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ુ ૂતતનો યણકાય- ‘સેંજ’
આધ્માત્મભક અનભ
આધ્માત્મભકતા અનુભ ૂતત છે ; જે વમમ છે એની અનુભ ૂતત. આ અનુભ ૂતત અનેક પ્રકાયે શોઈ ળકે. એ કેલી
શોમ છે એનો આધાય યભામભાને કે વમમને આણે કઈ યીતે જાણીએ છીએ એના ય યશેરો છે . એટરે જ તો
આણે મમાાં ઉાવના, વાધના કે બક્તતની દીઘઘ યાં યા ભે છે . જેણે જેલી યીતે યભામભાને જાણ્મો છે એ યીતે
એણે યજૂ કયલાનો પ્રમમન કમો છે જેભ કે- ભીયાાંએ પ્રેભથી, બુદ્ધ-ભશાલીયે જાગયણથી, નયતવિંશ-નાયદે બક્તતથી,
રાઓમસુએ જ્ઞાનથી. બુદ્ધ એને શ ૂન્મ કશે છે તો ભશાલીય  ૂણઘ. ભીયાાંના કૃષ્ણ વદા યુલાન છે , પ્રીતભ છે . તો
સુયદાવના કૃષ્ણ ફાલ્મકાના છે . તેથી જ તો કશી ળકીએ કે જેભણે વમમને જાણ્યુ ાં છે , જેલી યીતે જાણ્યુ ાં છે , જેવુ ાં
જાણ્યુાં છે તેવ ુાં રોક વભક્ષ કે જગતની વાભે યજૂ કયલાનો પ્રમમન કમો છે . જેલો અનુબલ છે એલી જ અનુભ ૂતત છે .
આ જાણવુાં એ જ અધ્મામભ છે . જેભાાં નયતવિંશ, બુદ્ધ, ભશાલીય, રાઓમસુ, ભાંસયુ , પયીદ, યાફીમા, કફીય, ચલાાંગમસુ
જેલા બતતકતલઓનો વભાલેળ થઈ ળકે. યાજેન્ર શુતર ણ આજ યાં યાના દ્યોતક છે . દ્વૈતાદ્વૈતની અનુભ ૂતત એભની
યચનાઓભાાં તલતલધ યાં ગે સ્લાબાતલકણે પ્રગટે છે .
આલી અનુભ ૂતતનુ ાં આરેખન ‘વેંજ’ભાાં છે , જે ૨૦૧૨ભાાં પ્રકાતળત થમેરો યાજેન્ર શુતરનો ાાંચભો
કાવ્મવાંગ્રશ છે . ૧૦૨ જેટરા કાવ્મો આ વાંગ્રશભાાં વભાલામા છે , જેને યાજેન્રબાઈ એ છ તલબાગોભાાં લશેંચમા છે .
‘વાચુાં વોયઠીમો બણે’ , ‘યે બયથયી ......!’, ‘સ્લાગતભ, સુસ્લાગતભ’, ‘કુજ્જજે તુ ાં કરયલે શય વભમ નલે નલે!’ ‘ગીત
ગઝર તો ગઈએ.......’ ‘ગાઉ ગુર્જય છાંદ ગયલી ગઝર તણો કેં’ જેલા ળીઘકથી કાવ્મોનુ ાં તલબાજન કયલાભાાં આવ્યુ ાં
છે .
પ્રથભ તલબાગ ‘વાચુાં વોયઠઠમો બણે’ભાાં નલ જેટરા કાવ્મો વભાલામા છે .
ભોટાબાગની ગઝરોભાાં ુયાકલ્ન અને ભધ્મકારીન વાંદબઘ જોલા ભે છે . કતલની બાા પ્રાદે તળક અને વાંસ્કૃતપ્રચ ૂય
છે . અધ્મામભની ઊંચાઈ અશીં આકાળને આંફે છે .
‘નંઈ યાય ંુ કાંમ,ોતાના કયી ારલે,
ઈ ગ્રેહલાજોગી ફાંમ, ‘સાચ ંુ સોયઠીમે બણે’
વાંતની રાક્ષણણકતાઓ

