ.ે ત્યાં કૅમપફા્યરની આસપાસ આનંદ 

ઊછળી રહ્ો છ ે અને િંુ અિીં મીણબત્તીના અજવાળામાં –

િંુ પણ િવે બિાર નીકળીશ.
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સવારની ચા તંબુમાં આવી ગઈ િતી. ચા પીને બિાર આવ્યાં. ચારે બાજુએ શનસગ્વશ્ી 

મુગધ કરે તેવી િતી. પૂવ્વ તરફ પિાડ, આથમણી બાજુ મેદાન અને પછી ખેતરો, ઉત્તર-

દશક્ણ જતો રસતો, શચનારનાં વૃક્. બધાંને જાણે જુદો જુદો રંગ િતો. પણ આ મુખ્ય 

છવણીનો પાણીનો પ્શ્ િતો. પાણીની બે ટાંકીઓ ભરી રાખવામાં આવી િતી. તેમાંથી 

વાપરવાનું િતું.

અિીં િવે બે-ત્રણ હદવસ પૂવ્વતરૈ્યારી રૂપે રિેવાનું િો્ય છ,ે પણ અમારે આઠમી જૂને તો 

અિીંથી નીકળી જવુ ંપડ ેતમે િતુ.ં મુખ્ય શન્યામક શબ્રગહેડ્યર ગ્યાનશસિંન ેમળ્ા. ટટ્હેકંગ- પદ્યાત્રા 

માટ ેબે રૂટ િતા : 1 હકસતવાર – પલમા2 – ઇખાલા – સોનદર – નંતનાલા – બ્રહ્ા; અને ત્યાંથી 

એ જ માગગે પાછા. 2 હકસતવાર – પલમાર – ઇખાલા – સોનદર – શશસશી – િાનઝલ – ્યોદૂ્વ – માગ્વન 

પાસ – દક્ુમ – શસનથનપાસ – હકસતવાર. આ બીજો સક્યુુંલર રૂટ િતો અને અમે એ જ 

પસંદ ક્યયો િતો. પણ આ રૂટ પર તો એટલી ટકુડીઓ િતી કે અમારે કદાચ હકસતવારમાં 

જ ચાર હદવસ ગાળવા પડ.ે શબ્રગેહડ્યરે અમને બ્રહ્ાવાળો રૂટ લેવાની સલાિ આપી. તો 

કદાચ કાલે જ સવારે નીકળી શકા્ય.

શ્ી પલાણે તો સાથે આવવાનો જ શવચાર મુલતવી રાખ્યો. અમને જરા્યે ના ગમ્યું. 

એમના જવેા પ્વાસી રખડ ુજીવ સાથે િો્ય એટલે િંમેશાં રંગત રિે. પણ એમને જલદીથી 

પોરબંદર જવું િતું. સવારમાં અમને થોડી કસરત કરાવી. પછી શચનાબને કાંઠ ે જ્યાં એક 

ઝરણ વિે છ ેત્યાં મોકલ્યાં. હકસતવાર આ શવસતારનું સૌથી મોટુ ંમથક છ.ે કેસરના વ્યાપારનું 

કેનદ્ર છ.ે પ્ાચીન કાળમાં શતબેટ જવાના રૂટ પર િતું. અિીં ડોગરા લોકો શવશેષ રિે છ.ે 

આપણાં લશકરમાં ડોગરા રેશજમેનટ જાણીતી છ.ે લડા્યક પ્જા છ.ે આ બધા શવસતારને 

ભોગે કાશમીર ખીણને સગવડો મળે છ.ે રસતામાં એક વૃદ્ મળ્ા. તે કિે, સરકાર અિીં 

નદી પર બંધ બાંધવાની વરસોથી વાત કરી છ.ે એના માટ ે લાખો ખચા્વ્યા છ,ે પણ 

હકસતવારને પાણી મળતું નથી. બંધ થતો જ નથી. અિીં પૂરતું પાણી મળે તો આ મુલક 

નંદનવન બની જા્ય. ડરૉ. કરણશસંઘે ડોગરી લોકગીતોનો સંગ્િ ક્યયો છ,ે તે ્યાદ આવ્યું. 

અિીંથી આસપાસનાં ગામમાં બસ જા્ય છ.ે પછી કોઈ બસ-માગ્વ નથી. અંદર દૂર દૂર 

સુધી મ્યુલટટ્કે – ખચચર માગ્વ કે પગદંડીઓ છ.ે

બપોરના આવી બધી માહિતી સાથે પવ્વત શવસતારોમાં ચાલવા અંગે શબ્રગેહડ્યરે વગ્વ 

લીધો, શચનારની છા્યામાં. તેઓ તો મોટા પવ્વતારોિક અને પવ્વતજ્ છ.ે પવ્વતારોિક સંસથાઓ 



સાથે જોડા્યેલા છ.ે અમારે દુગ્વમ પવ્વતા ચઢવાના નથી. કુદરતના સાશન્નધ્યમાં કેડીએ કેડીએ 

ચાલવાનું છ.ે અમારી ઇચછા તો માગ્વનપાસના રૂટ ે જ જવાની િતી પણ પછી બ્રહ્ા રૂટ 

સવીકા્યયો. શબ્રગેહડ્યરે કહ્ું કે આ રૂટ પણ એટલો જ સુનદર છ,ે બધાં કેમ આ રૂટ પસંદ 

નથી કરતા તેનું આશ્ચ્ય્વ છ.ે અમે પસંદ કરી લીધો, એ જોઈ અમદાવાદથી આવેલા શ્ી 

કશ્યપની એક ટકુડીએ પણ. પેલા છાત્રો તો માગ્વન રૂટ ે જ જવાના આગ્િી રહ્ા.

સાંજ ેગામમાં જઈ જરૂરી દવાઓ, ગલુકોઝનાં પૅકેટ વગેરે લઈ આવ્યાં. અમને રકસૅક, 

બરડ ે ઉપાડવાના થેલા આપવામાં આવ્યા. એમાં માત્ર અત્યંત જરૂરી ચીજવસતુઓ ભરવા 

કહ્ું. અમારે જ એ બધું ઉપાડવાનું િતું.

પિાડોમાં પગે ચાલવાનો ખ્યાલ જ આનંદ આપી જા્ય છ.ે ત્રીસ વષ્વ પિેલાં હૃષીકેશથી 

બદરીનાથને માગગે ગરડચટ્ટી સુધી પગે ચાલ્યો િતો. એ હદવસમાં હૃષીકેશથી ્યાત્રીઓએ 

પગે જ જવું પડતું. પણ એ એક જ હદવસનો અનુભવ શચરસથા્યી બની ગ્યો છ.ે િવે 

આવતી કાલથી ફરી એવો અનુભવ મળવાનો છ,ે ઉતસાિમાં તરૈ્યારીઓ કરં છુ.ં પણ પલાણ 

નિીં આવે તેનો રંજ પણ ઊંડ ે ઊંડ ે અનુભવું છુ.ં
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વિેલી સવારે ઝટપટ તરૈ્યાર થવાનું િતું. એમ તો રાત્રે રકસૅકમાં બધી વસતુઓ ભરી 

રાખી િતી પણ સવારમાં થોડી તેમાં નાખવાની િતી. બાકીનો સામાન અિીં છોડીને જવાનું 

િતું. િજી તો આકાશમાં તારા િતા અને ઊઠી ગ્યાં. મીણબત્તીના અજવાળામાં કેટલું 

જોઈ શકા્ય? શ્ી પલાણની મદદથી બધું ઠીકઠાક ક્યુું. સટોરરૂમમાં વધારાનો સામાન મૂકી 

આવ્યાં. આમ તો અિીંથી જ પગે ચાલવાનું િતું પણ અમે શશડ્યુલ કરતાં એક હદવસ 

આગળ િોઈએ તો જ ગોઠવા્ય એમ િતું. એટલે એક હદવસની પદ્યાત્રા બસથી પૂરી 

કરવાની િતી. આ બસમાં માગ્વન રૂટ પર જનાર કણા્વટકની ટકુડી ઉપરાંત અમારી, જનેે 

વડોદરા ગ્ુપ નામ આપવામાં આવ્યું તે ટકુડી િતી. વડોદરાનાં છાત્રો સાથે અમદાવાદનાં 

અમે સાત િતાં.

ઊંચોનીચો વાંકોચૂકો પિાડી માગ્વ. મોટ ે ભાગે નદીને હકનારે હકનારે જા્ય. ઘડીમાં 

તમારી બાજુ પિાડ આવી જા્ય, ઘડીમાં જગંલનો ઢોળાવ. નીચે વિી જતી િો્ય નદી. બસ 

નીચે ઊતરી. અિીં િતો બે નદીઓનો સંગમ. શચનાબ અને મારવા નદીનો. િવે અિીંથી 

શચનાબનો સંગ છૂટી જશે. મારવા અમારી સાથે થશે. અમે બધા આનંદોલ્લાસમાં િતા. 

બસ, રસતાની એકધારે આવી ઊભી રિી. અિીં અમારે ઊતરી જવાનું િતું.

અિીંથી શરૂ થતી િતી અમારી પદ્યાત્રા. આમ તો સવારે હકસતવારથી નીકળ્ાં િોત 

તો સાંજ ે અિીં પિોંચત. પણ િવે અિીંથી આગળ જવાનું િતું. પલમાર લગભગ છ 

િજાર ફૂટની ઊંચાઈએ આવેલું છ.ે અિીંથી થોડુ ં ચઢીએ પછી કેમપ આવશે, ત્યાં નાસતો 

લઈ તરત જ આગળ ચાલવાનું િતું.

રકસૅક સાથે ચાલવાનો જ નિીં, ચઢવાનો્ય પિેલો અનુભવ આવ્યો. પિેલે જ પગલે 

પરીક્ા િો્ય તેમ અિીંથી સીધું ચઢાણ ચઢવાનું િતું. ખાલી િાથેપગે્ય દોહ્લંુ લાગે તો બરડ ે

રકસૅક સાથે તો! અમારે માથે િતી સનકૅપ, આંખે ગરૉગલસ, પગમાં િંટરશુઝ. િંટરશૂઝ 

ક્યે દિાડ ે પિે્યાું િો્ય? પગ તેમની સાથે સિકાર સાધી શકતા નિોતા. જોતજોતામાં તો 

પરસેવાનાં ઝરણ વિી ચાલ્યાં. ધમણની જમે શ્વાસ ચાલવા લાગ્યા. ઉલ્લાસ અને ઉછાળાથી 

ગીતો ગાતાં મોઢાં શવસફાહરત િતાં. અધૂરામાં પૂરં તડકો થઈ ગ્યો િતો. ઉપર ગામની 

સપાટીએ પિોંચતાં તો આ તડકામાં્ય તારા દેખાઈ ગ્યા. ઉપર જતાં િતાં, તેમ દૃશ્યો 

ખૂલતાં િતાં. પણ જુએ કોણ? ચઢી જવું, બસ ચઢી જવું – એ જ શનરધાર.

પલમા2માં કૅમપ િતો, પિાડી ગામ. સુંદર જગ્યા. તંબુમાં બેસવાનું અને શીતલ જલ 



પીવાનું એટલું તો ગમ્યું! પણ અમારે તરત ચાલવાનું િતું. જ ે પદ્યાત્રા સવારે શરૂ થવી 

જોઈએ તે િવે આકરા તડકામાં શરૂ થઈ.

આ રસતે કોઈ વાિન કદી પસાર થ્યું નથી. માત્ર ભારવાિી ખચચરોને ચાલવા જટેલી 

પિોળાઈ. ક્યાંક ઊંચાંનીચાં પગશથ્યાં, ક્યાંક માત્ર પથરા, ક્યાંક કાંકરા, ક્યાંક માટી, ઘડી 

ચઢો, ઘડી ઊતરો. વળાંકો એટલાં બધાં કે પેલી હિનદીની કિેવત િવે સમજા્ય કે નવ 

હદન ચલે અઢ ઼ાઈ કોસ. કાગડાઉડાણ અંતર તો માંડ સો-બસો મીટર થા્ય. જ્યારે આપણે 

ચાલ્યાં િોઈએ કેટલું બધું! બરડાને ભારે કટિ થતું, પગની તકલીફને તો પૂછ ે કોણ? ઠસે 

ખાતાંખાતાં એમને ચાલવાનું. આ આખો ખુલ્લો માગ્વ િતો. ક્યાંક ઝાડની છા્યા આવે. 

પણ કેટલી વાર? નીચે મારવા વિી જતી િતી પણ કેટલી બધી નીચે! િવે કોઈ કોઈની 

જોડ ે વાત નિોતું કરતું.

રસતે ખચચરો સાથે થા્ય કે સામે આવે. ઊભાં રિી વાટ આપવી પડ.ે જોતજોતામાં 

પસાર થઈ જા્ય. તેમની સાથે પસાર થઈ જા્ય િાંકનારા. અમને્ય થ્યું કે વજન ઉપાડીને 

ચાલતાં અમે્ય ખચચર. િવે થ્ંુય કે ‘આ તો જોઈએ,’ ‘આ તો જોઈએ જ’ એમ કરી જ ે

ભ્યુું િતું તે જ ભારરૂપ બની ગ્યું િતું. જરા ઠડંો પવન વિે કે એ સૂરજના તડકાને 

ભુલાવી દે. એ પવન જ અમારી શશકતને ઈંધણરૂપ િતો.

દોઢ વાગવા આવે, પછી્ય ભોજનની ઇચછા ન થા્ય? તેટલામાં એક વળાંક વટાવી જવેાં 

હદશા બદલીએ કે બે પિાડ ઉપરથી ધસમસતું એક ઝરણું દોડી વિી જા્ય. ભૂલી ગ્યાં 

કે બરડ ે બોજ છ.ે માથે સૂ્ય્વ અને ચરણે ડખંતા શૂઝ છ.ે અધૂરામાં પૂરં ઝાડ આવી ગ્યું 

બેસી પડ્ાં. રકસૅક ઉતારી ઝરણાં પાસે દોડી ગ્યાં. હિમસીકરનો શીતલ સપશ્વ તમામ 

થાક-તાપ િરી રહ્ો. પાણી પીધું – અમૃત આવું જ િશે? ઝાડની છા્યામાં ખાવાનું કાઢ્યું. 

આમ ખાવાનો ‘ટસે’ ક્યારે્ય નિોતો પડ્ો.

પછી ચાલવાનું શરૂ થ્યું. અમે અંતર ટૂકંાવવાના ખ્યાલથી પગદંડીનો માગ્વ લીધો. માંડ 

ફૂટ-બે ફૂટ પિોળી પિાડના ઢોળાવ પરની પગદંડી પર ચાલવાનું દુષકર િતું. ત્યાં કસોટી 

થઈ. એકદમ સાંકડ ે માગગે ઉપર ચઢવાનું. પગ મૂકવાની જગા નિીં. પગ ક્યાંક ઠરેવ્યો 

અને ખસક્યો તો ગ્યા. અમારી પિેલાં કેટલાંકને ચઢતાં જોઈ હિંમત િારી જવા્ય એવું 

િતું. રૂપા અને અશનલાબિેનને કહ્ું, પિેલાં મને જવા દો. રકસૅક મૂકીને આવું છુ.ં મેં 

ભ્યકંશપત ચરણ શસથર ક્યા્વ અને એક પગ ઊંચે ટકેવી આંચકો લીધો, જથેી અધધર થવા્ય 

પણ એની સાથે બરડા. પરના રકસૅકે પણ ‘જમપ’ લીધો – ઝાંખરાની એક ડાળી પકડી 



સંભાળી લીધું. જરા ચૂકી ગ્યો િોત... ઉપર પિોંચી જો્યું – અમારી ટકુડીના નેતા, એક 

શશક્ક, ઝાડની છાં્યમાં બેઠા િતા. તેમને મેં મદદ કરવા કહ્ું. પણ હફલસૂફની અદામાં 

તેમણે કહ્ું, ‘અિીં સૌએ સૌની રીતે સૌનો માગ્વ કાપવાનો છ.ે કોઈ કોઈને મદદ ન કરી 

શકે.’ અત્યારે એને શું કિેવું? િજી નીચે રૂપા, અશનલાબિેન, સૌ ઊભાં છ.ે િંુ રકસૅક 

ઉતારી મદદે જવાનો ઉપક્રમ કરં ના કરં ત્યાં બે સથાશનક માણસો ઉપર આવતા દેખા્યા. 

તેમના બરડ ે રૂપાની અને અશનલાબિેનની રકસૅક િતી. અને બન્નેએ બન્ને મહિલાઓને 

સમાશ્વાસનપૂવ્વક ટકેો આપ્યો િતો. ઉપર આવી, રકસૅક ઉતારી અમારો આભાર ઊંચકે 

તે પિેલાં ઝટપટ આગળ નીકળી ગ્યા. રૂપાના ચિેરા પર િજી ભ્ય િતો.

ઊતરતો પિોર િતો, પણ તાપ આકરો િતો. પિાડો તપ્યા િતા. ત્યાં વળી એક ઝરણું 

આવ્યું. ખૂબ ઊંચાઈએથી પડતું િતું. અમે ફરી શીતલ વાહર પીધાં. ત્યાં ફરી કશ્યપમંડળી 

આવી પિોંચી. િજી કેટલે દૂર? – એ સૌનો પ્શ્ન િતો. સાંજ પડવા આવી. જગંલ િવે શરૂ 

થતું િતું. તેની સાથે નીચે ઊતરવાનું િતું. નીચે ગીચ ઝાડીમાં કંઈ દેખાતું નિોતું. માત્ર 

મારવાના વિેવાનો અવાજ ઘૂમરાતો િતો. અમારી અને સૂરજની વચચે પિાડ આવી જતાં 

સાંજ પડી ગઈ એવું લાગ્યું. િવે અંધારં થઈ જશે. આ માગ્વ પણ ખરો જ િશે ને! ત્યાં 

સામે કૅમપશન્યામક લેવા આવ્યા િતા. તેમની વાણીમાં ઉતસાિ વિેતો િતો. અમે તેમની 

પાછળ ચાલ્યાં. ગાઢ જગંલ – િે, ‘વુડઝ આર લવલી, ડાક્વ ઍનડ ડીપ’ – પણ રાત પડ ે તે 

પિેલાં ઈખાલા કૅમપમાં પિોંચવું જોઈએ. અલબત્ત, કોઈ વચનો પાળવાનાં નિોતાં. ઈખાલા 

પિોંચ્યાં ત્યારે અંધારં થઈ ગ્યું િતું. ગાઢ જગંલનું એ અંધારં િતું,

પિાડનાં જગંલો વચચે ઇખાલા િતું. પિોંચ્યાં એવાં ઢગલો થઈ ગ્યાં. ગરમાગરમ ચા 

પીતાં ચેતન આવ્યું. જગંલ ખાતાનું રેસટ િાઉસ િતું. એક નાના ઝરણાને પાણીની નળીમાં 

થઈ વિેવાની ફરજ પાડવામાં આવી િતી. ચકલી વગરનો સતત વિેતો નળ. બિેનો માટ ે

લાકડાના રેસટ િાઉસમાં, ભાઈઓ માટ ે બિાર ખુલ્લામાં નાખેલા તંબુઓમાં ઉતારો િતો. 

પડાવનો પિેલો હદવસ. પગ ભરાઈ ગ્યા િતા, બરડો રિી ગ્યો િતો. આમ જ છકે 

સુધી ચાલવાનું િશે. અશનલાબિેને તો કહ્ું પણ ખરં – ઇઝ ઇટ વથ્વવ્યિાઇલ?

કશ્ય5 મંડળીના બૂરા િાલ િતા. છોકરાઓ બિુ થાક્યા લાગતા નિોતા. બૂટ કાઢીને 

બધા પગ જોતા િતા, ક્યાં કેટલા ડખં્યા છ.ે િવે આગળ જવું કે નિીં – એવો પ્શ્ન થ્યો. 

અશનલાબિેને રૂપાને પૂછ્યું, ‘કેમ રૂપા, કાલે આગળ જઈશું ને?’ રૂપાની આંખમાં આંસુ 

આવી ગ્યાં. કશું બોલી નિીં, પણ રૂપાનો જવાબ સપટિ િતો. ત્યાં કશ્યપે કહ્ું – અમે તો 

આગળ જવાનું મુલતવી રાખીએ છીએ! અશનલાબિેને કહ્ું – ચાલો, િવે કાલની વાત કાલે.



ચારેક ધાબળા લઈ તંબુમાં ગ્યો. બધા છોકરાઓ અિીં િતા. બે ધાબળા પાથરી બે 

ઓઢવા રાખ્યા, મીણબત્તીના અજવાળામાં આ્યોડકેસ 5ગે ઘસ્યું. ત્યાં કોઈએ સાપની વાત 

કાઢી. અિીં સાપ આવે છ.ે છોકરાઓ જરા ગભરા્યા. બધાં અંગ્ેજીમાં વધારે બોલતા. 

ત્યાં એક છોકરાએ તંબુનો છડેો ઊંચે કરી, બૅટરીનું અજવાળું ફેંક્યું, અને ‘સનેઈક, સનેઈક, 

સનેઈક’ કરતો એ ઊછળ્ો. એમના પેલા શસથતપ્જ્ શશક્ક અડધા ઊભા થઈ ગ્યા અને 

નાનો હિમાંશુ પેલે છડેથેી ‘અંકલ!’ ચીસ પાડી મને આવી બાઝી પડ્ો. ‘ગ્ીન સનેઈક, 

ગ્ીન સનેઈક’ પેલો ગભરા્યેલા અવાજ ેબોલતો િતો. પછી તો બધે જો્યું, પણ કંઈ નિોતું. 

બધા માંડ જપં્યા. જોતજોતામાં ઊંઘી ગ્યા, પણ મને ઊંઘ નથી. દસ હદવસ આમ ચાલવાનું 

છ!ે પુરાણા જગંલમાં પવન સૂસવાતો રહ્ો અને નીચે નદીનો ઘુઘવાટ થતો રહ્ો.



૨૯ મે

પિાડોના જગંલોમાં સવાર ખુશનુમાઈ લઈને આવી ગઈ. કાલનો દેિને ઢગલો કરી દેતો 

થાક ક્યાં ગ્યો? તંબુની બિાર આવીને જો્યું તો કેવી રમ્યસથલીમાં રાત ગુજારી િતી તેનો 

અનુભવ થ્યો. જમણી બાજુએ ઊંચા ને ઊંચા જતા પિાડો પર તેમનાથી્ય ઊંચાં ચીડ 

વૃક્ોની ટોચો પર કોમળ તડકો પથરા્યો િતો, તે પાંદડાં વચચેથી ચળાઈને ક્યાંક ત્રાંસાં 

લાંબાં પ્કાશશબંબ રચતો નીચેનાં સૂકાં પાંદડાંને સૌનદ્ય્વથી રશસત કરતો િતો. ડાબી બાજુએ 

નીચે ને નીચે ઢળતો જતો ઢોળાવ છકે નીચે વિેતી મારવામાં ડબૂકી લગાવી જતો િતો.

રેસટ િાઉસની જમણી બાજુએ 5િાડોની ઉપત્યકા 52 માગ્વ ચાલ્યો જતો િતો. તેના 

પર અવરજવર શરૂ થઈ િતી. પવન ગાલ ઠડંા કરી દેતો િતો. ગરમ ગરમ ચામાંથી 

વરાળ નીકળતી િતી અને અમારા મોંમાંથી પણ વરાળ નીકળતી િતી. થોડી વારમાં જ 

પેલા માગ્વ પર નીકળી પડવાનું િતું, પણ ગઈ કાલની શવષમ પદ્યાત્રાનું સમરણ થતાં 

ચરણ એકદમ શશશથલ થઈ આવ્યા. મનમાં થ્યું, આજનો એક હદવસ અિીં રિી પડીએ, 

આવતી કાલે ચાલશું.

અિીં રિી પડનાર ઘણાં િતાં. અિીંથી પાછાં જનારાં, તેથી પણ વધારે. હિમાલ્યના 

પિાડોમાં પગપાળા ચાલવાના રરૉમેશનટક ખ્યાલથી આવેલાઓમાંનાં ઘણાં માટ ે વાસતશવક 

વાટ વસમી િતી. અમદાવાદની અમારી સાથેની શ્ી કશ્ય5 મંડળીએ ઊઠતાંવેંત તો કિેલું, 

આપણે આગળ જઈએ જ છીએ, પણ પછી થોડી વારમાં કિે, અમે તો નથી જતાં, આજ ે

અિીં રિીશું, કાલે પાછાં. આગળ જઈને ભરાઈ પડીએ એના કરતાં...

વડોદરા મંડળીમાંથી બેત્રણ બિેનોએ પણ પાછાં વળી જવાનું શવચા્યુું. મારા મનમાં પાછા 

જવાનો તો નિીં, પણ એકાદ હદવસ રિી પડવાનો શવચાર િતો. રૂપા એક અશનણ્વ્યની 

શસથશતમાં િતી, તેણે નત નેત્રે કહ્ું, ‘તમે બધાં જાઓ, િંુ આજ ે અિીં રિીશ, આવતી 

કાલે બીજાં પાછાં ફરનારની સાથે હિમનગરની મુખ્ય છાવણીમાં જતી રિીશ અને ત્યાંની 

વ્યવસથામાં મદદ કરીશ.’ મુખ્ય છાવણીની વ્યવસથામાં આવાં ઘણાં પદ્યાત્રીઓ સવ્યંસેવકો 

બન્યાં િતાં. મેં મારો શવચાર સૂચવ્યો. અશનલાબિેને કહ્ું, ‘જો આગળ જવું જ િો્ય તો 

આજ ેજ નીકળી જવું જોઈએ. આજ ેજો અિીં રહ્ાં તો પછી આગળ કદાચ જવાની ઇચછા 

ન્યે થા્ય. એવું કરીએ કે આજ ે આપણે ચાલીએ અને િવે પછીની છાવણીમાં પિોંચ્યા 

પછી એવું લાગશે કે િવે આગળ વધવાની િામ નથી. તો ત્યાંની છાવણીમાં એકાદ-બે 

હદવસ રિી પાછાં વળી જઈશું.’ વાત ગમતી નિોતી. પણ વડોદરાનાં ભાઈ-બિેનો્ય જવા 



તરૈ્યાર થતાં િતાં તે જોઈ શવચા્યુું – ચાલો ત્યારે. પછી તો રૂપા પણ તરૈ્યાર થઈ.

જવા તરૈ્યાર થવાનું નક્ી ક્યુું પછી પિેલું જ ે કામ ક્યુું તે અમારી અપહરગ્િ વૃશત્તને 

પ્કટવા દેવાનું. સામાન ઓછો કરી કાઢવાનું શવચા્યુું. કપડાંની એક જ જોડ વધારે, આખી 

ડા્યરીને બદલે થોડાં છૂટક પાનાં. બાઇનોક્યુલર, ઓઢવાની શાલ સુધધાં, એક આખો રકસૅક 

ઓછો કરી નાખ્યો, થોડી જરૂરી વસતુઓ એક બગલથેલામાં રાખી, જથેી વારાફરતી િળવાં 

થઈ શકા્ય. આ છાવણીમાં અઠવાહડ્યા પછી પાછાં આવવાનું િતું. સામાન ઓછો કરવાના 

ઉતસાિમાં મેં એક વધારાનું પિેરણ જ ેજોઈએ તે્ય કાઢી નાખેલું, તે તો પછી ખબર પડી.

કૅમપના શન્યામકે બધાંને ભેગાં કરી સૂચનાઓ આપી. બંગાળી બાબુ િતા – શશકતપ્સાદ. 

બિુ વાચાળ. એક એક વાક્ય પછી ઓ.કે. પ્શ્ાથ્વ ઢબે બોલે, ‘બધાંનાં રકસૅક તરૈ્યાર થઈ 

ગ્યા િશે, ઓ. કે.? િવે દસ શમશનટ પછી નીકળવાનું છ.ે અિીંથી િવે સીધે ને સીધે 

રસતે ચાલવાનું છ.ે ઓ. કે.? – તમે લગભગ અડધો કલાક ચાલશો, પછી સામે જોશો, 

તમને બરફમંહડત એક શ્વેત પવ્વતશશખર દેખાશે. ઓ. કે.? તે જ બ્રહ્ા...ઓ. કે.? પછી 

દસ શમશનટ ચાલશો એટલે એ નિીં દેખા્ય. ઓ. કે.? રસતામાં આજ ે તો એક િોટલે 

આવશે. તમને ત્યાં ચા મળી શકશે. ઓ. કે.? આમ તેણે પાંચ-સાત શમશનટ રસતામાં કેમ 

ચાલવું, ડાબી બાજુની ઊંડી ખીણમાં વિેતી નદી તરફ વારેવારે ન જોવું, ઝરણાંનું ઠડંુ ં

પાણી એકદમ ન પીવું, ઝરણું ઓળંગતાં પગ પાણીમાં પડ ે તો તરત જ મોજાં બદલી 

નાખવાં – વગેરે સૂચનાઓ આપી છવેટ ે કહ્ું, ‘જ્યારે તમારા રસતાની એક ધારે લાકડાનું 

એક મકાન આવે અને તેની ઓસરીમાં બેસીને એક દરજી સીવતો તમે જુઓ એટલે 

સમજજો, તમારો પછીનો મુકામ આવી પિોંચ્યો છ,ે ઓ. કે.?’

દસ શમશનટ પછી તો લંચબરૉકસમાં બપોરનું ખાવાનું ભરી અમે રસતે ચાલી રહ્ાં િતાં. 

બિુ જ અનુકૂળ માગ્વ, જગંલછા્યા, પિાડના પેટાળ પર ચાલ્યો જતો િતો. આજ ે બિુ 

ચઢઊતર નિોતી, કંઈ નહિ તો શરૂઆતમાં તો નહિ જ. અમને થ્યું, સારં થ્યું. નીકળી 

જ પડ્ાં. અમારા િવે બાકી રિેલાં પંદર પદ્યાત્રીઓના ગ્ૂપમાં સૌથી નાનો િતો હિમાંશુ. 

નાની રકસૅક એને બરડ ે િતી. ચાલતાં ચાલતાં દોડ,ે િાંફે. વળી બેસે એવો રકસૅક સમેત 

આડો પડી જા્ય. બીજા છોકરાઓ પણ તરવહર્યા િતા. એકબીજાની મદદ માટ ે તતપર. 

પણ તેમની સાથે આવેલા તેમના શશક્ક િતા જાણે વીતરાગ. છોકરાઓ પોતે પોતાનું ફોડી 

લેતા. માગગે આવતાં ઝરણાંઓ જવેા ચંચલ અને શશકતસ્તોતભ્યા્વ. િંુ એમને માટ ે ‘અંકલ’ 

િતો. બધા આગળ-પાછળ બબબે ત્રણ ત્રણના ગ્ૂપમાં ચાલ્યા જતા િતા.



અિો...! બરડ ેભાર સમેત અમે ઊભાં રિી ગ્યાં! કેવું અદભુત દશ્વન! શ્વેત હિમમંહડત 

પવ્વતશશખર. આ જ બ્રહ્ા! જુઓ!

એકદમ શ્વેત. કેવળ શ્વેત. તેની બન્ને બાજુ બે પિાડ – એકદમ લીલા, ન્યા્વ લીલાંછમ, 

બે લીલાછમ પિાડોની ફ્ેમ વચચે શ્વેત બ્રહ્ા. સામે ત્રણ શશખર. લીલું, શ્વેત, લીલું. જોતા જ 

રિી ગ્યા. રંગ અને આકૃશતની કેવી મનોિર ભવ્ય છશબ! પિાડો વચચે ઊગતા સૂરજનાં 

શચત્રો અમારા શચત્રશશક્ક દોરાવતા. પિાડમાંની વળી પાછી વિેતી નદી િો્ય, નદીમાં 

િોડી િો્ય, પિાડ પર ઝાડ િો્ય, આકાશમાં પંખી િો્ય...અિીં ઘણું બધું િતું, પણ બે 

પિાડ વચચે સૂરજ નિીં, ત્રીજો પિાડ. શ્વેત પાવનતવ જાણે ધ્યાનમનિ છ.ે

અમે શસથર થઈ ગ્યેલાં ચરણ ઉપાડ્ાં. થોડીવાર સુધી શ્વેત શશખર દેખા્યા ક્યુું, પછી 

જરા અમારો રસતો વળ્ો કે અંતધા્વન. એ્ય તે ઠીક થ્યું. આટલી લાંબી ક્ણો સુધી આવા 

ઉતકટ સૌનદ્ય્વનો સાક્ાતકાર શવહ્લ કરી દે છ,ે બેચેન કરી દે છ.ે પણ પેલા લીલાછમ 

પિાડ તો થોડા થોડા દેખાતા િતા. પછી સમજા્યું કે એ ત્રણ પિાડો સીધી િરોળમાં 

નિોતા, એકબીજાની નજીક પણ નિોતા. પણ આકાશમાં એકબીજાથી દૂર રિેતા તારાઓની 

એકસાથે િોવાની આકૃશત રચા્ય કંઈક એ એવું િતું. હિમાલ્યની પંદરસો માઈલની લંબાઈમાં 

આવી તો કેટલીક અદભુત સૌનદ્ય્વ-સથલીઓ િશે. આ તો એક. એ એકને જોતાં જો 

આમ થતું િો્ય તો પછી સતત આવાં અનેક સૌનદ્ય્વદશ્વન કરનારનું તો પૂછવું શું? મને 

થતું િતું, આપણા ઋશષમુશનઓમાં સંસારીઓ કરતાં કંઈ ઓછો આસશકતભાવ નિીં િો્ય. 

માત્ર આસશકતનાં કેનદ્રો જ અલગ અલગ એટલું. હિમાલ્યની આ આસશકત હિમાલ્યના 

સૌનદ્ય્વમાંથી જ જનમી િશે ને! વરૈરાગી ભતૃ્વિહરને ગંગાતરંગહિમસીક2શીતલ હિમવતનાં 

ચાર સથલોની કેટલી આસશકત િતી! આજ ે પલાણ સાથે િોત!

આજ ે માગ્વ પર સથાશનક લોકો વધારે મળતા, ખચચરો પણ. રસતાની ડાબી બાજુએ 

નદી તરફના ઢોળાવ પર ક્યાંક ક્યાંક પગશથ્યાં પદ્શતની ખેતી િતી. ઘઉં લિેરાતાં િતા. 

નદી મારવા ક્યારેક એટલી બધી ઊંડી ઊતરી જતી કે તેના િોવાનો ખ્યાલ તેના વિેવાના 

ખરખર અવાજથી આવતો, ક્યારેક તેનો પ્વાિ નીચે નજર કરતાં જોઈ શકાતો અને એક 

સથળે તો રસતાની લગોલગ આવી ગઈ, આ પેલી જા્ય.

અને આ પેલી િોટલે. િોટલે શું? બે ઓરડા અને આગળ ઓસરી. આંગણામાં 

લાકડાના બાંકડા. અશગ્યાર વાગ્યા સુધી એકધારં ચાલીને થાક્યા િતા, શવશ્ામ કરવાને 

અમે લા્યક બન્યા િતા. બરડથેી રકસૅક ઉતારી 'િાશ' કરી. આવા ઠડંા મુલકમાં પણ 



પરસેવો લૂછો. અંદર ઓરડામાં ખાટલા િતા. તે પર બેઠો. ચા પીધી.

આજ ેઅમારી ટકુડીથી અમે આગળ િતા. આગળ રિેનારને ચાલવાનો ઉતસાિ રિેતો 

િો્ય છ.ે થોડી વારમાં તો અમે પાછા ચાલતા િતા. નદી એકદમ પાસે દેખાઈ. એક 

ખેતરવા. ખેતર પાર કરો એટલે નદી, પણ કેવી નદી! પથથરોમાં માથું અફાળતી રઘવાટ 

કરતી જાણે. પથથરની એક વાડ ઉપર રકસૅક ઉતારી િંુ નદી પાસે ગ્યો, નીચા વળી 

બીતાં બીતાં તેનું પાણી િાથમાં લીધું, પીધું. પ્વાિમાં પગ દેવાનો શવચાર પણ ના આવે.

વળી માગ્વમાં આજ ે ઝરણાં જ ઝરણાં. જમણી બાજુના પિાડોમાંથી ફૂટી, ઊંચાઈથી 

પડતું મેલી, પેલી નદી તરફ વિી જતાં િતાં. કેટલીક પાણીની સેરો તો આપણી ઊંચાઈને 

સમાંતર પિાડના પેટમાંથી નીકળી આવતી િો્ય. ક્યાંક તો વાંસની એક નળી એ પિાડના 

પેટમાં ઘુસાડી િો્ય અને નળીમાંથી પાણી પડતું િો્ય! અમને સાવધાન કરવામાં આવ્યા 

િતા કે ઝરણાનું સીધું ઠડંુ ં પાણી ન પીવું. પણ એમ કંઈ બધી વાત માની મના્ય!

ઉપરથી ધોધરૂપે ઝરણું પડતું િો્ય, પાસે થઈને પસાર થઈએ કે શીતલ હિમસીકરોનો 

સપશ્વ દેિની સકલ કલાશનત, શ્ાશનતને િરી લે. એનું દશ્વન પ્સન્નતા આપી રિે. પછી ઊભાં 

ઊભાં જ ખોબો ધરી ઘૂંટ-બે ઘૂંટ પાણી પીધા વગર કેમ રિેવા્ય! એટલું બધું ‘શમટિ’ લાગે 

કે જાણે પીધા જ કરીએ. મોંએથી પેટ સુધી પિોંચે ત્યાં ઠડંો મારગ

રસતામાં જરા સમતળ જગા આવી. બપોરનો તડકો આકરો થ્યો િતો. ઝાડની છા્યામાં 

બેસી પડ્ાં. જમવાનું કાઢ્યું. લંચબરૉકસમાં બધું ઠરી ગ્યું િતું, પણ અિીં તો એનો્ય 

અનન્ય સવાદ. ક્ુધાતુરાણાં ન રશચન્વ વેલા. માગગે ચાલતાં બિુ આરામ ન થઈ જા્ય તેનો 

ખ્યાલ રાખવો પડતો. નિીંતર પછી પગ આળસી જા્ય. ચાલ્યાં. વળી પાછુ ં ઝરણું. ધોધ 

જ કિો. પિાડની સીધી કરોડ સાથે અફળાતું, પછડાતું, નીચે ઊતરતું, ભૂરી ઝાં્યવાળું 

ફનેશ્વર જળ. ઝરણું રસતા પર પથરાઈને જા્ય. પસાર કરવું પડશે. પાણી વચચે પથથરો 

ગોઠવેલા િતા, તેના પર સાવધાનીથી પગ દઈ દઈને. જો પાણીમાં પગ પડ્ો તો પછી 

તરત જ બિાર નીકળી બૂટ કાઢી મોજાં બદલી નાખવાં જ રહ્ાં. છોકરાઓ ફટાફટ 

પસાર થઈ ગ્યા. રૂપા સાચવી સાચવીને નૃત્યનો લ્યતાલ મેળવતી િો્ય તેમ પગ મૂકતી 

િતી, લ્યભંગ થ્યો તેમ પગ સીધો પાણીમાં, અને એને જરા કિંુ કે ‘સાચવ’ તે પિેલાં, 

જ ે 5ર મેં ચરણ ટકેવ્યો િતો તે પથથર ડગતાં, િંુ્ય પાણીમાં. પગને કેટલું બધું ગમ્યું!

ક્યારેક ખુલ્લો રસતો આવતો, ક્યારેક છા્યાદાર. ક્યારેક ચઢવાનું આવતું, ક્યારેક 

ઊતરવાનું. જરા પાછળ નજર કરીએ તો પિાડના શસફત પેટ પર જ ેમારગ અમે ચાલીને 



આવ્યા તેનો જાણે પટ્ટો દેખા્ય. પિાડ દામોદર બની જા્ય. સૂરજ નમતો િતો, ખુલ્લા 

પિાડો અકારા લાગતા િતા. અમારા પગ પણ િવે ગરબા ગાતા િતા અને િજી પેલી 

દરજીની દુકાન આવતી નિોતી. ત્યાં દૂર મકાનો જવેું દેખા્યું. ત્યાં પિોંચતાં્ય ઘણી વાર 

થઈ. િજી દરજીનું ઘર ક્યાં? વળી પાછુ ંઝરણું. પાણી પર આડા નાખેલા એક લાકડા પર 

સમતુલા જાળવતાં પસાર કરવાનું િતું. ત્યાં ઢાળ ઉપરથી એક નમણો ઘોડસેવાર ઊતરી 

આવ્યો, ક્ણેક તો લોકવાતા્વનો રાજકુમાર લાગ્યો. એણે ગરદન નમાવી શસમત ક્યુું અને 

ઘોડાને ઊભો રાખ્યો અને અમને ઝરણું પાર કરવા દીધું.

છવેટ ે લાકડાનું ઘર આવ્યું. સંચો પડ્ો િતો, પણ દરજી નિોતો. ભલે, પણ િવે 

મુકામ નજીક િતો. થાકને લીધે િશે અથવા તો તડકો ગમતો નિોતો. િંુ જરા આગળ 

થ્યો. ત્યાં એક ત્યાંનો શનશાશળ્યો મળ્ો. મારી સાથે ચાલવા લાગ્યો. એટલંુ જ નિીં મારો 

થેલો પણ લઈ લીધો. ગામ આવ્યું. તેને બાજુમાં રાખી, ખેતર-શેઢાની સાંકડી કેડીઓ અને 

ગામ બિારના એક મિોલ્લાની શેરીઓ વટાવી છાવણી પર પિોંચ્યો. આ સોનદર! એનું 

નામ માત્ર ‘સુંદર’ િોવું જોઈએ. થોડી વારમાં સૌ આવી પિોંચ્યાં.

નાનાં નાનાં ખેતરો વચચે તંબુઓ નાખેલા િતા. ઉગમણે ઊંચા ઢોળાવવાળો વૃક્ોથી 

આછો આછો છવા્યેલો પિાડ. ઢોળાવ પર િતાં લાકડાનાં નાનાં ઘરો. દશક્ણે, જ ે તરફથી 

આવ્યાં િતાં, તે તરફ દૂર ઊંચાં ઊંચાં શશખરો દેખાતાં િતાં. તેમના પર િજી પૂરેપૂરો 

બરફ ઓગળ્ો નિોતો, થોડાંક ખુલ્લાં થ્યાં િતાં. આથમણે થોડ ે દૂર સુધી ખેતર, પછી 

નદી તરફ ઊતરી જતો. ઢોળાવ, અને પછી ઊંચા પિાડો, ઉત્તર તરફ ઊંચી ટકેરીઓ. 