( ૃ-૧૦, ‘વેંજ’)

કતલ વશજતાથી લણઘલે છે . જેના ભાટે વભગ્ર બ્રહ્ાાંડ એક

વભાન છે . દયે ક ભનુષ્મ ોતાનુ ાં છે ,કોઈ યાયુ ાં નથી એલા વાંતની ાવે ઊબા યશેલાથી મ તનભન ળીત થઇ
જામ છે , આલા વાંતો વાંવાય ભાટે કલ્તરુ વભાન છે . વોયઠની ધયતી એ વાંતોની ભ ૂતભ છે એનો અણવાય આ કાવ્મ
ગુચછભાાં ભે છે .
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‘આસન અંદય અયતય,ંુ ભૌન બફયાજે સંત.
બીતય બીતય બાબમે, બેદ ટે બગલંત!’ ( ૃ-૧૧ ‘વેંજ’)
યભામભાને ોતાના હ્રદમભાાં આવનસ્થ કયીને વાચો વાંત ભૌન યશે છે ,તેના ભાટે
ફધા બેદ દૂ ય થઇ ગમા છે .યભને ાભલાનો ભાગઘ એને ભી ગમો છે . શલે એ ગલુાં ાછાં લાલા નથી ઈચછતો.
જોકે, આયુષ્મનુાં અડધુ ાં આમખુ ાં લટાવ્મા છી આ જ્ઞાન થયુ ાં છે . એ લખતે કતલ રોકફોરીનો પ્રમોગ કયતાાં કશે છે ,
‘ાકે કાંઠા નલ ચડે,ણ બચતયાભણ થામ
એની ભેે ઊકરે, રખતાં રહહમો થામ. ( ૃ-૧૨ ‘વેંજ’)
શૈય ુાં શેરે ચડે તો ગીત ગલામ જ છે , જે અંદયથી ઊઘડ્ુાં એ જ તભને ાય રગાલે છે . ભનુષ્મના એક નાનકડા
જીલતય ભાટે કેટલુાં ફધુાં જોઈએ છીએ. નાનકડુાં એવુ ાં શૈય ુ ાં ક્યાયે મ ધયાત ુ ાં જ નથી, બયાતુ ાં જ નથી. એ લાતને સ્ષ્ટ
કયલા ભાટે ‘એક તોરડી તેય લાનાાં ભાગે’ જેલી કશેલત કતલ પ્રમોજે છે . જેભ કે,
‘કાઠું કેવ ંુ કાજુ ં,કાઠા કેલા કેય
એક અભસ્ ંુ આલડું, ભાંગે લાના તેય!’ ( ૃ-૧૩ ‘વેંજ’)
જીલન વાંગ્રાભભાાં કોઈ બેરુ નથી કે બોતભમો ણ નથી,અણચીંધેરા ભાયગ ય જાતે
જ ભાગઘ કયલાનો છે . એ વભમે ‘વફદસુયાંગ’ુ ના ફૂટલાથી ધ ૂના ઢેય ઊડે, કાભીંઢ પાટી ડે મમાયે તેભાાંથી
ૃ ને આણે ાભી ળકીએ. કતલ ભનને
વેંજની (લયવાદના ાણીની) વેય ઊડે છે . આતભ જાગે મમાયે જ આ અમત
ભકઘ ટ જેવુાં અલળાં ગણાલે છે ણ એને જો લળભાાં કયી રઈએ તો છી આણી જ આણ લતાઘ મ છે . જે લીતી ગયુ ાં
છે એનો લવલવો નથી કયલાનો કે જે શલે આલલાનુ ાં છે એની ણ ણચિંતા નથી કયલાની. લતઘભાનભાાં જીલલાથી જ
યભને ાભી ળકામ છે . જો વજગ થઈને જીલીએ તો અડધી યાતે ણ સ ૂમોદમ થઇ ળકે છે .
‘સીધે સીધ ંુ હોંચળે, છૂટ્ ં ુ છે જે ફાણ
એની ભેે ઊગળે અડધી યાતે બાણ’

( ૃ-૧૪ ‘વેંજ’ )

ફીજા કાવ્મગુચછ ‘યે બયથયી......!’ભાાં આઠ કાવ્મો વભાલામા છે .યાજા બયથયીનુ ાં
ુયાકલ્ન પ્રમોજીને બજન જેલા કાવ્મો કતલ આે છે .