આવી મનોરમ જગ્યા વચચે સોનદર! િજી તડકા િતા. પિાડ પર પથરા્યેલા તે ગમતા 

િતા. તંબુમાં ઉતારો લીધો.

વરૉટરપરૉઇનટ જરા દૂર િતું. એમ તો બાજુમાં એક ઝરણ વિી જતું િતું, પણ ખેતરો 

વચચેથી વિેતું િોવાથી પાણી મટ-મેલું િતું. વરૉટરપોઇનટ ે ગ્યાં. જરા ઊંચી જમીનમાંથી 

પાણીની ધાર દ્રવતી િતી. કણા્વટકની ટકુડીની બિેનો સનાન કરવા ઇચછતી િતી. રાિ 

જોવી પડી. આજ ે મને નાિવાનો શવચાર િતો. પણ સાંજની સાથે જોતજોતામાં ઠડંી પણ 

ઊતરવા લાગી. પેલી બિેનોએ શવચાર બદલ્યો અને ઝટપટ િાથમોં ધોઈ ચાલી ગઈ. 

ભાઈઓનો વારો આવ્યો. અડધા કોસ જટેલું પાણી આવતું િતું. વારાફરતી નવા્ય તેમ 

િતું. ત્યાં તો પારો જાણે એકદમ નીચે ન ઊતરી ગ્યો િો્ય! ઠડંી એકદમ વધી ગઈ. 

આખરે મારો વારો આવ્યો. પાણી નીચે બેસી જ ગ્યો. ઓગળેલો બરફ જ જાણે શરીર 

પર વિી રહ્ો, પણ એની સાથે થાક પણ વિી ગ્યો.



આથમતા પહરદૃશ્યમાં ચારે બાજુએ પિાડ વચચે અિીં બધું રમણી્ય લાગતું િતું. 

બિાર ઘાસમાં કામળો પાથરી આથમતા તડકામાં બેઠાં. જમવાની થોડી વાર િતી. બાજુમાં 

ચૂલા સળગી રહ્ા િતા. ત્યાં સુધી ગોળચણા ખાધા. જમ્યા પછી કૅમપફા્યર, અશનિ 

સળગી ઊઠો, દીવા તો િતા નિીં. દૂર પિાડના ઢોળાવ પર દીવાઓ પેટા્યા, વૃક્ોના 

અંતરાલમાંથી એકલદોકલ, જાણે શસથર આશગ્યા. અશનિજવાળાની આસપાસ બેઠાંબેઠાં આ 

બધું જોવાનું ગમતું િતું. પ્ાનતપ્ાનતનાં ગીતો ગવાતાં િતાં. ઘોડા પર જ ે પેલા અસવારને 

જો્યો િતો, તે્ય અમારા કૅમપફા્યરમાં શાશમલ થ્યો િતો. એણે બિુ સરસ ગા્યું. બધી 

રીતે શચત્ત પ્સન્ન િતું. િવે તો રૂપાએ પણ કહ્ું, કાલે આગળ જઈશું.

આકાશ એકદમ ચોખખું િતું. તારાઓ ઝળાંઝળાં પ્ગટી ઊઠા, દ્યુશતવંત. તારાખશચત 

આ આકાશ! આ અશનિ! અશનિના ભડકા વચચે ઝબકી જતાં પિાડ. રાત સાથે ઠડંી 

ઊતરી આવી. ધાબળાઓમાં ઢબૂરાઈ જવું પડશે, આ સાત િજાર ફૂટની ઊંચાઈએ.



૩૦ મે

આજની સવાર રોજની જમે તાજગી લઈને આવી િતી, પણ આકાશમાં વાદળ િતાં, 

અિીં વરસાદ ગમે ત્યારે પડી જા્ય. વરસાદ પડ ેતો ચાલવાનું જરા મુશકેલીભ્યુું બની જા્ય. 

પણ ચાલવું તો રહ્ું ક્યાંક વાદળ િટતાં તડકો ફેલાતો. પછી તો જાણે તડકાછાં્યડાની 

રમત ચાલી. શ્ાવણની આબોિવા જામી ગઈ.

ચાલવાનું શરૂ ક્યુું, સામે ટકેરી દેખાતી િતી ત્યાં પિોંચી આગળ જવાનું િતું, પણ 

તે માટ ે મોટુ ં ચક્ર લગાવવું પડ ે તેમ િતું. અિીંથી કણા્વટકની ટકુડી શસશશી િાનઝલ થઈ 

મેગન પાસને માગગે જવાની િતી. એ ટકુડીને આજ ે પાંચ હકલોમીટર જ ચાલવાનું િતું 

અમારે પંદરેક પિાડી હકલોમીટર કાપવાના િતા, એટલે અમારી ટકુડી નીકળી પડી, પણ 

કોણ જાણે આજ ે શરૂઆતથી બેત્રણ જૂથ અલગ અલગ જ થઈ ગ્યાં.

સામેની ટકેરીનું ચઢાણ શરૂ થ્યું. શનશાશળ્યાઓ દફતર ભરાવીને ભણવા ઊપડ્ા 

િતા. િસતા હકલકતા ચાલ્યા જા્ય, અમે શ્વાસભેર ચાલીએ. વાત કરવાનું તો પોસા્ય 

નિીં. મોંમાંથી સવર કરતાં શ્વાસ વધારે નીકળે. ટકેરીની ટોચ પાસે અખરોટનું ઝાડ િતું, 

ત્યાંથી ગામ ભણી રસતો જતો િતો. ગામમાં લાકડાનાં ઘર ટકેરીના ઢોળાવ પર િતાં. 

િવે અમારી સાથે મારવા નદીનો નિીં, નંતનાલાનો પ્વાિ િતો. ‘નાલા’ શબદથી ભરમાવું 

નિીં. સવેગે વિી જતો શવપુલ વાહરઓઘ એ િતો.

ગામની ભાગોળમાંથી ખચચરમાગગે જવાને બદલે કોઈએ અમને ખેતરો વચચે થઈને 

જતી પગદંડીએ વાળી દીધાં, માગ્વ ટૂકંો પણ અમારે માટ ે દુગ્વમ. શરૂઆતમાં તો ખેતરોને 

શેઢશેેઢ ેચાલવાનું ખેતરોમાં ડાંગરની રોપણી ચાલતી િતી. રોપણી કરવામાં મુખ્યતવે સ્તીઓ 

િતી. એકદમ ગોરાં બદન. અમને ભારવાિી બનીને જતાં જોઈ, કામ કરતાં થંભી જઈ 

જોઈ રિેલી. ત્રણચાર હદવસથી જ આ માગ્વ પર અમારા જવેાં પદ્યાત્રીઓ જઈ રહ્ાં 

િતાં. શેઢ ે સાચવીને ચાલવું પડતું, ક્યારામાં પગ પડ ે તો કાદશવ્યા થઈ જવા્ય. ખેતર 

પૂરાં થ્યાં અને નાલાને કાંઠકેાંઠ ે પાતળી કેડી શરૂ થઈ. આ કેડી પર નાળું ઘણું નજીક 

િતું. ક્યારેક તો જલસીકરો ઊડીને આપણને છાંટી જા્ય.

વાદળ ઘેરાતાં જતાં િતાં. િવામાન ઠડંુ ં થતું ગ્યું. ઘનઘોર વષા્વનો હદવસ િો્ય એવું 

વાતાવરણ. પડુ ં પડુ ં કરતો વરસાદ પડવા લાગ્યો. ભીના તો થવા્ય જ નિીં. અિીં માંદા 

પડ્ા તો આવી બન્યું. કોઈ દાકતર ના મળે, કોઈ વાિન ના મળે. તરત જ રકસૅકમાંથી 

બધાએ રેઈનકોટ કાઢ્ા. પિેરી લીધા. રકસેકને પલાશસટક વીંટાળી દીધું. કેડી લપસણી 

બની િતી. અમારી આગળ એક સથાશનક 'ચાચા' જતા િતા. અમારી સાથે ચાલવાની 



તેમને શવનંતી કરી.

એમણે ગશત ધીમી કરી. એમની પાસે ઓઢવાનું કશું નિોતું પલળતા જતા િતા, પણ 

ઉપરનો કોટ એટલો જાડો લાગતો િતો કે પાણીને તેમના શરીર સુધી પિોંચવા પહરશ્મ 

કરવો પડ.ે એક બાજુ ઘુઘવાટ સાથે વિી જતું નાળું, ઉપરથી પડતો વરસાદ, ફંૂકાતો ઠડંો 

પવન અને લપસણો માગ્વ! આજ ેકસોટી થશે કે શું? આ બાજુ કૅમપમાં પાછા જવાનું પણ 

િવે સિેલું નિોતું. પેલા ‘ચાચા’ ન િોત તો અમારી ખરે વલે થાત, કેમ કે ત્યાં રસતા 

વચચે જ ઉપરથી એક ઝરણું વિી આવતું િતું. તેને ઓળંગવાનું િતું, પાણીમાં પગ ન 

પડ ે તેવી રીતે. ઝરણાની શોભા જોવા જવેી મનશસથશત નિોતી. વરસાદ િંમેશાં ગમ્યો છ,ે 

કોઈ ને કોઈ બિાને બિાર નીકળીને પલળવાનો આનંદ લીધો છ.ે પણ આજ! ‘ચાચા’એ 

બધાંનો િાથ પકડી ઝરણું પાર કરાવ્યું અને પછી એ ઝડપ વધારી આગળ નીકળી ગ્યા.

એટલામાં તો વરસાદ બંધ થઈ ગ્યો. થોડી વાર ચાલ્યા પછી એક લાકડાનો પુલ આવ્યો. 

અિીં નંતનાલા ઊંચાઈએથી એકદમ નીચે ઊતરે છ.ે એના માગ્વમાં િજારો મણની શશલાઓ 

આડીઅવળી પડી છ.ે તેમને માથે પોતાનું માથું અફાળી અફાળીને ભ્યંકર ઘુઘવાટ સાથે 

ક્રોધોનમત્ત તે વિી રહ્ું છ.ે પુલ ઉપરથી એ દશ્વન રોમિષ્વણ િતું. સામે કાંઠ ેજઈ રકસૅક 

નીચે ઉતા્યા્વ. રેઈનકોટ કાઢી નાખ્યા. એકદમ તડકો શરૂ થઈ ગ્યો. િવે ગરૉગલસ પિે્યા્વ, 

સનકૅપ ચઢાવી પાછુ ં ચઢવાનું શરૂ થ્યું. ત્યાં સામેથી કેટલાંક સથાશનક માણસો ઝડપથી 

ચાલ્યાં આવતાં િતાં, જાણે નંતનાલા. ફટાફટ પગ ઉપાડતાં જોતજોતામાં નજર આગળથી 

નીકળી જતાં. તડકામાં અમારી િાંફ વધતી જતી િતી, પણ ચાલચાલ ક્યુું. આજુબાજુ કેવું 

લોભામણું િતું; આમ તો સૌનદ્ય્વ માણવા નીકળ્ાં િતાં. અિીં ચારે બાજુએ આ પિાડોમાં, 

આ વિી જતાં નંતનાલામાં, આ દેવદારનાં ઊંચાં વૃક્ોમાં, આ પંખીઓના અવાજમાં. સામે 

ઢોળાવ પરનાં નાનાં ઘરોમાં એ ફેલા્યું િતું, પણ ડોક ઊંચી કરીને ઊભાં રિીએ તો ને!

નીચે ઊતરવાનું આવ્યું. એક મેદાન જવેું િતું. આ બાજુથી એક ઝરણું આવી નંતનાલાને 

મળી જતું િતું. િવે થોડુ ં પેટમાં નાખવું જોઈએ. લંચબરૉકસ બિાર નીકળ્ાં, ખાધું. ઝરણાંને 

કાંઠ ે જઈ પાણી પીધું. લંચબરૉકસ સાફ ક્યાું, પણ ચીકાશ જલદીથી છૂટ ે જ નિીં. અિીં 

ગુજ્જરોની વસતીના તંબુ િતા. તેમના ડાશઘ્યા કૂતરાની બીક લાગે, ગુજ્જરોની્ય બીક લાગે. 

તમને જોતાં જ તમારી પાસે આવે. દવાની ટીકડીઓ માગે. માથા તરફ ઇંશગત કરી, પેટ 

તરફ ઇંશગત કરી, એમ કે માથું દુખે છ,ે પેટ દુઃખે છ,ે દવા આપો. કોઈ પણ ટીકડી આપો 

એટલે રાજી થઈ જા્ય. અમારી પાસે ખૂબ એ.પી.સી. િતી, તેમાંથી આપીએ.



આજ ગઈ કાલ જટેલાં ઝાડ નિોતાં આવતાં. પણ, ચાલવાનું વધારે કઠણ િતું. એક 

ઘટાદાર વળાંકના ભીના માગ્વ પર આગળ ગ્યાં કે ટોપલીઓ બગલમાં લઈ ચાર કાશમીરી 

કન્યાઓ આવતી જોઈ. ચારે્ય લગભગ સરખી વ્યની રૂપાળી. કાશમીરી સેવ જવેા લાલ 

પ્ફુલ્લ ચિેરા. રસતાને શમષે તેમને પ્શ્ન કરી ઊભી રાખી. ભાંગીતૂટી હિનદીમાં જવાબ આપી, 

િસતી િસતી ચાલી ગઈ. અિીં કેવા અભાવો વચચે આ કન્યાઓ ખીલી રિી િતી! પોતે 

સુંદર છ,ે ચારે બાજુ સુંદરતા વેરા્યેલી છ,ે પણ એથી એ સભાન નથી, કદાચ પોતાના 

અભાવોથી. ગરીબાઈથી પણ સભાન નથી. એ બધું્ય સવીકારી લીધું છ;ે એમ જ અસંતોષ 

શવના જીવે છ.ે તેમણે આકાશમાં જતું શવમાન જો્યું િશે, પણ કદાચ ગાડી તો નિીં જોઈ 

િો્ય, મોટર પણ કદાચ નિીં જોઈ િો્ય. આ પગેથી ચાલીને જવા્ય એવો જ મુલક છ.ે

આગળ ચાલ્યાં. ત્યાં એક હિમશરૈય્યા આવી. ઉપરથી વિી આવતું ઝરણું છકે ટોચથી 

થીજી ગ્યું િતું. એના પર થઈને જવાનું િતું. વચચે વચચે બરફ ઓગળવાથી બાકોરાં પડી 

ગ્યાં િતાં. હિમેશરૈય્યા નીચેથી પાણી પાછુ ં વિેતું તો િતું. ચાલ્યાં ને મોટુ ં બાકોરં જો પડ્ું 

તો ઉદ્ાર મુશકેલ. કેટલાંક પગલાં પડ્ાં િતાં, તેના પર થઈ ચાલ્યાં. ભ્ય ક્યાં ગ્યો? 

નીચે વળી િાથમાં બરફ લીધો, દડો બનાવી સાથીઓ પર ફેંકવાની રમત જોતજોતામાં 

શરૂ થઈ ગઈ. રકસૅક સમેત લપસ્યાં પણ ખરાં. પણ લપસવાની મઝા આવી. ત્યાં સામે 

અમારી છાવણીના તંબુ દેખા્યા. પિાડની કરાડ એક બાજુ િતી, જનેે અડીને નંતનાલા વિી 

રહ્ું િતું, બીજી બાજુ જગંલનો છડેો. પણ ત્યાં પિોંચવું કેવી રીતે? જ ે રસતો િતો ત્યાં 

પિાડ પરથી જમીન સરકી આવી િતી. માટી-પથરાનો ટીંબો, તેમાં પાછુ ં વિી જતું ઝરણું 

જ ેજમીનના સરકવાથી અનેકમુખ બની નીચે નંતનાલાને મળતું િતું. તોશતંગ ઝાડ ઊથલી 

આડાં પડ્ાં િતાં. અધૂરામાં પૂરં આખા હદવસનો થાક. પગ આમે્ય સીધા ન પડતા િો્ય 

એમાં આવો માગે વળી બરડ ેભાર. પણ છાવણી જોઈ િતી એટલે થોડુ ંજોર આવ્યું િતું.

એક બાજુ ઝરણું વિી આવતું િતું. તેના પર ઝાડનાં બે થહડ્યાં આડાં નાખી કામચલાઉ 

પુલ બનાવ્યો િતો. તેના પર થઈ છાવણીમાં પિોંચી ગ્યાં. ગરમ ચા તરૈ્યાર િતી. ચા 

પીધા પછી પેલા ઝરણાને કાંઠ ે િાથ-પગ-મોં ધોવા જવા શવચા્યુું. બૂટમોજાં િટાવીને બધાં 

પોતાના પગ તપાસતાં િતાં. મોટા ભાગનાં ્યાત્રીઓને બૂટ ડખંી ગ્યા િતા. નવા ફોલ્લા 

ઊઠા િતા. જૂના દબા્યા િતા. ્યાત્રાને પિેલે જ હદવસે ‘ફીટ કલચર’ શવશે કિેવામાં 

આવ્યું િતું, કારણ કે એ પગ ઉપર જ આ ્યાત્રાનો મદાર િતો. અમને કિેવામાં આવેલું 

કે તમારા મોં કરતાં તમારા પગ વધારે સવચછ, સાફ રાખજો. રૂપાના પગની બૂરી દશા 

િતી. વડોદરાની ક્મા તો ધ્ુસકે ધ્ુસકે રડી રિી િતી.



ડાબી બાજુએ જોરશોરથી નંતનાલાં વિી જતું િતું. તેને કાંઠ ે જ કૅમપ િતો. સામે 

ટકેરીના ઢાળ પર થોડાંક ઘર જાણે આમંત્રણ આપતાં િતાં. ઉત્તરે તો ખડકાળ પથથરની 

એકદમ સીધી ઊંચી કરાડ. અમે જગંલને છડે ે િતાં. અિીંથી ગાઢ જગંલો શરૂ થતાં 

િતાં. દેવદારનાં જગંલ, કાશલદાસનું આ શપ્્ય વૃક્. શશવપાવ્વતીને પણ પુત્રવત્ પ્યારં. અિીં 

આવ્યાં પછી દેવદાર જોવા મળતાં િતાં, જનેી અત્યાર સુધી કલપનાઓ જ આવ્યા કરી 

િતી. કાશલદાસની, પેલી હકશોર રશવ ઠાકુરને ગમી ગ્યેલી પંશકત, આ પાણીનાં સીકરો 

ઉડાવતા ધસી જતા નંતનાલાને કાંઠ ે પવનમાં ઝૂમતાં દેવદાર દ્રુમોને જોઈ ્યાદ આવી –

ભાગીિિીતનઝ્જિસીકિાણાં િોઢા મુહુયઃ કતમપિ િેિિારુયઃ 

યિિાયુિતનિષ્ટમૃગૈ: રકિાિૈિાસેવયિે તભન્નતશખંરડબહ્જયઃ

પવન દેવદારને જ નિીં, અમને્ય કંપાવી જતો િતો. અમે પ્ાણીઓની મૃગ્યા માટ ે

ભમનારા હકરાતો નિોતા. અિીં મ્યૂરો પણ નિોતા. આમ તો ભાગીરથી્ય નિીં. પણ 

અિીં ભમતાં પદેપદે કાશલદાસનું સમરણ થ્યા કરે છ.ે કાશલદાસ આ ઉત્તર હિમાલ્યના 

શવસતારોમાં્ય જરૂર ભમ્યાં િશે.

પથથરો પર સાચવી સાચવીને પગ મૂકતો પેલા ઝરણ તરફ ચાલ્યો. પગ એવા આળા 

બની ગ્યા િતા કે કાંકરી પેસી જતાં પણ મોં વેદનાશસફત થઈ જા્ય. પથથરોની શરૈય્યા પરથી 

ભૂરી ઝાં્યના સીકરો ઉડાડતું સફહટકસવચછ શનઝ્વર વિી જતું િતું. જગંલછા્યા પિાડના 

ઊંચા અને ઊંડા જતાં ઢોળાવ પરથી દોડી આવતું િતું. પાણીમાં જઈ પગ બોળ્ા. આિ! 

હિમશીતલ સપશ્વ. િાથમોંએ પાણી લગાડ્યું. ખોબેખોબે પીધું. ત્યાં છોકરાઓ વરૉટરબેગ 

લઈ આવી પિોંચ્યા. તડકો શવલાતો જતો િતો. ઠડંી ઊતરતી જતી િતી. ખાવાનું ઝટપટ 

પતાવી તંબુમાં ઘૂસી ગ્યા. આજ ેઅશનિ પણ ન પેટાવ્યો. ધાબળામાં લપેટાઈ ગ્યા. ધીરેધીરે 

નંતનાલાનો અવાજ ઊંઘમાં લ્ય થઈ ગ્યો.

મોડી રાતે આંખ ઊઘડી જતાં એ અવાજ રાશત્રની શનઃસતબધતાને ચીરી રિેતો લાગ્યો. 

અિીં જાણે આ એક નાદ જ સત્ય છ.ે પાંચપાંચ ધાબળાની િંૂફમાંથી આ અવાજ ે મને 

બિાર બોલાવ્યો; િંુ ગોટમોટ થઈને બિાર નીકળ્ો. બિાર આવી આકાશ ભણી જો્યું. 

તારા કેવાં ઝગમગતા િતા! અમંુ પુર:– આ સામે જ દેવદારનાં વન ઊભાં િતાં. શવજનતા 

િતી. માત્ર વિી જતાં નંતનાલાનો અવાજ. પણ અવાજ એક પરમ શાંશતનો ભાવ જગાવતો 

િતો. થા્ય કે સમ્ય આમ જ વિી જા્ય. પણ શીતલ થતાં જતાં ગાત્રોએ મને તંબુમાં 

જવા પ્ે્યયો. છોકરાઓ ઘસઘસાટ ઊંઘતા િતા. નંતનાલાના લ્યાશનવત અવાજનો કેફ મને 



પણ ચઢતો ગ્યો.



૩૧ મે

તંબુનો છડેો ઊંચો કરીને જો્યું તો સામે તડકો પથરા્યો િતો. કોઈ અંતરંગ આતમી્ય 

શમત્રની જમે તંબુમાંથી બિાર બોલાવતો િતો. િંુ બિાર નીકળી આવું છુ.ં શીતલ શસનગધ 

સવાર. નંતનાલા અકલાનત વિી રહ્ું છ.ે શશ્યાળામાં આ ગશત થીજી જતી િશે. ત્યારે? 

વિેતી શશકતનો ઓઘ હિમશશલા બની પડ્ો રિેતો િશે.

નાલાને કાંઠ ેએક ઊંચી કાળી શશલા પર બેસું છુ.ં બેસતાં એવું થ્યું કે શું બરફની પાટ 

પર બેસું છુ!ં પણ બેઠો રહ્ો. સામેના પિાડની ઊંચી કરાડ ભ્ય લાગે તેટલી સીધી ઊભી 

િતી. આ બાજુ સામેની ટકેરીનાં ઘર સુધી લઈ જતો લાકડાનો પુલ તડકામાં શચત્રાતમક 

લાગતો િતો. આ પેલું ઝરણું પણ. ચાલો, િવે જલદીથી તરૈ્યાર થઈ જવું પડશે. આજ ે

તો બ્રહ્ાને ચરણે.

નાસતો કરી લીધો, લંચબરૉકસમાં લંચ ભરી લીધું. રકસૅક ખભે ભરાવ્યા અને ઝપાટાબંધ 

નીકળી પડ્ાં. આજ ે પગમાં જોમ િતું. જોકે એવું બનતું કે આગલા હદવસનો થાક 

સવારમાં તો શશકત બની જતો. આજ ે તો દેવદારનું વન વીંધીને જવાનું િતું. જગંલોમાં 

થઈને ચાલવાનો અનુભવ રોમાંચકર િતો. ચાલવાનું િતું પાછુ ં નંતનાલાને હકનારે, ક્યારેક 

દૂર ક્યારેક નજીક. છાત્રો તો પાણીના રેલાની જમે વિી ચાલ્યા. પગમાં પડલેા ફોલ્લાને 

તેઓ ગણકારતા જ નિોતા. પેલો હિમાંશું! પાછળ પડી જા્ય એટલે દોડ,ે આગળ થઈ 

જા્ય એટલે આડો પડી આરામ કરી લે. ક્મા લંગડાતી ચાલતી િતી. રૂપાના પગ પણ 

આડાઅવળા પડતા િતા.

ત્યાં અમારી સાથે ત્યાંનો એક છોકરો ચાલતો િતો. મેલાં કપડાંમાં ગોરં બદન 

િતું. ખાલી િતો. તેને પૂછું – રકસૅક લે લેગા? માથું િલાવી તેણે િા પાડી, તરત જ 

અશનલાબિેન પાસેથી પોતાના બરડ ે રકસૅક લઈ લીધો. એ અમારો ભોશમ્યો પણ બની 

ગ્યો. એનું નામ બેલી; જરા બીજી પગદંડી લઈએ એટલે મોઢથેી સીટી વગાડ.ે એની સામું 

જોઈએ એટલે િાથથી બતાવે, આમ આમ.

આજ ેચઢાણ ઝાઝું આવતું નિોતું. જગંલો વીતતાં ઢોળાવવાળાં ખેતરો શરૂ થ્યાં િતાં, 

પિાડો જરાં પાછા પડ્ા િતા, પ્વાિને હકનારે વૃક્ો િતાં, પણ અમારા માગ્વ પર છાં્યો 

નિોતો. તાપ આકરો થવા લાગ્યો. પાણીનો પ્વાિ પણ દૂર િતો. સામેથી બ્રહ્ા જઈ 

આવેલી બિેનો આવી રિી િતી. અમારો ઉતસાિ વધારતી િતી. બધાં પૂછ,ે ‘કેટલે દૂર 

છ?ે કેવું છ ે બ્રહ્ા?’ એકે રકસૅક જરા સરખો કરી, આંખો ઊંચી કરી કહ્ું – ‘ફેનટાશસટક! 



બિુ દૂર નથી.’ બોલવા પરથી ખબર ન પડી કે સત્ય કે વ્યંગ? પણ સામેથી આવનાર 

બધાં સફૂશત્વવાળાં તો િતાં જ. બેલીને કારણે આજ ે વારાફરતી અમારો ભાર િળવો થતો 

િતો. િવે વધારે ખેતર આવ્યાં. પથથરની વાડો િતી. છડે ે ઊંચા થાંભલા પર લાકડાનાં 

ઘર િતાં. બેલીનું ઘર પણ ત્યાં જ િતું. અમને ઘર ભણી લઈ ગ્યો. તેની મા અને બે 

બિેનો બિાર આવી. બધાં જ ગોરાં, રૂપાળાં, િસતાં. છતાં્ય એમનાં અભાવગ્સત જીવનનો 

ખ્યાલ આવે. અમને જોઈ રાજીરાજી િતાં. આગ્િ ક્યયો. ઘરમાં જવાનો, પણ અમે ચાલ્યાં. 

ખેડવાનું ચાલતું િતું. અિીં પણ જગંલો િોવાં જોઈએ. પણ ખેતી માટ ે સાફ કરી નંખા્યાં 

િશે. માથે થકવતો તડકો અને પગ નીચે ખેતરોની પોચી માટી…. કોઈ ઝાડ-ઝરણ આવે 

તો પેટમાં કશુંક નાખીએ.

ત્યાં એકદમ થીજી ગ્યેલું ઝરણ આવ્યું. ક્યાંક તો પથથર, બરફ, માટી બધું ભેળસેળ. 

ઝરણ મુખ્ય પ્વાિ સુધી પિોંચ્યું િતું – ઉપર બરફ, નીચે પાણી વિેતું િતું. સામેની હદશાએ 

તો આનાથી મોટુ ંઝરણ – કિે હિમશરૈય્યા. હિમનદી – ગલૅશશ્યર આને ન કિેવા્ય. એની વળી 

વાત જુદી િો્ય. એ હિમશરૈય્યા પર સાચવીને પગ મૂકતાં મૂકતાં બેલીની પાછળ પાછળ 

ચાલ્યાં. બેલીએ તો એક જગ્યાએથી સવચછ બરફ ઊંચકી તેનો બૂકડો ભ્યયો. અમે પણ 

થોડો થોડો બરફ ચાખ્યો. છોકરાઓએ તો બરફના દડાની રમત રમી લીધી.

ભૂખ લાગી િતી. આખરે ઝાડ અને ઝરણ બન્ને આવ્યાં. ઝાડના થહડ્યે ખાવા બેસી 

પડ્ાં. ઝરણ નીચે જરા નીચું િતું. બેલી પાણી ભરી આવ્યો. પછી ઝરણ ઓળંગીને જવાનું 

િતું. સામે ગ્યાં. િવે ખુલ્લાં મેદાનો શરૂ થતાં િતાં પણ એકદમ િહર્યાળાં. આછાંપાતળાં 

ફૂલો વચચે વચચે ટાંક્યાં િતાં. પૂવ્વમાં નાના નાના વિેળા વિી જતા િતા. સપાટ ચાલવાનું 

િતું. પૂવ્વમાં સામે િવે બરફાચછાહદત પિાડોની િારમાળા દેખાતી િતી. અમે િવે પિોંચવામાં 

િતાં. વળી પાછી ટકેરીઓ અને જગંલ શરૂ થ્યાં. એક વળાંક આવ્યો. અને ત્યાં સવાગતનું 

બૅનર ઝૂલી રહંુ્ િતું. થોડી વારમાં જ બ્રહ્ાને ચરણે પિોંચી ગ્યાં. કેવું મનોરમ સથળ!

ચારે બાજુએ હિમશશખરોથી મંહડત પવ્વતોની વચચે સાડા નવ િજાર ફૂટની ઊંચાઈએ 

આછાં આછાં ફૂલની ગૂંથણીવાળા ઘાસની શબછાતવાળા મેદાન પર તંબુઓની રાવટી છ.ે 

બ્રહ્ા તો અિીંથી દૂર પેલા દેખા્ય. આ બ્રહ્ા બેઝકૅમપ કિેવા્ય છ.ે અિીં પૂણેની ગઈ 

કાલે આવેલી એક ટકુડીએ કૅમપશન્યામક સાથે અમારં સવાગત ક્યુું, ગરમ ગરમ ચા મળી. 

સાંજ પડવામાં િતી, પણ પારો એકદમ નીચો િો્ય એવો અનુભવ થવા લાગ્યો.

બિાર રિી દૂર દેખાતા બ્રહ્ાનાં દશ્વન કરી તરત જ અમે બધાં તંબુમાં પ્વેશી ગ્યાં. 



ધાબળાથી અિીંની ટાઢ રોકા્ય એમ નિોતી. અમને ‘સલીશપંગ બૅગઝ’ આપવામાં આવી 

િતી. તેમાં પેઠા પછી થોડી વારમાં જ ઉષમા વળી. સલીશપંગ બૅગમાં રહ્ે રહ્ે િંુ તંબુનો 

એક છડેો ઊંચો કરી બિાર નજર કરં છું

દૂર બ્રહ્ાશશખર પર તડકો પડી રહ્ો છ.ે શ્વેત શશખર પર પીત આત5. સમીરણ 

જોરથી વાઈ રહ્ો છ.ે ચીડદેવદાર ઝૂમી રહ્ાં છ.ે થોડ ે જ દૂર ઝરણું વિી રહ્ું છ,ે તેનો 

અવાજ પવનના સુસવાટા અને પાંદડાંના સરસરાટમાં્ય સંભળા્ય છ.ે પાછળના જગંલમાંથી 

કોઈ અજાણ્યા પંખીનો અવાજ આવે છ.ે િંુ બ્રહ્ા સામે તાકી રિંુ છુ.ં ધ્યાનસથ બ્રહ્ા. 

તંબુનો છડેો પાડી દઉં છુ.ં પવનની રમઝટ અનુભવું છુ.ં અને આ શું? વરસાદ પડ ે છ ે

કે શું? વરસાદ જ પડતો િતો. તંબુ પર ટપટપ શરૂ થઈ ગ્યું િતું.

થોડા સમ્ય પછી પવન શાનત થ્યો લાગ્યો, વરસાદ પણ. િંુ સલીશપંગ બૅગમાંથી બિાર 

નીકળી દેિને ગરમ કપડાંથી લપેટી, તે ઉપર કામળો ઓઢી બિાર નીકળું છુ.ં ઘણા બધા 

બિાર આવ્યા િતા. અિીં વરસાદ પડ્ો છ.ે બ્રહ્ા પર નજર પડી. શશખર પર તાજો જ 

બરફ પડ્ો છ.ે અદભુત દશ્વન. બ્રહ્ાની આસપાસનાં શશખરો પણ બરફથી છવાઈ ગ્યાં 

છ.ે ‘શ્વેત શ્વેત.’ કાશલદાસે આ હિમને નગાશધરાજના સૌનદ્ય્વનું શવલોપનકારી કેમ કહ્ું િશે?

આથમણી બાજુના પિાડો પર પણ બરફ પડ્ો છ,ે થોડી વારમાં વાદળ ધુમમસે 

એમને ઢાંકી દીધા. ચાલતો ચાલતો ઝરણાંકાંઠ ેજાઉં છુ.ં ઝરણાંની પેલી મેર ચીડનું જગંલ 

શરૂ થઈ જા્ય છ,ે કૅમપફા્યરની તરૈ્યારી ચાલે છ.ે અિીં અશનિ પણ શીતલ િોતો િશે.

તંબુમાં ગ્યા પછી ફરી બિાર નીકળવાની ઇચછા ભૂખ ન લાગી િોત તો ન થાત. 

આ ઠડંીમાં ખાઈશું ક્યાં બેસીને? કશુંક ગરમાગરમ ખાવાની ઇચછા આવી ક્યારે્ય નિોતી 

કરી. ઠડંીની અવગણના કરીને રસોડા ભણી ગ્યાં. સાંજ એકદમ ઊતરી આવી િતી. એક 

જ પાત્રમાં ભાત, દાળ નામની ચીજ અપાતી તે લઈ અમે પછી કૅમપફા્યરની આસપાસ 

જ ગોઠવાઈ ગ્યાં.

લીલાં કાઠિ િોવા છતાં અશનિ પ્કટી ઊઠો િતો. િવે આ આગની નજીકથી ખસવાનું 

નામ લે એ બીજાં. અશનિહિ્વમસ્ય ભેષજમ્. ખાવાનું પત્યા પછી ગાવાનું શરૂ થ્યું. મરાઠી, 

ગુજરાતી, હિનદી ગીત, લોકગીત ગવા્યાં, પણ અશતશ્ય ટાઢને લીધે જામતું નિોતું. અંધકાર 

ઊતરવા માંડ્ો િતો. આકાશ જોઈએ એવું સવચછ નિોતું. આગનો તાપ ઓછો થવા 

લાગ્યો અને ધીમે ધીમે બધાં ઊઠી ઊઠીને તંબુમાં જવા લાગ્યાં. ચારે તરફ હિમાચછાહદત 

પિાડોની વચચે અશનિના લાલ લાલ તીખારા ધીકતા િતા. ‘આગ અને હિમ’ રરૉબટ્વ ફ્રૉસટની 



કશવતા. દુશન્યાનો પ્લ્ય આગથી કે હિમથી? ‘સમ સે, ધ વલડ્વ શવલ ઍનડ ઇન ફા્યર 

/ સમ સે ઇન આઇસ.’ અિીં તો લાગે છ ે કે આગને તો ઓઢીને ફરીએ, હિમપ્લ્યથી 

બચવા. પણ પિોંચી ગ્યો તંબુમાં – પેસી ગ્યો સલીશપંગબૅગમાં. થોડી વારમાં બધું્ય શાંત 

બની ગ્યું બિાર િજી પવન આછો આછો દેવદારનાં પણયોમાંથી રિી રિીને પસાર થતો 

િતો. ઝરણાનો અવાજ સપટિ બનતો જતો િતો.

૧ રૂન

આજ ે જૂનની પિેલી તારીખ છ.ે જૂન કિીએ એટલે ઍકેડશેમક નવા વષ્વનો પ્ારંભ. 

શશક્ણ સાથે સંકળા્યેલાને જૂન જુદો જ ભાવ જગાવે. પણ આજ ે સવારે તો અિીં છુ.ં 

ઉત્તર હિમાલ્યમાં, કેટલા્ય હદવસથી પાવ્વતી્ય પ્કૃશતનું અનવદ્ય સૌનદ્ય્વ મેદાનમાં વસનારા, 

નગરમાં જીવનારા અમ જવેા જીવોને બધું ભૂલવી રહ્ું છ,ે જ્યાં ભણવા-ભણાવવાની વાત 

ફાલતું લાગે છ.ે અિીં બે ઝરણાંના સંગમસથાનની નજીક જ્યાં એક પથથર પર બેઠો છુ ં

ત્યાંથી ધ્યાનસથ બ્રહ્ા સવારના તડકામાં દીતિ લાગે છ.ે પવન િજી ઠડંો જ છ;ે તડકો 

આ પવનને કેમ ઉષમા આપી શકતો નિીં િો્ય? લીલાછમ ઘાસની શબછાતમાં ફૂલ ઊગી 

આવ્યાં છ,ે પણ હડસેમબરથી એશપ્લ સુધી તો અિીં માત્ર બરફની શબછાત રિેતી િશે. 

અિીંતિીં પોતાનાં ઢોરઢાંખર સાથે રિેતા ગુજ્જરો્ય નીચેની તરફ ચાલ્યા જતા િશે. 

ત્યારે અિીં માત્ર શવજનતા િશે. િશે પવન અને બરફનું અશવરામ તાંડવ. ઝરણાંઓનો 

કલકલ અવાજ ટૂપંાઈ ગ્યો િશે. જડીભૂત થઈ ચૂપ પડ્ાં િશે, પોતાના ઉગમ સુધી. 

આ ઝાડઝાંખર પણ બરફથી છવાઈ ગ્યાં િશે. અિીં માત્ર એક આહદમ રંગ િશે – શ્વેત. 

સાચચે જ હિમ- આલ્ય. તેના પર ચાંદની વરસતી િશે ત્યારે?...

એશપ્લ આવતાં એ બરફ પીગળવા લાગતો િશે. એ ઓગળવાની પ્હક્ર્યાની પ્થમ ક્ણ 

કેવી િશે? અંગ્ેજીમાં એ હક્ર્યાને ‘થરૉઇંગ’ કિે છ.ે હદગીશભાઈએ એક વાર ‘ઇમેજ’ની ચચા્વ 

કરતાં કરતાં અમેહરકન ગદ્યકાર થોરોની એક પંશકત ટાંકી િતી – વરૉટ ઇઝ મૅન બટ્ અ 

માસ ઑફ થરૉઇંગ કલે? એમણે કહ્ું િતું કે ‘થોઇંગ’નો ગુજરાતીમાં પ્યા્વ્ય શોધવો મુશકેલ 

છ;ે પણ અિીંની સથાશનક બોલીમાં જરૂર એના એકાશધક પ્યા્વ્ય િશે જ, આઇસલૅંડમાં 

ત્યાંની બોલીમાં બરફને માટ ે કંઈ કેટલા્ય શબદો છ,ે આપણે તો બરફ એટલે બરફ. ત્યાં 

તો બરફ બરફ વચચે ફેર, અને તેને માટ ે જુદા જુદા શબદો. િા, તો જ્યારે આ બરફ 

પીગળતો િશે ત્યારે? તે પાણી બની વિેવા લાગશે. શસથર ગશતવંત થશે, અચલ ચલ 

થશે. પણ અંતે તો ‘િેમનું િેમ’ ને? ના, જ્યાં સતબધતા િશે ત્યાં કલ કલ શનનાદ શરૂ 

થશે. મંત્ર ફંૂકતાં કોઈ સૂતેલી સુંદરી જાગી જા્ય તેમ સૃશટિ સચેતન થઈ આળસ મરડી 



બેઠી થતી િશે.

પૂણેની ટકુડી રવાના થઈ રિી છ.ે આજ ેસાંજ ે હદલિીની ટકુડી આવશે. આજનો હદવસ 

અને રાત અમારે અિીં બ્રહ્ાને ચરણે શવતાવવાનાં છ.ે આજ ે જોઉં છુ ં તો ગુજ્જરોનાં ઢોર 

ચરી રહ્ાં છ.ે ગુજ્જરો અશત કુતૂિલથી અમને જુએ છ.ે આજુબાજુ ચીડ, દેવદાર, ભૂજ ્વ 

છ.ે એકબીજાથી જલદી અલગ પાડી શકાતાં નથી. જનેે અમે ચીડ કિીએ છીએ તેને 

આ લોકો કા્યલ કિે છ.ે ઢગલે ઢગલા એનાં ફૂલ પડ્ાં છ.ે એને કાઠિકૂલ જ કિેવા્ય, 

કાકાસાિેબે એનું વણ્વન ક્યાંક કરેલું છ.ે

અિીંનો એક માણસ ક્યાંકથી ભોજપત્ર લઈ આવે છ,ે અચછા, તો આ છ ે ભોજપત્ર! 

કેટલું સાંભળ્ું િતું આને શવષે? તાજી જ ભૂજ ્વ પરથી ઉતારેલી છાલ છ.ે છાલનું એક 

પછી એક પડ ઊકલતું જા્ય છ,ે આપણા ફૂલસકૅપ કાગળથી પિોળાં, અને એટલાં પાતળાં, 

લાલાશ પડતાં. લખી જો્યું તો લખાતું િતું. લખા્ય જ ને! કેટલા ગ્ંથો આ ભૂજ ્વપત્રની છાલ 

પર લખા્યા િશે, પણ કાશલદાસે તો એવું કહ્ું છ ે કે આ ભોજપત્રો શવઘાધરસુંદરીઓને 

‘અનંગ લેખ’ – પ્ેમપત્રો લખવાના કામમાં આવતા – વ્રજશનત શવઘાધરસુંદરીણામનંગલેખહક્ર્ય્યો

પ્યોગમ્, તેના પર તે શસનદુરાહદ ધાતુના રસથી અક્રો પાડતી. અનંગલેખ માટ ે તો ઠીક, 

આપણે તો નમૂના માટ ેથોડાં રાખી લીધાં. િવે નાસતો કરી ‘શત્રસંધ્યા’ ભણી જઈશું – અિીંથી 

લગભગ બેએક િજાર ફૂટની ઊંચાઈએ, એટલે કે લગભગ સાડા અશગ્યાર િજાર ફૂટની 

ઊંચાઈએ. અમારી સાથે આવવાના છ ેગુલમગ્વના એક ગરૉલફ શવશારદ. જવેું લાલ મોં િતું 

તેવું લાલ એમનંુ જરકીન િતું.

માત્ર વરૉટરબૅગ અને કૅમેરા સાથે ચઢવાનું શરૂ ક્યુું. ધીરે ધીરે જમે જમે ઊંચે જતાં 

િતાં, તેમ તેમ પ્દેશ ખૂલતો જતો િતો. ગુજ્જરોની એક વસાિત દેખાઈ. તેમના ડાશઘ્યા 

ખૂંખાર કૂતરા ભ્ય ઉપજાવે તેવા િતા. પણ ગુજ્જર સ્તીઓની કુતૂિલભરી આંખો, ચિેરાનો 

ગોરો રંગ જોતાં પેલો ભ્ય નિોતો રિેતો. સભ્ય વસતીથી કેટલાં દૂર છ ે આ લોકો. પેલું 

નાનું છોકરં – અિીં જ જનમ્યું િશે, અિીં જ મોટુ ંથશે અને અિીં જ પરવારી જશે – એની 

દુશન્યા અિીંનાં ચહર્યાણો સુધી સીશમત રિેશે, આ ્યંત્ર્યુગમાં કોઈ ્યંત્ર તો જોશે તો જોશે.

ઊંચાઈની સાથે અમારી િાંફ વધતી જતી િતી. અિીં આવી ઠડંીમાં થોડી વારમાં તો 

પરસેવાનાં ટીપાં મોં પર લસરવા માંડ્યાં, ગળે શોષ પડતાં પાણી પીવું પડ્ું. આ બધા 

હદવસોનો ચાલવાનો થાક પગે િવે ઊત્યયો િો્ય, તેમ પગ માંડ ઊપડતા િતા. લગભગ 

સાડા- અશગ્યાર વાગ્યે એક જબરદસત મોટી હિમશરૈય્યાએ પિોંચ્યાં. બે પિાડોના ઢોળાવ 



વચચે વિેતું એક ઝરણું થીજી ગ્યું િતું અને તેની ઉપર બરફ જામતો ગ્યો િતો. ઘાસ 

ઉપરથી બરફ ઉપર પિોંચી ગ્યાં. પોચો પોચો, બરફ.

અશગ્યાર-સાડા અશગ્યાર િજાર ફૂટની ઊંચાઈએ િતાં. અમે સામે જો્યું, એક નિીં બે 

બ્રહ્ા દેખા્યા. બ્રહ્ા-1, બ્રહ્ા-2. અત્યાર સુધી જ ેજોતાં િતાં તે બ્રહ્ા-2. તડકામાં બન્ને 

શશખરો ચમકતાં િતાં. બ્રહ્ા-1 ગંભીર, બ્રહ્ા-2 રમ્ય. બન્ને પરથી વિેતી હિમનદીઓના 

અલગ 5ટા દેખાતા િતા. આજુબાજુનાં નાનાં શશખરો પણ રમણી્ય લાગતાં િતાં. ઉત્તર 

હિમાલ્યના શ્ીનગરની દશક્ણે આવેલું બ્રહ્ા શશખર આમ તો એકવીસ િજાર ફૂટ ઊંચું 

છ.ે તેને સર કરવાના પ્્યતનો િજી સફળ થ્યા નથી.

હિમશરૈય્યા પર સાચવી સાચવીને ઊંચે ચઢવા લાગ્યાં. િંટરશૂઝની પકડ જામતી નિોતી. 

થોડ ેઊંચે ચઢ્ા પછી કૅમપશન્યામક ઢોળાવ ભણી મુખ કરી ઊભા અને એકદમ સરકવાનું 

શરૂ ક્ુયું, એમના પગના, ખેતરમાં ચાસ િો્ય તેમ, ઊંડા શલસોટા પડ્ા, બધાંને તેમણે 

સરકવાનું આમંત્રણ આપ્યું. એમના એ શલસોટામાં િંુ વેગથી સરક્યો, પણ પછી એ વેગ 

પર મારો કોઈ અંકુશ ન રહ્ો અને િંુ આકાશ સામે નજર થઈ જા્ય તેમ લાંબો સોટ 

થઈ ગ્યો, અને એ શસથશતમાં પણ સરકતો ગ્યો. પછી તો ભ્ય ગ્યો અને મઝા પડી. 

અિીં ગબડવાનો આનંદ િતો.

પછી શરૂ થઈ બરફના દડાની રમત. બધાં િાથમાં પોચો બરફ ઉખેડી, દડો વાળી 

એકબીજા પર છુટ્ટો ફેંકવા લાગ્યાં. બરફનો દડો શરીરને અડ ે ન અડ ે ને વેરાઈ જા્ય, 

માત્ર કેટલાક કણ ચોંટી ધીરે ધીરે ઓગળતા રિે.

સામેના પિાડ પરથી એક ઝરણંુ પડ ે છ.ે આ બાજુના શવસતારમાં તેનું ઘણું માિાતમ્ય 

છ.ે એને ‘શત્રસંધ્યા’ કિે છ.ે હદવસમાં ત્રણ વખત તે ઉપરથી નીચે પડ ે છ ે અને પછી 

દર વખતે ધીમે ધીમે એનો પ્વાિ નીચેથી પાછો ઉપર જતો જા્ય છ.ે સામેના ધ્યાનસથ 

બ્રહ્ાની આરાધના િશે? અમે ત્યાં સુધી ન ગ્યાં, કેમ કે વાદળ ડોકા્યાં િતાં અને ક્યારે 

આખા આકાશમાં પથરાઈ, પાણીરૂપે કે બરફરૂપે વરસી પડ ેતેનું ઠકેાણું નિીં. ખીલનમગ્વની 

હિમવષા્વ ્યાદ આવતાં શરીરમાંથી ધ્ુજારી નીકળી ગઈ. ત્યારે તો નરોત્તમ પલાણ પણ 

સાથે િતા. ગુલમગ્વ-ખીલનમગ્વમાં થોડો તડકો િતો તે હદવસે, પણ જ ે થોડાં વાદળ િતાં 

તે શવસતાર પામ્યાં. પિેલાં ગાઢ ધુમમસ અને પછી વરસાદ અને પછી કરાનો ભ્યંકર 

વરસાદ, જોતજોતામાં બની ગ્યેલું. એટલે આ ઊંચાઈએ મેઘદશ્વને શંકાકુલ બની નીચે 

કૅમપ ભણી ઊતરવાનું શરૂ ક્યુું. ઊતરતાં ક્યાં વાર લાગતી િો્ય છ?ે



બપોરે જમ્યા પછી આજ ે ઘણા હદવસે શનરાંત િતી. દાઢી કરી ‘ફે્શ’ થ્યો. એક 

ભોજપત્ર ઉકેલી તેમાં શસનદુરથી તો નિીં, લાલ બરૉલપેનથી સામે દેખાતા બ્રહ્ાનું અછાંદસ 

સતોત્ર જવેું લખવાનો પ્્યતન ક્યયો. પછી બિારના મેદાનમાં ભમ્યા ક્યુું. મેદાનમાં ગુજ્જરોની 

ગા્યો ઘાસ સાથે જાણે તડકો પણ ચરતી િતી.

ધીમે ધીમે સાંજ આવે છ.ે બ્રહ્ાનાં ઊંચા શશખર પર તડકો પડ ે છ.ે બાકીના પિાડો 

છા્યામાં છ.ે મેદાનની પેલી શશલા પર બેસું છુ.ં બ્રહ્ાનું ક્ણે ક્ણે નવીન લાગતું શશખર 

જોઉં છુ,ં અને કશવ માઘની રમણી્યતાની પહરભાષાને પ્માણું છુ.ં જગંલ, ઝરણ, પવન, 

પિાડ, ઘાસ બધાંનું પરમ સાશન્નધ્ય અનુભવું છુ.ં

આવતી કાલે સવારે તો અિીંથી વળતું પ્્યાણ કરવાનું છ.ે

*



ખરષુરાિો

વ્ીડાત્ર કા યત્ર ચિુમુ્જખતિમીશોડતપ લોભાદગતમિો યુિતયા:

– બૃિતસંદિતા

િજુ તો ભરભાંખળું િતું. ઝાંસીના સટશેનરોડ પર આછી-પાતળી અવરજવર િતી. 

ભરચક્ સામાન અને ચાર પૅસેનજરો સાથે અમારી હરક્ા સટશેને આવી પિોંચી. થોડા 

મુસાફરો આમતેમ બેઠલેા િતા. સટશેનેથી અમારે ગાડી નિીં, બસ પકડવાની િતી; 

ઝાંસીથી ખજુરાિોની બસ. પણ જો્યું તો અમારી બસ ત્યાં ઊભી ન િતી. ગઈ કાલે 

સાંજ ે ગવાશલ્યરથી આવ્યાં ત્યારે ઝાંસીનાં બસ-ડપેો પર તપાસ કરી કે ખજુરાિોની બસ 

અિીં કેટલા વાગ્યે આવે છ,ે તો કિેવામાં આવ્યું કે સવારે છ વાગ્યે અમારે ત્યાં પિોંચી 

જવું જોઈએ.

આ બાજુ જરા એવું છ ે કે એક જ પ્શ્ બે જણને પૂછો િો્ય તો બે જુદા જુદા 

જવાબ મળવાનો સંભવ વધારે. ડપેોમાંથી બિાર નીકળતાં એક સજ્જન જવેા લાગતા 

પોલીસદાદાને અમે એટલે ફરીથી ખજુરાિોની બસ શવશે પૃચછા કરી, તો તેમણે કહ્ું કે 

ખજુરાિોની બસ કદાચ અિીં આવે ખરી, પણ ઊપડ ે છ ે તો રેલવે સટશેનથી. તમે ત્યાં 

પિોંચી જાઓ. અરે, અત્યારે જ ત્યાં પિોંચી જાઓ, બસમાં સૂઈ જજોને! બસવાળાં સૂવા 

દેશે. સટશેને બસ પડી િો્ય છ.ે તેમના અવાજમાં ગંભીરતા ન િોત તો તેમની વાત િસી 

કાઢી િોત – આપ ભી ક્યા... પણ ના. નવાઈ લાગવા છતાં એમની વાત માની. એમણે 

કંઈક બસ નંબર પણ આપ્યો િતો. તે રાત્રે તો નિીં પણ આ વિેલી સવારે સટશેન આવી 

ગ્યાં. બસને ત્યાં ન જોતાં અમારામાંથી એકે જરા દૂર ઊભેલી બસોમાં જો્યું તો પેલો 

નંબર જડી ગ્યો. ડટ્ાઇવર- કંડકટર સૂતા િતા. જાગ્યા. તેમણે તો ત્યાંથી જ બેસી જવા 

કહ્ું અને બેસાડીને સટનૅડ પર લાવ્યા. બસમાં બેસવાનો અમને પિેલો લાભ મળ્ો – અને 

જોતજોતામાં તો બસ છલકાવા લાગી.

બસમાં મુસાફરોની નજરે ચઢ ેતેવી શવશવધતા િતી. ટૂકંાં કપડાં પિેરેલાં મધ્ય પ્દેશના 

આહદવાસીઓ િતાં અને શવદેશીઓ પણ. પોતાનો સામાન ભરેલો રકસૅક બરડ ે ઊંચકીને 

પ્વાસ કરતાં શવદેશીઓ. ભીડ એટલી વધી ગઈ િતી કે સમ્યનો ખ્યાલ રાખનાર એ 

પ્વાસીઓને બરાબર બસને સમ્યે પિોંચતાં ઊભાં ઊભાં, ના વાંકાં વાંકાં – કેમ કે ઊભાં 



રિેવા જતાં એ ઊંચાં મુસાફરોમાંથી કેટલાંકનું માથું ઉપર બસની છતને અડી જતું 

િતું – મુસાફરી કરવાનો વખત આવ્યો. અિીંથી પિેલાં બે બસો ઊપડતી, એક પ્વાસન 

શવભાગની ને એક ખાનગી કંપનીની. જાણવા મળ્ું કે ખાનગી કંપનીવાળાએ કંઈક એવી 

ખાનગી વ્યવસથા કરી કે પૂરતાં પેસેનજરો નથી થતાં એવા કોઈ બિાના તળે પ્વાસન 

શવભાગની બસ બંધ થઈ ગઈ છ,ે અને આ બસ છલકાતી જા્ય છ.ે અમને બેસવા મળ્ું 

િતું તેની ના નિીં, પણ આપણે બેઠા િોઈએ અને કોઈ બસમાં ઊભું િો્ય તો્ય મુસાફરીનો 

આનંદ થોડો િણાતો િો્ય ત્યારે આ પ્વાસી શવદેશીઓને આ શસથશતમાં મુસાફરી કરતાં 

જોઈ રંજ વધે.

અને બસ એટલી ભરાઈ કે બસ ડપેો પર થઈને જવાને બદલે બારોબાર ઝાંસી શિેરની 

બિાર નીકળી, ખજુરાિો જવાના રસતા પર દોડવા લાગી. ભલું થજો પેલા પોલીસદાદાનું, 

સવળી મશત સુઝાડી, િવે આવજો ખજુરાિો વિેલું.

શરૂમાં જ મને ‘ખજૂરાિો’ લખવું કે ‘ખજુરાિો’ લખવું એની શવમાસણ થઈ િતી. 

નામમાં ખજૂર શબદ તો છ ે જ. વળી સંસકૃત ખજૂર, અને પ્ાકૃત ‘ખજૂ્જર’ િો્ય તો પછી 

‘ખજુરાિો’ જ લખવું જોઈએ ને! મૂળ નામ તો સરસ ખજૂ ્વરવાિક છ.ે એક સમ્યના એ 

સમૃદ્ નગરને મુખ્ય દરવાજ,ે કિે છ ે કે, સુવણ્વનાં બે ખજૂર વૃક્ િતાં. એટલે ખજૂ ્વરવાિક 

એવું નામ. દસમી સદીના એક શશલાલેખમાં એ નામ આવે છ ે પણ ખરં. અવાનતર રૂપની 

ખબર નથી. ખજૂરવાિક િતું. અત્યારે ખજૂરાિો. પણ ખજુરાિો કે ખજૂરાિો? બસની 

હટહકટ કપાવતાં આ બાજુના સથાશનક લોકો ખજરાિો, ખજરાિો બોલતા િતા, દીઘ્વ ઊકાર 

તો શું, ઉકાર પણ નિી, એટલે થ્યું કે ખજુરાિો લખવું ઠીક છ.ે

તો ખજુરાિોની અમારી બસ િવે ઊઘડતા આછા તડકામાં રમ્ય માગ્વ પર દોડી 

રિી િતી. વનરાજી વચચે પણ જગંલ ન કિેવા્ય. આ બાજુ બસની બારીઓને રંગીન 

કાચ – ગરૉગલસ જવેા – રાખવામાં આવે છ,ે એટલે બંધ બારીએ બિાર જોઈએ એટલે ગરૉગલસ 

પિેરીને બિાર જોતાં િોઈએ એવું લાગે. નથી ગમતું. િવામાં ઠડંીની ચમક િતી, પણ ઠડંી 

ખાઈને્ય બારી ખસેડવાની ઇચછા થઈ જતી. ખજુરાિો જતાં િતાં. કેવું િશે ખજુરાિો?

એક નામ વારે વારે સાંભળવામાં આવતું િો્ય, ત્યારે એનું એક કાલપશનક શચત્ર આપણા 

મનમાં રચા્ય છ.ે પછી જોઈએ ત્યારે સમાધાન કરવાનું મુશકેલ પડ ેછ ે– કલપના અને વાસતવ 

વચચે. ભલેને પછી કલપના કરતાં વાસતશવક સારં િો્ય. નદી કે દહર્યાની જ ે કલપના િતી, 

તેનાથી કેટલી સુંદર નદી, કેટલો રમ્ય ભવ્ય દહર્યો તેમના વાસતવ રૂપમાં જો્યાં! ભૂગોળ 



ભણતાં કે ઇશતિાસ ભણતાં કે આપણી કલા-સમૃશદ્ શવશે વાંચતાં સાંચી – ખજુરાિો નામ 

લગભગ સાથે સાંભળ્ાં િતાં. કલપનાશચત્ર સાંચીનું િતું કેવું – અને સાંચી જો્યું – આટલી 

પ્સન્નતા મળશે એમ ધા્યુું ન િતું. પણ ગોકુળ-વૃદાવનની તો કેવી કેવી કલપનાઓ િતી! 

એ્ય ને જમુનાનો હકનારો, કદંબનાં ઝાડ, કંુજગલી – અને જો્યાં ત્યારે! તે વખતે તો શાળાનો 

શવદ્યાથશી િતો, પણ એ શચત્રનો જ ે મોિભંગ થ્યો, તેની કળ આજ્ેય નથી વળી – ના જો્યું 

િોત તો સારં. ખજુરાિોનું પણ એક કાલપશનક શચત્ર છ ે– ખરેખર કેવું િશે? અિીં આવતાં 

પિેલાં ખજુરાિો શવશે ઠીક ઠીક સાહિત્ય વાંચ્યું િતું, મંહદરોનાં શશલપોની છબીઓ જોઈ 

િતી. મંહદરોનું નગર કિેવા્ય તેવું ભુવનેશ્વર પણ જો્યું િતું, પણ એની જ ેમાનશસક છશબ 

િતી તે તો માણસ વસતીથી દૂર કંઈક તરછોડા્યેલા, ત્યજા્યેલા, એકાકી, એકબીજાથી નજીક-

દૂર ઊભેલા મંહદરસમૂિના શવચારમાંથી રચાઈ િતી; વળી તેની સાથે જ ખજુરાિો કિેતાં 

જ ે અવ્યાિત, ભાવ જાગતો તે તેનાં શમથુનશશલપોનો, 2શતશશલપોનો! એકબીજામાં ઓગળી 

જવા મથતાં આશલંગનબદ્ શશલપો – જુદી જુદી મુદ્રામાં. ચંદેલ રાજવીઓનો ઇશતિાસ. આ 

બધું મળીને એક શચત્ર રચા્યું િતું ખજુરાિોનું.

છત્તરપુર આવ્યું. આખો આ શવસતાર છત્તરપુર તરીકે ઓળખા્ય છ.ે આજ ે સવારથી 

ચા પીધી જ િતી કોણે? બસ ઊભી રિી. ચા પીવા દોડી ગ્યા. ચા શું? ઊકળેલું ગરમ 

પાણી તો મળશે. આ બાજુ એવો અનુભવ થ્યો િતો કે ચા એટલે જાણે શશવામબુ. મોઢ ે

માંડી મંડા્ય નિીં. પણ અિીં છત્તરપુરની ચા બનાવવાની રીત જ ચા પીવાની લાલસા ઊભી 

કરે તેવી – આદુ વગેરે છુદંીને નાખવામાં આવી રહ્ું િતું – તેમાં ઉમેરાતું િતું. મલાઈદાર 

દૂધ – ફક્ડ ચા. ઊભાં ઊભાં જ ઉપરાઉપરી ત્રણ કપ ઠઠાડ્યા. જામી ગ્યું. ઠડંી િવે કેવી?

છત્તરપુર પછી, ખજુરાિોને િવે બિુ વાર ન િતી. રસતામાં એક ગામ આવ્યું. અિીં 

રાજા છત્રસાલની છત્રી છ.ે છત્રસાલ કિેતાં મને કશવ ભૂષણ ્યાદ આવ્યા. છત્રસાલ, 

શશવાજી અને ઔરંગઝેબ સમકાલીન – આ કશવ એ ત્રણે્ય સાથે સંકળા્યેલા. એક કશવતા 

રચી ઔરંગઝેબને ચીડવી ત્યાંથી ભાગી ગ્યેલા. છત્રસાલ શવશે, તેની વીરતાને શબરદાવતાં 

કશવતો લખ્યાં છ ે– એ આ છત્રસાલ.

એકદમ જાણે વાતાવરણ બદલા્યું. વનરાજીની ગીચતા વધી ગઈ. તેની વચચે મંહદરનાં 

ઊંચાં શશખરો દેખા્યાં, અદ્યતન ઊંચી ઇમારતો દેખાઈ – િોટલે ચંદેલા, િોટલે ખજુરાિો, 

ટહૂરસટ લરૉજ અને િાટડીઓની વચચે, મંહદરના સાશન્નધ્યમાં બસ ઊભી રિી ગઈ. ઝટપટ 

નીચે ઊતરી સામાન ઉતારી કૌતુકરંગી નજરે આસપાસ જોઈ રહ્ા.



અિીં આસપાસ પગહરક્ાઓ ઊભી િતી, જુદાં જુદાં સથળે જવાના ભાડાના દરનાં 

પાહટ્યાં લગાડલેાં. જગ્યા મળશે કે નિીં તે પૂછવા હરક્ા કરી અમે બે જણ ટહૂરસટ બંગલા 

સુધી પિોંચી ગ્યાં, મંહદરની નજીકમાં થઈને. પણ અત્યારે તો મુકામની શચંતામાં િતાં. 

સદભાગ્યે અમને એક ‘સવીટ’ મળી ગ્યો, નિીંતર અિીં સારી િોટલેો ખૂબ મોંઘી છ.ે 

િોટલે ચંદેલા વગેરે તો ચોવીસ કલાકના બસો જટેલા ભાડાની. પરદેશીઓ માટનેી જ 

ને! ટહૂરસટ-પ્વાસન શવભાગની પણ જરા મોંઘી. ખાનગી કેટલી્ય િોટલેો ખરી, પણ ઓછી 

સુશવધાવાળી – પણ અમને બિુ સારી જગ્યા મળી. શવશાળ છા્યાઘન વૃક્ોના પ્ાંગણવાળી. 

હકફા્યત પણ.

સામાન લઈને આવ્યાં ત્યાં ભેટ થઈ નશસરદ્ીનની – અિીંનો બબરચી, ‘આઈ્યે, તશરીફ 

રશખ્યે સા’બ’ – ઉદૂ્વ લિેકામાં સવાગત કરી, અમારો સામાન અમારા ‘સવીટ’માં ગોઠવી 

દીધો. ‘ચા્ય લાઉં સા’બ? — અને અમે િાથ-મોં ધોઈએ એટલામાં નશસર આવી ગ્યો, 

ચા સાથે – ‘ઔર કુછ?’ અને અમારા કિેતાં થોડી વારમાં જ બટર ટોસટ લઈ આવ્યો. 

નશસરની વાણી અને શવવેકમાં આશભજાત્ય િતું.

બપોર થઈ ગઈ િતી, જ્યારે અમે સનાનાહદથી પરવારી બિાર નીકળી પડ્ાં. િવે નજર 

પડ ે ત્યાં મંહદરોનાં શશખરો. ચાલવાની સડક પણ સારી. નાનકડુ ં બજાર. પોસટ ઑહફસ, 

ઘરે પત્ર લખવાનું સૂઝ્યું. પણ થોડી વાર પછી તો િાથમાં ખજુરાિોની માગ્વદશ્વક ચોપડી 

લઈ આજ ે પશશ્ચમ સમુદા્યનાં મંહદરો તરીકે ઓળખાતાં મંહદરોના િહર્યાળા પ્ાંગણમાં 

િતાં. ઘણી વાર ગાઇડ બિુ ઉતાવળ કરાવે છ.ે આ વખતે ગાઇડ નિીં, પુસતકની મદદથી 

જોઈશું. પુસતકમાં ખજુરાિોનાં નગરનો અને મંહદરનો ઈશતિાસ પણ િતો જ.

આ મંહદરો ચંદેલવંશી રાજાઓએ બંધાવ્યાં છ.ે શનમા્વણકાળ ઈ. 950 થી 1050 

લગભગનો. આ સો વષયોમાં લગભગ એટલી જ સંખ્યામાં, કદાચ કંઈક ઓછી, મંહદરો 

અિીં બન્યાં િતાં. ભુવનેશ્વર ્યાદ આવે, ત્યાં્ય કંઈ કેટલાં્ય મંહદરો! કેટલાં્ય ધવસત થઈ 

ગ્યાં છ,ે શવલુતિ થઈ ગ્યાં છ,ે સપાટ ખેતર બની ગ્યાં છ!ે ખજૂરાિોમાં પણ! છતાં્ય 

પચીસ જટેલા મંહદરો સારી િાલતમાં બચ્યાં છ,ે પણ એ પચીસ મંહદરોએ જગતના ખૂણે 

ખૂણેથી પ્વાસીઓને આકષ્યા્વ છ.ે

પ્થમ ચંદેલ રાજા ્યશોવમ્વનનો સમ્ય દસમી સદીની શરૂઆત છ.ે ્યશોવમ્વનનો પુત્ર 

ધંગ. આ બન્ને રાજાઓ સતત લડાઈઓ જ લડતા રહ્ા છ,ે લડાઈઓની સાથે મંહદરો 

બંધાવતા રહ્ા છ!ે ્યશોવમ્વને ખજુરાિોમાં ‘હિમાલ્ય જવેું ઊંચંુ’ શવષણુમંહદર બંધાવ્યું િતું 



અને ધંગે તો મંહદરો પર મંહદરો. ગુજરાતનો સોલંકીકાળ અને તે પછીનો સમ્ય ્યાદ આવે.

શવશેષ ્યાદ આવે મોઢરેા. બીજી બાજુ ્યાદ આવે ઓહડશાનું કોનારક પણ. કદાચ 

થોડુ ં મોડુ ંઅિીંથી. પણ શવશેષ ્યાદ આવ્યું ધૂમલીનું ભનિ સોલંકીકાલીન મંહદર. આ બધાં 

મંહદરોનો ઉતસવ અને એમની શરૈલી એક લાગે. સોમનાથની તો િવે વાત શી કરીએ? 

પણ ભારતી્ય શશલપસથાપત્ય આ સમ્યે જાણે એક ચરમ સીમા પર પિોંચ્યું િતું, અને 

કિે છ ે કે કોઈ પણ કલાના શવકાસના ચરમોચચ શબંદુએ, તેની ઉપલશબધની પૂણ્વતાએ તેના 

અવક્્યનો પ્થમ બીજશનક્ેપ થઈ જતો િો્ય છ,ે ત્યાંથી શરૂ થા્ય તેનાં વળતાં પાણી. 

એમ જ િો્ય ને!

ચંદેલ રાજવીઓની્ય પછી તો પડતી દશા આવેલી, અને મંહદરોનું શનમા્વણ ઓછુ ં થઈ 

ગ્યું. આ રાજવીઓને પણ મંહદરો બનાવવાની ઘેલછા િોવી જોઈએ, નિીંતર એક સરૈકામાં 

આટલાં બધાં મંહદરો બંધા્ય? તે્ય વળી જ્યારે બીજી બાજુએ લડાઈ લડાતી િો્ય; અને 

પાછાં કેવાં તો મંહદરો છ!ે અિીં આવીએ એટલે કલાતીથ્વની ્યાત્રા થા્ય.

્યાત્રા? અિીં આવતાં ઘણાં પ્વાસીઓ ખજુરાિોનાં મંહદરો પરનાં રશતશશલપોની વાત 

સાંભળી ખેંચાઈ આવેલા િો્ય છ.ે અને જવેા આ મંહદરના પ્ાંગણમાં પ્વેશે છ ે કે તેમની 

નજર સૌ પિેલાં પોતાનાં સિ્યાત્રીઓની નજર ચૂકવીને પેલા રશતશશલપોને શોધતી િો્ય 

છ,ે અને એકાએક આશલંગનબદ્ કોઈ શમથુન 5ર તેમની તે નજર પડતાં તેમાં એક ચમક 

આવી જા્ય છ ે– અને પછી તે બીજુ,ં ત્રીજુ ં– એનાં નેત્રો ધન્ય બની જા્ય છ.ે જાણે જ ે

શોધવા માટ ે આવ્યાં િતાં, તે જડી ગ્યું. િવે ઘેર જઈને શમત્રોને એકાંતમાં એ શવશે વાત 

કરી શકાશે. પથથરોનું આ શશલપ કે સથાપત્ય અને તેમાંથી શનષપન્ન થતો સૌનદ્ય્વબોધ એ 

ચૂકી જા્ય છ.ે

કેમ જાણે એક અપરાધ ભાવથી તે શશલપ જુએ છ.ે આપણે જ ેજોઈએ છીએ, તે જોતાં 

આપણને તો કોઈ જોઈ જતું નથી ને? કંઈક એવું છ ેપણ ખરં કે માતાશપતા અને સંતાનો, 

શશક્કો અને છાત્રો સાથે સાથે અિીં આવ્યાં િો્ય, સાથે સાથે જોવાનું શરૂ કરે – અને થોડી 

જ વારમાં વ્યાનુરૂપે ગ્ુપ થઈ ગ્યાં િો્ય. પછી એ શનરાંતે જોશે. પણ બીજાથી છુપાવવાનો 

ભાવ જાણે કિે છ ે કે કશુંક અશ્લીલ તે જોઈ રહ્ો છ.ે પછી ્યાત્રાનુભવ ક્યાંથી િો્ય?

ખરેખર તો અમારે શશવસાગર તળાવને કાંઠ ે આવેલા ચોસઠ્યોશગની-મંહદરથી જોવાથી 

શરૂઆત કરવી જોઈએ. ચોસઠ જોગણીઓની વાત બિુ નાનપણથી સાંભળી િતી એટલે 

નિીં પણ આ મંહદર ખજુરાિોનું સૌથી પિેલું મંહદર ગણા્ય છ ેએટલે. 900ની આસપાસ 



બંધા્યેલું, કઠણ, ગ્ેનાઈટ પથથરોમાંથી, પણ અમે ત્યાં ન ગ્યાં અને તેની પાસે આવેલા 

લાલગુંઆ મંહદર પણ ના ગ્યાં. મંહદરો જોવાની હટહકટો લઈ જવેા અમે પ્વેશ્યા કે સૌથી 

પિેલાં લક્મણ મંહદરે પિોંચ્યાં.

ખજુરાિોનું આ શરૂઆતનું અને સૌથી ઉત્તમ રીતે સચવા્યેલું વરૈષણવ મંહદર છ.ે 

પંચા્યતન શરૈલીના આ મંહદરની જગતીને ચાર છડે ે ચાર નાનાં મંહદરો િજુ ઊભાં છ.ે 

મંહદરનો પથથર ગ્ૅનાઈટ નથી, રેશત્યો પથથર છ ે– પથથર કે મીણ? પાવ્વતીના દૃઢ કોમળ 

વપુ માટ ે કાશલદાસે કાંચનપદ્મધમા્વ (વપુ) એવા શવશેષણનો પ્્યોગ ક્યયો છ ે– જરા ફેરવીને 

કિીએ, પાષાણપદ્મધમા્વ. રેશત્યા પથથરોનું એક પોત િો્ય છ,ે કરકરં પોત. આરસ આરસ 

છ.ે અશત સુંવાળું પોત, રેશમ જાણે. તાજમિલ પરથી નજર લસરી પડ ેછ,ે રેશત્યા પથથર 

પર નજર માંડી મંડા્ય છ.ે નજરને કરકર ગમે છ.ે વળી મૂળે આછી ગુલાબી ઝાં્યવાળા 

કે પીળી ઝાં્યવાળાં ઊંચી પિોળી આકૃશતમાં ગોઠવા્યેલા આ પથથરો, વષયોની ઝડીઓ 

ઝીલી થોડાક અિીંતિીં શામશળ્યા બન્યા છ.ે આવા પથથરો ગમી જા્ય છ.ે સિજ, પ્કૃત.

મંહદર આંખમાં આવી ગ્યું િતું, પણ જગતીનાં પગશથ્યાં જમે જમે ચઢતાં ગ્યાં, 

તેમ તેમ તેની સથાપત્યગત સંપૂણ્વતા એક પ્ભાવ પાડી રિી. પ્વાસીઓની અવરજવર 

િતી. મંહદરમાં પ્વેશ ક્યયો. આ અધ્વમંડપ અને એનું આ મકરતોરણ એકીસાથે શશલપ 

અને સથાપત્યની શ્ેઠિ ઉપલશબધ! આને શવશે જ 5સશી બ્રાઉને કિેલું કે પથથરમાંથી નિીં, 

િાથીદાંતમાંથી કોતરી કાઢવામાં આવ્યાં છ.ે એટલાથી એને સંતોષ ના થ્યો િો્ય તેમ વળી 

ઉમે્યુું કે પથથર નથી, ઝૂલતા પડદા છ.ે

મકરતોરણ નીચેથી નીકળી અધ્વમંડપમાં પ્વેશ્યાં. અિીં એક શશલાલેખ જડવામાં આવ્યો 

છ,ે પાછળથી. શવ. સં. 1011નો એટલે કે ઈ.સ. 954નો છ,ે રાજા ધંગના સમ્યનો. મંડપ 

અને પછી મિામંડ5. મિામંડપમાં બંને બાજુએ ખુલ્લા ઝરૂખા છ.ે પ્કાશ પવનની આવ-

જા થા્ય, આપણે જરા બિાર જોઈ શકીએ. પણ અિીં જોવાનું ઓછુ ં િતું? મિામંડપનાં 

સતંભતોરણો અને આ શાલભંશજકાઓ!

આ શાલભંશજકાઓ સાથે પ્થમ અનુરાગ થ્યો િતો. ઇલોરાની ગુફાઓમાં. એક ગુફાના 

દ્ારે ત્રાંસમાં જડા્યેલી એક મૂશત્વ મનમાં વસી ગઈ િતી. ગાઇડ ેકહ્ું િતું, ‘્યિ શાલભંશજકા 

િરૈ’. શાલભંશજકા? બોલતાં મોં ભરાઈ જા્ય તેવું નામ, જોતાં આંખ ઊભરાઈ જા્ય તેવું 

રૂપ. મને એક સંસકૃત નાટકનું શીષ્વક ્યાદ આવી ગ્યેલું. શવદ્શાલભંશજકા. નાટક વાંચવાનું 

કુતૂિલ વધી પડલેું – જોકે િજી વાંચ્યું નથી. પણ આ શાલભંશજકા જો્યા પછી નાટક શવશે 



માન વધી ગ્યું છ.ે પછી તો કેટકેટલાં મોિન રૂપોમાં, રમ્ય દેિભંશગઓમાં શાલભંશજકાને 

જોઈ છ!ે ભુવનેશ્વરના મંહદરની અલસકન્યાઓ રૂપે, રાણકપુરની સનાતાક્વપૂરમંજરી કે 

શુશચશસમતસુદપ્વણા રૂપે. ક્યારેક કોઈ બનધુર નારીદેિમાં શાલભંશજકા ઝબકી ગઈ છ,ે 

ક્યારેક શાલભંશજકાઓમાં કોઈ નારીદેિ ઝબકી ગ્યો છ.ે અને સાંચીની શાલભંશજકાઓ 

તો થોડા હદવસ ઉપર જ જોઈ િતી. સાંચીસતુપના પૂવ્વહદશાને તોરણે.

મિામંડપની શાલભંશજકાઓની રૂપછટાઓ જોતાં જોતાં અંતરાલમાં પ્વેશ કરી ગભ્વગૃિને 

દ્ારે ઊભાં. ગભગૃિમાં શવરાજ ે છ ે શવષણુ ચતુભુ્વજ. ગભ્વગૃિના દ્ારે મતસ્યાવતાર અને 

કૂમા્વવતારનાં શશલપ છ,ે કૂમા્વવતાર એટલે સમુદ્રમંથનની વાત. બ્રહ્ાશવષણુ સાથે લક્મી છ.ે 

નવગ્િ છ.ે આ ગભ્વગૃિ છ,ે પણ દશક્ણનાં મંહદરો જવેો ગભ્વનો અંધકાર નથી. ગભ્વગૃિની 

દીવાલોને ઊંચી ઝરૂખાનુમા બારીઓ છ,ે પ્કાશ છટંા્યા કરે છ.ે શશલપો સપટિ રીતે જોઈ 

શકાતાં િતાં. દશક્ણનાં મંહદરોમાં ગભ્વગૃિમાં દીવો દેખા્ય. દેવતા તો દેખા્ય કે ના દેખા્ય; 

બ્રાહ્ણદેવતા જરૂર દેખા્ય. દશક્ણા માગે પછી કેમ ના દેખા્ય? મદુરાઈના મંહદરમાં તો 

કોઈએ દેવતાને પિેરાવેલો િાર મારા ગળામાં પિેરાવી બ્રાહ્ણદેવતા દશક્ણા માગી રહ્ા 

િતા! પણ અિીં – આ તો અપૂજ દેવતા છ.ે વષયોથી અપૂજ. અિીં દેવતાને કોઈ નરૈવેઘ 

નથી ચઢતાં – િા, આંખમાં સૌંદ્ય્વનું નરૈવેદ્ય લઈને આવ્યાં છીએ. સવીકારો ચતુભુ્વજ દેવતા. 

અમારં આ નરૈવેદ્ય.

ગભ્વગૃિની જઘંા પર શશલપની બે િાર છ.ે આ કૃષણ! કુબજા પાસેથી ચંદન પડાવી 

લેતા, આ કાશલ્યમદ્વન કરતા, આ કુવલ્યાપીડને પરાસત કરતા, આ પૂતનાના સતનપાન 

સાથે પ્ાણપાન કરતા. પૂતના જોઈને છળી પડા્ય. શબિામણી ખેંચાઈ ગ્યેલી કા્યા. અને 

આ બાજુ બીજુ ં સતનપાનનું દૃશ્ય છ ે– પણ એ જગજ્જનની મા છ.ે એના મોં પર ન્યુું 

વાતસલ્ય, શવલસી રહ્ું છ.ે પ્સન્ન કા્યા. વળી પાછી એ જ માં અિીં પાછલા ગોખમાં 

મહિષાસુરમહદ્વની – ચંડી બની છ.ે

અને આ છ ે અપસરાઓ. શત્રભંગની મુદ્રામાં. સાલંકાર. કેશગુંફનની શવશવધ છટાઓ. 

બુદ્દેવ બસુએ ‘કાશલદાસેર મેઘદૂત’માં એક સારં શનરીક્ણ ક્યુું છ ે કે ભારતમાં સવ્વત્ર 

અલંકારને મિત્વ છ.ે કશવતામાં અને શશલપમાં પણ. અલંકાર કે ભૂષણ શવના સૌંદ્ય્વ 

કેવું? જ્યારે ્યુરોપની મૂશત્વઓ સંપૂણ્વપણે નનિ, શનરાવરણ છ,ે અને શનરાભરણ છ.ે ત્યાં 

શુદ્ નનિતાનું સૌંદ્ય્વ છ,ે જ્યારે આપણે ત્યાં તો સૌંદ્ય્વ અલંકારઃ. સાલંકારા આ અપસરા 

આળસ મરડી રિી છ,ે તેને લીધે ઊંડી નાશભ અને ઉન્નત સતનમંડળ ધ્યાન ખેંચે છ,ે 

આળસ મરડી રિેશે ત્યારે સામું નિીં જુએ કે? આ ઊભી છ.ે તેણે એક િાથ ઊંચો 



કરી માથા પાછળ લીધો છ,ે બીજો ડાબો િાથ જમણા સતનને ધારી રહ્ો છ,ે સતનો પર 

િાર શોભી રહ્ો છ,ે િાથે કે્યૂર અને વલ્ય છ,ે કેડ ે કહટમેખલા છ,ે કહટનો ભંગ કેવો છ!ે 

ચિેરા પર મનિતાનો ભાવ.

અને આ ્યુગલ. નાશ્યકાનો િાથ ના્યકને ખભે છ,ે ના્યકનો િાથ નાશ્યકાની પીઠ 

પાછળથી આવી તેના સતન પર થંભી ગ્યો છ ે– (આંગળીનાં ટરેવાં ટટૂી ગ્યાં છ)ે આશલંગન-

જશનત પરમ આનંદ તેમની આંખોમાં, િસતા િોઠોમાં પામી શકા્ય અને આ અપસરા પોપટ 

લઈને ઊભી છ.ે વાતસ્યા્યનની ચોસઠ કલાઓમાં એક શુકસાહરકાપ્લાપનમ્ – મેનાપોપટને 

બોલતાં શશખવાડવાનું આવે છ.ે ખજુરાિોની રમણી તો આ બધી કલાઓમાં શનપુણ િોવાની. 

આ સૌનદ્ય્વમૂશત્વઓ જોતાં જોતાં અમારી નજર પડી ગભ્વગૃિની ઉત્તર જઘંા પરની કંકાલ 

મૂશત્વઓ પર. આ શશલપીઓએ કંકાલો પણ જો્યાં છ,ે પેલી પૂતના જવેાં.

ફરી એક એક વાર પ્દશક્ણા કરી, મિામંડપમાં આવી ઝરૂખે જઈ ડોહક્યું કરી, બિાર 

આવ્યાં. અમને શી ખબર િતી કે િવે પછી જ ેજ ેજોવાનાં િતાં તે શવપુલ સૌનદ્ય્વરાશશની 

તુલનામાં અમે બિુ અલપથી જ અશભભૂત થઈ ગ્યાં િતાં.

ખજુરાિોના કનદેહર્યા મિાદેવના મંહદર શવશે ઘણું સાંભળ્ું િતું, પણ જ્યારે આ 

મંહદરના પ્ાંગણે જઈ ઊભાં કે તેનાં ઊંચે ઊંચે જતાં ભવ્ય શશખરો નજરને એ રીતે 

ભરી રહ્ાં કે ક્ણેક તો બધું ભુલાઈ ગ્યું. આ જ ખજુરાિોનું સૌથી શ્ેઠિ ગણાતું મંહદર. 

લક્મણ વરૈષણવમંહદર છ,ે આ છ ેશરૈવમંહદર. લક્મણમંહદરની જમે અધ્વમંડ5, મંડપ, મિામંડપ, 

અંતરાલ અને પ્દશક્ણાપથ સાથેના ગભ્વગૃિની અિીં પણ રચના છ.ે અધ્વમંડપનું શશખર, 

તેનાથી જરા ઊંચે મંડપનું, તેનાથી જરા ઊંચે મિામંડપનું અને પછી ગગનભણી ધસતું 

અનેક શશખરોના સમૂિ જવેું ગભ્વગૃિ પરનું શશખર. નજર ઉપરનાં આમલક અને કળશે 

જઈ ઊભી. પણ અિીં મંહદર પર ધજા ફરફરતી નથી, જવેી ભુવનેશ્વરના શલંગરાજ મંહદર 

પર ફરફરે છ.ે આ પણ દસમી સદીના અરસામાં જ્યારે શલંગરાજ બનતું િતું, ત્યારે 

બન્યું િતું. એકસો પંદર ફૂટ ઊંચા, એકસો પાંચ ફૂટ લાંબા અને બાસઠ ફૂટ પિોળા 

આ મંહદરની રચનાની સપ્માણતા અને સપ્ાણતા એક શવશશટિ સૌનદ્યા્વનુભૂશત કરાવે છ.ે

અધ્વમંડપમાં થઈ અંદર પ્વેશવાને બદલે અમે બિારથી જોઈ રહ્ાં. ઊંચા શશખરને 

અનુષંગે ઊંચે થ્યેલી નજર મંહદરની જઘંાઓ પર પડતાં ત્યાં જ જડાઈ ગઈ કે શું? 