બતશ
ઘ ૃ ઠયની કથા આણા ુયાણોભાાં આલે છે . બતશ
ઘ ૃ ઠયએ

અભય પ ોતાની યાણી ીંગાને આપયુ,ાં ીંગાએ અશ્વારને, અશ્વારે ગણણકાને અને ગણણકાએ પયી ાછાં
બયથયીને. એ લખતે વાંવાયની તનયથઘકતા વભજાતા બયથયીએ વન્માવ ધાયણ કમો. દાં તકથા અનુવાય બયથયી
અભય છે અને ણગયનાયભાાં ભ્રભણ કયતા યશે છે . કતલનો જૂનાગઢનો વાંદબઘ, બલનાથનો ભેો લગેયે ણ આ
કાવ્મગુચછભાાં આલે છે . બજનની યીતતથી રખામેરા આ કાવ્મોભાાં ભધ્મકારીન ગુજયાતી, રોકફોરી અને તમવભ
ળબ્દોનો વભન્લમ થમો છે .
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‘સ્લાગતભ, સુસ્લાગતભ’ નાભના કાવ્મગુચછભાાં

અણગમાય અછાાંદવ યચનાઓ

વભાલેરી છે . કતલ કતલતાની પ્રતતક્ષા કયી યહ્યા છે . કાવ્મ વર્જન ભાટે કોઈ વાભગ્રી, કયણ, ઉકયણ, વ્માંજન,
અવફાફની જરૂય નથી. કતલ કશે છે ,
‘અહીં તો યચામો છે એક
તનયલતધ અલકાળ
એ અનાગતના આકસ્સભક
આગભનને કાજ
અહીં કેલ હું જ તન:ળબ્દ ,તનયાલયણ,તનયબયણ’ ( ૃ-૨૮‘વેંજ’ )
‘અચાનક’ભાાં કતલ ોતાના ળૈળલને સ્ભયે છે તો ‘તલસ ૃષ્ષ્ટ’ ભાાં ાઠયજાતનુાં ળબ્દણચત્ર વર્જયુ ાં છે .
‘ઉયકોટ-એક સ્ભયણ પ્રળક્સ્ત’ ભાાં કતલ જૂનાગઢના ઠયલેળથી ોતાની વાંસ્મતૃ તને આકાય આે છે . કતલ ોતાના
કાવ્મવર્જન દ્વાયા યભને ાભલા પ્રમાવયત છે . અચાનક ળબ્દ દ્વાય ખુલ્રે અને અંધાયને ઉજાવની ેરે ાય
એણાનાાં ફધાાં જ આલયણો વયી જામ એની કતલને પ્રતીક્ષા છે . ‘લસ્તુ અને લાસ્તલ’ દ્વાયા કતલએ યભ ચૈતન્મને
ાભલાનો યસ્તો ફતાવ્મો છે . ‘કૂજજે ત ુાં કરયલે શય વભમ નલે નલે..!’ કાવ્મગુચછભાાં નલ કાવ્મો છે . અધ્મામભની
યભ ઊંચાઈ ‘વલઘનો સ્લીકાય’ ળબ્દ-રમ-છાંદ-પ્રાવના ભાધ્મભથી થમો છે .
‘ હું લાક્ય ભાં ળબ્દ થઈ યહું છં
ને ળબ્દને લણણરૂે લહું છં!’ ( ૃ.૫૨ ‘વેંજ’)
આ કાવ્મગુચછભાાં કતલએ આઠદર ભનસુયીને ફે અધ્મઘ આપમા છે . ‘ગીત ગઝર તો ગઈમેં’ ભાાં ૨૧ કાવ્મો છે .
‘ભેર હલે ભભતા ્ ંુ યી,
ખેર હલે ખયાખયી સભતા ્ ંુ ધયી,
હલે તને કોઈ નહીં લટુ ે ....