અનવદ્ શશલપખશચત જઘંા. તસુ પણ ખાલી નિીં. અને શશલપો પણ કેવાં સંમોિક. ‘ચાર,’ 

‘રમ્ય,’ ‘લશલત,’ ‘સશશ્ક’ – સુનદર જનેાથી વ્યકત થા્ય તે બધાં શવશેષણો સાંભરી આવે. 



િજુ તો મંહદરના સથાપત્યની ઊશજ ્વતતાથી મન અશભભૂત િતું ત્યાં આ શશલપોની ચારતાથી, 

રમ્યતાથી, લાશલત્યથી, સશશ્કતાથી શવમુગધ. શવસમ્ય-શવસફાહરત નેત્રોથી સમગ્ આ શશલપ-

સૃશટિ અમે જોઈ રહ્ાં, અને પછી જ્યારે ક્રમે ક્રમે જોવા લાગ્યાં ત્યારે તો એ શવસફારણ 

વધતું જ ગ્યું. આ તે શશવા્યતન કે કામા્યતન!

કોકશાસ્તનું વાચન સળવળી ઊઠ્યું. કાચી ઉંમરના એ હદવસો કિેવા્ય. બે પુસતકોનું 

વાચન અમારા બિુસંખ્ય શવદ્યાથશીમંડળમાં મિત્વનું બની ગ્યું િતું. એક િતું શવકટર હ્ુગોનું 

‘લે શમઝેરાબલ’ મૂળશંકર મો. ભટ્ટનું ગુજરાતી રૂપાંતર. એકે એકે કરી બધાંએ વાંચેલું 

જાિેરમાં તેની ચચા્વ થતી. બીજુ ં પુસતક િતું સસતું સશચત્ર કોકશાસ્ત. એ પણ એકે એક 

કરી બધાએ વાંચેલું. જાિેરમાં એની ભાગ્યે જ ચચા્વ થતી, પણ કાચી ઉંમર પર એનો 

પ્ભાવ ઓછો અવાંશછત ન િતો. પછી તો વાતસ્યા્યનના કામસૂત્રનું પણ વાચન કરેલું િતું. 

કનદેહર્યાની જઘંા પરનાં એ શશલપો ફરી જાણે તે સૃશટિમાં લઈ જઈ રહ્ાં. કંઈક આવો 

અનુભવ કોનારક અને ભુવનેશ્વરનાં, શામળાજી કે મોઢરેાનાં મંહદરોનાં શશલપો જોતાં થ્યેલો 

પણ અિીં તો... જોકે પછી વાંચ્યું કે કોનાક્વની તુલનામાં ખજુરાિો કદાચ આ બાબતમાં 

પાછળ રિી જા્ય. કોનાક્વની બે વાર મુલાકાત લીધેલી છ,ે પણ ઝડપથી. તેથી ખજુરાિોનું 

આ ભોગાસનનાં શશલપોમાં આશધપત્ય છ,ે એવું જ મનમાં વસી ગ્યું છ.ે

પણ અિીં માત્ર રશતશશલપો, ભોગાસનોનાં જ શશલપો નથી, બીજાં અનેક ન્યનસુભગ 

શશલપો છ.ે અિીં દેવદેવીઓ, અપસરાઓ અથા્વત્ સુરસુંદરીઓ, નાશ્યકાઓનાં શશલપો પણ 

છ.ે તે પછી આવે છ ે શમથુનશશલપો. આ શમથુનશશલપો પણ અનેક મુદ્રાઓમાં છ.ે સિજપણે 

પાસેપાસે ઊભેલાં ના્યકનાશ્યકાનું શમથુન, ચુંબન-આશલંગનરત શમથુન અને સંભોગરત શમથુન. 

અને આ સંભોગરત શમથુનોમાં જ કોક મિારાજ કે વાતસ્યા્યન મુશનનું પ્વત્વન દેખા્ય.

િા, પણ વાતસ્યા્યનના કામસૂત્રનું પ્વત્વન ક્યાં નથી? પ્ાચીન સંસકૃત સાહિત્ય જોઈ 

લો. શું શશલપમાં કે શું સાહિત્યમાં કે શું અન્ય કળાઓમાં વાતસ્યા્યન આહદ-સ્તોત બની 

રહ્ા છ.ે દશ્વનના ક્ેત્રમાં બાદરા્યણનું બ્રહ્સૂત્ર અને કલાના ક્ેત્રમાં વાતસ્યા્યનનું કામસૂત્ર. 

આ દેશમાં બ્રહ્સૂત્ર અને કામસૂત્રનો કોઈ શવરોધ ન િતો. ધમ્વ અને કામનો કોઈ શવરોધ 

નિોતો. ધમ્વ, અથ્વ, કામ અને મોક્ એ ચાર પુરષાથ્વ, પણ જીવતેજીવત જ ે પુરષાથયો શસદ્ 

કરી શકા્ય તે તો ધમ્વ, અથ્વ અને કામ. તેમાંથી બેની – ધમ્વ અને કામની ખજુરાિોમાં 

સિશસથશત છ.ે આપણે ત્યાં તો કિેવા્યું પણ ખરં કે ‘ધમા્વદથયો અથ્વત : કામ, કામાદ્ 

ધમ્વફલોદ્યઃ’ – ધમ્વથી અથ્વ અને અથ્વથી કામની પ્ાશતિ થા્ય છ,ે પણ કામથી તો ધમ્વનું 

ફલ જ પ્ાતિ થા્ય છ!ે



એ જ ે િો્ય તે, પણ એટલું તો ચોક્સ છ ે કે જટેલી ગંભીરતાથી અને ગિનતાથી 

ભારતવષ્વમાં ધમ્વચચા્વ થઈ છ,ે તેટલી જ ગંભીરતાથી અને ગિનતાથી કામચચા્વ પણ. 

કિેવા્ય છ ે કે શશવના પાષ્વદ નંદીએ સૌ પિેલાં એ શવશે શાસ્ત રચેલું. એની લાંબી પરંપરા 

રિી છ,ે એનો લાંબો પ્ભાવ રહ્ો છ.ે એક સંસકૃત નાગહરક માટ ે કામસૂત્રનું જ્ાન અશત 

આવશ્યક િતું. એટલે કલા, ધમ્વ અને જીવનમાં પણ તેનો અકંુહઠતપણે સવીકાર િતો. 

કાશલદાસ વાંચતા િોઈએ અને ઘણીવાર લાગે કે આ પંશકતઓમાં ક્યાંક કામસૂત્રનો પ્ભાવ 

છ.ે એક કશવ બનવાની સજ્જતાનાં જ ે ઉપકરણો િતાં, તેમાં એક મુખ્ય િતું કામસૂત્ર.

માત્ર કશવ નિીં, કલાકાર શશલપીને પક્ે પણ એનું જ્ાન અશનવા્ય્વ. ખજુરાિોનાં જ શશલપો 

નિીં; સમગ્ ભારતવષ્વમાં જ ે ઉત્તમ શશલપો છ,ે અને તે બધાં મોટ ે ભાગે મંહદરો સાથે 

જોડા્યેલાં છ,ે તે બધાં કામસૂત્રથી પરોવા્યેલાં લાગે છ.ે તેની સાથે ભરત મુશનનું નાટ્શાસ્ત 

પણ – અશભન્યની, નત્વનની ઘણી બધી મુદ્રાઓ જ ેભરતે શનદગેશેલી છ,ે તે અિીં કંડારા્યેલી 

જોવા મળે છ.ે કશવઓને પણ જ્યારે જ્યારે કોઈ શવશશટિ મુદ્રા કે છશવનો અંગશવન્યાસ રજૂ 

કરવાનું આવ્યું છ,ે ત્યારે વાતસ્યા્યન કે ભરત તેમની મદદે દોડી ગ્યાં છ.ે કાશલદાસની 

માલશવકાની પેલી પ્શસદ્ મુદ્રા ્યાદ આવશે. નૃત્ય કરી રહ્ા પછી એ ઊભી છ ે:

િામં સતનધતસિતમિિલયં નયસય હસિં તનિંબે 

કૃતિા શયામાતિટતપસદ્શં સ્તસિમુકિં તવિિીયમ્—

અિીં ખજુરાિોની ભીંતો પર કેટલી્ય માલશવકાઓ શનતંબે ડાબો િાથ મૂકીને ઊભી છ,ે 

કડુ ં કાંડ ે સરકી આવ્યું છ,ે તેમનો બીજો િાથ શ્યામલતાની જમે (સાક્ાત્ લ્ય બની) ઝૂલી 

રહ્ો છ.ે ના, આ એક જ અંગશવક્ેપ અિીં નથી, અપરંપાર છ ે દેિભંશગઓ. અંગેઅંગમાં 

લ્યાશનવતતા છ.ે આ છ ે એક અપસરા. નમસકારની મુદ્રામાં ઊભી છ,ે જોડલેા િાથ અને 

ચિેરાની ઈષત્ વક્રતા કેવું લાવણ્ય પ્કટાવે છ!ે અને આ અપસરા પગેથી કાંટો કાઢી 

રિી છ.ે આ સુનદરી જમણો િાથ અલસ ભાવે પાછળ લઈ, ડાબે િાથે સતનને ધારી 

શત્રભંગી મુદ્રામાં ઊભી છ.ે અને આ નાશ્યકા – શનમનનાશભ નાશ્યકા, અધોવસ્ત નાશભથી્ય 

નીચે સરકાવી દીધું છ,ે શત્રવલીમાંથી એક વલી પ્કટ. આ નાશ્યકાએ તો અધોવસ્ત જ 

િટાવી લીધું છ ે– સૂક્મ કહટ, શનમનનાશભ, ઉન્નત વક્, અશભરામ ગ્ીવાભંગ – કાશલદાસની 

્યક્ી કેમ ્યાદ ના આવે?



િનિી શયામા તશખરિિશના પકિતબમબાધિોષ્ી 

મ્ધયે ક્ામા ચરકિહરિણી પ્રેક્ણા તનમનનાતભયઃ 

શ્ોણીભાિાિલસગમના સિોકનમ્ા સિનાભયાં...

અલસગમના તો કેવી રીતે કિંુ? અિીં ગશત છ,ે પણ ગમન નથી. અિીં શસથશત અને 

ગમન વચચેની ગશત છ.ે શશલપીએ જાણે કશીક હક્ર્યા પૂવગેની ક્ણને ઝડપી લીધી છ ે– ‘ન 

્ય્યૌ, ન તસથો’ની ક્ણ. એટલે લાગે છ ે બધાં્ય શશલપ જીવંત, ઉષમાસભર, િમણાં ગમન 

કરશે. િજારો વષયોથી જડા્યેલાં આ શશલપોમાં અચલતાની જડતા કેવી ભલા! આ જુઓ. 

આ નાશ્યકા – એકદમ અનાવૃત માંસલ દેિ – ખભેથી કહટ સુધીનો આ વળાંક જો્યો, વિેતી 

સાબરમતીએ વિેણ બદલ્યું િો્ય તેવો! અને આ જમણો િાથ માથા પાછળ લઈ, ડાબે િાથે 

વસ્ત છોડી રિેલી શનમનનાશભ નાશ્યકાનો કહટથી જઘન સુધીનો વળાંક – એ કેવો? સંસકૃત 

કાવ્યશાસ્ત લઈને બેસો તો ‘નખશશખ વણ્વન’ કે ‘નાશ્યકાભેદ’ અિીં આખું ઉકેલી શકા્ય.

કંદેહર્યા મિાદેવની આ દશક્ણ જઘંા પર આવી તો કેટલી અપસરાઓ – સુરસુનદરીઓ, 

નાશ્યકાઓનું શવશ્વ છ!ે ઈષત્ નનિ, અધ્વ નનિ, નનિ, છતાં્ય અલંકૃત. બરૉદલેરની ‘મા્ય સવીટ 

વરૉઝ નૅકેડ…..’થી શરૂ થતી કશવતા ્યાદ આવી જા્ય. એ ફ્ેંચ કશવએ નનિ પણ આભૂષણ 

ખશચત નાશ્યકાનું અદભુત શચત્રણ ક્યુું છ.ે પણ બરૉદલેરની આ નાશ્યકા તો રકતમાંસની 

નારી છ,ે એના જીવનમાં જીવતી-જાગતી. જ્યારે આ સુનદરીઓ? શું આ શશલપીઓ કોઈ 

ને કોઈ નારી નજર સામે રાખીને તેને આકૃત કરવા મથ્યા િશે?

િા, એ સમ્યમાં અનેક મંહદરોમાં દેવદાસીઓનાં નૃત્યોની પ્થા િતી. દેવદાસીઓનું 

સમગ્ જીવન દેવતાને જ સમશપ્વત રિેતું. દેવતા સમક્ નૃત્યો કરી તેમની આરાધના એ 

જ તેમનું વ્રત રિેતું. આપણી પ્શસદ્ ચૌલાદેવી પણ આવી જ ભગવાન સોમનાથની એક 

દેવદાસી િતી ને! શશલપીઓની સામે આ દેવદાસી – નૃત્યાંગનાઓની બંધુર દેિસૃશટિ િશે. 

એ દેવદાસીઓએ તેમના મોડલેની ગરજ સારી િશે. અને એટલે નૃત્યોની આટલી બધી 

મુદ્રાઓ છ.ે એ જીવતીજાગતી નારીઓની જ મુદ્રાઓ કદાચ િશે; પરંતુ એ સાથે િહરવલ્લભ 

ભા્યાણીએ સંસકૃત સાહિત્ય માટ ે જ ે એક શનરીક્ણ ક્યુું છ,ે તે્ય ્યાદ આવે. સંસકૃત 

કશવતામાં શવશેષીભૂત નિીં, આદશશીકૃત વણ્વન છ ે એટલે કે નાશ્યકાને સુંદર આલેખવાની 

િો્ય, તો એ સુંદર રૂપનો એક આદશ્વ િો્ય. કશવ એ આદશ્વને ખ્યાલમાં રાખીને નાશ્યકા 

કે ના્યકનું શચત્રણ કરે, અને શશલપી પણ સૌંદ્ય્વના આદશ્વને ખ્યાલમાં રાખીને નાશ્યકા 

કે ના્યકનું રૂપ કંડારે. મનુષ્ય િો્ય કે દેવતા – પણ પેલા પૂણ્વતવના આદેશને અનુલક્ીને 

આલેખન કે આકૃશત રચા્ય. પાતળી કહટ શોભાની શનશાની િો્ય તો તે એટલી પાતળી 



થતી જા્ય કે મુશટિમે્ય – મૂઠીમાં મા્ય તેટલી કેડવાળી નાશ્યકા પ્ત્યક્ થા્ય અને પછી તો 

એવું પણ બન્યું છ ે કે કેટલાક કશવઓને નાશ્યકાની કમર જ દેખા્ય નિીં.

સતન અને જઘન – નાશ્યકાનાં આ અંગોનું પ્ાચીન ભારતી્ય કશવઓ, કલાકારોએ ભારે 

આકષ્વણ અનુભવ્યું છ.ે સતનની પુટિતા અને જઘનની પૃથુલતા સૌનદ્ય્વનો આદશ્વ. એટલે 

પીનપ્યોધરા અને પૃથુલજઘના નાશ્યકાઓની સંસકૃત સાહિત્ય અને ભારતી્ય શશલપમાં 

બિુતા્યત છ.ે નાશ્યકાના કોઈ પણ શશલપ પર નજર પડ,ે તેમાં સતનોનું સૌનદ્ય્વ તરત 

ધ્યાન ખેંચે, ઘણી વાર તો એ નાશ્યકાનાં અન્ય શવશેષણો સરી જઈ માત્ર ‘સુસતની’ જ 

્યાદ રિી જા્ય. અને ઘણી વાર લરૉરેનસની પંશકત િોઠ ે સફુરી રિે –

‘તબટ્ િીન હિ બ્ેસટ્રસ ઈઝ માય હોમ, તબટ્ િીન હિ બ્ેસ્ટસ...’

આ વણ્વન કે શચત્રણ દેવીનું િો્ય, કે દેવતાનું િો્ય, નાશ્યકાનું િો્ય કે ના્યકનું િો્ય, 

અમુક લાંછન બાદ કરીએ તો સવ્વસામાન્યતા તરી રિે. શંકરાચા્ય્વ ‘સૌંદ્ય્વલિરી’માં દેવીનું 

સતોત્ર લખતા િો્ય, કાશલદાસે ‘કુમારસંભવ’માં હકશોરી પાવ્વતીની વ્યસંશધવેળાનું કે પછી 

્યક્શપ્્યાનું કે શકંુતલાનું રૂપશચત્રણ કરતા િો્ય, સૌનદ્ય્વનો સવીકૃત આદશ્વ જ કશવ તાકતા 

િો્ય છ.ે

ખજુરાિોનાં શશલપ પણ આવી સુનદરની સૂશટિ છ ે પણ પછી એ શશલપીઓએ જ ે

શવશભન્ન અંગશવક્ેપોથી ભાવસૃશટિ પ્કટાવી છ,ે તે તેમની આગવી છ.ે એ શવશેષ પ્કટ થા્ય 

છ.ે ખજુરાિોનાં શમથુનશશલપોમાં. કંદેહર્યાની આ દશક્ણ જઘંા પર જ ે સૌથી વધારે ધ્યાન 

ખેંચી રિે છ,ે તે તો આ શમથુનશશલપો, ્યાત્રીઓની નજર એ ટૂઢંતી િો્ય છ.ે ના, નજરને 

ઢુઢંવું 5ડતું નથી – એ જ સામેથી નજરોમાં ઊભરા્ય છ.ે એક દેખા્ય, બીજુ ં દેખા્ય, ત્રીજુ ં

દેખા્ય અને પછી તો જાણે એ જ શમથુનશશલપ દેખા્યા કરે. અિીં આ દશક્ણ જઘંા પર 

નિીં; મંહદરની આસપાસ, અંદર, સવ્વત્ર — આ જ મંહદરની નિીં, સવ્વ મંહદરની. જાણે 

કામદેવતાનું શવશ્વરૂપદશ્વન! શશલપીઓની સૌનદ્ય્વચેતના કામચેતના રૂપે િજાર િજાર રૂપે 

મૂત્વ થઈ છ ે– આ ધમા્વ્યતન પ2. એકમાત્ર હરરંસાનો ભાવ છ.ે કદાચ એવું િો્ય કે આ 

હરરંસામાંથી મુમુક્ા જાગે. જાગે તો, કેમ કે કામ પછી ધમ્વ.

પણ જોતાં તો સમરસૃશટિનો પ્ભાવ પ્સરી રિે છ.ે સમર દેવતા અિીં તેના પૂરેપૂરા 

ઉતશૃંખલા રૂપમાં છ,ે એથી 2શતરંગની પ્બલતા વરતા્ય છ.ે એ રંગ અધૂરો રિે ત્યાં સુધી 

શવરાગનો રંગ કેવો? રંગ અને શવરાગની સિશસથશત છ ે એક શશવ દેવતામાં. એકીસાથે 

ભોગી અને ્યોગી. બૃિત્ સંહિતાકારે કહ્ું છ ે કે શશવ જવેા શશવ પણ ્યુવતી નારીનાં 



દશ્વનના લોભથી ચાર મોઢાવાળા બનતા િો્ય તો લજજા કેવી? વ્રીડાત્ર કા?

આ શમથુનશશલપોમાં એકબીજાની પાસે ઊભેલાં, એકબીજાંને િાથ પકડી અનુન્ય 

કરતાં, ખભે િાથ રાખીને ઊભેલાં ‘શનદયોષ’ શમથુનો છ,ે શવશેષે તે દેવ-દેવીઓનાં છ.ે પણ, 

શમથુનશશલપોમાં વધારેમાં વધારે શશલપો તો કામાંધ બની એકબીજાને આશલંગન આપતી કે 

ચૂમતી મુદ્રામાં છ.ે અંગથી અંગ, િોઠથી િોઠ, છાતીથી છાતી – અંગેનાંગ તનું ચ તનુના 

ગાઢ તતિેન તતિમ્. 5રસપરનાં અંગેઅંગમાં ઓગળી જવાની મેઘદૂતના ્યક્ની એષણા 

અિીં પણ છ.ે પથથર ઓગળી જશે કે શું?

પણ શશલપીઓ એટલેથી જ અટક્યા નથી, વાતસ્યા્યને ઘણી આગળ વાત કિી છ.ે 

અને જાણે એમને પગલે પગલે ચાલીને શશલપીઓએ સંભોગ-ચેતનાને શવશભન્ન આસનોમાં 

પથથરમાં કંડારી છ.ે સંભોગરત ્યુગલોનાં આ આલેખનમાં શશલપીઓ રેખાઓની સપ્ાણતા 

કે પ્માણની સંવાહદતા ક્યાં્ય ચૂક્યા લાગે નિીં. અિીં જનેે આપણે શવશુદ્પણે ‘સૅકસ’ 

કિીએ તે છ.ે છતાં શશલપીઓને તો જાણે ક્યાં્ય કશી બાધા નથી. કંુઠા નથી, વ્રીડા નથી.

છતાં પણ આપણને વ્રીડા થા્ય છ ે– જાણે ચોરીછૂપીથી જોઈ લઈએ છીએ. આપણને 

આ જોતાં કોઈ જોઈ તો નથી જતું ને! કોઈ જોઈને િસે છ,ે કોઈ શવમુગધ થા્ય છ,ે કોઈ 

કંુહઠત બની જા્ય છ ે– કંડારનાર શશલપીઓની શનખાલસતા ક્યાંથી લાવવી? શશલપીઓ તો 

કદાચ આ સૂત્ર શીખ્યા છ ે –

મૈિુનં પિમં િત્િં સૃતષ્ટતસિતયનિકાિણમ્ । 

મૈિુનાન્ જાયિે તસતધિબ્્જહ્મજ્ાન સુિુલ્જભમ્ ।।

અિીં વાતસ્યા્યન પ્માણેના આશલંગન-ભેદ છ ે– સપૃટિક, શવદ્ક, ઉદધૃટિક, લતાવેશટિતક, 

શતલતંદુલક, ક્ીરનીરક. અિીં શવશવધ સંવેશન શવશધ છ ે– અવલંશબતક, ધેનુક, ગો્યૂશથક 

ઔપહરટિક. કદાચ આ સંજ્ાઓમાં જ વાત કરવી ફાવશે. વ્રીડા. વ્રીડા.

કંદેહર્યાની જઘંાઓ 5ર અમે જોતાં રહ્ાં. એક કંુઠાબોધ િતો, તે જાણે ધીરે ધીરે 

લુતિ થવા લાગ્યો. સમૂિરતનાં શશલપો જોઈ શરૂમાં લાગેલો આઘાત ક્ીણ થવા લાગ્યો. 

પણ પછી થતું િતું કે આ તો દેવમંહદર છ.ે

પણ અિીં તો મનુષ્યદેિ એ જ દેવમંહદર છ.ે મનુષ્યદેિમાંથી, શવશેષે કામરત 

મનુષ્યદેિમાંથી જટેલી અસંખ્ય ભંશગથી લાવણ્ય પ્કટ,ે તે અિીં પ્કટી રહ્ું લાગે. દેવ 

િો્ય કે દેવી – શશલપી તો સૌંદ્ય્વની પ્શતમા કંડારે છ.ે સુંદર નર. સુંદરી નારી. ખજુરાિોનાં 



આ નરનારીઓનો દેિ ઊંચો, પાતળો છ,ે પગ લાંબા (કેવી શવશભન્ન લ્યલીલાઓમાં) છ,ે 

આંખ અને ભમરો એકદમ સુરેખ છ,ે નાક અને િોઠ આગળ પડતાં છ,ે ચિેરો લંબગોળ 

છ,ે િડપચી ગોળ છ ે– આભૂષણોથી ખશચત છ ે આ સુંદર દેિ.

શશલપીઓ સુંદર દેિ કંડારીને થંભી ગ્યા નથી, દેિને દેિનો આનંદ કેવો િો્ય તે 

બતાવવાનું જાણે તેમનું લક્્ય છ,ે અને એટલે માત્ર ચિેરો જ ભાવપૂણ્વ નથી, સમગ્ દેિ 

વાંચી શકા્ય તેવો ભાવપૂણ્વ છ.ે કામનાથી થરથરતો દેિ, કદાચ સમગ્ ભારતી્ય શશલપમાં 

દેિોતસવનો શવષ્ય કેનદ્રમાં છ,ે શશલપમાં શું – સાહિત્યમાં પણ.

કંદેહર્યા જોવામાં સારો એવો સમ્ય ગ્યો. અમે શવચા્યુું કે િવે પછીનાં આ શવભાગમાં 

મંહદર જલદી જોઈ લેવાં પડશે. કાલે ફરીથી જોઈશું, કેમ કે સાંજ પડતાં જ પ્વાસીઓ 

માટ ેઆ મંહદર જોવાનું બંધ કરવામાં આવે છ.ે િજી અમારે શચત્રગુતિ, જગદંબા, શવશ્વનાથ 

વગેરે મંહદરો આજ ે જોઈ લેવાં િતાં; પણ કેમે્ય કરી અમારં પ્સથાન થતું નિોતું.

છવેટ ે કંદેહર્યાનાં પગશથ્યાં ઊતરી સુંદર િહર્યાળી પર ચાલતાં ચાલતાં શચત્રગુતિને 

મંહદરે આવી પિોંચ્યાં. આ શવસતારમાં આ એક જ સૂ્ય્વહદવતાનું મંહદર છ.ે સૂ્ય્વમંહદરો 

આમે્ય ઘણાં ઓછાં જોવા મળે છ.ે કોનારક કે મોઢરેાનાં સૂ્ય્વમંહદર કે કાશમીરનું માતુંડ 

મંહદર. સાત અશ્વો જોડલેો રથ િાંકતા સૂ્ય્વદેવતાની પ્શતમા શચત્રગુતિ મંહદરમાં છ.ે આ 

મંહદરની દીવાલો પર અપસરાનાં ઉત્તમ અંકનો છ.ે શચત્રગુતિની પાસે જ જગદંબી મંહદર 

છ.ે ખરેખર તો એ શવષણુમંહદર િતું પણ િવે ગભ્વગૃિમાં પાવ્વતીની મૂશત્વ છ.ે પ્ણ્યરત 

શમથુનોની ન્યનસુભગ મૂશત્વઓ મંહદરોની દીવાલો શોભાવે છ.ે

િવે અમે શવશ્વનાથ મંહદરનાં પગશથ્યાં ચડી રહ્ાં. આ મંહદર પણ અધ્વમંડપ, મંડપ, 

મિામંડપ, અંતરાલ અને ગભ્વગુિ સાથેનું મંહદર છ.ે કંદેહર્યા પિેલાં તેનું શનમા્વણ થ્યેલંુ 

છ.ે મંહદરની દીવાલો અપસરાઓ અને શમથુનથી ખશચત છ.ે વાંસળી વગાડતી પેલી સુંદરી 

જોઈ? અને આ વળી પગમાંથી કાંટો કાઢતી? શવશ્વનાથની સામે જ નંદી મંહદર છ,ે મોટો 

નંદી જોઈને અમને, તાંજોરનો નંદી ્યાદ આવી ગ્યો.

સૂરજ આથમવામાં િતો. અમે બિાર નીકળી મ્યુશઝ્યમ ભણી ગ્યાં. અિીં અનેક 

શવરલ શશલપો સચવા્યેલાં પડ્ાં છ.ે ખજુરાિોમાં કેટકેટલાં મંહદર િતાં! જ ેછ ેતેનાથી ત્રણ 

ગણાં તો શવલુતિ થઈ ગ્યાં છ.ે તેમાંથી બચેલી આ બેનમૂન કૃશતઓ – એ બધી્ય િોત! 

મ્યુશઝ્યમમાંથી બિાર આવી સથાશનક બજારમાંથી ખજુરાિોનાં શશલપની પ્શતકૃશતઓ પલાસટર 

ઑફ પૅહરસમાં બનાવેલી ખરીદવાનો ઉપક્રમ ચાલ્યો. પણ િવે એ નજરમાં શાની આવે? 



નાનકડાં બજારમાં િાથલારીઓમાં ધાતુની જૂની અનેક વસતુઓ મળતી િતી - પરદેશીઓને 

તે ખરીદવાનું શવશેષ આકષ્વણ રિેતું. ધીમે ધીમે રસતાઓ શાંત પડતા ગ્યા. મંહદરોનાં 

છા્યાશચત્રો અંધારામાં અસપટિ થતાં ગ્યાં.

સાંજ ે જ્યારે બિાર જમીને ઉતારે આવ્યાં, ત્યારે જાણે એક અપાશથ્વવ લોકમાં જઈ 

આવ્યાં િો્ય એવું લાગતું િતું. અસંખ્ય ચિેરાઓ, અવનવીન ભંશગઓ, લાશલત્યની અપરંપાર 

રેખાઓ, સતનોની બંધુરતા – રૂપ જોઈ જોઈને આંખ ધન્ય બની િતી. કપડાં બદલી, 

કંપાઉનડના વૃક્ નીચે પડલેી ખુરશીઓ પર લંબાવ્યું. જ ે જો્યું તે કેમે્ય ભુલાતું ન િતું, 

િજુ તો આવતી કાલે બીજાં મંહદરો જોવાનાં છ.ે ઊંઘ આવશે? કદાચ આવશે તો્ય પેલી 

અપસરાઓ, સુનદરીઓ, શાલભંશજકાઓ દેખા્યા કરશે.

સવાર પ્સન્નતા લઈને આવી. હદવાળીની સવાર િતી. અમદાવાદ ઉતસવઘેલું બન્યું 

િશે. અિીં અમારં મન પણ ઉતસવી િતું. અમે એક સૌંદ્ય્વલોકના સાશન્નધ્યમાં િતાં. 

આ પ્સન્ન સવારે ગઈ કાલે જ ે અનેક અપસરાઓ, નાશ્યકાઓ, શાલભંશજકાઓને પરમ 

મુદાની મુદ્રાઓમાં જોઈ િતી, તેનો કશોક અંશ મારામાં ઊતરી આવ્યો લાગ્યો. આ સવારે, 

પંખીઓના હકલહકલાટવાળી સવારે. ટહૂરસટ બંગલાના શવશાળ કંપાઉનડની એક બેંચ પર 

િંુ બેઠો િતો. પુરાણાં વૃક્ોની ઘટામાંથી ચળાઈ લાંબા સતંભ રચતો તડકો પથરાતો જતો 

િતો. િવાની શીતલતા ચમકપ્દ િતી. આજ ે હદવાળી. સરવરૈ્યું કાઢવું જોઈએ, કમ સે કમ 

શવક્રમના આ વષ્વમાં જમાઉધાર કેટલું? પણ ના, અિીં એવા હિસાબહકતાબના શવચાર 

િો્ય! આ સૌનદ્ય્વપાવન નગરમાં કશમંગઝની પંશકતઓ સાંભરી –

ધ હોતલ 

તસટી તિચ ઇઝ યૉિ ફેઈસ 

યૉિ તલટલ તચકસ ધ સટ્રી્ટસ 

ઑફ સમાઇલસ

કોનો ચિેરો, કોના લઘુ કપોલ! ચિેરાઓનું આ નગર. પથથહર્યા ચિેરા ઘણી વાર 

અશવચશલત મુદ્રા ધરાવતા મનુષ્ય ચિેરાને ‘સટોની ફેઇસ’ કિીએ છીએ, પણ અિીં આ 

પથથહર્યા ચિેરા જો્યા પછી? એકે્ય મોં એવું નથી, જ ે અંતરના પરમ આનંદના ભાવથી 

છલકાતું ન િો્ય. િોઠો પર ફરકી જતું શસશમત – શનરાડબંરી અને શનખાલસ. આંખોમાં તો 

જાણે આસવ. અંગની રેખામાં ઉછાળ જુઓ. અિીં કશું્ય ગુતિ નથી, ગોપ્ય નથી. અિીં બધું 

ખુલ્લું જ છ.ે ખુલ્લું શરીર, ખુલ્લું મન. નનિતાનો આટલો મહિમા ક્યારે્ય નિોતો જાણ્યો.



આ પણે થોડકે દૂર, પિોંચી જાઉં એમની પાસે. આપણી સભ્યતાનું આવરણ ઉતારી 

નાખવું પડશે. ના, ના, અિીં કશી્ય અશ્લીલતા નથી, કેમ કે અિીં કોઈ જુગુપસાનો ભાવ 

નથી. અિીં બધું જ શ્લીલ છ.ે અશ્લીલ છ ેઆપણું ‘સભ્ય’ મન – આપણું ‘સુસંસકૃત’ મન! 

િા, પેલું પશુમરૈથુન પણ અશ્લીલ નથી, એ સમગ્નો ભાગ છ,ે સમગ્ના સવીકાર રૂપે છ.ે 

ખંડદશ્વન અશ્લીલ દશ્વન છ.ે અિીં આવીને પ્કૃત અપ્કૃત ભોગાસનોનાં શશલપ શોધતી 

નજર, સિપ્વાસીઓની નજર ચૂકવતી એ નજર અશ્લીલ છ.ે

તંત્ર કિે છ ે ભોગ એ જ ્યોગ છ.ે તંત્ર કિે કે ન કિે પરમ તનમ્યતાની ક્ણો, 

શવસમૃશતની ક્ણો ્યોગની ક્ણોથી ઓછી ન િો્ય. કોણ કિે છ ે ભોગ માત્ર પાપ છ?ે આ 

ધમા્વ્યતનોની દીવાલો પર ભોગાસનો ન િોત, કદાચ. એમ ભલે કિેવા્ય કે આ ભોગાસનો 

મંહદર પર િો્ય તો તેની પર વીજળી પડવાનો ભો ઓછો કે મંહદરને કોઈની નજર ના 

લાગે. એમ ભલે કિેવા્ય કે આ ભોગાસનોનાં શશલપોથી ખેંચાઈ દશ્વક મંહદર સુધી આવે, 

અને પછી એ શશલપો જોતાં જોતાં મંહદરના ભગવાન પર પણ એની નજરે કદાચ પડી જા્ય 

અને કામમાંથી ધમ્વ તરફ વળે. એમ ભલે કિેવા્ય કે આતમા અને પરમાતમાના શમલનનાં 

એ ભોગાસનો પ્તીક છ.ે એમ ભલે કિેવા્ય કે ભકત મંહદરમાં પ્વેશે, તે પિેલાં આ 

શશલપો દ્ારા તેની એકાગ્તાની કસોટી થઈ જા્ય છ.ે એમ ભલે કિેવા્ય કે એ સમ્યમાં 

પ્ચશલત કૌલ કાપાશલકોનાં શવશધશવધાનનો કે તંત્રોનો પ્ભાવ એ શશલપો પર છ.ે એમ ભલે 

કિેવા્ય કે જાતી્ય શશક્ણ આપવા માટનેી તે ખુલ્લી હકતાબ છ.ે આ ક્ણે મને લાગે છ ે

કે આ બધાં આપણી બુશદ્એ શોધેલાં માજ ્વનો છ.ે કદાચ એમ િો્ય પણ. ભલે. આ ક્ણે 

મારે મન તો એ જ ે છ ે તે છ.ે વ્રીડાત્ર કા?

લરૉરેનસ લરૉરેનસ – તેં ખજુરાિો જો્યું નથી. તારે ખજુરાિો જરૂર જોવું જોઈતું િતું. 

અિીં તેં જ ે કહંુ્ છ,ે તેથી્ય ઘણંુ બધું ખુલ્લું છ,ે શનખાલસ છ.ે કશી શવમાસણ નથી, કશો 

દંભ નથી. અિીં સમગ્નો સવીકાર છ.ે આ દેવીઓનાં, નાશ્યકાઓનાં, અપસરાઓનાં ભરપૂર 

સતનમંડપમાં તને િંુફાળું ઘર મળી જાત. કોણ િતા આ કલાકારો? લરૉરેનસ, તું આજના 

‘સભ્ય’ નાગહરકોને ચીડવતો જાણે એમની સાથે ગાતાં ગાતાં નાચ્યો િોત –

સૅકસ ઇઝનટ તસન, ઓહ નો! સૅકસ ઇઝનટ તસન 

નૉિ ઇટ ઇઝ ડટટી નૉટ અતનટલ ધ ડટટી માઇનડ પોકસ ઇન... 

ધ બૉરડ ઑફ ઇટસૅલફ ઇઝ કલીન, બટ ધ કેઇજડ માઇનડ 

ઇઝ એ સયરૂઅિ ઇનસાઈડ, ઇટ પોલયુ્ટસ, ઓ ઇટ પોલયુ્ટસ...



ના, રશત એ પાપ નથી, મશલન નથી, મશલન તો મનુષ્યનું મશસતષક છ;ે દેિ તો સવચછ 

પશવત્ર છ,ે સંસકારબદ્, મશસતષક તેમાં વિી રિેલું નાળું છ.ે આ શશલપો એ જ વાત કિી 

જા્ય છ.ે આ છ ે જીવનનો આનંદ. ના, કોઈ વ્રીડાભાવ નથી.

‘ગુડ મરૉશનુંગ, સર; ચા્ય તરૈ્યાર િરૈ.’ નશસરની શવન્યનમ્ર વાણી સંભળાઈ. થોડી વાર 

પછી અમે ચા પીતાં િતાં. િવે ઝટપટ નીકળી જવાનું િતું. દશક્ણ સમુદા્યનાં અને તે 

પછી પૂવશી સમુદા્યનાં મંહદરો જોવા.

પગહરક્ાઓમાં નીકળી પડ્ાં. હદવાળીનો હદવસ િતો, પણ હદવાળી જવેું બિુ લાગતું 

ન િતું. શશવસાગર તળાવની બાજુએ થઈ અમે ખુલ્લામાં આવી ગ્યાં િતાં. દૂર દૂર મંહદરો 

વીખરા્યેલાં િતાં. વચચે આવી નદી. જીવ તો રાજી રાજી. નાનકડી નદી. વેકરા વચચે વિી 

જતી િતી. નામ, તો કિે ખુદરનાલા. નદી િો્ય એટલે નગર જીવંત બની જા્ય. ખજુરાિો 

માટ ે માન વધી ગ્યું. અિીં પણ નદી છ.ે જીવન સતત વહ્ે જા્ય છ.ે

નદીનો પુલ ઓળંગી આગળ જઈએ ત્યાં તો આકાશમાં શવમાનની ઘરઘરાટી. એક 

શવમાન ઊતરી રહ્ું િતું – ઊત્યુું. અિીં શવમાનીમથક છ.ે સવાર-સાંજની શવમાની સેવા છ,ે 

ખાસ તો પ્વાસીઓ માટ.ે પરદેશી શવશેષ, ટોળેટોળાં ઊતરે છ,ે એમને માટ ેજ પેલી મોંઘી 

િોટલેો છ.ે મને થ્યું અિીં આટલી વ્યવસથા અને ઝાંસીથી ખજુરાિો માટ ે સુશવધાભરી 

બસ-સેવા પણ નિીં. ચાલો જવા દો.

તડકામાં અમારી હરક્ાઓ ઢાળ ચઢતી િતી. અિીં િવે શવજનતા િતી. દૂર જાણે 

વૃક્ની ઓટમાં મંહદર િતું. ચતુભુ્વજ મંહદર, નાનું મંહદર છ.ે સવારમાં મંહદરના પથથરોમાં 

ઠડંક િતી, તડકાની અસર વતા્વતી ન િતી. મંહદરની પ્દશક્ણા કરી. અિીં રશતશશલપો 

નથી. મંહદરમાં મોટી ઊંચી ચતુભુ્વજ શવષણુની મૂશત્વ છ.ે કોઈ કિે છ ે કે એ તો દશક્ણામૂશત્વ 

શશવ છ.ે જ ે દેવ િો્ય તે – ચિેરા પર શું મુદામ્ય શાંશત છ!ે દેિ અત્યંત અલંકૃત. ડાબી 

બાજુ સિેજ નમેલા મસતકને શોભાવતો ભવ્ય મુકુટ, ખભે અડતાં કંુડળ, બાજુબંધ અને 

વલ્યથી શોભતા એક િાથમાં શંખ, એક અભ્ય મુદ્રામાં, અને એક આ – ખંહડત! કંઠ ે

મુકતાદામ. ખભેથી કહટ સુધી જતું ઉપન્યન, કહટમેખલા.

િે વષયોથી અપૂજ દેવતા, અમારી પૂજા સવીકારો. માત્ર ભાવ- પૂજા. અિીં કોઈ પૂજારી 

નથી. પુરાતત્વખાતાનો પિેરેગીર છ.ે દેવતાને ફરી તેમનું એકાનત સમપશી, મનમાં શાંશત 

ભરી અમે પગશથ્યાં ઊતરી ગ્યાં. અિીં ખુલ્લાં આછી ઝાડીવાળાં મેદાનોમાં ભનિ મંહદરના 

અવશેષો વેરા્યેલા છ.ે પાછા વળતાં ખુદરનાલામાં ઊતરી પડ્ાં. વિેણમાં પગ ઝબોળ્ા, 



પાણી ઉછાળ્ું. છબ છબ કરતાં, વોંકળામાં ચાલી સામે પાર જઈ હરક્ામાં બેઠાં.

દુલિાદેવ મંહદર. જરા ચાલીને આવવું પડ્યું, પણ હરક્ાવાળાનું માનીને ન આવ્યા િોત 

તો રંજ રિી જાત. પાસે થઈને પેલી નદી વિી જા્ય છ.ે ત્યાં કેટલી એકાકી િતી, અિીંનો 

ઘાટ સ્તીઓ-બાળકોથી ગાજતો િતો. દૂરથી નદીનાં દશ્વન કરી ઝાંપે થઈ મંહદરમાં પ્વેશ્યા. 

મંહદરની દીવાલ નૃત્યરત અપસરાઓ અને ઊડતા શવદ્યાધરોથી અશભનવ સવગ્વલોક રચે 

છ.ે આ પેલો પ્શસદ્ વાંસળી વગાડતો ગંધવ્વ. એનું શચત્ર જો્યું િતું. આ અિીં દીવાલ પર 

શશશલપત. િાથમાં વાંસળી, િોઠ પર િાસ્ય.