( ૃ-૬૧ ‘વેંજ’)

વભમલને ધાયણ કયલાથી જ યભતમલને ાભી ળકામ છે . આ લાત યાજેન્ર શુતરના
કાવ્મોભાાં એકાતધક લાય ુનયાલતઘન ાભે છે . ‘ફા રીરાનુ ાં ઘો’ યચીને કતલ ભધ્મકારીન બક્તત કતલતાનુ ાં સ્ભયણ
કયાલે છે . જો અંદય અજલાળાં થામ તો એની ાવે સ ૂયજ ણ ઝાાંખો રાગે છે . કતલ ઈશ્વયનુ ાં વાતનધ્મ વશજતાથી
ભાગે છે . ‘તળલોડ્ભ’ની તલબાલના અશીં ઊતયી છે .
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‘હહય, તભાયી જેભજ અભને હયતા પયતા યાખો
કદી નહહ કહીમે તભને કે આ કે તે કાંઇ આો,
અભે હકિંહા કહીએ એવ ંુ કે અહહમાં કે મમાં થાો.
ુ નને ભાો.’ ( ૃ-૭૦ ‘વેંજ’ )
ત્રણ ડગરાં તભે બરેને ત્રણે ભલ
તલષ્ણુના લાભન અલતાયરૂી કથાનુાં ુયાકલ્ન અશીં પ્રમોજાયુ ાં છે . ફાલાતાઘ ના અનુવધ
ાં ાન વાથે કતલતા વર્જલી
કતલની પ્રમોગળીરતા છે . રૂ અને નાભનુ ાં અણબભાન ભાનલીને ઈશ્વયથી દૂ ય કયે છે . અંતે તો દયે કે યભને
ધાભ(અને ગાભ) જલાનુ ાં જ છે . કતલ ફોરચારની રઢણથી અઘયી લાતને વયતાથી યજૂ કયે છે .
‘અંદયથી ઊબયાલા દે ,
ફે કાંઠે છરકાલા દે ,
છી ભને ્ ંુ ખા.
કામકા રૂ ઔય કામકા નાભ
ચર બંબોટીમા અને ગાભ’

( ૃ-૭૨ ‘વેંજ’)

યભામભાની કવોટીની એયણ ય ચડીને વાચો ભાનલી યખામ છે .વાંવાયના
અનુબલો જ ભાનલીને જ્ઞાન આે છે .
ુ લે,
‘કોણ હલે એને સમજા
ીળં એટલ ં ુ હોમ ન સોન,ંુ
ઊજળં એટલ ં ુ દૂ ધ
કે બયડ્ ંુ ને બયડા્ ંુ જે કઇં
ફધ ંુ હોમ નહીં લાચા,!
અભયો કસ કીધો યીયુ ણ
તભે ચોકસી સાચા..!’
નયતવિંશ ભશેતાના

‘લૈષ્ણલજન’ના વાંદબઘ વાથે યચામેલ ુાં ‘યતવકડા’ આસ્લાદ્ય કાવ્મ છે . એભાાં કતલ

‘ક્સ્થતપ્રજ્ઞ’ના રક્ષણો વયતાથી આરેખે છે .
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‘જેને ન ભે હયખ કે ળોક યે યતસકડાં,
એલા તલયરા હોમ કોક કોક યે યતસકડાં!
ઊઘડયો અંદયનો આરોક યે યતસકડાં,
( ૃ.૮૧ ‘વેંજ’ )

ઓઘ આનંદના થોક યે યતસકડાં !’