પૂવ્વ ભણી ચાલ્યાં. પાશ્વ્વનાથ, આહદનાથ અને શાંશતનાથનાં મંહદરો. મંહદરોમાં ફેરફારો 

થતા રહ્ા છ.ે જીણયોદ્ારના િેતુથી મંહદરોની અસશલ્યતને ધોકો પિોંચ્યો છ.ે આ જ રૈન 

મંહદરો છ,ે છતાં શશલપ- સથાપત્ય હિંદુ શરૈલીનાં છ.ે શવષ્યો પણ હિંદુ પુરાણોમાંથી છ.ે 

પાશ્વ્વનાથની દીવાલો પર આશલંગનની મુદ્રામાં લક્મીનારા્યણ છ,ે રેવતી-બલરામ છ,ે રશત-

કામ છ,ે રામ-સીતા િનુમાન છ ે પણ જ ેમૂશત્વઓ મનમાં વસી તે તો પેલી આંખમાં અંજન 

આંજતી અપસરાની, પગેથી કાંટો કાઢતી અપસરાની. શું ચિેરાનું પ્ોફાઈલ છ,ે અને શું 

રમ્ય અંગભંશગ! આ અપસરા પગે અળતો લગાવી રિી અને આ નત્વકી પગે ઝાંઝર બાંધી 

રિી છ.ે પથથરનું ઝાંઝર, િમણાં બજી ઊઠશે કે શું? આહદનાથને પગશથ્યે થોડી વાર 

બેઠા, બાજુમાં ભનિ શશલપોના ઢગલા પડલેા છ.ે પણ િવે નીકળવું જોઈએ. તડકો વધતો 

જતો િતો. પણ આકરો ન િતો.

સાંકડ ે રસતે થઈ ચાલ્યાં ઘંટઈ મંહદર. મંહદર શાનું? રદ્રમાળની જમે થોડાક થાંભલા 

ઊભા છ,ે પણ એ કિી જા્ય છ ે કે કેવી ભવ્ય ઇમારત િશે. કેવી રમ્ય! થાંભલા 5ર 

સાંકળથી ઝૂલતાં ઘંટનાં શશલપ છ.ે પથથરની સાંકળના અંકોડા ગણી શકા્ય. છડે ે લટકતો 

ઘંટ. આવી તો થાંભલા ફરતી અનેક સેરો. સાંકળ સાથે આજુબાજુ ફૂમતાં પણ ખરાં, 

પવનમાં ફરફરતાં જાણે. આ સેરો કીશત્વમુખમાંથી નીકળેલી, અને આ કીશત્વમુખો પથથરની 

આંબળેલી દોરીઓથી ગુંથા્યેલાં. પથથરમાં વળ જોઈ શકો.

ઘંટઈ ગામને ગોંદરે આવેલું ગામ છ ેખજુરાિો. આ ખજૂરવાિક? ચંદેલોની રાજધાની? 

નશળ્યાં છા્યેલાં નાનાં માટીનાં ઘર. સાંકડી શેરીઓમાં થઈ ગામમાં પ્વેશ્યાં. હદવાળી િતી. 

આજ.ે લીંપેલાં-ગૂંપેલાં સવચછ આંગણાંમાં રંગોળીઓ, નાની નાની શેરીઓમાં ગામ વિેંચાઈ 

ગ્યું િતું. અિીં આ આપસરાઓ, સુરસુનદરીઓ, નાશ્યકાઓ અને શવદ્યાધરોની પાડોશમાં 

ગામનાં નાગોહડ્યાં છોકરાં રમતાં િતાં. પ્વાસીઓ માટ ે િવે તેમને કૌતુક નથી. પ્વાસીઓ 



જ તો અિીં રોજરેોજ આવે છ.ે

હરક્ા ઊભી રિી, તરતનાં કાપેલાં ડાંગરનાં ખેતરમાં (જીવનાનંદ દાસ!) થઈ ક્યાંક 

કાંપવાળી ભેજવાળી જમીન પર પગલાં મૂકતાં જવાર મંહદરે પિોંચ્યાં. ચારે બાજુ ખેતર. 

મંહદરનાં શશલપ-સથાપત્યની નજાકત મનમાં વસી જા્ય. છતાં િવે આ બધું જોઈને જાણે 

કૌતુકનો ભાવ ઓછો થતો િતો. ત્યાં દૂર જરા બીજુ ં એકલવા્યું મંહદર છ.ે પણ િવે 

ત્યાં સુધી નથી જવું. પાછાં વળી ગ્યાં. તળાવની પાળે પાળે ચાલ્યા. આ તળાવ તે જ 

ખજુરાિો સાગર અથવા શનનોરા તાલ. આખા તળાવમાં વેલો પથરાઈ િતી. ચાલતાં ચાલતાં 

એક મંહદર આવ્યું – બ્રહ્ાજી. નમસકાર બ્રહ્ાજી. આગળ ચાલ્યાં તો રસતે આવ્યાં ભારે 

મોટા િનુમાન. િનુમાનને વંદન કરીને નીકળ્ાં. બપોર થઈ ગઈ િતી. ક્ુધાબોધને લીધે 

સૌનદ્ય્વબોધ અળપાતો જતો િતો. ગામડાગામને રસતે થઈ, મોટી સડક પર, સડક પરના 

પ્વાસીઓને જોતાં પિોંચ્યાં પ્વાસી બંગલામાં.

‘ખાના િૈયાિ હૈ સા’બ.’ – નતસિ.

બપોર પછી અમે ફરી નીકળ્ાં. ફરીથી લક્મણ અને કંદેહર્યાની શશલપસથાપત્યની 

સૃશટિમાં. આજ ેપિેલાં ગ્યાં મતંગેશ્વર મંહદરે. ખજુરાિોના મંહદરોમાં આ એક અશત પશવત્ર 

મના્ય છ.ે અિીં ભગવાન શશવ પૂજા પામે છ.ે મંહદરની અંદર-બિાર બિુ જૂજ શશલપો છ.ે 

પણ અિીંથી લક્મણ મંહદરની જગતીનો નીચેનો ભાગ દેખાતો િતો. નાનાં નાનાં સળંગ 

શશલપો – વળી પાછુ ં વાતસ્યા્યનનું સમરણ થા્ય.

આજ ેબિુ ્યાત્રીઓ ઊતરી આવ્યા િતા. પિેલાં ભાશવકોનું એક ટોળું આવ્યું. આસપાસના 

પ્દેશના ગ્ામીણો િતા. િડડુ ુ કરતાં આવ્યા, િડડુ ુ કરતાં ચાલ્યા ગ્યા. કોઈ કશા શશલપને 

જો્યા શવના, ભીતરના દેવતાને પા્યલાગણ કરી. પછી આવ્યું બીજુ ં ટોળું પરદેશી, કદાચ, 

ફ્ેંચો િતાં. એક ભારતી્ય, ગાઇડ ફ્ેંચમાં માગ્વદશ્વન આપતો િતો. લગભગ દરેકની પાસે 

કૅમેરા. મોટાં ભાગનાં પ્ૌઢ ્યુગલો િતાં. શશલપો જોતાં જા્ય અને અચરજમાં ખભા ઊંચકતાં 

જા્ય, અને કૅમેરામાં ઝડપતાં જા્ય. એમની 5ણ ગશત ઓછી ન િતી. જોતજોતામાં તો 

મુખ્ય મંહદરો ફરી વળ્ાં.

આજ ેઅમારે ઉતાવળ ન િતી. ગઈ કાલે જો્યેલાં અને ગમેલાં શશલપો દૂરથી નજીકથી 

જોતાં, કૅમેરામાં ઝડપતાં ફરતાં િતાં. આજ ેઆ મંહદરોમાં શશલપ અને સથાપત્યનો જ ેસંવાદ 

છ,ે તે અમને પૂરેપૂરો પ્કટ થ્યો, અલબત્ત ઘણી વાર લાગે કે સથાપત્ય પર શશલપનું 

પ્ભુતવ છ.ે ભારતી્ય શશલપકલાની આ કેવી ચરમ ઉપલશબધ છ!ે રોમના શવધવંસત પરૉમપી 



નગરમાંથી બચેલાં શશલપોની તસવીરોનું એક આલબમ જો્યું િતું. તેમાં પણ શૃંગાહરક 

શશલપોની મુખ્યતા િતી, પણ ખજુરાિોનાં શશલપો જોઈને થતો અનુભવ તો કંઈક જુદો 

જ છ.ે અિીં કામ અને અધ્યાતમ જાણે અશભન્ન છ.ે ભારતી્ય ધમ્વશચંતન દશ્વનપરંપરા, 

સાધનાપદ્શતઓ સાથે જાણે આ શશલપની કોઈ શવસંગશત નથી.

ફરી ફરીને પછી કંદેહર્યા, મંહદરના ઓટલા પર આવી બેઠાં. સાંજ પડતી િતી. 

આસપાસ િહર્યાળી પર મંહદરનાં ઊંચા શશખરોના પડછા્યા લાંબા થતા જતા િતા. દૂર 

આથમણી શક્શતજ ે પવ્વતમાળા દેખાતી િતી. સૂરજ િવે જાણે તેની પાછળ ડબૂી જશે. 

એકાએક ક્યાંક ફટાકડાની સેર ફૂટી. હદવાળી છનેે આજ ે તો! પશશ્ચમ હદશામાં માત્ર લાલ 

ટશરો રિી. ત્યાં સુધી બેસી રહ્ાં. પછી ધીરે ધીરે ચાલ્યાં. માગ્વમાં એક કરેણ આવી, ફૂલ 

તો નિીં, પણ એક સુંદર લાંબું પાન તોડી લીધું. આજ ે એ પાન જોઉં છુ ં અને એ સાંજ 

નજર સામે તરવરે છ,ે ખજુરાિોની સમગ્ કલાસૂશટિ સળવળી રિે છ.ે

અમે થોડી મીઠાઈ ખરીદી. મીઠાઈ ખાઈને હદવાળી ઊજવી. પણ અમારં સમગ્ અશસતતવ 

જ આ સૌનદ્ય્વલોકનાં દશ્વનથી ઉતસવી ક્યાં ન િતું? આજ ે રાત્રે જ અિીંથી શવદા્ય 

લેવાની િતી – આ વરસનો પ્થમ હદવસ િતો. એ હદવસે અમદાવાદનાં ઉતસવી જનોમાં 

અમે િોઈશું – પણ અમારો ઉતસવ કંઈક જુદો જ િશે.

રાત્રે મધ્ય પ્દેશના બીિડ જગંલોમાં થઈને જતા માગ્વ પર બસ દોડી રિી િતી. 

પ્વાસીઓ અડધા ઊંઘમાં િતા. મધરાતે પણ મારી આંખ મીંચાતી ન િતી. િંુ બિાર જોતો 

િતો, ખજુરાિોની મૂશત્વઓ દેખાતી િતી. કોઈ અંજન આંજી રિી છ,ે કોઈ કાંટો કાઢી રિી 

છ,ે કોઈ ઝાંઝર બાંધી રિી છ,ે કોઈ વૃક્નો આધાર લઈ ઊભી છ ે– શાલભંશજકા. પાછો 

અંધકાર. બસ દોડી રિી િતી. ભોપાલ પિોંચ્યાં ત્યારે ભરભાંખળું િતું.

*



કાશી

કિા િાિાણસયામમિિરટતનિોધતસિસન્ 

...તનતમષતમિ નેષયાતમ રિિસાન્!

– ભતષુમુિદર

હદલિીથી િાવડા જતા તૂફાન એકસપ્ેસમાંથી મધરાતે મોગલસરાઈ સટશેને ઊતરી 

વારાણસી તરફ જતી એક લોકલ ગાડીમાં બેઠાં. ગાડીનાં એ ડબબામાં બિુ બધા અસબાબ 

અને હરશતેદારોથી ઘેરાઈ િજી િમણાં જ મક્ાની િજ કરીને વતન પાછાં વળતાં વૃદ્ 

દમપતી બેઠાં િતાં. િજ કરીને આવવાની કૃતકૃત્યતા તેમની વાતચીતમાં વરતાતી િતી.

ગણો તો િંુ્ય કાશી જતો િતો, અને કાશીની જાત્રા્ય કેટલી મોટી! કાશી શશવની 

નગરી છ.ે મોક્દાશ્યકા સાત નગરીઓમાં અ્યોધ્યા, મથુરા આહદની સાથે કાશી, પણ એક 

છ.ે િજારો વરસોથી િજારો ્યાત્રીઓ કાશીની જાત્રા અને કાશીની ઉત્તરવાહિની ગંગામાં 

શનમજ્જન કરીને પુણ્યબોધ અનુભવતા આવ્યા છ.ે ઠીક એ જ મુમુક્ુ ભાવથી નિીં, પણ કોઈ 

એક ભાવનાતમક સેતુથી કાશી કે ગંગા સાથે જોડા્યાનો બોધ સદા્ય અનુભવતો રહ્ો છુ.ં

ઉત્તરપ્દેશના જાન્યુઆરીની ઠડંી િતી, પણ બંધ ડબબાની ભીડમાં એનો બિુ પ્વેશ 

નિોતો. એકબે સટશેન પછી ગાડીની ગશતનો અવાજ બદલા્યો. પુલ પરથી ગાડી પસાર 

થતી િતી, ગંગાનો પ્શસદ્ પુલ, ઝટપટ બારી ખોલી બિાર જો્યું – અંધારામાં ગંગાના 

પ્વાિનો આભાસ માત્ર મળ્ો. ગંગાને સૌ પિેલાં જોઈ િતી. િરદ્ારમાં. ત્યારે તો હકશોર 

િતો. બે ગલીઓ વચચેથી ઘાટ તરફ જતાં પગશથ્યાં ઊતરી નજર ગંગાપ્વાિના ખંડ 

પર જઈ પડલેી. મે મહિનો િતો, પણ પાણી અત્યંત ઠડંુ.ં વેગવંત પ્વાિમાં સનાન કરેલું. 

નદીમાં િતા બધે પથથર જ પથથર. પછી તે જ હદવસે કનખલની ગંગા જોઈ અને જોઈ 

િરકીપૌડીની સાનધ્યગંગા – દીપમાશલકાઓથી શોભતી. બિુ જ ભશકતભાવથી શમત્રો સાથે 

મેં્ય દીવો તરતો મૂકેલો. એવી શ્દ્ા આજ ે િોત...! અને છતાં િજી વાત તો એટલી જ 

સાચી છ ે કે ગંગાને ભૂગોળમાં આવતી એક નદી તરીકે જ ક્યારે જોઈ છ?ે

એવું લાગે કે ગંગા નામ બોલતાં જ બધા જ આપણા પ્ાકતન સંસકાર સળવળી ઊઠ ે

છ ે– એક હિનદુ ‘કલેશકટવ અનકરૉશનશ્યસ’ શચત્ત. એ આપણને આપણી પરંપરા સાથે જોડ ે

છ,ે આપણી ભૂશમ સાથે જોડ ે છ.ે ગંગાનો પુલ પસાર થઈ ગ્યો િતો. ‘કાશી આ ગ્યલ 



–’ કાશી આવી ગ્યું. પણ અમે આગળ એક સટશેન જઈ ઊત્યાું – વારાણસી કૅનટ. વિેલી 

સવાર િતી. શામે અવધ, શબે (રાત) માલવાની જમે સુબિે બનારસની કિેતી સાંભળેલી. 

સવારે આવ્યું બનારસ, સટશેનની બિાર નીકળ્ા તો પગહરક્ાઓનો મિાસમૂિ, વીરેનદ્રશસંિે 

વાત શરૂ કરી.

‘કા હો, કેિના પઈસા લે બૈ? 

િરૂ રૂતપયા, બાબરૂજી, 

ઇિ ઢિે હોઈન. 

નાંહી બાબરૂજી, બહુ િરૂિ જાય કે હોઈન...

બનારસી હિનદી, ભોજપુરીની શનકટની પણ તેનાથી્ય જુદી. કાશીની સડકો પર ઢચકોલા 

ખાતી હરક્ા ચાલવા લાગી. કાશી શવઘાપીઠ દૂર નિોતી. અમારે ત્યાં ઊતરવાનું િતું. જઈને 

અમને બતાવેલા એક ઓરડામાં સામાન મૂકીએ-ન મૂકીએ ત્યાં વીજળી બંધ. િમણાં અિીં 

ભારે ‘પાવરકટ’ છ.ે આ પણ સુબિે બનારસ.

સનાનાહદથી પરવારી કાશીના માગયો પર નીકળી પડ્ાં. કાશી કિંુ કે વારાણસી કે પછી 

બનારસ? કાશી, વારાણસી, બનારસ નામ તો ત્રણે એક જ નગરનાં પણ ત્રણે્ય જુદો 

જુદો પ્ત્ય્ય કરાવે છ.ે કાશી અને વારાણસીની સરખામણીએ બનારસ આધુશનક, કદાચ 

અંગ્ેજોના આવ્યા પછીનું, પ્ચશલત નામ છ.ે કાશી બોલો એટલે હિંદુ ધમ્વનું અને હિનદુનું 

હૃદ્યકેનદ્ર સમજા્ય. એની એક જુદી જ ભાવમૂશત્વ જાગે. શશવના શત્રશૂલ પર વસેલી કાશી. 

મોક્દાશ્યની કાશી, મરણં, મંગલં ્યત્ર-એવી કાશી, દરેક હિંદુના હૃદ્યમાં વસેલી કાશી. 

વારાણસી બોલો એટલે એક સમૃદ્ ભ્યા્વભાદ્યા્વ ઐશતિાશસક નગરનો બોધ થા્ય, શવશેષ 

તો બૌદ્કાલીન નગરનો. જાતકોમાં વારાણસીનો વારંવાર ઉલ્લેખ આવે છ.ે એક સાંસકૃશતક, 

વ્યાવસાશ્યક નગર. બનારસ બોલીએ એટલે આજનું આ શિેર સમજા્ય. મુઘલ અને અંગ્ેજી 

સંસકૃશતથી પ્ભાશવત. બનારસ સાથે ધમ્વબોધ કે સાંસકૃશતક બોધ નથી જાગતો. પણ એના 

ફક્ડ મસત સવભાવનો પહરચ્ય જાગે. સુબિે બનારસથી બનારસી સાડી કે બનારસી 

પાન સુધી. આજ ે સરકારી નામ ફરી પાછુ ં વારાણસી છ,ે પણ કાશી કે બનારસ જટેલું 

એ જલદી િોઠ ે નથી આવતું. આ નામ સાથે આજનાં આ નગરનો પ્ત્ય્ય જાગતો નથી.

બિુ જ પુરાણું નગર છ ે કાશી. પુરાણો તો એટલે સુધી કિે છ ે કે સૃશટિની્ય ઉતપશત્ત 

પિેલાં એની ઉતપશત. શશવ એને પોતાના શત્રશૂલ 5ર લાદીને ફરતા. સૂશટિની ઉતપશત્ત થઈ 

પછી આ ભૂશમ પર એ નગરીને સથાશપત કરી. િજી્ય કેટલાક માને છ ે કે શશવના શત્રશૂલ 



પર એ વસેલી છ.ે ભૌગોશલક રીતે ખરં્ય લાગે. કાશીનું કેનદ્ર ‘ચૌક’ (આપણા માણેકચોકની 

જમે). એને બંને ઉત્તર-દશક્ણ બાજુએ ઢાળ છ ે અને પછી ચઢાણ છ ે પાછુ.ં શત્રશૂલના 

ઉત્તરના ફણા પર રાજઘાટનો શવસતાર અને દશક્ણના ફણા પર ભદરૈની શવસતાર, વચચેના 

ફણા પર તો ચૌક છ ે જ.

કાશીનો ઉલ્લેખ જૂના વખતથી મળે છ ે એ તો ચોક્સ. પણ નામ કાશી ક્યાંથી 

આવ્યું? કોઈ કિે છ ે અિીં તપ કરતાં કરતાં શવષણુને પ્કાશ દેખા્યેલો, અથવા તો આ 

સથળ શનવા્વણના માગ્વમાં પ્કાશ ફેંકે છ,ે અને કાશ્ એટલે પ્કાશવું, ચમકવું. એટલે આ 

સથળ કાશી. કોઈ કિે છ ે કે આ પ્દેશ કાશનાં જગંલોથી છવા્યેલો રિેતો એટલે કાશી.

અને વારાણસી? 5દ્મપુરાણમાં શશવ પાવ્વતીને કિે છ ે: ‘િે સુરવલ્લભે, વારણા અને 

અશસ – આ બે નદીઓ વચચે જ વારાણસી છ,ે તેની બિાર કોઈએ રિેવું જોઈએ નિીં.’ 

આજ ેસૌ કોઈ તરત વારાણસી નામની વ્યુતપશત્ત એ જ રીતે આપશે – વારણા અને અશસ 

આ બે નદીઓ વચચે વસેલું િોવાથી વારાણસી. વારણા અથવા વરણા આજ્ેય ઉત્તરમાં વિે 

છ ે જ ે રાજઘાટથી થોડી આગળ ગંગાને જઈને મળે છ.ે પણ અશસ? અસસીઘાટ છ,ે પણ 

ત્યાં નદી નથી, એક મશલન પાણીનું નાળું છ.ે પણ સૌથી મોટો તો પ્શ્ન એ છ ે કે જ્યારે 

આ નગર વારાણસી નામે પ્શસદ્ િતું ત્યારે તેનો વસવાટ આટલે સુધી થ્યો નિોતો. આ 

તો એક લોકશપ્્ય વ્યુતપશત્ત છ.ે પિેલાં વારાણસી વરણાને કાંઠ ે િતું. વરણા નામનાં ઝાડ 

એ નદીને કાંઠ ે િતાં એટલે વરણા, કે વરણાસી અને તેના પરથી એ નદીને કાંઠ ે વસેલું 

નગર તે વારાણસી અને પછી જમે આપણા વડોદરાનું બરોડા થઈ ગ્યું તેમ વારાણસીનું 

થઈ ગ્યું બનારસ – અને િવે વારાણસી.

આ વારાણસીની સડકો પર આજ ે હરક્ાઓ અને િવે સાઇકલોની ભારે ભીડ રિે 

છ.ે તેમાં્ય પગે ચાલતા ્યાત્રીઓ ઉમેરો કરે છ.ે ઘણી વાર એવું લાગે છ ે કે આ આખી 

ભીડ ધીમે ધીમે સરકે છ,ે કોઈ હિમશશલાની જમે. કોઈને કશી ઉતાવળ નથી. એકબીજાને 

ઘસાઈને જા્ય, પણ તેની કોઈ ચીડ નથી. થા્ય છ,ે જવા્ય છ.ે મુંબઈ, અમદાવાદ, હદલિી 

જવેી િડકા્યી ગશત નથી. થા્ય કે આ શિેર આજ પણ ધીમી ગશતથી જ આધુશનકતાની 

પ્હક્ર્યા ભણી જા્ય છ,ે કોઈ ઉતાવળ નથી.

આ દુકાનો્ય ધીમે ધીમે ઉઘડ ેછ.ે સવારમાં અિીં જલેબી- દૂધનો નાસતો, િોટલોવાળા 

તરૈ્યાર કરે. આવી એક િોટલમાં બનારસી જલેબીનો નાસતો કરી સીધાં ઊપડ્ાં સંકટમોચન 

િનુમાનને મંહદરે. ત્રેવીસ વષ્વ પિેલાં કાશી આવેલો ત્યારે આ મંહદરે આવેલો, તેનું સમરણ 



તાજુ ંથ્ંુય. એ શશનવારનો હદવસ િતો. દૂરથી એક જળધોધ પડતો િો્ય તેવો અવાજ આવી 

રહ્ો િતો. જમે જમે મંહદરની નજીક આવતા ગ્યેલા તેમ તેમ એ મિારવ બનતો ગ્યો. 

જઈને જો્યું તો શતાશધક ભકતો પોતપોતાની રીતે ગળું જટેલી અનુમશત આપે તેટલા ઊંચે 

સૂરેથી િનુમાનચાલીસાનો પાઠ કરતા િતા, સમવેત સવરમાં નિીં. જ ે આવે તે સતૂપાકારે 

પડલેી િનુમાનચાલીસાની ચોપડીઓમાંથી એક ઉપાડ.ે અને જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં ઊભા 

રિી, ટકેે બેસી પાઠ કરવાનો આરંભ કરે. કેટલાક તો આવે ને દૂરથી િનુમાનદાદાને 

પ્ણામ કરી મોટથેી શરૂ કરી દે – જ્ય િનુમાન જ્ાનગુનસાગર...

ગોસવામી તુલસીદાસે આ િનુમાન મંહદરની સથાપના કરેલી એમ કિેવા્ય છ.ે આજ્ેય 

આ આખા શવસતારમાં એ વાનર્યૂથમુખ્યની સેના શવચરતી જોઈ શકા્ય. અત્યારે ભકતોની 

ભીડ નિોતી. િનુમાનચાલીસાનો મેં પણ પાઠ ક્યયો – અને ત્યાંથી સીધા કાશી શવશ્વશવદ્યાલ્યમાં 

પ્વેશ્યાં. શવશ્વશવદ્યાલ્યની આખી ્યોજનાબદ્ શનશમ્વશત આનંદ આપે છ.ે મદનમોિન માલશવ્યનું 

આ સવપન આજ ે રાજનીશતનો અખાડો બની ગ્યું છ,ે એ વાંચીએ ત્યારે દુઃખ થા્ય છ.ે 

આખો શવસતાર નિીં તો તપોવન જવેો લાગે. એ તપોવનને એક છડે ે કાશીના દેવતા 

ભગવાન શવશ્વનાથનું ભવ્ય મંહદર છ.ે સુઘડ અને સુંદર પણ. અિીં બેસી આરાધના કરવાનું 

મન થા્ય એટલી શાંશત િતી. શવશ્વશવદ્યાલ્યમાં શવધા અને ધમ્વ બન્નેની સિોપશસથશત રિે 

એવી માલશવ્યજીની કલપના િતી. અિીં પ્ાચીન પદ્શતથી અપાતી વેદ- શવદ્યાની વ્યવસથા 

પણ છ ે અને અદ્યતન શવદ્યાશાળાઓ પણ છ.ે

અિીં ફરતાં ફરતાં આપણને શવઘાધામ કાશીના પુરાણા હદવસોનું સવાભાશવક રીતે જ 

સમરણ થા્ય. તક્શશલા પછી કાશીનું જ નામ આવતું. શવદ્યાશપપાસુઓ કાશી ભણી નીકળી 

પડતા. આજ્ેય બ્રાહ્ણ બટકુને ઉપન્યન અપા્ય પછી તે કાશી ભણી દોડ ે છ,ે ભણવા. 

અલબત્ત તેના મામા તેને પકડી લે છ.ે આ ઉપચાર પેલી પુરાણી પ્થાનો અવશેષ છ.ે કાશીમાં 

તે વખતે આવું કોઈ શવશ્વશવદ્યાલ્ય નિોતું. કાશીની ગલીએ ગલીએ શવદ્યાલ્યો િતાં, કિો કે 

ગુરકુલો. એક એક ગુરને ત્યાં થોડા થોડા શવદ્યાથશીઓ ભણતા િો્ય, ગુરને ત્યાં જ રિીને. 

રાજવી અને શ્ેઠિીઓ તેમના ક્ેમકુશળનો ખ્યાલ રાખતા. વેદ-દશ્વન, આ્યુવગેદ, સાહિત્ય, 

વ્યાકરણ – આ બધાનું શશક્ણ આપનાર આચા્યયો અને ઉપાધ્યા્યોની એક પરંપરા આજ 

સુધી જોવા મળે, અલબત્ત તેનું અદ્યતન રૂપ, વારાણસે્ય સંસકૃત શવશ્વશવદ્યાલ્ય છ.ે તે વખતે 

બ્રાહ્ણ શવદ્યાધામો સાથે જ બૌદ્ શવિારો પણ અધ્ય્યન- અધ્યાપનમાં પ્વૃત્ત રિેતા. એક 

જમાનો િતો કે આખા દેશમાં ગમે ત્યાં ભણો, પણ પછી કાશીના પંહડતોની પરીક્ામાંથી 

પસાર થાઓ પછી જ માન્યતા મળે. ઉપશનષદનો પેલો પ્શસદ્ શ્વેતકેતુ વારાણસીનો શવદ્યાથશી 



િતો, એમ કિેવા્ય છ.ે અિીં શનરંતર વાદશવવાદો થતા રિેતા – અિીંના ચંડાલો પણ શવવાદ 

કરી શકતા અને કિે છ ે કે એક ચંડાળે શંકરાચા્ય્વને આવા એક શવવાદમાં િરાવ્યા િતા!

એ િરાવ્યા િતા કે નિીં, તે તો ખબર નથી પણ મંડન શમશ્ અને તેમની શવદુષી 

પતની સરસવતી સાથે શંકરાચા્ય્વનો પેલો પ્શસદ્ વાદશવવાદ અિીં જ થ્યેલો.

પછી તો કાશીએ ઘણી આસમાની-સુલતાની જોઈ, શવશેષ તો સુલતાની. પણ અનેક વાર 

તે પડી પડીને જાણે તરત ઊભી થઈ જા્ય છ ે અને જાણે ‘પુનશ્ચ િહરઃ ઓમ્’ કરી ભંગ 

થ્યેલા ્યજ્ની ફરી શરૂઆત કરી દે છ.ે ઇસલામના આક્રમણ પછી્ય કાશી શવદ્યાકેનદ્ર તો ટકી 

જ રહ્ું િતું, ધમ્વકેનદ્ર તરીકે પણ એ ધબકતું રહ્ું િતું. એટલે દશક્ણમાંથી અિીં આવ્યા 

િતા રામાનુજ. તે પછી આવ્યાં રામાનંદ – તેમણે જ્ાનભૂશમ પર ભશકતની ધારા વિાવી.

કાશી એટલે કબીરની્ય ભૂશમ. હિનદુ-મુશસલમ સંસકૃશતના સમનવ્યનું ઉત્તમ ફળ તે કબીર. 

કાશીની ફક્ડ મસતી એમનામાં િતી, તો કાશીની ભશકત્ય એમનામાં િતી. અિીં એમણે 

પંહડતો પર પ્િારો ક્યા્વ િતા –

પોિી પઢી પઢી રગ મુઆ પંરડિ ભયા ન કોય 

ઢાઈ અચછિ પ્રેમ કા પઢ ેસો પંરડિ હોય.

કબીરે અઢી અક્ર ભણી લીધા િતા. પછી જોઈએ શું? એમણે તો કિી દીધું – મશસ 

કાગદ છુ્યો નિીં, કલમ ગિી નિીં િાથ... શાિી અને કાગળને અડક્યું છ ે જ કોણ! 

અને કોણે અિીં કલમ પકડી છ!ે પંહડતોને સંભળાવી દીધું – તું કિતા કાગદ કી દેખી, 

મૈં કિતા આંશખન કી દેખી – કબીરે પોતાની આંખે જોઈ લીધું િતું. કબીરની સાથે અનેક 

સંતો આવ્યા, એમણે સંસકૃત નિીં, લોકભાષાનો વ્યવિાર ક્યયો. ગૌતમ બુદ્ પછી ભાષા 

ક્ેત્રે આ સંતોનો બીજો શવદ્રોિ. અિીં આવ્યા િતા વલ્લભાચા્ય્વ, અિીં આવ્યા િતા. 

તુલસીદાસ. અિીં આવ્યા િતા અસમના મિાન ધમ્વસંસથાપક શંકરદેવ... અને આ ્યુગમાં 

આવ્યાં એની બેસનટ. અિીં કરૉલેજ સથાપી, શથ્યરૉસરૉફીની સથાપના કરી – આજ ે એમની 

ભારતપ્ીશતની દ્યોતક ઇમારતો ઊભી છ.ે

અને આ શવશ્વશવદ્યાલ્યની ભૂશમ પર કેટકેટલાં શવદ્યાશ્ેઠિોનાં નામો ઝબકી ગ્યાં છ!ે 

શવદ્યાના એ ધુરંધરોની શ્ેણીમાં આપણને તો સમરણ થા્ય. આપણા આનંદશંકર ધ્ુવનું, 

પ્જ્ાચક્ુ મિાપ્ાણ પંહડત સુખલાલજીનું. ત્રેવીસ વષ્વ પિેલાં અિીં આવ્યો ત્યારે મળ્ા 

િતા પંહડત દલસુખભાઈ માલવશણ્યા. તે વખતે અકારણ જ અમારા પર તેમણે સનેિ 

વરસાવેલો, તેનું સમરણ થ્યું.



શવદ્યાલ્યની ભૂશમની બિાર નીકળ્ાં. બપોર થવા આવ્યા િતા. શવચા્યુું અસસી ઘાટ 

જઈ ગંગાદશ્વન કરી આવીએ. મન ક્યારનું્ય ગંગા ગંગા કરતું િતું. ગલીઓ વટાવી અસસી 

ઘાટ પર આવીને ઊભાં. ઉત્તરવાહિની પુણ્યસશલલા ભગવતી ભાગીરથીનો ધીર-ગંભીર 

પ્વાિ જોતાં જ મન પ્સન્ન થઈ ગ્યું, અસસીનું મશલન નાળું અિીં ગંગાને મળે છ ે તે 

જોતાં્ય ગંગાહકનારાની ગલીઓ વચચે નીકળ્ાં. બંગાલી ટોલા. અંધારી સાંકડી ગલીઓ, 

ઊંચાં જૂનાં મકાનો, ઉપર જતાં પગશથ્યાં. ક્યાંક મશલન ખુલ્લી ગટરો. બંગાળીઓ અિીં 

વષયોથી સથા્યી થ્યેલા છ.ે આપણા ભદ્ર શવસતારમાં મિારાટિ ટ્ીઓની જમે. અિીં બંગાળી 

સાંભળવા મળે. અસમમાં ભારતી્યો (આમ તો મુખ્યતવે બંગાળીઓ જ) પરના િુમલાને 

વખોડતાં ભીંતસૂત્રો જોવા મળે. લાંબી લાંબી સાંકડી ગલીઓ – ઘણા વખત પછી અમે સડક 

પર નીકળ્ાં ત્યારે તડકો જો્યો.

સાંજ ે ફરી બનારસની સડકો પર નીકળી પડ્ાં. વીજળી જતી રિેલી પણ કશો 

કકળાટ નિોતો, દુકાનોના દીવાઓનું અજવાળું રસતા પર આવતું િતું. ચાલે.

દાલમંડીનો શવસતાર શરૂ થ્યો. વારાણસીનું વરૈશશ્વકશવશ્વ પ્ાચીનકાળથી પ્શસદ્ છ.ે 

અિીંની એક વેશ્યા અંઠ્કાશી બૌદ્સાહિત્યમાં પ્શસદ્ છ.ે તેની એક રાતની આવક આખા 

કાશી- રાજની એક હદવસની આવક કરતાં માત્ર અડધી જ િતી. વારાણસીની આ 

વારવશનતાઓની વાત સાહિત્યમાં પણ અવારનવાર આવતી રિી છ.ે એ વારવશનતાની 

પરંપરા આજ ે પણ છ.ે ડરૉ. મોતીચંદ્રે નોંધ્યું છ ે કે રંગીન બનારસીદાસ આજ્ેય ગંગાસનાન 

કરે, પછી બાબા શવશ્વનાથનાં દશ્વન કરે અને પછી બાઈજીનો મુજરો સાંભળવા જા્ય. 

શશવની આ નગરીમાં બ્રહ્જ્ાનીઓ અને શવદ્ાનો રિેતા, વેશ્યાઓ પણ રિેતી. આજ ે

દાલમંડીનો શવસતાર વારવશનતાઓનો છ.ે નીચે બજાર છ.ે એક વાર કોઈને મળવા જવા 

ઇચછતા ગુજરાતના બે ઇશતિાસશવદો રસતે બધાંને પૂછતા – દાલમંડી કિાઁ િરૈ? જવાબમાં 

હદશાસંકેત સાથે ‘બનારસી શસમત’ તેમને મળતું. તેનું રિસ્ય તો એ ઇશતિાસશવદોને ત્યાં 

પિોંચ્યા પછી સમજા્યું િતું! આ શવસતારમાંથી પસાર થતાં જો્યું કે ઉપરને ઝરૂખે અધયો 

ચિેરો પ્કટ કરતી પણ્યાંગનાઓ ઊભી છ.ે નીચે બજાર બરાબર સવાભાશવક ક્રમે ચાલે. 

પેલી પણ્યાંગનાઓનું ઝરૂખે ઊભવું પણ અિીંના લોકોને એટલું સવાભાશવક લાગે. િજી 

સમ્ય થ્યો નિોતો. કદાચ, નીચેની દુકાનો બંધ થ્યા પછી ઉપરની દુકાનો ખૂલે છ.ે

અંધારી ગલીઓ વટાવતાં ત્યાંથી આવ્યાં મશણકશણ્વકા ઘાટ ભણી – મિાસમશાન ભણી. 

અંધારામાં દૂર એક મોટો ઉજાસ દેખાતો િતો. ગલીઓ વટાવી ત્યાં પિોંચ્યાં, એ જ 

મશણકશણ્વકા મિાસમશાન. ત્રણ શચતાઓ સળગી રિી િતી, એક શચતા ગોઠવાતી િતી. કોઈ 



સૌભાગ્યવતીનો મૃતદેિ પડ્ો િતો. આસપાસ બધે ડાઘુઓ બેઠલેા િતા. શચતા માટનેાં 

લાકડાંનો મોટો ગંજ ખડકા્યેલો િતો.

કાશી મુમુક્ુ મુમૂષુ્વઓની નગરી છ.ે અિીં મરણ મંગલ છ.ે કાશીમાં મરણ પામનારના 

કાનમાં અંશતમ ક્ણે કાશીના અશધઠિાતા દેવ શશવ તારકમંત્ર ભણી જા્ય છ,ે એનો મોક્ 

થઈ જા્ય છ.ે એટલું જ નિીં, અિીં જનેા અંશતમ સંસકાર થા્ય તેનો પણ મોક્ સધા્ય 

છ ે એમ મના્ય છ.ે

આ મિાસમશાનમાં શચતા ક્યારે્ય શાનત થતી નથી. હદવસે િો્ય કે રાત. એકાદ શચતા 

તો જલતી િો્ય, અને કોઈ શચતા ન જલતી િો્ય ત્યારે કુશ – ઘાસ તો સળગતું રિેવું 

જ જોઈએ. શચતાનો અશનિ બુઝાવો ન જોઈએ. મૃત-દેિોના બળવાની વાસ આવી રિી 

િતી. આસપાસ બધે શચતાની આગની આભા િતી. જરા દૂર ગંગા વિી જતી િતી. 

ગંગા પર ચાંદની પથરા્યેલી િતી, તેનાં શસથર પાણી આકાશને પ્શતશબંશબત કરતાં િતાં. 

અત્યારે આખો આ સમશાનઘાટ ભ્યાનક લાગતો િતો. બાજુમાં જ કાશી કરવત મંહદર 

છ.ે આવી શસથશતમાં પણ અમને પેલી કરણ રમૂજભરી કિેવત ્યાદ આવી – ‘મેલ કરવત, 

મોચીનો મોચી—’

પાછા વળતાં સાંકડી ગલીમાં અવાજ સંભળા્યો, રામ નામ સત્ત િે’ - અંધારામાં 

આગળ ફાનસ સાથે એક માણસ ચાલતો િતો, પાછળ અથશી િતી. િજી દશ ડગલાં 

આગળ ગ્યાં ત્યાં ફરી અવાજ સંભળા્યો ‘રામ નામ સત્ત િરૈ–’

આ પહરસરમાંથી જલદી જલદી નીકળી જવું જોઈશે. થોડી વારમાં ભીડભાડભરી 

સડકો ઉપર. જાણે પેલા મુલકમાં ગ્યાં જ નથી. કાશીનાં બજારોના માગયો પર ફરતાં મને 

રિી રિીને પાછા કબીર ્યાદ આવતા િતા. -

કબીિા ખડા બજાિ મેં તલયે લુકાઠી હાિ 

જો બાિે ઘિ આ૫ના સો ચલે હમાિે સાિ-

કોણ જઈ શકે એ કબીરા સાથે? મશાલ લઈને ઊભાં છ ે એકલાં કબીર.

* * *

બીજ ે હદવસે વિેલી સવારે દશાશ્વમેધ ઘાટ પર પિોંચી ગ્યાં. િજી તો ઘાટના શનત્ય 

સાથીઓ બન્ને બાજુએ િારબંધ બેસતા રકતશપશત્ત્યા શભક્ુકો પોતાનાં સથાન લઈ રહ્ા 

િતા, ઘાહટ્યા પેલી પુરાણપ્શસદ્ છત્રીઓ નીચે પોતાની સામગ્ી ગોઠવી રહ્ા િતા, ગંગાપુત્રો 



(પૂજા કરાવનાર બ્રાહ્ણો અને ગંગા પર િોડી ચલાવનાર મલ્લાિો)ની ભીડ થઈ રિી િતી, 

્યાશત્રકોની વણજાર તો શરૂ થઈ ચૂકી િતી. વિેલી સવારે ગંગાનું દશ્વન પાવન કરે તેવું િતું. 

સામેના ભાઠા પરથી સૂરજ બિાર નીકળી રહ્ો િતો. ગંગાનાં વાહર આલોહકત થતાં જતાં 

િતાં. ધીરે ધીરે એ સવચછ શસથર પાણીમાં પ્કાશ-સતંભ રચાતો ગ્યો. આ બાજુ ્યાશત્રકો 

ગંગાજલથી તેને અધ્ય્વથ્વ આપવા લાગ્યા. ઘાટ પરનાં મંહદરોમાં ઘંટારવ શરૂ થ્યા. ભીડ 

વધતી ગઈ. ઘાટ પર હિનદ ઊભરાવા લાગ્યું. કોણ આ બધાંને અિીં ખેંચીને લઈ આવે 

છ ે િજારો વરસથી? આ ટાઢમાં ધ્ૂજતાં અલપસાધન સ્તીપુરષો્ય કેવી પ્સન્નતાથી ડબૂકી 

લગાવી રહ્ાં છ!ે ગંગાપુત્રો એમના ભોળપણનો લાભ લઈ દાનદશક્ણાની આશાએ તેમની 

પાસે પૂજન કરાવે છ.ે ઘાહટ્યા શતલક લગાવી સનાનનું પુણ્ય અશજ ્વત ક્યા્વનું પ્માણપત્ર આપે 

છ.ે િાથમાં ધાતુનાં જળપાત્રો ગંગાજળથી ભરી આ આખો સંઘ પેલા ગંગાપુત્રથી દો્યયો 

બાબા શવશ્વનાથને જળાશભષેક કરવા જઈ રહ્ો છ.ે પેલા ત્રણચારના િાથમાં મૃણમ્યપાત્ર 

છ ે– િંુ એમની શ્દ્ાને સનમાની રહ્ો. સનાન પછી આ એક હકશોરી ઘાટ પર જ છૂટા 

પરૈસા લઈને બેઠલેી એક વ્યશકત પાસે ચલણીનોટ વટાવી, ભીના કેશ બરડા પર પાથરી 

શભક્ુકોને દાન આપતી જઈ રિી છ.ે એણે ગંગામરૈ્યા પાસે શું માગ્યું િશે?

શવશાળ જળપ્વાિ પર િોડીઓ િલમલી ઊઠી િતી, ગંગાપુત્ર મલ્લાિો – ‘કા બાબૂજી, 

વો પાર જા્યે કે િૌ, નાવ ચાિી?’ પૂછતા ઊભા છ.ે ઘાટ પણ િવે તડકામાં ચમકી ઊઠા 

અને ચમકી ઊઠાં ઘાટ પરનાં આલ્યો. રામચહરતમાનસની ચોપાઈઓ ગુંજવા માંડી. – ઘાટ 

િવે છલોછલ િતા. અિીં પાણી જરા મશલન લાગતું િતું. અમે શવચા્યુું – સામે પાર જઈને 

સનાન કરીશું.

નાવમાં બેસી હકનારાથી િટતાં જ ઘાટની શોભા મનમાં વસી ગઈ. એ શોભા િતી એની 

ઠલેંઠલે થતી પચરંગી ભીડમાં, જ ે ઘાટથી ઊંચે જતાં પગશથ્યાં સુધી વધતી જતી િતી. 

નાવમાંથી ઝૂકી િાથમાં અંજશલ ભરી પુણ્ય સશલલને માથે ચઢાવી લીધું. નાવ સામે કાંઠ ે

જતી િતી પણ અમે ઘાટઅશભમુખ િતાં. િવે કાશીતલવાહિની ગંગાનું સમગ્ દશ્વન થતું 

િતું. ત્યાં ઉત્તરમાં અસસીઘાટથી દશક્ણમાં રેલવેના આછા દેખાતા પુલ નજીકના રાજઘાટ 

સુધીની ગંગાનું દશ્વન. ગંગા બરાબર અટિમીના ચંદ્રનો આકાર ધારણ કરે છ.ે અિીં સામે 

કાંઠ ે આવ્યા પછી નદીકાંઠ ે વસેલી આ પુરાણનગરીનું એક રમ્ય પ્ોફાઇલ દેખા્યું.

તડકો િોવા છતાં િવાના કણકણમાં શીતલતા િતી. પાણી પણ શીતલ. થોડીવાર 

સરૈકતપુશલન પર ચાલ્યાં. પછી ગંગાના જળમાં પ્વેશ ક્યયો. અિીં પણ અનેક સનાનાથશી િતાં. 

સવચછ વાહર. પાણી નીચેની રેતી પર તડકાને કારણે એક ભાત રચાતી િતી. રંજના–



શબનદુએ ગંગામાં ડબૂકી મારી. ઊજમ અને વીરેનદ્ર િજી બિાર િતા. કમરપુર પાણીમાં 

જઈ મેં પણ ડબૂકી લગાવી. મારી ચારે બાજુએ ગંગાનું પાણી િતું. ક્ણેક મેં અનુભવ્યું 

કે ગંગોત્રીથી ગંગાસાગર સુધીની ગંગાથી િંુ્ય અશભન્ન છુ.ં પાણીથી બિાર આવ્યો ત્યારે 

િંુ્ય િતો ગાંગે્ય, ગંગાલિરીનો શ્લોક મારે મુખેથી મોટથેી નીકળી પડ્ો :

તનધાનં ધમા્જણાં રકમતપ ચ તિધાનં નિમુિામ્ 

પ્રધાનં િીિા્જ નાં અમલપરિધાનં તત્રરગિયઃ । 

સમાધાનં બુધિિેિ ખલુ તિિોધાનમતધયામ્ 

તશ્યામાધાનં ન: પરિહિિુ િાપં િિ િપુયઃ ।।

– ગંગાનું વપુ અમારાં તાપને િરો – જગન્નાથે કરેલી સતુશતમાં વ્યકત થતું ગંગાનું રૂપ 

જાણે ખરે જ અનુભવા્ય છ.ે એ ધમ્વનું સથાન છ,ે અવનવા આનંદોનું ઉદભવસથાન છ.ે 

શ્ેઠિ તીથ્વ છ,ે ત્રણે લોકનું સવચછ વસ્ત છ ે ગંગા.

સનાન કરી ફરી નાવમાં બેસી દશાશ્વમેધ પર આવ્યાં. ઘાહટ્યા શતલક વગેરે માટ ે

બોલાવતા રહ્ા, ગંગાપુત્રો કાશીશવશ્વનાથનાં દશ્વન કરાવવા પાછળ લાગ્યાં – પણ અમે 

તેમને અવગણી ચાલ્યાં, શભક્ુઓની િાર વટાવી શવશ્વનાથનાં દશ્વન કરવા. એક ગલીમાં 

પ્વેશ ક્યયો. સાંકડી ગલી. બંને બાજુએ તેમાં્ય પાછી દુકાનો. કાશીના દેવતા ક્યાં જઈને 

રિે છ.ે ભલા! તળ કાશીના લોકોની જમે એ પણ ગલીકંૂચીમાં રિેવા ટવેા્યા છ ે કે શું? 

કાશી એટલે આ ગલીઓ. અિીં પણ આખો દેશ દેખા્ય. પગરખાંની રક્ા માટ ેઅિીં એક 

વ્યવસથા ઊભી થઈ ગઈ છ.ે બાબા શવશ્વનાથને ધરાવવા પ્સાદ જ્યાંથી ખરીદો, ફૂલમાળા 

ખરીદો, તે દુકાનદારનાં પગશથ્યાં પાસે ચંપલ રશક્ત. એટલે ફૂલમાળા લીધી. અને ધીમે 

ધીમે ભીડ વધતી ગઈ – અમે બાબાના પ્ાંગણમાં પ્વેશ ક્યયો. ગમે તેટલી શ્દ્ા િો્ય તો્ય 

ટકાવવી મુશકેલ. સાંકડી જગા. ફરસ આખી ભીની ભીની, વરસાદ પડ્ો િો્ય તેવી, અને 

ત્યાંથી દશ્વન સુધી જવા માટ ેશારીહરક તાકાત જોઈએ. આ બાબા શવશ્વનાથ! પ્શસદ્ બાર 

જ્યોશતશલુંગોમાંનું આ એક જ્યોશતશલુંગ! ના, જ્યોશતશલુંગ તો િવે નથી.

વારાણસીમાં બૌદ્ધમ્વનો એક વેળા ઉતકષ્વકાળ િતો, પણ વળી પાછુ ં તે શરૈવધમ્વનું 

મુખ્ય તીથ્વ બની ગ્યું. શરૈવધમ્વની સાથે ભાગવત ધમ્વનો પણ શવકાસ અિીં થ્યો િતો. 

વારાણસીનું નામ ગુતિ્યુગમાં અશવમુકત ક્ેત્ર થ્યું. શશવે િંમેશાં આ ક્ેત્રમાં જ રિેવાનું 

કિેલું ને! વારાણસી વ્યાપારનું જ નહિ ધમ્વનું કેનદ્ર બનવા માંડ્ું. એનો મહિમા વધતો 

ગ્યો; કેમ કે –



િેિો િેિી નિી ગંગા તમષ્ટમન્નં શુભા ગતિ: 

િાિાણસયાં તિશાલાતક્, િાસયઃ કસય ન િોચિે!

મતસ્યપુરાણના આ શ્લોકમાં દેવદેવી (શશવપાવ્વતી)ની સાથે ગંગા તો છ ે– ‘શમટિમન્નં’ પણ 

છ.ે (આજ ે પણ સરેરાશ બનારસી મીઠાઈશપ્્ય છ.ે) ધીમે ધીમે વારાણસી શશવના શચરંતન 

વાસની માન્યતાને લીધે મોક્ધામ બનતું ગ્યું. પુરાણોમાં કાશીમાિાતમ્ય ઉમેરાતું ગ્યું,

એ હદવસોમાં અશવમુકતેશ્વરમાંથી શવશ્વનાથની સથાપના થઈ. કાશીની ્યાત્રાનો્ય મહિમા 

વધ્યો. આજ ે પણ ‘કાશીની ્યાત્રા’ એક માત્ર કોરી ઉશકત નથી, ઘણું બધું છ.ે કાશીમાં 

મંહદરો વધતાં જ ગ્યાં. પુરાણોમાં શશવને મુખે ઉચચારા્યું કે, ‘િે પાવ્વતી, કાશી મારી 

શપ્્ય નગરી છ.ે અિીં પાપીને પણ મોક્ મળે છ.ે સનાન કરવાથી જ ે મોક્ નરૈશમષારણ્ય, 

કુરક્ેત્ર, િરદ્ાર અને પુષકરમાં પણ નથી મળતો, તે અિીં સિેલાઈથી મળે છ.ે પથથરથી 

પગ તોડાવીને પણ અિીં રિેવું સારં!’

ઇસલામના આક્રમણે અિીંનાં મંહદર તોડ્ાં. મિમદ ગજનીએ સોમનાથને જમીનદોસત 

ક્યુું – શિાબુદ્ીન ઘોરીએ સારનાથ, શવશ્વનાથ, અને બીજાં અસંખ્ય મંહદરો તોડ્ાં. તેમાંથી 

જ બનાવાઈ મશસજદો. મુસલમાનોના અત્યાચારો છતાં કાશીની ધાશમ્વક પરંપરા ચાલુ રિી. 

શવશ્વનાથનું મંહદર ફરી બન્યું. અને બીજાં મંહદરો પણ. બાબા શવશ્વનાથમાં લોકોની શ્દ્ા 

વધતી જ રિી. ઔરંગઝેબના વખતમાં ફરીથી મંહદર તોડવામાં આવ્યું. આજનું શવશ્વનાથનું 

મંહદર આહદ શવશ્વનાથનું રહ્ું નથી. તે તો બસો વષ્વ પિેલાં જ રાણી અિલ્યાબાઈએ 

બંધાવ્યું છ.ે િજુ અડોઅડ મંહદર તોડી બનાવેલી જ્ાનવાપી મશસજદ છ.ે જ્યોશતશલુંગ ન 

િોવા છતાં આજના શવશ્વનાથ જ્યોશતશલુંગની જમે જ પૂજા્ય છ.ે

‘મહિમનઃ પારં તે...’ શશવમહિમનસતોત્રનો પિેલો શ્લોક બોલવાનો શબનદુનો સંકલપ ક્યાંથી 

પૂરો થા્ય એ ધક્ાધક્ીમાં? આ મહિમા! પણ દશ્વને્ય ક્યા્વ શવના પાછાં ફરી જવું? 

ફૂલોનો, બીલીપત્રોનો ઢગલો થતો િતો. જળ-અશભષેક થતો જતો િતો. પ્સાદ ધરાવાતો 

િતો. દાનદશક્ણાઓ અપાતી િતી. ્યાશત્રક માત્ર ગદગદ. એમના ધ્યાનમાં આ બધું નિોતું. 

િતી માત્ર બાબાના દશ્વનથી કૃતકૃત્યતા. મને મોગલસરાઈની ગાડીના િાજી ્યાદ આવ્યા.

અમે ત્યાંથી બિાર આવ્યાં, અનેક જાત્રાળુઓની સાથે. પણ એ જાત્રાળુઓનો જાત્રાભાવ 

મારી જાત્રા બની ગ્યો. આ કઈ ચીજ છ,ે કઈ ચીજ છ?ે હરલકેએ કહ્ું છ ે કોઈને પ્ણામ 

કરતાં જોઈએ એ્ય એક પરમ પાવનકારી દૃશ્ય છ.ે

શેહરંગ નામના પાદરીએ, ‘બનારસ – ધ સૅક્રડે શસટી ઑફ ધ હિનદુઝ’માં શરિસતીધમ્વના 



બનારસમાં પ્સારના સંદભ્વમાં એવી આગાિી કરી છ ે કે બનારસ આજ સુધી ધમ્વની 

બાબતોમાં અન્ય નગરોમાં અગ્ણી રહ્ું છ,ે િવે પણ રિેશે. ઈશ્વરની મદદથી. એ ઈશ્વર 

એટલે શરિસતીઓના ‘ગરૉડ’. શબચારો શેહરંગ – 1868માં એણે પુસતક લખ્યું િતું. એ િજી 

આજ્ેય અિીં આવીને જુએ! બનારસ એ જ છ ે– એવું જ હિનદુ તીથ્વ!

સાંકડી ગલીમાંથી પાછા ફરતાં સામે મળ્ો નંદી, સાચવવું પડ.ે કાશી શવશેની મને 

પેલી કિેવત ્યાદ આવી :

િાંડ સાંડ સીઢી સંનયાસી 

ઇનસે બચૈ સો સેિૈ કાશી–

પિેલાં બનારસ શવધવાઓનું આશ્્યસથાન િતું. શરદબાબુની નવલકથાઓમાં પણ 

વાંચીએ છીએ કે સ્તીઓ શવધવા થા્ય એટલે કાશી જવા નીકળી પડ.ે બધી શવધવાઓમાં 

ધાશમ્વક વૃશત્ત ક્યાંથી િો્ય? અિીં શશવને વાછડાઓ માનતા તરીકે ચઢાવવામાં આવે છ,ે 

અને પછી છૂટા મૂકી દેવામાં આવે છ,ે પણ િવે એમની બિુ સંખ્યા નથી. આવાં ક્યાંક 

ભેટી જા્ય. િજી સીઢીઓ છ,ે ઘાટનાં પગશથ્યાં. કેટલાં ઊતરો ત્યારે ગંગાપ્વાિે પિોંચો! 

સંન્યાસીઓ પણ િવે તો ઓછા થવા લાગ્યા છ.ે ગમે તેમ પણ આ કિેવત કાશીનાં એક 

સવરૂપની ઝાંખી કરાવી જા્ય છ.ે

* * *

કાશીની ઉત્તરે વરણા નદી છ,ે અને વરણાના પુલને પાર કરીને પેલી બાજુ જઈએ 

એટલે શરૂ થા્ય ઋશષપતન, ઈશસપતન; સારનાથ. સારનાથની ભૂશમ પર આવતાં જ આપણા 

ભાવનાપ્વણ શચત્તમાં અઢી િજાર વષયો પૂવગેનો ઇશતિાસ સજીવન થા્ય. અિીં સૌ પ્થમ 

બુદ્ના ધમ્વચક્રનું પ્વત્વન થ્યું િતું. કલપના સામે એ શચત્ર આવે છ,ે બોશધગ્યામાં જ્ાનપ્ાશતિ 

થ્યા પછી જગતના કલ્યાણ અથગે ગૌતમ ગંગા પાર કરીને વારાણસીના આ ક્ેત્રમાં આવ્યા 

િશે. તે વખતે મગધ, વતસ, કાશી, કોસલ, ઉત્તર પંચાલ, મગધ ગંગાના મેદાનમાં આવેલાં 

જનપદો િતાં. કાશીરાજ બ્રહ્દત્તનું નામ બૌદ્ જાતકોમાં અનેક વાર આવ્યું છ.ે

ગૌતમ અિીં આવ્યા, અિ્વતવપ્ાશતિ પછી. તેમના પાંચ સાથીઓ, બુદ્ ે જ્યારે કઠોર 

તપ છોડી મધ્યમ માગ્વ અપનાવ્યો, ત્યારે તેમને છોડીને આ તરફ આવ્યા િતા. એટલે 

ઉરવેલાથી ચાલતા ગંગાપાર કરી ઈશસપતનના મૃગદાવમાં આવ્યા. ગૌતમની પાસે નદી 

પાર કરવા નાવવાળાને ઉતરાઈ આપવાના પરૈસા પણ નિોતા. અિીં આવી તેમણે પોતાનો 



પ્થમ ઉપદેશ પેલા પાંચ સાથીઓને આપ્યો :

શભક્ુઓ, બે અશતઓ, –અનથયો અને કામવાસનાથી શલતિ અશત અને દુઃખમ્ય 

આતમપીડક અશત, –નું લોકો સેવન કરે છ.ે શભક્ુઓ, આ બંને અશતઓમાં પડ્ા 

શવના તથાગતે મધ્યમ માગ્વ શોધ્યો છ.ે તે માગ્વ 5રમ દૃશટિ આપનાર, જ્ાનબોધક, 

શાંશતદા્યક તથા અશભજ્ા અને પહરપૂણ્વ જ્ાન અને શનવા્વણ માટ ેછ.ે આ તે જ 

આ્ય્વ અટિાંશગક માગ્વ છ.ે તેમાં સમ્યક્ દૃશટિ, સમ્યક્ સંકલપ, સમ્યક્ વચન, સમ્યક્ 

કમ્વ, સમ્યક્ જીવન, સમ્યફ જીશવકા, સમ્યક્ પ્્યતન; સમ્યક્ સમૃશત, અને સમ્યક્ 

સમાશધ શનહિત છ.ે આ છ ેિે શભક્ુઓ મધ્યમ માગ્વ..

ધમ્વચક્રપ્વત્વન પછી ગૌતમ અનેક વાર અિીં આવતા રહ્ા િતા. વારાણસીની પેલી પ્શસદ્ 

વેશ્યા અટ્ટકાશીને અિીં જ તેમણે દીક્ા આપી િતી. ગૌતમે કહ્ું િતું : ચરથ, શભકખવે, 

ચાહરકં બિુજનહિતા્ય, બિુજનસુખા્ય લોકાનુકંપા્ય અત્યા્ય હિતા્ય દેવમનુસસાનં – િે 

શભક્ુઓ બિુજનના હિત માટ,ે સુખ માટ,ે અનુકંપા કરવા માટ,ે દેવમનુષ્યના હિત સુખ 

માટ ે– ચરથ – શવચરણ કરો. અને નીકળી પડ્ાં બૌદ્ શભક્ુઓ – દેશપાર, દહર્યાપાર – સમગ્ 

એશશ્યા ખંડમાં ફરી વળ્ા – સારનાથ તેનું આરંશભક પ્સથાનશબનદુ,

આજ ે ત્યાં માત્ર ખંહડ્યેરો પડ્ાં છ.ે દૂરથી ઘમેખનો સતુપ દેખા્ય છ.ે મ્યુશઝ્યમમાં 

ગોઠવેલ અવશેષોને સિારે એ પ્ાચીન ભવ્ય અતીતને મનમાં ઊભો કરવા પ્્યતન કરીએ 

છીએ.

અિીં મ્યુશઝ્યમમાં પ્વેશતાં જ બોશધસત્વ ગૌતમની શવરાટ મૂશત્વ દેખા્ય છ.ે અશોકના 

શસંિશીષયોની પાસે જ. માનવરૂપમાં બોશધસત્વની આ પ્શતમા પિેલી સદીમાં ઘડાઈ િતી. 

મિારાજ કશનષકસથ્ય – અશભલેખ પણ છ.ે પછી તો અભ્યપ્દાન મુદ્રામાં કે ધમ્વચક્ર મુદ્રામાં 

બુદ્ની મૂશત્વઓ જોતાં જ તશસમન્નેવ કાલે તશસમન્નેવ સથાને િોવાનું થઈ જા્ય. અિીં બુદ્ની 

સાથે કાશીના અશધઠિાતા દેવ શશવ પણ છ.ે અને આ બૌદ્દેવી તારા–કેવી નમણી એની 

મૂશત્વ છ ે– એની આંખની ભ્રમર તો! દેવીનાં ઘાટીલાં સતનો પર અનેક િાથોનો મશલન 

સપશ્વ વળગેલો છ.ે

ધમ્વની સાથે અિીં કલાઓનો શવસતાર થ્યો િતો. શુંગકુશાણકાલીન મથુરાશશલપ, 

ગુતિકાલીન શશલપ. બુદ્ની પ્શતમા જોતાં જ શાંશતનો સપશ્વ આપણને થા્ય. દેશપારના 

બૌદ્્યાશત્રકો આવ્યા છ.ે દરેક પ્શતમાને પોતાના િાથમાં રિેલી માળા વડ ે સપશ્વ કરી માળા 

આંખે અડકાડ.ે ધમ્વચક્રપ્વત્વનની આ પાવનભૂશમ પર આવવાની કૃતકૃત્યતા આ ્યાત્રીઓને 



ચિેરે પણ જોઈ. અિીં મૂલગંધકુહટશવિાર છ.ે નામ પ્ાચીન છ,ે પણ તે પ્શસદ્ શવિાર 

આજ ે નવું બૌદ્ મંહદર છ,ે તેની પડખે પ્ાચીન શવિારોના અવશેષ છ.ે તેની પાસે આજ ે

પણ મૃગદાવ – િહરણઉદ્યાન છ.ે બૌદ્ સાહિત્યમાં ઉલ્લેખ આવે છ ે કે કાશીનરેશે પોતાના 

ક્ેત્રના એક વનને ત્યાંનાં વાસી િરણોના ઝુંડને દાનમાં આપી દીધું િતું. એ િરણોના 

રાજા સારંગનાથના નામ પરથી સારનાથ નામ પડ્યું િોવાનું મના્ય છ.ે

છકે 12મી સદી સુધી આ પ્દેશ બૌદ્ધમ્વની પ્વૃશત્તઓથી ગુંજતો રહ્ો િતો. પછી 

ઇસલામના આક્રમણે બધું જમીનદોસત કરી દીધું. ખંહડ્યેરોમાં ફરતાં ફરતાં શુંનું શું થા્ય 

છ.ે ઘમેખ સતુપ આગળ નેપાળીઓનું એક વૃંદ પ્ાથ્વના કરતું બેઠુ ં િતું. એક મહિલા સતોત્ર 

બોલતી િતી – અને ધ્ુવપંશકત આવતાં સૌ પ્ાથશીઓ સાથે ગૂંજી ઊઠતાં. પલાંઠી વાળી અમે 

પણ ત્યાં બેસી ગ્યાં – કેવડો શવરાટ સતુપ છ!ે સતુપમાંથી ઈંટો બિાર દેખા્ય છ.ે વચચે 

સુકાઈ ગ્યેલું ઘાસ છ.ે બિાર પથથરોના આવરણ પર ન્યનરમ્ય ભાતો કોરેલી છ.ે બાજુમાં 

જ આધુશનક મૃગદાવો છ ે– િરણાં શવચરતાં િતાં. છકે વાડ પાસે આવ્યાં. ઘેરથી આણેલી 

સુખડી અમે િરણાંને ખવડાવી, તારની વાડમાંથી િાથ નાખી તેમને પંપાળ્ાં. (આ રીતે તો 

એકવાર જૂનાગઢના પ્ાણીસંગ્િાલ્યમાં શસંિને પણ પંપાળેલો!) શવિારનાં ખંહડ્યેરો વચચે એક 

વૃક્ની છા્યામાં બેસી નાસતો ક્યયો. અને પછી ત્યાં જ બેસીને ચુપચાપ ભૂતકાળને શ્વસ્યો.

કાશીથી સારનાથને રસતે જતાં વચચે એક આડી સડક જા્ય છ,ે પ્શસદ્ હિનદી કથાકાર 

પ્ેમચંદના ગામ લમિી થઈને. વળતાં અમે હરક્ાને લમિી જવા વાળી. મુખ્ય સડકથી એક 

આડસડક આવી. ખેતરોની વચચે નાનકડુ ં ગામ લમિી. પેસતાં જ િતું પ્ેમચંદનું ઘર. 

ઘરની નજીક જ વાંસની ઝાડી. પીપળાનું ઝાડ, બાજુમાં મિુડો અને ફણસી િતાં. જરા 

દૂર તલાવડી છ.ે ઘર બંધ છ.ે બંધ રિે છ.ે પ્ેમચંદને આજ ે સો વષ્વ થ્યાં. આ મિાન 

સાહિત્યકારને ઘેર ઊભાં એક તીથ્વ્યાત્રાનો ભાવ જાગ્યો. આ ગામનો પહરવેશ તેમની પ્શસદ્ 

નવલકથા ‘ગોદાન’માં ચીતરા્યો છ.ે ગામની વિુવારઓ અને દાદીમાઓ સાથે વાતો કરી –

‘કા હો માિા, પ્રેમચંિ કે િેખે િહરૂ િરૂં?’ 

હાઁ. 

‘ઊ કઈસન િહલન?’ 

આઈસન રક હમહન ઓનકે િિઉિાક ધોિનો નાહીં હયી.

ઘણાંએ પ્ેમચંદને જો્યા નિોતા. તેમની વાતો સાંભળી િતી. એક કૃતકૃત્યનો ભાવ 

લમિીની મુલાકાતથી થ્યો. એવો જ ભાવ સાંજ ે પ્સાદજીના ઘરના દશ્વનથી થ્યો. એ તો 



તળ બનારસના જ. જ્યશંકર પ્સાદ, ‘કામા્યની’ના પ્શસદ્ કશવ. પ્સાદ અને પ્ેમચંદ બન્ને 

શમત્રો િતા. લમિીથી ચાલીને પ્ેમચંદ બનારસ આવતા અને પ્સાદને મળતા. ઉત્તરવ્યમાં 

પ્ેમચંદ પણ બનારસમાં જ રિેલા.

સાંજ ે વારાણસીના િાટમાં નીકળ્ાં. આજ ે બનારસી પાન જમાવવાનો શવચાર આવ્યો. 

આ બનારસી પાન પર જ એક લેખ લખી શકા્ય. આ પાન ચાવવાનું િો્ય નિીં, એ તો 

મોંમાં ઓગળતું જા્ય. એ પાન આગળ તો આપણું પાન તો ઘાસ બની રિે. જોકે એની 

અસલ મજા તો તમાકુ હકમામ, આહદથી આવે, પણ અમે તે લઈ શકીએ તેમ નિોતાં. 

પાન મોંમાં મૂકતાં જ વાત પ્માણી. હફલમની આજકાલ પ્ચશલત પ્શસદ્ લીટીઓ અમે 

બોલતાં આગળ ચાલ્યાં.

ખાઈ કૈ પાન બનાિસ િાલા...

શશવની આ નગરીમાં ભાંગનો પણ ઘણો મહિમા. બનારસીદાસો િોડીમાં જ સીલબટ્ટો 

લઈને બેસે. ભાંગ પીને એ શશવને પ્સન્ન રાખે. બાબા શવશ્વનાથને અમે એ રીતે પ્સન્ન 

કરીએ એવો શવચાર શવચાર જ રિી ગ્યો.

શબનદુ-રંજનાને બનારસી સાડીઓ લેવી િતી. વારાણસી તેની વસ્તકળા માટ ે પ્ાચીન 

કાળથી પ્શસદ્ છ.ે જાતક ્યુગમાં જ ે કાસેય્યક કે વારાણસેય્યકથી ઓળખાતું તે જ આ જ 

બનારસી શસલક ને! બનારસી સાડી દેશપરદેશમાં વખણા્ય જ છ ેને! આપણી બાજુથી કોઈ 

અિીં આવે એટલે પિેલો પ્શ્ પૂછ,ે શું બનારસી સાડીબાડી ખરીદી કે નહિ? અમે એક 

દુકાનમાં પ્વેશ્યાં... એકને જોઈ અને બીજીને ભૂલો. બીજી દુકાનમાં ગ્યાં. કેવી ન્યનરમ્ય 

ભાતો અને રંગો! દુકાનદારને ત્યાં એ જ વખતે ‘જુલાિા’ સાડીઓ લઈને આવતા િતા. 

દુકાનદારે તેમાંથી પણ સાડીઓ બતાવી. મને તો એ જુલાિાને જોઈ કબીર ્યાદ આવતા 

િતા. આખો હદવસ કાપડ વણી તેઓ સાંજ ે કાશીના િાટમાં વેચી ઘર ચલાવતા ઝીની 

ઝીની બીની ચદહર્યા... અિીંથી એક સાડી લઈ વળી પાછી બીજી દુકાનમાં. સાડીઓનો 

વરસાદ વરસી રહ્ો! એની સાથે સાડી બતાવનાર ગુમાસતાની જીભ પણ છૂટી થઈ ગઈ. 

કેવી નફાસતવાળી હિનદી બોલતો િતો! એકદમ લખનવી! ‘આપકા દોલતખાના હકધર 

િરૈ?’ વીરેનદ્રે કહંુ્. ‘િમારા ગરીબખાના અિમદાબાદમેં િરૈ.’ કિે, ખરીદો ન ખરીદો. જુઓ 

તો ખરા, ઈત્તફાકન આ5 બનારસકી સબસે મશિૂર દુકાન મેં તશરીફ લા્યે િૈં – હકંગ 

ઑફ બનારસી સાડીઝ...પાંચ િજારની સાડી કાઢીને બતાવી, દેશખ્યે દેશખ્યે. ્યિ ભી આપ 

લોગોં કે શલ્યે િરૈ! અને પછી એ સાડીની, સાડી ખરીદનારની, સાડી પિેરનારની વાત 



કશવતાની ભાષામાં કિી રહ્ો. અમે અિીંથી સાડી ન લીધી, પણ તેનો્ય એણે અફસોસ 

ના ક્યયો. કલ હફર આઈએ, નઈ સાહડ્યાં આનેવાલી િૈં – કિી ઊજમ ભણી જોઈ કહ્ું, 

આપ કલાકાર લગતે િૈં . અમે કહ્ું કે એ કશવતાઓ કરે છ,ે તો તરત રાજી થઈ ગ્યા. 

મૈં ભી તુક જોડ લેતા િંૂ, મુઝે લોગ ‘બેહદલ, શરારતી’ કિતે િૈં! અરે, આ તો શા્યર 

નીકળ્ો! નાગરજીએ અમને કિેલું કે બનારસ કા િર તંબોલી ભી શા્યર િોતા િરૈ! ખરી 

વાત. ખરી વાત.

એ રાત્રે કાશી નાગરી પ્ચાહરણી સભાની ઇમારત આગળ થઈને નીકળ્ા. આ સંસથાએ 

કેટલાં પ્ાચીન ગ્ંથોનો ઉદ્ાર ક્યયો છ!ે હિંદીના શવદ્ાનોની આ એક કમ્વસથલી છ.ે

કાશીતલવાહિની ગંગાનો અને ગંગાતટવતશી કાશીનો પરમ પહરચ્ય તો ત્યારે થા્ય જ્યારે 

નાવમાં બેસી અસસી ઘાટથી વરણા સંગમ સુધીના તેના ઘાટોની ચિલપિલ અને ગંગાની 

બંહકમ છટા જુઓ. જમે કાશીશવશ્વનાથની ગલીમાં આ નગરીનું વ્યશકતતવ ઓળખા્ય તેમ 

આ બાવન ઘાટનાં દશ્વનથી્ય. અમે દશાશ્વમેધ ઘાટથી િોડીમાં એક વાર રાજઘાટ થઈ 

વરણા સંગમ સુધી જઈ આવ્યાં અને ત્યાંથી જ પાછાં અસસીઘાટ થઈ સામે હકનારેના 

કાશીનરેશના રામનગરના મિેલ સુધી જઈ આવ્યાં.

દશાશ્વમેધથી રાજઘાટ તરફ ચાલ્યાં ત્યારે ગંગાના શવપુલ વાહરઓઘની મધ્યે અમારી 

િોડી સરકતી િતી. અિીંથી તટસથ ઘાટ રમણી્ય લાગતા િતા. જુદા જુદા ઘાટનાં ઊંચે 

જતાં પગશથ્યાં પર નજર ચઢ ે એટલે છલે્લે નજર એક ગલીને નાકે જઈ ઊભી રિે. 

દૂરથી બધા ઘાટનાં નામ લખેલાં દેખા્ય અને તે સાથે અદ્યતન શવજ્ાપનો પણ દેખા્ય. 

સામે ગંગાનો સરૈકત પુશલન અને પછી ખેતર. ગંગામાં પૂર આવે ત્યારે એ બધું ડબૂી જા્ય. 

પૂર ઊતરી જા્ય ત્યારે પથરા્યેલા કાંપથી ફસલ મબલક થા્ય.

અિીં જાણે દરેક ઘાટનું માિાતમ્ય અલગ છ.ે જ ે ઘાટ ે સનાન કરવાથી અશધક પુણ્ય 

મળે, તેનો વધારે મહિમા. એટલે કોઈ ઘાટ સનાનશનરત ્યાત્રીઓથી ભરેલો િો્ય, કોઈ માત્ર 

ધોબીઓથી ભરેલો િો્ય. શવજન ઘાટ પર હિપપીઓને આરામ કરતાં જોઈ શકો. વરણાસંગમે 

પિોંચ્યાં, પણ વરણાનો પ્વાિ એક ડખોળા્યેલો રેલો િતો. અત્યારે. અિીં હકનારે એક 

ઉત્તમ કન્યા મિાશવદ્યાલ્ય છ.ે અિીં ઘાટ પાસે આવતાં શસથર પાણીમાં હકનારાની શોભા 

જ ે રીતે જળમાં પ્શતશબંશબત થતી િતી તે જોઈ મુગધ થઈ જવા્ય. િલેસાંને લીધે િલી 

ઊઠતી સપાટીને લીધે પછી પાણી અંદરની પ્શતશબંશબત સૃશટિ સરહર્યલ બની જા્ય. હકનારા 

પરનું અચલ મંહદ2 જળની અંદર પલાશસટકનું બની જા્ય. આપણને થા્ય જળની અંદર 



રિેલા એ મંહદરના દેવતાનાં દશ્વન કરી આવીએ.

આ શવસતારમાં પ્ાચીન વારાણસી વસેલી. ત્યાંથી પાછાં વળ્ાં. િવે સામે પ્વાિમાં જવાનું 

િતું. િોડી િવે ઘાટની ખૂબ નજીક નજીક ચાલતી િતી. લોકદશ્વન બરાબર થા્ય, ઘાટ 

ઘાટ પર તેલ લગાવી કસરત કરતા વ્યા્યામવીરો જોવા મળે. તેમને દંડ પીલતા કે મગદળ 

ફેરવતા જોઈ લાગે કે કાશી િજી તે જ છ.ે તરૈલાભ્યંગ પછી વ્યા્યામ, પછી ગંગાસનાન. 

શનરાંતે, કશી ઉતાવળ નથી. ગંગા હકનારે રિેતા લોકો તો ગંગામાં જ રોજ સનાન કરવા 

આવે. મશણકશણ્વકા ઘાટ આવ્યો. શચતાઓ જલતી િતી, અને િવે આ ફરી દશાશ્વમેધ.

અિીંથી અરસીઘાટ ભણી, કાશીનરેશના મિેલ સુધી િોડી લઈ જવા કહ્ું. ઘાટની 

નજીક નજીક જતાં િતાં. એક ઘાટ પર બનારસી સાડીઓ સુકાતી જોઈ, એક મોિક 

રંગસૃશટિ, રામનગરને કાંઠ ે પિોંચ્યાં એટલે બીજી દુશન્યા, અિીં જાણે નદીહકનારે વસેલું 

ગામ. કાશીનું કોઈ શચહ્ નિીં. ગામનો ઢાળ ઊતરો એટલે નદી. કોઈ ઘાટબાટ ના મળે. 

નદી કાશીનરેશના મિેલને અડકીને જા્ય છ.ે આ મિેલ જોતાં રાજા ચરૈતશસંિ અને વરૉરન 

િેશસટગંઝ ્યાદ આવી જા્ય છ.ે આજ ેતો મિેલમાં મ્યુશઝ્યમ છ.ે બધા મિેલો િવે મ્યુશઝ્યમ 

થતા જા્ય છ ે ને! આજ ેતો જવું િતું અમારે. એટલે જલદી પાછાં વળ્ાં. ગંગાની મધ્યમાં 

િોડી જઈ રિી છ.ે િોડીવાળાને પૂછું : ‘્યિાઁ પાની હકતના ગિરા િરૈ?’ ‘આઠ પોરસા 

બાબુજી. બાઢ મેં તો ઘાટ વાટ સબ ડબૂ જાલા. ગોદૌશલ્યા 52 નાવ ચલરૈ લગલ’ આઠ 

માથોડાં પાણી છ ે અિીં. પૂર આવે ત્યારે તો શિેરનાં ગોદૌશલ્યા જવેા નીચા શવસતારોમાં 

િોડીઓ ફરે છ.ે આ ગંગાપુત્ર િોડીવાળા પણ કમાલના િો્ય છ.ે એમની જબાન ખોલાવો 

એટલે જાતજાતની વાતો કરે. ઘાટ ઉપરના પેલા ઘાહટ્યા કે પંડાઓ કરતાં જરા્ય ન ઊતરે. 

એમની પાસેથી્ય તત્વદશ્વન સાંભળવા મળે.

અિીંથી ગંગા અને કાશી બંને શપ્્ય લાગતાં િતાં. બંને્ય પ્ાચીન પુરાતન. આ ગંગા 

કેટલા્ય કાળથી અિીં વિી રિી છ!ે વિી રિી છ!ે િરમન િેસસની ‘શસદ્ાથ્વ’ નવલકથા 

્યાદ આવે છ.ે એનો ના્યક છવેટ ે નદી પાસેથી જ બધું શીખે છ.ે નાશવક વાસુદેવ અનંત 

શજજ્ાસુ શસદ્ાથ્વને કિે છ,ે આ નદીને પ્ેમ કર, એની પાસે રિે, એની પાસેથી શીખ…

નદી બધું જ જાણે છ.ે એની પાસેથી જ બધું જ જાણવા મળશે.

પણ આપણે તો ગંગાની અલપઝલપ ઝાંખી લઈને ચાલી નીકળવાનાં. વરૈરાગી ભતૃ્વિહર 

જવેા ભતૃ્વિહરએ કહ્ું િતું – કાશી નગરીમાં ગંગા નદીને તીરે વસતો, કૌપીન પિેરતો, 

મસતકે અંજશલપુટ કરી ‘િે ગૌરીનાથ! િે શત્રપુરિર, િે શંભો, િે શત્રન્યન, તમે મારા પર 



પ્સન્ન થાઓ.’ એમ કલપતો િંુ ક્ણમાત્રની પેઠ ેમારા અનેક હદવસો ક્યારે વ્યતીત કરીશ?

અત્યારે અિીંની આ શોભા જોઈ આપણને થા્ય, ખરે શનશમષમાં જ હદવસ વીતી જા્ય. 

શસદ્ાથ્વને પેલી િોડીવાળા વાસુદેવે તો કહ્ું િતું કે સમ્ય જવેું કોઈ તત્વ છ ે જ નિીં. તે 

રિસ્ય તું નદી પાસેથી શીખ.

પણ, આપણે શીખી શકતાં નથી. બપોરના 2-30ની કાશી શવશ્વનાથ એકસપ્ેસમાં 

નીકળવાનું છ.ે આરક્ણ કરાવી લીધું છ.ે દશાશ્વમેધ ઘાટ નજીક આવતો ગ્યો. એ જ 

ભીડ, એ જ ચિલપિલ. જીવંત ઘાટ. એ રીતે કાશી એક જીવંત નગરી છ,ે એકદમ 

પ્ાચ્ય– ‘ઓહરએનટલ’. પેલે હદવસે આ ઘાટ ે સનાન ન કરતાં સામે ઘાટ ે ગ્યો િતો. ભીડ 

તથા ડિોળા્યેલું પાણી જો્યાં. આજ ેઆ ભીડ વચચે એ પાણીમાં િંુ ડબૂકીઓ લગાવી રહ્ો.

નાિીને પાણીમાં પગશથ્યાં ચઢુ ંછુ ંત્યાં મારી જમે સનાન કરતા એક ્યાશત્રકે કહ્ું – ‘હફરસે 

એક બાર ગોતા લગાઈએ.’ કોણ જાણે મેં એની વાત માની લીધી. ફરી પગશથ્યાં ઊતરી 

ડબૂકી લગાવી, ‘આપકે સબ પાપ કટ ગ્યે અબ.’ – તેણે કહ્ું.

િંુ એની સામે જોઈ રહ્ો. એ સશ્દ્ િતો.

ઘાટનાં પગશથ્યાં ચઢુ ં છુ.ં પણ આજ ે ઘાટ સૂનો કેમ છ?ે આટલા ્યાશત્રકોની 

અવરજવરમાં્ય? આજ ેરોજના પેલા શભક્ુકોની બે બાજુ બેઠલેી િાર નથી. આજ ેફ્ાનસના 

રાટિ ટ્પશત આવ્યા છ,ે ઘાટ ઉપર. ગંગામાં નૌકાશવિાર કરી રહ્ા છ.ે એમની નજર આ 

શભખારીઓ પર પડ ે તો? સવારથી જ એમને િટાવી ઘાટ સવચછ રાખવામાં આવ્યા છ.ે 

ફ્ાનસના રાટિ ટ્પશત અિીં ભારતનું દશ્વન કરશે, પણ એ અધૂરં રિેશે.

ઘાટનાં પગશથ્યાં ચઢતાં ચઢતાં ફરી પાછા વળી ગંગાનાં દશ્વન ક્યાું. ક્યારે િવે કાશી 

નગરીમાં ગંગા નદીને તીરે? કદા? કદા? ગંગા તો વિી રિી છ,ે વિી રિી છ.ે

*



રામેશ્વરમ્

ધેિ ઇઝ ઓશન ઇન મી, 

સિેઇંગ, સિેઇંગ ઓ, સો, રડપ...

- લૉરેનસ

અમારી બસ ક્યારની્ય વેગથી દોડી રિી િતી. તેની એકધારી સુંવાળી ગશતએ કેટલાક 

્યાશત્રકોને તંદ્રાવસથામાં તો કેટલાકને તો શનદ્રાવસથામાં નાખ્યા િતા. મારી બાજુનું વૃંદ નીચા 

સૂરે અંતકડી રમવામાં લીન િતું. બસની બારી બિાર સુદૂરવ્યાપી ધવલ ચાંદની પડી િતી. 

બૃિદીશ્વરના તાંજોરના ખરા મધ્યાહ્ના અનુભવ પછી ચાંદનીમાંથી વિી આવતી શીતલતા 

પરમ શાતા રૂપ બની રિી િતી. મન વારે વારે બારી બિારની એ ચાંદનીમાં ભટકવા 

જતું રિેતું િતું. અને ત્યાંથી દૂરના અતીતમાં સરકી જતું િતું.

અમે રામેશ્વર ભણી જઈ રહ્ાં િતાં. અતીતમાં શવિરવા માટ ે એ નામ જ પ્યા્વતિ 

િતું. સેતુબંધ રામેશ્વર. ‘સેતુબંધ ઇશતખ્યાતમ્ ત્રરૈલોક્યેન ચ પૂશજતમ્’ – પુષપક શવમાનમાંથી 

લંકાશવજ્યી રામ નીચે સીતાને દેખાડતા િતા. એ રામેશ્વર – હિંદુસતાનનો વાઘ-શસંિ જવેો 

નકશો ચીતરતાં્ય છકે નીચે દશક્ણમાં અમે જનેો એક ખાંચો પાડતા; અને પછી તેનાથી 

જરાક દૂર ઈંડા જવેી લંકા ચીતરતા. બે વચચે સાગર અને પછી તો બધે જ સાગર સાગર.