‘ગૌ ગ ૂર્જય છાંદ ગયલી ગઝરતણો’ કાવ્મગુચછભાાં ચોન કાવ્મો છે . ‘ગઝર કહુ ાં છાં’ભાાં  ૂલાઘધઘ અને ઉતયાધઘ
એલા ફે બાગ છે .
‘નથી ખફય તો ભનેમ એની
( ૃ-૮૪ ‘વેંજ’)

અરખ ઉખાણે ગઝર કહું છં’

ભધ્મકારીન આનાંદના ગયફાના અધ્માવ વાથે યાજેન્રબાઈ એ ગઝર યચી છે .
ુ ે આનંદ લાધ્મો અતત ઘણો કઇં
‘આજ મન
ગાઉ ગ ૂર્જય છંદ ગયલી ગઝર તણો કઇં
અભયત લયસે ધાયલાણી લણભાગ્મે આ,
કરુણા અયં ાય એની થઇ જ ગણો કઇં!
ઝ જાગતી જ્મોત ઝીરો, ઝટ ઝીરાલો
આદ-અનાદન ંુ ોત એકયં ગ ુ જ લણો કઇં!

( ૃ-૮૭ ‘વેંજ’)

યભામભાની અયાં ાય કૃાના ઠયણાભે ગઝર યચાઈ યશી છે . “વલઘધભઘ વભબાલ”
યાજેન્રબાઈની કતલતાભાાં અનેકલાય પ્રગટે છે . તેન ુ ાં શ્રેષ્ઠ ઉદાશયણ છે ‘તેજ ઘટૂં ાઈ ટળય દ્ત્તથી દાતાય

રગ,

કોની આ હોંચી નજય દ્ત્તથી દાતાય રગ,
ધ ૂ ગ ૂગનો અને જો ધ ૂણી રોફાનની
્ ંુ તલહય થઇ તયફતય દ્ત્તથી દાતાયરગ’

( ૃ-૮૯‘વેંજ’)

કચછના વાંત ડાડા ભેકયણની કૃા વાંસ્ળઘથી યચામેરી આ ગઝર છે ,
જીનાભ!’ ગઝરભાાં કચછી ફોરીનો પ્રમોગ નાલીન્મ ૂણઘ છે .
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“ખ ૂટી વ્મો સફદ,ગાર ખ ૂટી લઈ ભાડુ,
ફચ્મો હહક્ક સહલાસ જીનાભ,જીનાભ!”

( ૃ-૯૦ ‘વેંજ’ )

અશતનિળ યભામભાનુ ાં સ્ભયણ કયતાાં કયતાાં ળબ્દ ખ ૂટી ગમા છે , લાતો ણ ખ ૂટી ગઈ
છે , ધ ૂણીની જેભ યભસ્ભયણની યટના ધખી યશી છે , એક ભાત્ર યભ સ્ભયણ ફીજુ ાં કશુ ાં જ નશીં“નહહ કં ઠી, નહહ ફંધા ગંડા,
ુ ુ ,અણદીઠા દં ડા
અગભ ગર
ના યચભ,ના પહયા ઝંડા
આી હી પેર ગમા નલખંડા”

( ૃ-૯૧ ‘વેંજ’)

કાાંઇ છૂટ્ુાં નથી, કાાંઇ છોડ્ુાં મ નથી ણ નાભ સ્ભયણની રગની એલી રાગી છે કે ‘હુલા વફદ
યગટ યચાંડા.’ એટકે કે કોઈ કાંઠી, કોઈ વાંપ્રદામ, કોઈ ધજાની જરૂય નથી. વમવાંગ આો આ પેરામ છે . એ
ગેફી નગાયા લાગે અને જ્ઞાન રાધે છે .  ૂલઘગ્રશની ગાાંઠો છોડલાથી જ આમભજ્ઞાન થઇ ળકે છે . આણા ાંડ પ્રભાણે
ઘાટને ઘડતય થામ છે ખરુાં ણ એભાાં ઘણુ ાં ડતય યશી જામ છે . કોઈ ભયભી કાયીગય જ આલા જાડાાં જડતયને
ઊખાડી ળકે છે . ભન ઊડીને જાતે જતુ ાં નથી. એને ઘણા પ્રરોબનો ભે છે . આભ તો ભાનલીનુ ાં ભન જ ભાનલીનુ ાં
દઘણ છે . એભાાં ોતે ોતાના કભોને જોઈ ળકે છે .
“દે હથી આગન ંુ દે ખાડે નહહ,
કાભ શંુ રાગે ભને દયણ ફધા”