કદાચ આ માગ્વ પરથી જ હકશષકંધામાંથી રામલક્મણ બે ભાઈ િાથી જવેાં શરીર અને 

બળવાળા િજારો-લાખો વાનરોના મિાસરૈન્ય સાથે રામેશ્વરની આ દશક્ણ હદશામાં ગ્યા 

િશે. રામ-લક્મણ વાનરોના સકંધ પર બેસીને ગ્યા િતા. અમે બસમાં જતાં િતાં. એ 

વખતે વષા્વ વીત્યા પછીના શારદી્ય હદવસો િતા. અત્યારે ગ્ીષમનાં હદવસો છ.ે રામલક્મણ 

પછી તો િજારો ્યાશત્રકો િજારો વષયોથી છકે ઉત્તરથી ગંગાજળની કાવડ લઈને દશક્ણમાં 

ભગવાન રામેશ્વરનો અશભષેક કરવા આ જ માગગે જતાં રહ્ાં છ.ે

મધરાતે મંડપમ્ પિોંચ્યાં. અિીં અમારો મુકામ િતો, અિીં આ ચાંદની વરસતા ખુલ્લા 

આકાશ નીચે, ચાંદની ઝીલી રિી રેત પર. વિેલી સવારે અિીંથી થોડુ ં અંતર ગાડીમાં 

કાપવાનું રિેશે. શેતરંજીઓ પાથરી આરામમાં પડ્ાં. અિીં જરૂર રામચંદ્ર અને એમના 

સરૈન્યની છાવણી પડી િશે. અત્યારે એક છાવણી જવેું જ દૃશ્ય િતું. અનેક ્યાશત્રકો અિીં 

પડ્ાં િતાં. અમે શવચા્યુું વારાફરતી જાગવું. િજી તો અમે વાતો જ કરતાં િતાં, ત્યાં 



જોતજોતામાં બધાં ઊંઘમાં ભરા્યાં. િંુ જાગતો રહ્ો.

વાત કોની સાથે કરવી? માત્ર બેસી રિેવાથી તો મને્ય ઊંઘ આવી જશે. એક ઉપા્ય 

શવચા્યયો. બેઠાંબેઠાં કંઠસથ િો્ય તે કશવતાઓ ્યાદ કરં. શનશાળે ભણવા બેઠો ત્યારથી શરૂ 

કરી જ ે જ ે કશવતાઓ મોઢ ે કરી િતી, તે બધી ્યાદ કરવા લાગ્યો અને મને સંભળાવવા 

લાગ્યો. ‘મા, મને ચાંદશલ્યો વિાલો’ (ઉપર ચંદ્ર જોઈને એ જલદી ્યાદ પણ આવે) કે 

‘ગણ્યા ગણા્ય નિીં...’ ત્યાંથી શરૂ ક્યુું. અનેક કશવતાઓ, ક્યાંક આખી અકબંધ, ક્યાંક 

અંશ, ક્યાંક પંશકતખંડ સમૃશતઓના અવાવર ભંડારમાંથી પ્કટવા લાગ્યાં.

‘સુખદુઃખ મનમાં ન આણીએ’ની ‘સીતા સરખી સતી નિીં’ અને ‘રાવણ સરખો રાશજ્યો’ 

બોલતાં તો એક અનુસંધાન રચાઈ જતું લાગ્યું આ ભૂશમ સાથે. પછી તો અંગ્ેજી કશવતાઓ 

ઉમેરાઈ, પછી સંસકૃત, હિનદી, બંગાળી...અને આમ છતાં ઊંઘનું જોર વધતું જતું િતું. થા્ય, 

લાવ જરા આડો તો થાઉં. ઉપર આકાશમાં જો્યું તો શનદ્રાિારા શશશ, ‘મારી શન્યશતને, 

શનિાળી રિેલી શમત્રની મૃદુ આંખ સમી એની પ્ેમાળ નજર’ (ગુઈથે) ઢોળી રહ્ો િતો.

એ પ્ેમાળ નજરનાં અજવાળામાં જ પછી તો સટશેનના પલૅટફરૉમ્વમાં પ્વેશ્યા. ગાડીમાં 

બેસી ગ્યાં. તંદ્રાની શસથશતમાં રામેશ્વરમ્ ક્યારે આવ્યું તેની્યે ખબર ન પડી. િજુ હદવસનું 

અજવાળું થ્યું નિોતું. જવેાં સટશેને ઊત્યા્વ તેવાં ઝપાટાબંધ ભગવાન રામેશ્વરની પ્ભાત 

આરતીમાં પિોંચી જવા ચાલી નીકળ્ાં. આછા ઉજાસમાં ઊંચા ગોપુરની આકૃશત આંખમાં 

આવતી િતી. મંહદરમાં પ્વેશ્યાં. જાણે ચાલ્યાં જ કરીએ છીએ. કંઈ કેટલું્ય ચાલ્યા પછી 

ગભ્વગૃિને અજવાળતી ઘીના દીવાઓની ‘શનવાત શનષકંપ’ જ્યોત જોઈ. મુખ્ય મંહદરમાં 

આરતી થઈ ગઈ િતી, બાજુના મંહદરમાં થતી િતી. નાદસવરમ્ અને મૃદંગમનો આ પ્ભાત 

વેળાએ િજી્ય ભશકતપ્ેરક મધુર શનનાદ આવતો િતો.

જ્ય મિાપ્ભુ, જ્ય રામેશ્વર...સૌ િાથ જોડી દશ્વન કરી રહ્ાં. રામના ઈશ્વર. રામને 

પણ ઈશ્વરની સથાપનાની જરૂર પડી િતી. પ્શસદ્ બારમાંનું તે્ય એક જ્યોશતશલુંગ છ.ે 

ભારતને આ છડેથેી રામ જ્યારે લંકા જવા તરૈ્યાર થ્યા ત્યારે તરસ્યા થ્યા. પાણી પીએ 

તે પિેલાં તેમને શશવની પૂજા કરવાની ઇચછા થઈ આવી અને વેકૂરનું શલંગ બનાવી શશવની 

પૂજા કરી. શશવે પ્કટ થઈ રામને દશ્વન દીધાં. એમ પણ કિેવા્ય છ ે કે સેતુ-શનમા્વણ 

પિેલાં શશવની આરાધના કરવા રામે િનુમાનને શશવશલંગ લેવા હિમાલ્ય ભણી મોકલ્યા, 

તેમને આવતાં વાર થઈ અને સથાપનાનું મુિૂત્વ વીતી જવા લાગ્યું અને એટલે રામે વેકૂરનું 

શલંગ બનાવી પૂજા કરી – પછી િનુમાનના લાવેલા શલંગની પણ સથાપના કરી. જોઉં છુ ં



શવરિશવધુર રામને વેકૂરનું શલંગ બનાવી પૂજા કરતા. પણ શું એ આ જ સથળ િશે? ન 

પણ િો્ય, અિીં આસપાસ ક્યાંક િો્ય, ક્યાં્ય પણ ન િો્ય – પણ ભાશવક ભારતવાસીના 

શચત્તમાં તો આ ઘટના ઘટી જ છ!ે નિીંતર અિીં આવીને ઊભાં રિેતાં એ શચત્ર કેમ 

મનશ્ચક્ુઓ સામે રચાઈ જા્ય છ!ે

ઉત્તરહદશશ એક નગરી અ્યોધ્યા..., ભારતવષ્વને ઉત્તરને છડેથેી પેલા બે ભાઈઓ 

નીકળ્ા િતા. સાથે િતી જાનકી. પણ અિીં તો આ દશક્ણ છડે ે આ બે ભાઈઓ િતા 

અને જાનકી તો િતી અિીંથી સો જોજન દૂર, અશોકવાહટકામાં. રઘુવંશી આ બે કુમારો 

અિીં એકલા- અટલૂા િતા, જોકે િજારો-લાખો વાનર-રીંછ તેમની સિા્યમાં િતાં. તેમાં 

પણ પછી િનુમાન આહદ સાથે તો રામનું અદ્ રૈત કેવું સધાતું ગ્યું! આ શું માત્ર આહદ 

કશવની કલપના જ િતી? એ કલપના િો્ય તો્ય તે સત્ય છ.ે અનુટિપુના આશવભા્વવ પછી 

વાલમીહકને બ્રહ્ાએ પ્કટ થઈને રામનું ચહરત્ર કિેવાનું કિેતાં નિોતું કહ્ું કે ‘ન તે વાગનૃતા 

કાવ્યે કાશચદત્ર ભશવષ્યશત’ – આ કાવ્યમાં આલેખેલી તમારી કોઈ વાત જૂઠી નિીં થા્ય...

અને એ વાલમીહકના રામે સીતાને કહ્ું િતું કે આ સથળ સેતુબનધના નામે પ્શસદ્ થઈને 

શત્રલોકમાં પૂજાશે. બીજા બે લોકની તો ખબર નથી પણ આ મૃત્યુલોકમાં, આ ભારતવષ્વમાં 

એ સથળ આજ ેપૂજાઈ રહ્ું છ.ે પશશ્ચમ, ઉત્તર કે પૂવ્વમાં બધાં તીથયોની ્યાત્રા ક્યા્વ પછી પણ 

ભગવાન રામેશ્વરનાં દશ્વન શવના ્યાત્રા અધૂરી રિી જા્ય છ.ે કદાચ એટલે જ ઉત્તરમાંથી 

ગંગાનું જળ લાવીને અિીં દશક્ણમાં રામેશ્વરનો અશભષેક કરવાનું માિાતમ્ય રચા્યું િશે. 

ઊભો િતો. િજી તો િાથ જોડીને, પણ શચત્તમાંથી તો આ બધું ગુજરતું જતું િતું. િજી 

પેલી પ્ભાત-આરતીના મધુર ધવશન શવરત થ્યા નિોતા.

પ્ભાતનાં આ દશ્વન કરી પાછાં વળ્ાં ત્યારે ઉજાસ વધ્યો િતો. ઊંચી સુદીઘ્વ છતને 

ધારી રિેલા અસંખ્ય થાંભલાઓની િારમાળા વટાવતાં બિાર નીકળ્ાં. બિાર રેતી પથરા્યેલી 

િતી, વેકૂર. વેકૂર પર ચાલતાં ચાલતાં પૂવ્વ હદશામાં સમુદ્ર ભણી, નાશતદૂરે સાગરદશ્વન. 

પરંતુ આ તે કંઈ સાગર છ?ે આટલો શાનત? અિીંના સાગરની કલપના કેવી િતી? 

વાલમીહક રામા્યણમાં છપા્યેલું સાગરહકનારે ઊભેલાં રામનું પેલું શચત્ર ્યાદ આવી ગ્યું.

‘અદ્યાિં શોષશ્યષ્યાશમ સપાતાલં મિાણ્વવમ્’ – બોલતા સાગરહકનારે એક િાથમાં ધનુષ્ય 

અને બીજા િાથમાં બાણ લઈ ઊભેલા છ ે રૌદ્રરૂપ રામ, ઉઘાડા શરીર પર તેમનું ઉત્તરી્ય 

થોડુ ં સરકી ગ્યું છ ે અને સામે ઊછળતાં સપ્વફણા જવેાં શવકરાળ મોજાં પર િાથ જોડી 

માનવ રૂપે પ્કટી રહ્ો છ ે સાગર... અિો હકમાશ્ચ્ય્વમતઃ પરમ્! આ કોણ નીકળી રહ્ું 



છ ે શાશનત જલરાશશ પર? ના, સાગરદેવ નથી, સૂરજદેવ છ.ે આસપાસના આછા લાલ 

પહરસરની વચચે એકદમ લાલ શબંબ. જાણે ભાલ પર હરબન બાંધી િો્ય તેમ ઉપરના 

ભાગે આડી સળંગ વાદળની પટી આવી ગઈ િતી. અમે સામે જ તેમનું અશભવાદન કરતાં 

રેતીમાં બેસી ગ્યાં. અિા, વાદળની પેલી હરબન પિોળી થતી જા્ય છ ેઅને સૂરજ દેવતાને 

ઢાંકતી જા્ય છ.ે થોડી ક્ણોનું સાગરોદભવ સૂરજનું દશ્વન અ-લૌહકકતાનો સપશ્વ કરાવી ગ્યું.

પણ આ સાગર કેમ શાનત છ?ે અમારી કલપનાનો ‘તરંશગત મિાશસનધુ’ તો –

–મંત્ર શાનિ ભુરગંેિ મિો 

પડતેછલ પિપ્રાનિે ઉચછિતસિ ફણા લક્શિ 

કરિ અિનિ.

રામને નમ્યો ત્યારથી જ, આમ છ ે કે? મંત્રથી શાનત પડલેા ભુજગં જવેો પોતાની 

સેંકડો-લાખો ફણાઓને નીચી નમાવી દઈને. િા, પણ છ ે શવશાળ, અપાર. શવશાળતા અને 

અપારતામાં વાલમીહકએ કહ્ું િતું તેમ તે સાગર આકાશ જવેો દેખા્ય છ ેઅને આ આકાશ 

સાગર જવેું. દૂર સમુદ્રનાં જળ, આકાશને અડકી જા્ય છ ે અને આકાશ સમુદ્રનાં જળને.

િવે અમને સવારની ચા ્યાદ આવી. ચાની એક રેંકડીવાળા પાસે જઈ ચા બનાવવાનું 

કહ્ું. આ બાજુ રામેશ્વરનું ભવ્ય ઉતુંગ મંહદર િતું. આ બાજુ શાનત શવસતીણ્વ સાગર. ચા 

પીધા પછી સમુદ્રહકનારાના ‘શવવેકાનંદ ઇલ્લમ’માં ગ્યાં. અિીં સાગરહકનારે જ રિેવાનું મળે 

તો આનંદ રિી જા્ય. વ્યવસથાપકે કલાકેક પછી આવવા કહ્ું. બે રૂમ ખાલી થવાના િતા. 

આજ ેઅમે િળવાં િતાં. વધારાનો સામાન બધો મંડપમાં શસથત અમારી બસમાં જ રાખી 

આવ્યાં િતાં. જરૂર પૂરતાં એક-બે જોડી કપડાં જ બગલથેલામાં નાખી રાખ્યાં િતાં. ત્યાંથી 

અમે ગુજરાતી ધમ્વશાળાએ જવા નીકળ્ાં. સવારમાં આ તીથ્વભૂશમ પર ચાલવાનું ગમતું 

િતું. બિુ શાનત અવરજવર. કોઈ ્યંત્રવાિન મળે નિીં. રસતાની બાજુમાં જ ે ઘર િતાં 

તે બધાં દ્ાર આગળ આંગણામાં છટંકાવ કરી શ્વેત રંગોળીથી ચીતરા્યાં િતાં. ગુજરાતી 

ધમ્વશાળાએ પિોંચ્યાં. મોટા ભાગનાં અમારાં સિ્યાત્રીઓ અિીં ઊત્યાું િતાં. બપોરના 

જમવાની વ્યવસથા પણ અિીં િતી.

પણ મને તો પેલો સાગર બોલાવતો િતો. સાગરસનાન તો કરવું જ જોઈએ. અિીંના 

ધનુષકોટી આગળ સાગરસનાનનો ઘણો મહિમા છ.ે ત્યાં રામચંદ્ર સમુદ્રના તટ પર દભ્વ 

પાથરી િાથ જોડીને સમુદ્રની આરાધના કરવા પૂવ્વ હદશા તરફ મુખ રાખી િાથનું ઓશીકંુ 

રાખી ત્રણ હદવસ-રાત સાવધાન શચત્તે સૂતા િતા, પણ સમુદ્રે જ્યારે અળા ન દીધી ત્યારે 



પેલું રૌદ્ર રૂપ ધારણ ક્યુું િતું. જવું તો ત્યાં જોઈએ, પણ એ સથળ દૂર િતું. વળી થોડાં 

વષયો પરના સમુદ્રી તોફાનમાં એ સથળ ધોવાઈ ગ્યું િતું. વળી અમારે તો આ કે તે 

સથાનનો મહિમા નિીં, માત્ર સાગરસનાનનો મહિમા િતો.

્યાદ આવે છ ે પિેલું સાગરદશ્વન, અને સાગરસનાન ક્યુું િતું પોરબંદરના સાગરમાં. 

આખી બપોર. તે પછી તો જ્યાં જ્યાં અવસર મળ્ો છ ે ત્યાં સાગરનાં જળમાં દેિને 

ભીંજવ્યો છ.ે ગોમતી નદી અને સમુદ્રનો જ્યાં સંગમ થા્ય છ ેતે સથળે દ્ારકાના સાગરમાં 

આપણા પ્શસદ્ તસવીરકાર જગન મિેતા અને નરોત્તમ પલાણ સાથે લગભગ ઉનમત્ત બની 

સનાન ક્યુું િતું. ઓટનો દહર્યો િતો. ભગવાન દ્ારકાધીશની પૂઠથેી અલપજલા ગોમતી 

વિી આવતી િતી અને તે સામેથી આવતાં મોજાંમાં ભળી જતી િતી, જ્યાં બન્ને પાણી 

મળતાં ત્યાં ્યુ્યુતસુ ફણીધરોની મુદ્રા ધારણ કરતાં િતાં. એ સનાનનો આનંદ િજી્ય છ.ે 

્યાદ આવે છ ેકોનારકનું સાગરસનાન. ત્રણ વાર ત્યાં ગ્યો છુ,ં પિેલી વેળા ત્યાંનાં સાગરનું 

દશ્વન ક્યુું િતું માત્ર – ભૂરાં પાણી જો્યાં િતાં કોનારકનાં ભનિ મંહદર પરથી. (િવે તો 

ત્યાં ઉપર ચઢવા દેતા નથી.) પણ બીજી વેળા જવાનું થ્યું ત્યારે તો કાંઠ ે પિોંચી, કપડાં 

ઉતારી પાણીમાં, અને જગન્નાથનાં સાગરનું સનાન તો! િજારો ્યાત્રીઓ સાથે. અષાઢી 

બીજ િતી. રથ્યાત્રાનો એ હદવસ િતો. શવરાટ જનમેદની સાથે ભગવાન જગન્નાથનો 

રથ ખેંચ્યા પછી એ શવરાટ સાગરના ઊછળતા જળમાં સનાન ક્યુું િતું. દશક્ણની આ 

્યાત્રા વખતે મદ્રાસના પ્શસદ્ મરીના બીચ પર પણ સનાન ક્યા્વ શવના રિી શકા્યું નિીં 

મિાબલીપુરમના ભૂરા જળમાં તો પિે્યાું કપડ ે જ ઝંપલાવ્યું. કાંઠ ે ઊભેલા સિ્યાત્રીઓ 

િેં ... િેં ... કરતાં રિી ગ્યાં. પછી તો તેમને્ય ખેંચ્યાં. ભીના કપડ ે જઈને બસમાં બેઠાં. 

લોકો જુએ. આ્ય કેવા! અને કન્યાકુમારીમાં ત્રણે સાગરના સંગમસથળે કરેલું સનાન, તો! 

સાગરહકનારે સૂ્યા્વસત જોવા ગ્યાં િતાં, વાદળને લીધે સૂ્યા્વસતનું સૌનદ્ય્વ બરાબર પ્કટ ન 

થ્યું – તો ભલે, અમને સાગરસનાનનો શવચાર આવી ગ્યો. ભ્યંકર ઊછળતા તરંગો ઝીલતા 

ખડકાળ કાંઠ ે સનાન ક્યુું. એનું સમરણ થતાં જાણે એ સાગર મારી ભીતર ઊછળે છ.ે

રામેશ્વરનો આ શાનત સાગર પણ નાિવાનું આમંત્રણ આપી રહ્ો િતો. બીજા સાગર 

જાણે આહ્ાન આપતા લાગતા. આહ્ાન ઝીલવાનું આપણું તો શું ગજુ ં િો્ય? એમને તો 

પ્ણામ જ કરવાના િો્ય. પણ આ સાગર જાણે મરૈત્રી માટ ે આતુર. એની સાથે િસત-

મેળાપ થઈ શકે.

તડકામાં પાણી ચમકતાં િતાં. અનેક લોકો અિીં સનાન કરતાં િતાં. અમે્ય જળમાં 

પ્વેશ ક્યયો. પાણીમાં ઠીક ઠીક દૂર જવા છતાં ઊંડાણ વધતું નિોતું. છાતી સમાણાં નીર 



આવ્યાં પછી અટકી ગ્યાં. ઉદ્શેલત સાગરમાં એટલે સુધી જઈએ તો જઈએ જ. પરંતુ 

અિીં ભ્ય નિોતો. જોકે પાણી સતત િલબલ્યા કરતાં િતાં. બ. ક. ઠા.ની પેલી રેવાનાં 

જળ શવશેની પ્શસદ્ પંશકત ્યાદ આવે. ‘ઊંચાંનીચાં સતનધડકશાં િાલતાં સુતિ વાહર...’ 

ક્યારેક જરાક મોટી છાલક આવે તો િોઠ ેઅડકી જા્ય અને સાગરની ખારાશનો ગુણધમ્વ 

્યાદ કરાવી જા્ય. આ ચકચકતાં સવચછ જળમાં જરા દૂર અ.રૂ.દી. મતસ્યકન્યાઓ જવેી 

લાગતી િતી. મેં એવું કહ્ું પણ ખરં. દીશતિ કિે, તો 5છી તમે? માછીમાર તો નિીં! 

માછલીઓએ ભાગવું જ રહ્ું.

અરે, આ શું? આ ્યુવાન સ્તીને માથે તાજો ટકો છ.ે એનો પશત્ય સાથે છ ે તો, એને્ય 

માથે ટકો છ.ે પછી તો ઘણાં ્યુગલો જો્યાં. પછી ખબર પડી કે શતરપશતની જમે અિીંના 

લક્મણકંુડ આગળ મુંડન કરાવવાનો મહિમા છ.ે સનાન કરી શવવેકાનંદ ઈલ્લમમાં આવ્યાં. છ 

વ્યશકત માટ ે બે રૂમ મળ્ા. સવચછ અને સુઘડ પ્ાંગણમાં નાહર્યેળીનાં ઝુંડ. તેમની વચચેથી 

દેખા્ય આ સામે શાનત સાગર અને આ બારીમાંથી દેખા્ય ભવ્ય રામેશ્વર. પણ આ એક 

સુ્યોગ થ્યો. અમે બન્નેના સાશન્નધ્યમાં િતાં. સાગરનો ક્ાર અમને ચઢ્ો િતો એટલે 

ફરી સનાનશવશધમાં પ્વૃત્ત થ્યાં. મારી ગઈ કાલની રાત લગભગ શનદ્રાિારા જ િતી. જરા 

આડો થ્યો િોઈશ કે એક સવપન આવી ગ્યું.

જમવાનું ગુજરાતી ધમ્વશાળામાં િતું. એટલે ત્યાં ગ્યાં. ્યંત્રવાિન શવનાના શાંત માગયો 

પર માણસોની અવરજવર ચૂપચાપ થતી લાગે. જમીને રૂમ પર આવી થોડો આરામ ક્યયો. 

પછી નીકળ્ાં. સવારમાં જલદી જલદીથી દેવેશ્વરનાં દશ્વન ક્યાું િતાં. દેવાલ્યનાં દશ્વન 

લગભગ બાકી િતાં.

દશક્ણનાં દ્રશવડ શરૈલીનાં મંહદરોમાં રામેશ્વરનું આજ ે જ ે મંહદર છ ે તે પ્માણમાં સૌથી 

ઓછુ ંજૂનું ગણા્ય છ.ે અનેક વાર આ મંહદર બન્યું િશે, પડ્યું િશે. બારમી સદીના પુરાણા 

અવશેષો તો મળી પણ આવ્યા છ.ે તેમ છતાં આજનું મંહદર સાડાત્રણસો વષ્વથી વધારે જૂનું 

નથી. પૂવ્વ હદશાનું ગોપુ2 અશગ્યાર માળ ઊંચું છ ે– લગભગ દોઢસો ફૂટ, સોળ માળવાળાં 

બસો ફૂટ ઊંચાં ગોપુરો પણ દશક્ણનાં કેટલાંક મંહદરોને ક્યાં નથી? સકા્યસક્રપેસ્વ – કોઈએ 

ઉશચત રીતે જ કહ્ાં છ.ે કશવ સુનદરમને ભકતના હૃદ્યમાં રિેલી ભશકત જવેાં દેખા્યાં. 

(‘જો્યાં ગોપુ2 વ્યોમમાં શસથર ખડાં, ભશકત શું ભકતાંતરે...’), કશવ ઉમાશંકરને ટોપ પિેરેલા 

સંત્રી જવેાં (ડોકતાં તાલઝુંડોની પૂઠ ે તોશતંગ ગોપુરો / ટોપ પિેરેલ સંત્રી શાં’). મદુરાઈના 

મીનાક્ી મંહદરના આવા એક ગોપુર પર છકે ઊંચે ચઢીને મદુરાઈનગરને શવિંગદૃશટિએ 

જો્યું િતું. દશક્ણની અમારી ્યાત્રામાં સૌથી પ્થમ ગોપુર જો્યાં તે કાંચીપુરમનાં. બસમાં બેઠ ે



બેઠ ે દૂરથી જોતાં એક શવશશટિ લાગણી થઈ આવી િતી. હિનદુ શરૈલીનાં કે કશલંગ શરૈલીનાં 

મંહદરોથી દ્રશવડ શરૈલીનાં આ મંહદરો જ ે જુદાં પડી આવે છ ે તે તો તેમનાં આ ગગનગામી 

ગોપુરોથી. ગોપુર દેવમંહદરનું પ્વેશદ્ાર છ.ે શવમાન – જમેાં દેવતાની સથાપના િો્ય છ.ે તેનાથી 

ગોપુર ઊંચાં િો્ય છ,ે એટલું જ નિીં મંહદરની બધી કલાકારીગરી પણ તેના પર ખચ્વવામાં 

આવી િો્ય છ.ે સાદ્યંત શશલપથી કંડારા્યેલાં િો્ય છ.ે પણ આ શશલપ ભુવનેશ્વરનાં કશલંગ 

શરૈલીનાં મંહદરો કે ચંદેલનાં ખજુરાિોનાં મંહદરો પર કે આપણા મોઢરેાના સૂ્ય્વમંહદ2 52 

કે ધૂમલીના ભનિ નવલખા મંહદર પર જોવા મળે છ ે તેવું કવશચત્ સૌનદ્યયોદબોધક નથી 

લાગતું. અિીંની મૂશત્વકલા જુદી રીતની છ.ે અિીં રામ-લક્મણ-િનુમાન પણ જુદા જ થઈ 

જા્ય છ.ે પાવ્વતીનું મીનાક્ી રૂપ કે કન્યાકુમારી રૂપ ભુવનેશ્વરની પાવ્વતીથી કેટલું જુદું છ!ે 

અિીંની કલા જરા જાડી લાગે છ.ે સંભવ છ ે કે કણા્વટકી સંગીત આપણને તદ્ન જુદું લાગે 

છ ે તેમ આ શશલપનું પણ િો્ય. વળી ઘણાંખરાં ગોપુરોનાં શશલપો અવનવા ઘેરા રંગોથી 

રંગવામાં આવ્યાં િો્ય છ.ે આ રંગરોગાન તો આંખને જરા્ય ગમતાં નથી. શતરચંડવુરમના 

સાગરતટ ેઆવેલા મંહદરનું ગોપુર આવા રંગોથી આંખોને અળખામણું લાગેલું. જોકે મંહદરોમાં 

પ્વેશ કરતાં આ ગોપુરો જ એક જાતનો ઑ પાડી દેતાં િો્ય છ.ે ઘણાં મંહદરની ચારે 

હદશાએ આ ગોપુરો િો્ય, ગમે તે હદશાથી પ્વેશ કરો.

રામેશ્વરના ઊંચા ગોપુરમાંથી પ્વેશીએ કે ધમ્વવૃષભનાં – મિાનંદીનાં દશ્વન થ્યાં. તાંજોરના 

મિાનંદીથી થોડો જ નાનો િશે. નાનપણથી જ મિાદેવનાં દશ્વને જઈએ ત્યારે પિેલાં 

પોહઠ્યા પર િાથ ફેરવીને જ પ્વેશીએ. અનેક પોહઠ્યા જો્યા િતા, પણ ગઈ કાલે તાંજોરમાં 

જો્યેલો અને આજ આ – પોહઠ્યા તે કંઈ પોહઠ્યા! આવા એક પોહઠ્યાનું કશવ ઉમાશંકરે 

‘આવ્યો છુ ં મંહદરો જોવા’ કશવતામાં આંકેલું શચત્ર એકદમ ્યથાથ્વ છ ે:

અને સામે ર નંિી ર ેબેઠો છ ેએય અલપ ના, 

એની િપુસમૃતધિની આિે શી િીિ કલપના? 

ઊભો એ િાય િો એની નીચે િઈ શકે રઈ 

બળિો શીંગડ ેઊંચે; ભીડ લેશ પડ ેનહીં 

લંબાિી ડોક ને કણણો સિિા રિસિા અતિ; 

નીકળી જીભ ફરૂલેલાં નસકોિાં રઈ ચાટિી. 

બેઠો છ ેપગ િાળીને રમણે પડખે નમી;

અને પછીથી કશવએ નંદીના ઊભા થઈ જવાની કરેલી કલપના ્ય એટલી ્યથાથ્વ 

લાગે. કિે છ ે કે શરૂમાં તાંજોરનો નંદી તો વરસે વરસે વધતો જા્ય. મંડપ તોડીને બિાર 



નીકળવાની શસથશત આવી જા્ય તે પિેલાં તેની પથથરપીઠમાં ખીલો ઠોકી દેવામાં આવ્યો 

િતો, તો તેમાંથી લોિી વિી આવ્યું... વાત સાંભળી આ્યોનેસકોના નાટકની આબોિવા 

્યાદ આવી જા્ય.

રામેશ્વરના મંહદરનો જ ેપિેલો પ્ભાવ પડ્ો િતો તે તો સવારમાં જ તેની સતંભરાશજનો. 

અત્યારે એ થાંભલાઓની િાર વચચેથી પસાર થતાં અન્ અંતતાનો જ અનુભવ થતો િતો. 

થાંભલાથી રચા્ેયલી બન્ને બાજુની પરસાળો આ મંહદરની અનન્યતા છ.ે તમે જાણે ચાલ્યા 

કરો છો, ચાલ્યા કરો છો, કોઈ ટનલમાંથી. સથપશતઓએ એવી વ્યવસથા કરી છ ે કે વચચે 

વચચે અજવાળું આવ્યા કરે. પરસાળો સત્તરથી એકવીસ ફૂટ પિોળી છ ેઅને પચીસ ફૂટની 

ઊંચાઈ ધરાવે છ ે અને એટલે તે એક ભવ્યતાનો બોધ ધરાવે છ.ે થાંભલાઓની િારમાળા 

તો શચદમબરમના મંહદરમાં પણ જોઈ િતી. તેને લીધે મંડપની શવશાળતાનો અનુભવ તો 

િતો. ભગવાન નટરાજ આગળ દેવદાસીઓનાં નૃત્યોની વ્યવસથા માટ ેઆવા મંડપો અનેક 

મંહદરમાં િશે ને! થાંભલાઓની વાતથી કોઈને સતંભોનો મિાશનશધ કિેવાતું રાજસથાન 

રાણકપુરનું પ્શસદ્ જ રૈનમંહદર ્યાદ આવી જા્ય. પણ થાંભલા થાંભલામાં ફેર.

રામેશ્વરનાં સતંભો અને છત પર પણ રંગરંગો છ.ે વેલબુટ્ટાનું જ ે શચતરામણ છ ે તેના 

પર ઇસલામી કલાની અસર જોઈ શકા્ય. આ મંહદરના રચનાકાળની ઘડી પિેલાં દશક્ણનાં 

પાંડ્ો, ચોલો, પલ્લવો અને ના્યકોનો વરૈભવસૂ્ય્વ અસત થઈ ગ્યો િતો.

સાંજ ે ફરી ભગવાન રામેશ્વરનાં દશ્વન ક્યાું. પછી બિાર આવ્યાં. અિીં આસપાસ 

અનેક તીથયો છ,ે જ ે તમામ સાથે રામા્યણની ઘટનાઓ જોડી દેવામાં આવી છ.ે રામકંુડ, 

લક્મણકંુડ અને સીતાકંુડ છ.ે રામઝરૂખો છ.ે રામા્યણમાં આવતાં ગંધમાદન સાથે એને 

જોડ ે છ.ે રામચંદે્ર અિીં પડાવ ક્યયો િતો. અિીં શવભીષણ તેમને શરણે આવ્યો િતો. 

ધનુષકોટી પણ એક તીથ્વ ખરં જ. શવશાલાક્ી સીતા માટ ે સેતુબંધની રચના ત્યાંથી થઈ 

િશે. સાગરસંતરણ અિીંથી થ્યું િશે, આ ભાવસત્યને આપણું મન સવીકારી પણ લે છ.ે 

િસમુખ સાંકશળ્યા જવેા શવદ્ાન પુરાતત્વશવદ તો કિે છ ે કે આ લંકા તે રામની લંકા 

નથી. પુરાતત્વી્ય આધારો પરથી તેઓ તો માને છ ે કે લંકા છ ે તે તો ઓહડશાના બસતર 

પ્દેશમાં ક્યાંક આવી િોવી જોઈએ. રામ ત્યાંથી આગળ ગ્યા જ નથી. કરો વાત! વાલમીહક 

ખોટા? િસમુખ સાંકશળ્યા સાચા? કશવની વાત માનવી કે પુરાતત્વશવદની? આ વાતના 

સંદભ્વમાં ડરૉ. ભા્યાણીએ િસતાં િસતાં કિેલું કે મોટા ભાગના પુરાતત્વશવદોમાં કલપનાનો 

અભાવ િો્ય છ!ે આપણે તો વાલમીહકની વાત માનવાના. બ્રહ્ાની વાત ખોટી િો્ય કે ‘ન 

તે વાગનૃતા કાવ્યે કાશચદત્ર ભશવષ્યશત’? અને વાલમીહક પછી કાશલદાસે વાત કરી તે? 



અને િજારો વષયોથી િજારો ભારતી્યોના મનમાં ચાલી આવે છ ે તે?

અિીં રામ જરૂર આવ્યા િશે, એટલું પૂરતું છ,ે પછી ભલે સથળ સથળ સાથે જોડાતી 

ઘટના ઘડી કાઢી િો્ય અને એ બધાં સથળોને તીથ્વ બનાવી કમાણી ઊભી કરાતી િો્ય. 

એ તીથયોમાં ભ્રમણ કરી પાપક્ાલન કે પુણ્યાજ ્વનનો શવચાર અમારા મનમાં વસ્યો નિીં. ન 

તો રામઝરૂખે ગ્યાં કે ન તો રામકંુડ.ે અમારા મનમાં તો ત્યાં દૂર દેખાતી સાગરકાંઠાની 

રેતની ઊંચી ટકેરી વસી ગઈ િતી. અમે તે ભણી ચાલ્યાં.

થોડુ ં ચાલ્યાં ત્યાં તો માછલીઓનાં ‘ખળાં’ આવ્યાં. ક્યાંક માછલીઓને સૂકવવામાં 

આવતી િતી, ક્યાંક તેમના ઢગ ખડકા્યા િતા. થોડી વાર તો આ મતસ્યગંધથી અમને 

એકમાત્ર ઘ્રાણેશનદ્ર્ય જ િો્ય એવું લાગ્યું. (પેલા પુરાણમુશન પરાશર મતસ્યગંધાની શનકટ 

કેવી રીતે ગ્યા પણ િશે! જોકે પછીથી તેમણે તેને ્યોજનગંધા બનાવી દીધી િતી.) 

મલ્યાળી નવલકથાકાર તક્ી શશવશંકર શપલ્લરૈની નવલકથા ‘ચેમમીન’ પરથી ઊતરેલી એ 

નામની જ અત્યંત કલાતમક હફલમનો પહરસર ્યાદ આવી જતો િતો. માછીમારોના જીવન 

પર રચા્યેલી એ હફલમ િતી. એ કેરળનો પશશ્ચમ સાગરકાંઠો, આ તાશમલનાડનુો પૂવ્વ 

સાગરકાંઠો. એટલું જ. િા, આ સાગર અિીં શાંત િતો. વચચે એક ધક્ો આવ્યો, ત્યાં 

એક નાવ બાંધેલી િતી. શ્ીલંકા જવા અિીંથી પણ સટીમરો જા્ય છ.ે લંકા અિીંથી છ્ેય 

કેટલી દૂર? વાલમીહકએ સો જોજન કિી છ.ે આપણા માઈલોમાં તો છ ે લગભગ પચાસ 

માઈલ.. (પણ કાશલદાસમાં સીતાને મળવા આતુર રામને લંકા આડનેો મિાણ્વવ એક નાની 

ખાઈ જવેડો – પહરખાલઘુમ્– લાગેલો.) ‘સોનાની લંકા’ બિુ દૂર ના કિેવા્ય.

એક લાંબી જાળને ત્રણચાર માછીમારો આ રેતીલા સમુદ્રકાંઠ ે સંકેલી રહ્ા િતા. 

સૂ્યા્વસત વેળાનું એ સાગરદૃશ્ય – અમે કોઈ શવશાળ શવરાટ તસવીર તો નિોતા જોતા! બધે 

નીરવતા િતી. માત્ર ફાટલેાં શંખછીપલાંવાળી (શભન્નશુશકત – કાશલદાસ) સરૈકતવાળા તટ પર 

અમારા ચાલવાથી કર્ કર્ અવાજ થતો િતો. સાગરના જળનો એક ભૂશશર જવેો છડેો 

અિીં િતો. આ કાંઠ ે રેતના ઊંચા ઊંચા ઢગ થઈ ગ્યા િતા. પેલા ધનુષકોટીના તોફાન 

વખતે આ બધું થ્યું િતું અમે એવા એક ઊંચા ઢગલા પર ચઢવા લાગ્યાં. રેતની ટકેરી 

પર ચઢવું ભારે િતું. ઢીંચણ સુધી પગ ઊતરી જા્ય કે પછી કર્્વ કરતી રેત ખસી જા્ય. 

ચંપલ િાથમાં રાખીને ચઢવું પડ.ે ટકેરીની જરા પેલી મેર નાહર્યેળીનાં ઝુંડથી આવૃત્ત 

માછીમારોની વસાિત લાગતી િતી. ધુમાડો નીકળતો િતો. કૂતરાં ભસતાં િતાં. :

આખરે ટકેરી પર ચઢ્યાં. ચારે બાજુએ ફરીને જો્યું. નરી સતબધતા, આ સાગર, 



સાગરની આ ‘તમલતાલીવનરાશજનીલા વેલા’, આ સાંજ, આ અમે, બધું શચત્રવત્ લાગતું 

િતું. અદભુત સમું. ત્યાં ચંદ્ર ઊગ્યો સમુદ્ર પર. એકાએક દેખા્યો. વરૈશાખી પૂશણ્વમાનો ચંદ્ર 

િતો. નમો બુદ્ા્ય. સાગર જવેા આકાશમાં કે આકાશ જવેાં સાગર પર ચંદ્ર જરા ઝાંખો 

લાગતો િતો. કાનતની પંશકતઓ ભલા ્યાદ ન આવે–?

આર, મહાિાર! રલ પિ ઉિય જોઈને ચંદ્રનો 

હૃિયમાં હષ્જ જામે...

થોડી વાર પછી પાણી ચમકવા લાગ્યું. રેત પરનાં છીપલાં ચાંદનીથી ભરાઈ ગ્યાં. 

િવે અમે મુખર બન્યાં. બધાંએ એકએક ગીત ગાવું એવું નક્ી થ્યું. અમારા સિ્યાત્રી શ્ી 

ના્યક તો સારં ગાતા જ િતા. શ્ી ચંદ્રવદન શુકલે અને અ. રૂ. દી. એ પણ ગા્યું. મને 

તો જીવનાનંદ દાસની પંશકતઓ જ સાંભરી, મેં તેની આવૃશત્ત કરી – એ કશવતાની છલે્લી 

પંશકતઓ આજ્ેય મને બોલતો િંુ સાંભળું છુ ં:

સમસિ રિનેિ શેષે તશતશિેિ શબિેિ મિન 

સન્ધયા આસે; ડાનાિ િરૌદ્રેિ ગંધ મુછ ેફેલે તચલ... 

પૃતિિીિ સબિંગ તનભે ગેલે પાંડતુલતપ કિે આયોરન 

િખન ગલપેિ િિે જોનારકિ િંગે તઝલતમલ; 

સબ પાતખ ઘિે આસે-સબ નિી–ફુિાય એ જીિનેિ સબ લેનિેન; 

િાકે શુધુ અનધકાિ, મુખોમુતખ બતસબાિ િનલિા સેન.

આ પંશકતઓને અનુરૂપ કંઈક સરહર્યલ દેશકાલની શસથશત લાગતી િતી.

પેલી નાહર્યેળીછા્યી વસાિતમાંથી આવતો માનવોનો અને શ્વાનોનો અવાજ દૂર દૂરથી 

આવતો િતો જાણે. ચાંદનીમાં પ્ભા આવી િતી. િવે ઊઠવું જોઈએ. ચંદ્રને અજવાળે રેતમાં 

કર્ કર્ અવાજ કરતાં અમે પેલી વસાિત ભણી ઊતરી ચાલવા લાગ્યાં. મતસ્યગંધાઓનાં 

આ ઘરોમાંથી ટમટશમ્યાંનું થોડુ ં અજવાળું બિાર આવતું િતું. એ ઘરો વચચેના માગ્વમાંથી 

ચાલતાં અમે સીધાં રામેશ્વરનાં બજારમાં આવી ઉભાં.

બજારમાં શંખ, કોડી, મોતી આ બધી સમુદ્રોતપન્ન ચીજો મળતી િતી. નકશામાં 

રામેશ્વરનો ્ય આકાર એક શંખપ્ા્યઃ લાગે છ.ે વષયો પિેલાં રઘુવીર જ્યારે અિીં આવેલા 

ત્યારે અિીંથી એક શંખ લાવેલા મારે માટ,ે તેના પર મારં નામ અંહકત કરાવીને. અિીંથી 

અમે રમવાની કોડીઓ ખરીદી. પછી બજારમાંથી ચાલતાં ચાલતાં ઇલ્લમમાં આવી ગ્યા.



વિેલી સવારે અિીંથી નીકળવાનું િતું. અત્યારે તો સમુદ્રની સશન્નકટ િતાં. પવ્વતોમાં 

કે વનોમાં જુદી અનુભૂશત િો્ય છ,ે સાગરના સાશન્નધ્યમાં િોવાની વળી જુદી. એક 

અમેહરકન પ્કૃશતશવદ િેનરી બેલટને પોતાના એક શનબંધમાં લખ્યું છ ે કે પ્કૃશતમાં ત્રણ 

આહદમ (એશલમેનટલ) અવાજો છ.ે તેમાં એક અવાજ છ ે વરસાદનો, બીજો અવાજ છ ે

પુરાણાં મિારણ્યોમાં વાતા પવનનો અને ત્રીજો છ ે તટ પર પછડાતા સાગરનો. આ ત્રણે્ય 

અવાજમાં તેમને સાગરનો અવાજ સૌથી વધારે સુંદર અને સૌથી વધારે ભ્યંકર તથા 

સૌથી વધારે વરૈશવધ્યસભર લાગ્યો છ.ે એવો અનુભવ કેટલાક સમુદ્રતટ ે થ્યો છ,ે પણ 

જનેો ઘોર તુમુલ અને લ્યાશનવત અવાજ િજી્યે પડઘા્ય છ ે તે તો એક ચાંદની રાતે એક 

કાંટાળી વાડની આડથેી કલાકો સુધી સાંભળેલો કન્યાકુમારીના સાગરનો અવાજ. પણ આ 

રામેશ્વરનો સાગર તો પોતાની નીરવતાથી આતમી્યતા જગાડી રહ્ો િતો. કેટલો બધો 

મારી નજીક લાગતો િતો! કેટલો બધો મારી અંદર લાગતો િતો!

વિેલી સવારે ઊંઘમાંથી જાગી જવા્યું. આ વખતે અવાજ સંભળાતો િતો, આહદમ. 

પરંતુ આ શું! આ તો પહરશચત વરસાદનો અવાજ િતો. એકાએક ક્યારે વાદળ આવ્યાં 

અને ક્યારે વરસવા લાગ્યાં! સટશેને જવા ડમશણ્યામાં બેઠાં ત્યારે્ય વરસાદ પડી રહ્ો 

િતો. ગાડી િાંકનારાની પાસે ભીંજાતો ભીંજાતો િંુ બેસી ગ્યો અને સટશેન સુધીના આખા 

રસતે વધારે ભીંજાતો રહ્ો.

*



તેષાં દિક્ષુ

‘િેષાં રિક્ુ પ્રતિિતિરિશા...’

આ શબદો પવન પાવડી બની જા્ય છ ે મારે માટ ે જાણે. એ પિેરી મન ઊડવા માંડ ે

છ.ે તે હદશામાં માત્ર શવહદશા નથી, દશે હદશા છ.ે.. સાત સમુંદર તેરો નદી, પિાડ પવ્વત, 

નગર જનપદ, ઝાડ જગંલ... પછી આવે મારં નાનું ગામ, જ ે ગામમાંથી િંુ શનવા્વસન 

પામ્યો છુ ં– મારં એ ગામ.

મને િંમેશાં એવું થતું રહ્ું છ ે કે મારા એ ગામના પાદરમાં થઈને એક નદી વિેતી 

િોત તો કેવું સારં! શરૈશવ-કરૈશો્ય્વ નદીને કાંઠ ેવીત્યું િોત, ઋતુએ ઋતુએ નદીને અવલનવલ 

રૂપમાં જોઈ િોત. કોઈ ક્યારેક પૂછ ે છ,ે તમારા ગામની પાસેથી કઈ નદી જા્ય છ ે– તો 

ઉત્તરમાં માત્ર શનસાસો જ નંખાઈ જા્ય. િા, ગામની ભાગોળે તળાવ છ,ે આંબા તળાવ 

અને ઉનાળામાં એ ક્યારેક સુકાઈ પણ જા્ય.

નદી નથી તો નથી, પણ એવું થા્ય કે ભલે. પણ મારં ગામ કોઈ ડુગંરાની તળેટીમાં 

િોત તો કેવું! ઘરની બિાર નીકળીએ કે ડુગંરો સાદ પાડતો િો્ય. ડુગંર ઉપર દેરડી 

િો્ય. એ દેરડી સુધી કેડી જતી િો્ય. એકશ્વાસે ચઢી જઈએ. બિુ મોટો પિાડ નિીં, એવો 

ડુગંર િો્ય કે લાગે ગામ એની િંૂફમાં સૂઈ રહ્ું છ,ે સોડમાં સંતાઈ રહ્ું છ,ે અંગ્ેજીમાં 

‘નેસલ’ હક્ર્યા છ ે ને, એમ. પણ સપાટ ખેતરો છ ે માત્ર મારા એ ગામની ચારે પાસ. 

બેત્રણ નાના-મોટા ટીંબા છ.ે તેમાં એક ગહઢ્યો ટીંબો છ.ે ત્યાં એક વખડા નીચે સાપના 

મોટા રાફડા િતા. મેં પણ ત્યાં સાપ જો્યેલા. એ સાપ રાફડા નીચે દાટલેા ધનના ચરની 

રખવાળી કરતા.

નદી્ય નથી. ડુગંરે્ય નથી પણ ગામની બિાર નીકળતાં કોઈ ગાઢ જગંલ શરૂ થઈ જતું 

િોત તો કેવું સારં! અડાબીડ જગંલ. નાની-મોટી કેડીઓ અંદર દૂર દૂર લઈ જતી િો્ય. 

તેમાં જગંલી પ્ાણી િો્ય. ક્યાંક વચચે સરોવર િો્ય. નાનપણમાં પ્ેમાનંદની કશવતા ભણતાં 

ભણતાં જગંલનું જ ે વણ્વન વાંચેલું – પેલી ‘વરૈદભશી વનમાં વલવલે’વાળી કશવતામાં – તેનાથી 

જગંલની કલપના કરેલી. િા, એવું જગંલ નથી. એક મોટુ ં ગોચર ગામને ઉગમણે છ,ે 

રા્યણ અને બાવળ છ.ે પિેલાં બિુ વખડા િતા, િવે નથી. િવે એ ગોચર વચચે થઈને 

એક પાકી સડક જા્ય છ.ે



નદી્ય નથી, ડુગંરે્ય નથી અને જગંલ પણ. એ અભાવ તો ખરો, પણ મારા એ ગામ 

શવશે કશું્ય કાવ્યાતમક પણ ના મળે. કશું્ય અસાધારણતવ નિીં. ભાગોળે પાશળ્યા જવેું્ય 

નિીં, ગામને જાણે લાંબો-ટૂકંો ઇશતિાસે્ય નથી. ગામ જૂનું તો લાગે છ.ે પિેલાં જ્યાં ઘરો 

િતાં, ત્યાં િવે ખેતરો છ.ે ગામને ઓતરાદે જ ેકાળીમાં િતાં તે લગભગ દખણાદી શેરીઓ 

વચચે આવી ગ્યાં છ.ે અમારં ઘર ત્યાં આવેલું છ.ે

દાદા ઘણી વાર આંગણું બતાવી કિેતા, ત્યાં મોટો કૂવો િતો, અને ત્યાં દૂર માઢ િતો. 

ગામના એક ઠાકરડાએ એક પટલેની છોડીની મશકરી કરેલી. પટલેો ચૂપ રહ્ા. પછી એક 

જમણવારમાં બધા ઠાકરડાઓને આમંત્રણ આપ્યું. જમી જમીને નીકળે કે કાપી કાપીને 

પેલા કૂવામાં. મેણા ભીલ બોલાવેલા, કૂવો પછી પૂરી દીધો. એક ઠાકરડા બાઈ તેના શપ્યેર 

શઝ્યાણું લેવા ગ્યેલી, તે માત્ર બચી ગઈ ગામમાં આજ ે ઠાકરડાનાં બસો ઘર છ,ે તે પેલી 

એક બાઈનો વેલો. દાદા કિે, ત્યાં ખોદો તો િજી્ય કૂવો નીકળે... ગણો ન ગણો આટલો 

ઇશતિાસ. તે્ય ક્યાં્ય નોંધા્યો નથી. એવું થા્ય કે મારા ગામમાં કોઈ પુરાણી નગરીના 

અવશેષો મળી આવે, એનો કોઈ ઇશતિાસ િોત. પથથરે પથથરે શોધત.

ગામની બાજુમાં્ય કોઈ પ્શસદ્ સથળ નથી. બે માઈલ દૂર વગડા વચચે વાસુદેવ મિાદેવ 

છ.ે એકાકી મંહદર છ.ે જનમાટિમીએ ત્યાં મેળો ભરા્ય છ.ે મિાદેવ જૂના છ.ે એની કથા 

છ.ે કથા એમ છ ે કે ભગવાન સવ્યંભૂ મૂશત્વ રૂપે પાતાળમાંથી પ્કટી રહ્ા િતા. એ બિાર 

આવવામાં જ િતા કે બાજુમાં એક રબારી ઢોર ચરાવતો િતો. એવું થ્યું કે આ બાજુ 

ભગવાનનું ઉ5ર ભણી આવવું અને પેલા રબારીનું િાં... િાં કિીં આગળ જતાં ઢોરને 

રોકવું. પણ ભગવાનને થ્યું આ તો મને કહ્ું... એટલે તેઓ અટકી ગ્યા. મૂશત્વ જમીનથી 

બેત્રણ િાથ નીચે જ રિી ગઈ. પણ ત્યાંથી છકે નીચે પાતાળ છ,ે અને એ પાતાળ 

આરાસુરી અંબાને ડુગંરે જઈ ફૂટ ે છ.ે

આટલું. નાનપણમાં અમારી આજુબાજુનાં બેચાર ગામ સુધી ગશત. એ બધાં્ય ગામ 

મારા ગામ જવેાં. વળી અમારે ત્યાં બિુ ટાઢ્ેય નિીં, તાપ ખરો, પણ બિુ વરસાદે્ય નિીં. 

બિુ વરસાદ આવે તો રેલ જવેી ઘટના્ય બને ને! ઊલટાનું, દશકે—બેદશકે કળવશળ્યાં 

આવે. િા, વરસો પિેલાંની એ ઘટના િજી લોકો ્યાદ કરે છ.ે ગામમાં કોગશળ્યું આવેલું 

તે બધાં ખેતરે મહિનો-માસ, છાપરાં બાંધીને રિેલાં. મારા વખતમાં તો એવું્ય નિીં. બસ 

બધું્યે સપાટ સપાટ.

એટલે મન કલપનાઓ કરે. અને તે્ય કરી કરીને કેટલી કરે? સીમમાં ઉનાળાના હદવસોમાં 



જ્યારે ખેતરો ખાલી પડ્ાં િો્ય ત્યારે પોમલાં ઊતરતાં. શજપસી લોકો િશે. અમે પોમલાં 

કિેતાં. તેમના કૂતરા અને પોહઠ્યા િો્ય. માસ-બે માસ રિે, પોમલીઓ કાંસકીઓ- સો્યો 

વેચે, પોમલા જાતજાતનાં કામ કરે, ચોમાસું આવવા થા્ય કે તેમનો વાસ ઊઠી જા્ય. એવી 

રીતે પાડા પર ઘંટીના પથથરો લાદી સરાશણ્યા આવતા, રિેતા અને જતા. એક વાર તો 

બિુ મોટી વણજારાની પોઠ આવેલી. દોડીને અમે ભાગોળે ગ્યેલા. પોઠ ચાલી ગ્યેલી. 

હદવસો સુધી અમે વણજારાઓની વાતો કરેલી. ઘણી વાર કચછી ભરવાડો આવતા, ઊંટ 

પર આખું ઘર િો્ય. આમ ભટકવાનું મળે તો! રવીનદ્રનાથની કશવતા ‘આશમ િતે ્યહદ 

આરબ બેદુઈન...’ તો પછી મોટપણમાં વાંચેલી, પણ એવી વૃશત્ત નાનપણમાં બિુ બધી 

વાર થ્ેયલી, અને વણજારાની વાતો દૂરની દૂર લઈ જતી. ડરૉ. મોતીચંદ્રના ‘સાથ્વવાિ’ 

પુસતકમાં પછી શાિ-સોદાગરોને જમીન અને દહર્યાઈ માગયો પર કલપનાથી શવચારવાનું 

મળ્ું. કેટકેટલા માગયો! એક શચત્ર અનેક વાર નજર સામે આવ્યા ક્યુું છ.ે ખરૈબર ઘાટથી 

આવતી વણજાર... દુલુંધ્ય એ પિાડો વચચેના વાંકાચુકા સાંકડા માગ્વમાંથી લાંબી લાંબી 

વણજાર આવી રિી છ.ે

પણ એ હદવસોમાં કોઈ આબુ-અંબાજી જઈ આવ્યું િો્ય, ત્યાંની વાત કરે. ‘સગવડ 

નિોતી પણ માતાજીનો િુકમ થ્યો તે જાત્રા થઈ ગઈ. અંબાજી તે કંઈ અંબાજી! અને 

ગબબરનો ડુગંર તો...’ િંુ શવચારં, આપણને માતાજીનો િુકમ ક્યારે થશે? અમારા એક 

સગાને તો બદરીનાથનો િુકમ થ્યો. ચાર ચાર મહિના જાત્રાએ ગ્યેલા. પગે ચાલતા. ત્યાંથી 

આવી હિમાલ્યની ને ગંગાની વાતો કરે. એમની વાતમાં નદીઓ, ડુગંરા અને જગંલો બધું્ય 

આવે. મન ત્યાં પિોંચી જતું. આપણને્ય બદરીનાથનો િુકમ થા્ય...

અમારે ત્યાં એક ગૃિસથ બાવાજી આવ્યા. સાધુ થઈ ગ્યેલા, પછી ગૃિસથ. દેશમાં બિુ 

ભમેલા. જાતજાતની વાતો કરે, તેમાં એમણે ભોજ-કાશલદાસની વાતો કરી. ધારાનગરી અને 

ઉજણેી નગરીની વાતો. એ મારો િાથ જોઈ મારા બાપુને કિે, આ છોકરાના ભાગ્યમાં 

સરસવતી નથી, લક્મી છ.ે બાપા રાજી થ્યેલા, પણ મને િજી્યે ્યાદ છ,ે િંુ ઉદાસ થઈ 

ગ્યેલો. નાની િથેળી મસળી મસળીને જોઉં ક્યાં છ ેસરસવતી, ક્યાં છ?ે ફશળ્યાનાં કાશીફોઈ 

ઘણી બધી જ રૈનકથાઓ કિે. એ કથાઓમાં તો દેશદેશાવર ભમવાની વાત િો્ય જ. એમાં 

કાશીની વાત મનમાં અંહકત થઈ ગ્યેલી. તેવામાં વાંચી બત્રીસ પૂતળીની વાત. ઉજણેીને 

પરદુઃખભંજન રાજા શવક્રમ અંધારપછડેો ઓઢી નગરચચા્વ કરવા નીકળી પડ.ે.. ભ્યંકર 

રોમાંચક... મન િાથ રિે નિીં.

રામા્યણમાં રામની સાથે છકે સર્યૂ તટના અ્યોધ્યાથી લંકા સુધી પિોંચી જવા્ય, અને 



પાંડવો તો વનમાં ને વનમાં, અજુ ્વનની સાથે ને સાથે રિીએ.

ગજરામારૂની વાતે તો કલપનાને છૂટો દોર આપી દીધો. ઓરમાન રાણીના દીકરાને 

બાપે દેશવટો આપી દીધો. કોઈ લેશખત- મૌશખક આજ્ાપત્ર નિીં. કાળી ઘોડી અને કાળો 

દરવેસ મોકલી આપ્યો. એ કાળો દરવેસ પિેરી કાળી ઘોડી પર બેસી બાપનો દેશ છોડી 

નીકળી જવાનું... મન હદશાએ હદશાએ જતું રિેતું. પણ વાસતવમાં તો બેચાર ગાઉ પગે 

ચાલતાં જવાનું મળે.

પછી ગામમાં મોટરબસ, શરૂ થઈ. ચોરા પાસે બસ ઊભી રિેતી. એ ઊપડ ેનિીં ત્યાં 

સુધી ખસીએ નિીં. ઊપડ ે એટલે પાછળ લટકીએ, 5ટકાઈએ પણ, પછી ધૂળ ઉડાડતી 

મોટરને જતી જો્યા કરી છ.ે એક કલાકમાં કલોલ પિોંચશે. િજી્યે ્યાદ છ ે પિેલી વાર 

કલોલથી ગાડીમાં બેસવાનું થ્યેલું. ગાડીમાં ભીડ નિીં પણ બારીએ જ ઊભો રિેલો. 

અમદાવાદ જોઈને તો છક, ઘરમાં રિંુ જ નિીં, આખો હદવસ સડક ઉપર જ.

જમે જમે ઇશતિાસ, ભૂગોળ ભણતા ગ્યા તેમ તેમ કલપનાની કાલગત અને 

સથલગત સીમાઓ શવસતરતી ગઈ. ભૂગોળમાં નદીઓ અને પિાડોનાં નામ ગોખવાં પડ.ે 

ગુજરાતની – વડોદરા રાજ્યની નદીઓ, ભારતની નદીઓ. દુશન્યાની લાંબામાં લાંબી નદી 

કઈ? શમશસશસશપશમસૂરી! મોટામાં મોટી નદી? એમેઝોન. ઊંચામાં ઊંચો પિાડ? હિમાલ્ય. 

મોટામાં મોટુ ં રણ? મોટામાં મોટુ ં સરોવર? મોટામાં મોટુ ં નગર? મોટામાં મોટુ ં જગંલ? 

અંધારો મુલક આહફ્કા અને એનાં જગંલ. ઉત્તર ધ્ુવ અને દશક્ણ ધ્ુવના હિમપ્દેશ. 

આટલાંહટક અને પૅશસહફક, પણ મને ગમતો આપણો અરબી સમુદ્ર, હિનદુસતાનનો નકશો 

દોરી ત્રાંસા અક્રે લખતા અ 2 બી સ મુ દ્ર વગેરે. આંબા તળાવથી અરબી સમુદ્ર!

પછી મોટી લડાઈનાં વષયો આવેલાં. જાપાન અને જમ્વની, ઇંગલૅનડ અને ફ્ાંસ એવાં નામ 

આવ્યાં. અમે જમ્વનોના પ્શંસકો િતા. જમ્વનો આપણા દેશની શવદ્યામાંથી બરૉમબ બનાવતાં 

શીખ્યા છ,ે એવું અમે દૃઢપણે માનતા. ભૂગોળમાં શચત્રશવશચત્ર નામ આવે અને રોમાંચ 

થા્ય. એવું એક નામ છ ે હટમબકટ.ુ જાતજાતનો ઉચચાર કરીને બોલીએ.

ધીમે ધીમે ગામની સીમમાંથી બિાર નીકળવા મળ્ું. નદીઓ જોવા મળી, નગરો જોવા 

મળ્ાં. ઉત્તર ભારતની ્યાત્રાએ તો જાણે બધી બંધ હદશાઓનાં દ્ાર એકાએક ખોલી દીધાં. 

તેષાં હદકુ્… નદી જોઈ તો ગંગા, પિાડ જો્યો તો હિમાલ્ય, નગર જો્યું તો હદલિી. શચતોડ 

અને ઉદેપુર, નાથદ્ારા અને એકશલંગજી, િરદ્ાર અને હૃષીકેશ, ગોકુળ અને વૃનદાવન, 

દિેરાદૂન અને મસૂરી, આગ્ા અને જ્યપુર,



તક મળતી ગઈ, તેમ તેમ નાનાં-મોટાં ભ્રમણો થતાં ગ્યાં. અનેક નદીઓ જોઈ. કાશમીરની 

જલેમ અને છકે દશક્ણની કાવેરી, ગંગા, ્યમુના અને બ્રહ્પુત્ર. બ્રહ્પુત્રને હકનારે તો સતત 

બાર હદવસ રહ્ો. તેમાં્ય હડબ્રુગઢનો બ્રહ્પુત્ર તો હરવરવ્યૂ િોટલેની બારી બિાર જ વિી 

જા્ય. ગુવાિાટીમાં્ય ઓસરીમાં બેઠાં બેઠાં તેનાં દશ્વન થા્ય. અનેક પિાડો જો્યા. ઉત્તર 

અને પૂવ્વ હિમાલ્ય, અરવલ્લી અને શવંધ્ય, અનેક અરણ્યો જો્યાં. કેટલાં્ય નગરોમાં સૂ્યયોદ્ય 

અને સૂ્યા્વસત જો્યા. કેટલા્ય સમુદ્રતટોનાં મોજાંની મસતી જોઈ. રાંબોની ‘ડટ્કંનબોટ’ની જમે 

તેમના પર ઊછળ્ો છુ.ં

ગાડીના ડબબામાં બારી પાસે બેસી કલાકોના કલાકો પસાર થતાં ગામ, ખેતર, નદી, 

નગર જો્યાં છ.ે બારી પાસે બેસવાનું બિુ ગમે. લાંબાં અંતરો કાપતી ગાડી દોડી જતી 

િો્ય. સવાર પડ,ે બપોર થા્ય, સાંજ આથમે અને ગિન અંધારામાં ગાડી જતી િો્ય. 

સટશેન આવે, ક્યારેક ઊભરાતું પલૅટફરૉમ્વ િો્ય, ક્યારેક શનજ ્વન. બસ, ટટ્ક, શવમાન બધાં્યની 

ગશત આકષ્વતી રિી છ.ે અનેક હદવસો બિાર રિીએ પછી ઘર બોલાવતું િો્ય. પણ ઘેર 

આવ્યા પછી ભમવા જવાની વૃશત્ત પાછી થ્યા કરે. મન ચંચલ થઈ ઊઠ.ે રશવ ઠાકુરની 

પંશકતઓ સળવળી ઊઠ,ે િંુ્ય જાણે ‘બાસાછાડા’ પંખીની જમે બિાર જવા તડપું છુ ં:

‘હેિા નય, અનય કોિા, અનય કોિા, અનય કોન ખાને, 

– અહીં નહીં, બીર ેકયાંક, બીર ેકયાંક, બીર ેકોઈ ઠકેાણે.

કેવડો મોટો દેશ છ ેઆપણો આ! આખો જનમારો ભમીએ તો્ય પાર ના આવે. એકલા 

હિમાલ્ય માટ ેજાણે એક જનમારો ઓછો પડ.ે પછી કેટલા પિાડ, નગર, સમુદ્રતટ! કેટલો 

ભવ્ય અતીત! થા્ય કે બધું જ બધું ભમીએ.

તે સાથે પરૉમપી, રોમનાં પ્ાચીન ખંહડ્યેરોમાં અને ઍથેનસની ટકેરીઓ પર ભટકવાની 

િોંશ છ.ે જમ્વનીની રાઈન નદીને હકનારે પુરાણા દુગયોમાં અને આલડનેવાલડ – પુરાણાં 

જગંલોમાં ભટકવાની િોંશ છ.ે િોંશ છ ેપૅહરસ અને શવ્યેનાના રાજમાગયો પર ચાલવાની, લુવ્ર 

અને શબ્રહટશ મ્યુશઝ્યમોમાં હદવસો સુધી ગોંધાઈ રિેવાની, કાબુલ- કંદિાર અને સમરકંદ 

બુખારા જવાની. પણ તેથી્ય વધારે આકષ્વણ છ ે શતબેટ-ચીનનું. શતબેટ તો િવે રહ્ું નિીં. 

િવે નામશેષ થઈ ગ્યેલા ત્યાંના કોઈ પ્ાચીન મઠમાં બેસી જૂના ગ્ંથો ઉકેલવાનું જો 

મળ્ું િોત! મધ્ય એશશ્યાના ગોબીના રણમાં એકાદ રણદ્ીપમાં કોઈ બૌદ્ શવિારમાં જો 

જીવવાનું મળ્ું િોત! અને જાવા બાશલ સુમાત્રા! બોરોબુદરનું પેલું શવરાટ મંહદર! કલપનામાં 

ઘણી વાર બધે પિોંચી જવા્ય છ.ે કલપનાને સથળકાળનાં બંધનો ક્યાં નડ ે છ?ે ક્યારેક 



કાશલદાસના મેઘની સાથે ્યક્ની અલકાનગરીમાં ગ્યો છુ,ં સવપનનગરી અલકા, કરૈલાસના 

ઉતસંગમાં પ્ેશમકાની જમે બેઠલેી અલકા. આ સવપનનગરીમાં આનંદનાં આંસુ શવના બીજાં 

આંસુ નથી. કામદેવના તાપ શવના બીજો તાપ નથી, પ્ણ્યનાં કલિ શવના બીજો કલિ 

નથી, ્યૌવન શસવા્ય બીજી કોઈ અવસથા નથી. ત્યાં મંદાહકનીનાં પાણીથી ઠડંકવાળા પવનો 

વા્ય છ ે અને મંદારની છા્યામાં કન્યાઓ સુવણ્વની રેતમાં મશણ સંતાડી શોધી કાઢવાની 

રમત રમે છ.ે અિીં કલપવૃક્ માગ્યું આપે છ.ે અિીં કોઈ અભાવ નથી, અજપંો નથી. 

અિીં માત્ર સુખ છ.ે આ સવપનનગર છ ે– સલારાફનલાનડ, રશવ ઠાકુર કિે છ ે જનેે ‘સબ 

પે્યેશછ2 દેશ.’ સંસારના કલકોલાિલ વચચે માણસ મનોમન ત્યાં કદા કદા રિી આવતો 

િો્ય છ.ે દરેકની પોતાની એક અલકાનગરી િો્ય છ.ે

પણ બધે ફરીને ઘણી વાર િંુ મારા પેલા ગામની ભાગોળે પિોંચું છુ.ં જાણે આખા 

બ્રહ્ાંડમાં ફરીને ત્યાં જઈ ઊભો રિંુ છુ.ં નાના િતા અને શનશાળમાં ભણતા ત્યારે ચોપડી 

પર નામની સાથે આખું સરનામું લખતાં. આખું એટલે? નામ, શપતાનું નામ, દાદાનું નામ, 

પછી અટક; પછી શેરી, મિોલ્લો, ગામ; પછી તાલુકો, શજલ્લો, રાજ્ય. પછી લખીએ 

દેશ – હિનદુસતાન, ખંડ – એશશ્યા પછી પૃથવી અને છલે્લે આવે બ્રહ્ાંડ. િવે ઊલટ ે ક્રમે 

બધું વટાવી ગામની ભાગોળે.

ત્યાં પેલું આંબા તળાવ છ.ે ચોમાસામાં એ ઊભરાઈ જા્ય છ ેઅને ઉનાળામાં એ સુકાઈ 

જા્ય છ.ે શશ્યાળામાં પોતાનામાં વીંટળાઈને પડ્યું રિે છ.ે એ આંબા તળાવની ઝાંખરીમાં 

મારં શરૈશવ ખોવાઈ ગ્યું છ.ે ત્યાં જાતે લાકડુ ં કાપી ભમરડા ઘડ્ા છ ે અને ફેરવ્યા છ,ે 

લખોટીઓની રમત રમી છ,ે ગેડીદડો અને શગલ્લીદંડા રમ્યા છીએ, બાવળને છાં્યડ ે બેસી 

બાવળના કાંટા પગેથી કાઢ્યા છ,ે નાગડા થઈને નાહ્ાં છીએ. એ જ તળાવની જરા ઇશાન 

ભણી ગામનું સમશાન છ.ે આંબા તળાવમાં વષયોથી અનેક શચતાઓની આભા શઝલાતી આવી 

છ.ે એ સમશાન પાસેથી જ મારા ખેતરનો રસતો. નાનપણમાં અંધારં થ્યે ખેતરમાંથી ઘેર 

આવતાં સળગતી શચતા પાસેથી પસાર થતાં છળી મ્યયો છુ.ં ઘણી વાર ડાઘુઓ ચાલ્યા 

ગ્યા િો્ય, સમશાનમાં માત્ર શતખારા િો્ય. ઝાંખરાના ઓછા્યામાં ભૂતની ભ્રમણાથી છાતીના 

ધબકારા વધી ગ્યા છ.ે એ સમશાનમાં મારા વડવાઓ ભસમાવશેષ થઈ ગ્યા છ.ે એમની 

ભસમ આંબા તળાવની આજુબાજુમાં જ પથરાઈ આજુબાજુનાં વૃક્ોમાં ઊગી આવી છ.ે 

શું િંુ્ય છવેટ ે અિીં આવીશ? આ મારં ગામ. ભલે અિીં નદી નથી, પિાડ નથી, જગંલ 

નથી, સાગર નથી, સરોવર નથી, પણ િવે એ બધું્ય મારામાં છ ે– બધું્ય.

પણ ત્યાં ઝાઝું રિેવાનું થતું જ નથી. પેલા ગજરામારૂની જમે બાપના ગામમાંથી 



શનવા્વસન પામ્યો છુ.ં સવેચછ્યા. મિાનગરના માગયો પર ઉનાળાની કોઈ બપોરે ચાલતાં 

ચાલતાં એ શનવા્વસનનો બોધ તીવ્ર થઈ આવ્યો છ.ે પણ સંસારનું રોજબરોજનું કામ બધાં 

સાથે જોડી દે છ.ે વળી પાછો સણકો ઊપડ ે– િેથા ન્ય, િેથા ન્ય...

ત્યારે મન ‘તેષાં હદક્ુ’ની પવનપાવડી પિેરી લે છ.ે

*



પદરવશટિ

િોડા પ્રવતભાિ

વનબંધની નિી દિશા – વિદિશા
આ પુસતકનું નામ ધરાવતો શનબંધ પ્વાસ શનબંધનો અપૂવ્વ અને અનન્ય નમૂનો છ.ે 

લૌહકક ધરાતલ પર લેખક ઊભા છ,ે પણ શનબંધ તો ્યુશધશઠિરના રથની જમે દશાંગુલ 

ઊંચે ચાલે છ.ે ભારતી્ય સાહિત્ય- સૃશટિમાં... કોઈ પરદેશી આ શનબંધ વાંચે તો એને ખ્યાલ 

આવે કે ભારતી્ય સાહિત્ય આટલું બધું રસપ્દ છ.ે ભારતી્ય સૌંદ્ય્વ-ચેતના દીપશશખા 

બનીને આજ ે પણ વ્યતીતને અજવાળી રિી છ.ે

- રઘષુિીર ચૌધરી

ભોળાભાઈ એવાં તો અનઍઝ્યુશમંગ અને શબનશિેરી માણસ છ ે કે તેમની સાહિશત્યક 

શસશદ્ઓનો સાહિત્યની બિારની વ્યશકતને જવલ્લે જ ખ્યાલ િો્ય. ગુજરાતીમાં અભ્યાસ અને 

શવદ્ત્તા સાથે રમણી્યતા અને સૌંદ્ય્વનો મેળ કરનાર જ ે જૂજ લેખકો છ ે તેમાં ભોળાભાઈ 

પટલેનું નામ મોખરે છ.ે ભોળાભાઈના અભ્યાસાતમક ગ્ંથો સૌંદ્ય્વથી રસેલા છ ેઅને એમના 

સૌંદ્ય્વલક્ી ગ્ંથોને પાનેપાને એમનો ઊંડો અભ્યાસ ઊભરા્ય છ.ે..

- િસમષુખ ગાંધી

(સમકાલીન, મષુંબઈ, ૨૮ દડસેમબર '૯૨.)

ભોળાભાઈ કાકાસાિેબની કેડીનાં પ્વાસી છ.ે

(‘ગષુરરાતવમત્ર’ : સષુરત ૧લી જાનયષુઆરી, ૧૯૯૩)

‘શવહદશા’ દ્ારા શ્ી ભોળાભાઈ પટલેે એકીસાથે આપણાં શનબંધ-સાહિત્યને તેમ જ 

પ્વાસ-સાહિત્યને વધુ હરશદ્વંત બનાવ્યાં છ.ે

(‘નિનીત સમપમુણ’, દડસેમબર – ૧૯૮૦)



વિદિશા : કિંવબત ચેતના
‘શવહદશા’ વાંચી રહ્ા બાદ ‘ખંહડ્યેરોની વચમાં સતવન’ સાંભ્યુું જ ેતમને પણ સંભળાવું 

તો ગામથી શવહદશા અને શવહદશાથી ગામનું સંવેદનાચક્ર પૂરં થા્ય. (પૃથવીનો છડેો ઘર!) 

અન્યના અનુભવને – અિીં તો પ્વાસાનુભવને પોતીકો કરવા-કરાવવા ઈદમતૃતી્યમનો આધાર 

(અત્રે સાભાર) લેવો પડ ે છ ે:

The sea mounts the coast 

clings between the rocks, a dazzling spider 

the livid wound on the mountain glistens, 

a handful of goats becomes a flock of 

stones the sun lays its gold egg upon the sea. 

All is 

God. 

A broken statue, 

Columns gnawed by the light, 

ruins alive in a world of death in life.

Octavio Paz

જસેલમેર, માંડ,ુ શવહદશા, ખજુરાિો અને પ્વાસલેખકનું ‘તેષાં હદક્ુ’ (ગામ) – આ 

શનબંધોનો, મારા શપ્્ય લેખોનો કુલ ભાવાનુભવ પાઝની પંશકતઓમાં ઘણોખરો તંતોતંત 

ઊત્યયો છ.ે જ્યાં વણ્વનો શપકચર પોસટકાડઝ્વની સપધા્વમાં નથી ઊતરતાં, જ્યાં ગદ્ય 

પ્વાસનોંધોને ‘કવેતાઈ’ (fruity) કરવા મથતું નથી, જ્યાં આલેખન ્યાદે ચઢતાં સઘળા 

ઐશતિાશસક-ભૌગોશલક સંદભયોને ભેળવી સકૂલશનબંધ (‘કાશી’ શનબંધમાં આવું થોડુકં 

બન્યું છ ે તેમ)ની કક્ાએ ઉતારી મૂકતું નથી, જ્યાં શવદગધતાનાં વજનો અને સમૃશતનો 

અજુગતો સથવારો છૂટી જા્ય છ ે ત્યાં ત્યાં પ્વાસલેખકની શનજતામાં આપણે પ્શતશઠિત 

થઈએ છીએ અને તેમની સૌંદ્ય્વચેતનામાં સંચંક્રમણનો પ્ારંભ!

– રાધેશયામ શમામુ



શચશલકા શનબંધમાં કશવને (િંુ આ શનબંધકા2 માટ ે લેખક નહિ કશવ શવશેષણ ્યોજવાનું 

પસંદ કરીશ.) પૂણ્વ મુકત ગશત મળી છ.ે મારે સૂચવવાનું િોત તો િંુ સંગ્િને માટ ે શચશલકા 

નામ સૂચવત. સૌથી વધુ શપ્્ય થઈ પડ ે એવો આ શનબંધ છ.ે એ શનબંધ ભોળાભાઈના 

સાહિત્યસંસકારોથી સમૃદ્ છ.ે ઉમાશંકર-રાધાનાથ રા્ય-બાણ-બુદ્દેવ બસુ કેટકેટલાને એ ્યાદ 

કરે છ.ે વડનું સામ્રાજ્ય, પંખીઓનો કલરવ, શચશલકાનાં વાહરનું દૃટિ-અદૃટિ રૂપ આ બધું 

આ પ્વાસીની ચેતનાના ક્યા ક્યા સતરને સપશગે છ ે તે જોવું રસપ્દ છ.ે એ અનુભવમાંથી 

બિાર આવવું શવષાદપ્ેરક બની જા્ય છ.ે શનબંધનો અંત એથી જ સંવેદનાતમક અને માશમ્વક 

બની આવ્યો છ.ે શચશલકાથી મુકત થવું મુશકેલ છ.ે

– નૂતન મિેતા

તેમની દૃશટિ ખીલી તો છ ે ‘ખજુરાિો’માં. વાતસ્યા્યનને અનુસરતી, આ શશલપનગરીનું 

લેખકે જ ે મુગધ-સવસથ દૃશટિથી દશ્વન ક્યુું-કરાવ્યું છ ે તે અનન્ય છ.ે ખજુરાિોના મંહદરમાં 

જ ે નૃત્ય-મુદ્રાઓ ઝીલાઈ છ ે તેને વણ્વવતાં લેખક નોંધે છ ે: ‘અિીં ગશત છ ે પણ ગમન 

નથી. અિીં શસથશત અને ગમન વચચેની ગશત છ.ે શશલપીએ જાણે કશીક હક્ર્યા પૂવ્વની ક્ણને 

ઝડપી લીધી છ ે– ન ્ય્યૌ, ન તસથૌની ક્ણ! અિીં તો મનુષ્યદેિ એ જ દેવમંહદર છ.ે’ આ 

સૌંદ્ય્વ માણ્યા પછી લેખક જાણે કે તેને એકલા માણી શકતા નથી તેથી જ મંહદરમાંના 

એક અપૂજ દેવતાને શવનવે છ ે: ‘આંખમાં સૌંદ્ય્વનું નરૈવેદ્ય લઈને આવ્યા છીએ. સવીકારો 

ચતુભુ્વજ દેવતા અમારં આ નરૈવેધ.' આ રાગનગરીના દશ્વન પછી લેખક અચાનક ભાવકના 

શચત્તને મોક્નગરી કાશીમાં લઈ જશે, જાણે કે ખજુરાિોના દશ્વનથી ચંચળ બનેલા શચત્તને 

ઉપરામ આપતા ન િો્ય તેવું જણા્ય છ.ે

– િશમુના ધોળદકયા

ભટકિાનષું મન િઈ ગયષું
...ભોળાભાઈએ ભારતની ભૂશમ પર ઠીક ઠીક ભ્રમણ ક્યુું છ.ે એમના પ્વાસોનું વણ્વન 

કરતા શનબંધોનું આ પુસતક (શવહદશા) છ.ે વાંચીને જીવ મારા પારસી શમત્રો કિે તેમ ‘બાગ 

બાગ’ થઈ ગ્યો. આ શનબંધો સથળોનાં ધામોનાં વણ્વન પૂરતાં સીશમત નથી. ભોળાભાઈએ 

પોતાના પ્વાસોમાં જ ેજો્યું, અનુભવ્યું એની સાથે એમની શવશાળ કાવ્યમ્ય કલપનાશશકતને 

ગૂંથી દીધી છ.ે કિો કે કલપનાશશકતને છૂટો દોર આપી દીધો છ.ે

ભોળાભાઈની શરૈલી ખૂબસૂરત છ,ે એમનું િરૈ્યું એક સંવેદનશીલ કલારશસકનું છ.ે એમની 



કલપનાશશકત કશવની છ.ે ‘શવહદશા’ વાંચીને મને ભટકવાનું મન થઈ ગ્યું.

‘પ્રિાસી’, મષુંબઈ, ૨૨-૮-૮૦

- િોમી િસતષુર (‘કૂપમંડકૂ’)

‘વિદિશા’ િાંચતાં િાંચતાં
વપ્રય ભોળાભાઈ

...ગ્યે અઠવાહડ્યે િંુ ત્રણ હદવસ અમદાવાદ દાંત પડાવવા રિી ગ્યો. ત્યારે આપણે 

મળા્યું નિીં, પણ િંુ તો જાણે તમારા સાશન્નધ્યમાં જ રિેલો – ‘શવહદશા’ આખી વાંચતાં 

વાંચતાં દાંતની પીડા શવસરાઈ ગઈ. આવીને તરત તમને લખવા ધારેલું પણ થોડા હદવસ 

વીતી ગ્યા. આજ ે મારો પૂણ્વ આનંદ વ્યકત કરં છુ.ં મારં વાચન ઓછુ ં છ,ે અને થોડાંક 

જ પુસતકો િંુ અથેશત વાંચી શક્યો છુ.ં..

તમારં આ પુસતક વાંચીને અનેક લોકોને દેશમાં ભ્રમણ કરવા નીકળી પડવાનું મન 

થશે. શરૂઆતમાં મને પણ થ્યેલંુ, પણ પછી આગળ વાંચતાં થ્ેયલું કે તમે જ ે રશસકતાથી 

સૌનદ્ય્વદશ્વન કરાવ્યું છ ે તેની તોલે તો આ પ્ત્યક્ દશ્વનનો આનંદ પણ નિીં આવે... 

છવેટ ે આ મધુર પુસતક જમેને અપ્વણ થ્યું છ ે તે વ્યશકતનો પણ ક્યારેક પહરચ્ય થશે 

એવી આશા છ.ે

વલ. સેિક

– મિેનદ્ર મેઘાણી, ૨૦-૮-૮૦ ભાિનગર

ભોળાભાઈ ઊઘડ,ે મિોરે અને શવકસે છ ેએમના સૌનદ્ય્વધમશી લેખોમાં. આ લેખોમાં પણ 

એક વ્યવસથા જડી આવે. જ-ેતે સથળ-શવશેષની વાત કરતાં લેખક ત્યાંની ભૂગોળ, ઇશતિાસ, 

સંસકૃશત, માનવસવભાવ આહદને ત્યાંની કેટલીક લોકકથાઓ અને પૌરાશણક કથાસનદભયો 

સાથે પ્ત્યક્ કરી આપે. કાશલદાસ, ટાગોર, હરલકે, બોદલેર, જીવનાનનદ દાસ, ઉમાશંકર, 

પ્હ્ાદ, શપ્્યકાનત જવેાની કાવ્યરચનાઓ પણ ગૂંથાતી આવે. ્યૌવનાઓના સૌનદ્ય્વની વાત 

ક્યા્વ શવના તો ભોળાભાઈ રિે જ શાના? આ ભેળવણીની માત્રાઓ અને તરેિ શભન્ન 

શભન્ન િોઈ બિુધા શચત્તાકષ્વક બને.

—સતીષ વયાસ



વપ્રય શ્ી ભોળાભાઈ,

...તમારા પ્વાસ શનબંધો ‘સાહિત્ય’માં આવતા િતા ત્યારે શનરંજનભાઈ મારફત મેં 

તમને અશભનંદન મોકલ્યા િતા, પણ ફરીથી કિી દઉં કે “શવહદશા” જવેા પ્વાસલેખો 

ગુજરાતીમાં લખા્યા નથી ને ક્યારે લખાશે તે ખબર નથી. ઘણું જીવો, ઘણું ફરો ને આવું 

જ ઘણું લખો એવી શુભેચછા!

અવશ્વનનાં િંિન 

—અવશ્વન મિેતા

૧૬-૨-૮૧

મષુંબઈ

lll