( ૃ-૯૯ ‘વેંજ’ )

નયતવિંશના “નાભ રૂ જૂજલા” અશીં નલા યાં ગે આલે છે ‘આખયે તો આ ફધાંમ નાભ ને રૂો
એક જ છે તો એકભાં આભેજ થઇ જવ”ંુ
નયતવિંશ,ભીયાાં,અખો,દમાયાભના વાંદબઘ યાજેન્રબાઈની ગઝરોભાાં નલીન વાંદબે આલે છે . જેભ કે “લા લામોને નબય ંુ ખસય ંુ
આકાળ તયત આલી ઉલ્લલ્લસય ંુ
આવ્ય ંુ તે અંદય જઈ લસય,ંુ
તાયે ભન કાં ઊંધ ંુ ઠસય!ંુ
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કઈ કસોટીએ તેં કસય ંુ ,
આંખન ંુ કાજ ગારે ઘસય.ંુ ”

( ૃ-૧૨૬ ‘વેંજ’)

 ૂણઘભાાં  ૂણઘ વભામ તો  ૂણઘ જ યશે-ની ઉતનદની ઠપરોવોપી ‘અયાં ાય ફન’ ભાાં સુદય
ાં
યીતે વ્મતત થઇ છે .
‘ ૂણણ રૂે વ્મક્ત થા,સાકાય ફન,
એ યીતે અવ્મક્તનો અણસાય ફન.
વ ૃક્ષ જેભજ ઊબલાન ંુ છે તનમત,
કોઈ કુ ભી લેરનો આધાય ફન
તિંડ ાતથિલ ણ છી સ્ુ પત થળે,
્ ંુ અરૌહકક સયુ બીન ંુ આગાય ફન.’

( ૃ-૧૧૫ ‘વેંજ’)

ક્ષણબાંગ ૂય, નશ્વય અને ાતથિલ દે શ ણ યોકાય કયીને ળાશ્વતીને ાભી ળકે છે .
જન વેલા જ પ્રભુ વેલા છે . કોઈનો આધાય ફનલાભાાં જ જીલનની વાથઘકતા છે . દે શ ધીભેધીભે ખાંડેય ફનલાનુ ાં છે .
એભાાં ખાાંખાાં ખોા કયલાનો કોઈ અથઘ નથી. વાંતો, ળાાંતત અને સ્નેશ ભનુષ્મજીલનના અતનલામઘ ઘટકો છે . સ્નેશ
અને ળાાંતતથી વબય ભાનલી ને લધાયે ફોરલાની જરૂય નથી, એનુ ાં લતઘન જ ફોરે છે . યાજેન્ર શુકરની કતલતાભાાં
ભૌનનો ભઠશભા અનેકલાય લણઘલામો છે .
‘ભોજ ડયાની રેયું ુ રાગ્મે
મગ
ં ૂ ા ભંતય થઈ જાવ,ંુ
યગટના ગથાયે ાછં
લાણીઢોળં ક્યાં કયવ?ંુ ’

( ૃ-૧૧૯ ‘વેંજ’)

અધ્મામભની આયાધના કયતાાં કયતાાં કતલ યાજેન્ર શુતરએ જ્ઞાનેષ્ન્રમો લડે અને ઇષ્ન્રમ ાયના જગતને જે
યીતે અનુબવ્યુાં તે યીતે ોતાની યચનાઓભાાં આકાયુું છે . દ્વૈતાદ્વૈતની અનુભ ૂતતના અનેક આમાભો એભની
યચનાઓભાાં અણબવ્મતત થામ છે . ‘વેંજ’ભાાં આ અનુભ ૂતતનો યણકાય બાલકને મુગ્ધ કયે છે .
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