
સૌરા�્રના ખડેંરોમાં
સારા શહેરની િફકર લઈને ફરતા પલેા કહેવત માંયલા કા�ની પઠેે આ મારા સંતાપ અને રોષ મારા �રદયમાં શરમાવીને હંુ આગળ વ�યો અને ગીરમાતાની માલણ, ગલૂાપરી,
�પણે, ધાતરવડી વગેરે સુંદર નામની નાનીશી નદીઓ મારા પગમાં રમતી રમતી સામી મળી. સાથનેા ચારણ સંગાથીઓ પણ �રસંગે �રસંગે દુહાઓ વરસાવી પોતાની ગુ�ત
રસ�તાનું દશ�ન મને કરાવતા ચા�યા. નદીમાં કોઈ કપડાં ધોવાની રિળયામણી છીપર જોતાં તો અમારા લેખરડા… ભાઈએ લાખા ફુલાણીનો એકાદ દુહો ફ��યો જ હોય કે…

લાખો કે’ મું બાિરયો, લાસી છીપરીયાં, (�યાં) હાથ િહલોળે, પગ ઘસે, ગહેકે ગોરિલયાં.

લાખો કહે છે કે, ઓ ભાઈઓ ! મને મુઆ પછી કોઈ લીસી છીપરી ઉપર જ બાળજો – કે જે છીપરી પર રમણીઓએ વ�ો ધોતાં ધોતાં હાથ િહલો�યા હોય, પોતાના કોમંળ પગની
પાનીઓ ઘસી હોય ને નહાતાં ધોતાં ટૌકારો કયા� હોય.

કોઈ ગામને પાદર લ ૂબંઝૂંબ વડલો આ�યો કે તુરત બીજો દુહો એ િવનોદી મોં માથી ટપ�યો જ સમજવો,

જતે નમી વડછાંય, (અતે) ખોડી ખંભ િથયાં; લબંી કર કર બાંય ચડે ચડૂાવાિરયુ.ં

લાખો કહે છે કે, ઓહો ! �યાં આવી છાંયડીવાળી વડઘટા ઢળી હોય �યાં જ હંુ જલદી મરી જઈને ખાંભી�પ ેખોડાઈ જવા ચાહંુ છંુ. – કે જેથી ચડૂલાવાળી રમણીઓ એ મારા
પ�થર દેહ પર પગ મેલીને હાથ લબંાવી વડલે િહંચકા ખાશે !

એ શ ૃંગારી દુહાની સાથ ેઅમારા જોગી… ભાઈ તુરતજ �રિત�પધી� ભાવનો દુહો લલકારે કે -

વડ વડવાય� ઝિ�યા, અળસર ટિકયા આણ; મેલીને જટા મોકળી, જડઘર ઉભો �ણ.

વડવાઈ વડે ઝૂકેલો વડલો �ણે જટા વીખરાતી મકૂીને મહાદેવ પોતે જ ઉભો હોય એવો દીસે છે!

કોઈ ગામના ઝૂંપડામાં માતાઓ કે બહેનોના હાથમાં ઉછળતું ને સામસામું િઝલાતું બાળક જોયુ ં�યાં તો કા�ય વીજળીના તાર �ણે સંધાયા અને દુહા�પ ે�રગટ થયો કે -

એક િદય,ે બી� િલય,ે (આ�) કફરાડી કઢાં; અ�લા ! ઓડી દે, લાખો બારક િથયાં.

ઓ �રભ ુ! આ બાળકને સામસામો ફંગોળીને ઝીલતી �ીઓને જો� છંુ, �યારે મને લાગે છે કે હંુ બહુ કારમા િદવસો કાઢંુ છંુ. મને ફરી વાર એ િદવસો ઝટ દે, �યારે બાળક બની
��.

એમ કરતા કરતા ગામની �મશાનભમૂી આવ ેછે અને જે �રામ જનતા પાસે નદીનાં છીપરાં િવશેની ફાટફાટ રિસકતા હતી, તેની પાસે શું આ �મશાનની િફલસૂફી ઓછી હતી?
મ�ૃયનુી રિસકતા જો વીરભમૂી સૌરા�્રમાં ન હોય તો પછી એના શરૂાતનનાં સ�કડો વષો�નો સરવાળો શ�ૂયથી િવશેષ કાંઈ જ શાનો હોય? મારા સાથીઓને પણ એ �મશાનનાં
કા�યો �ફૂયા�ં.

આ� વજંો �રાણમ�, કોરો ઘડો મસાણ; જેડી થ ૈવઈ ઉન�, એડી થીંદે પાણ.

હંુ �મશાને ગયો. �યાં િચતા પર મ� કોરો ઘડો દીઠો. ઓ ભાઈઓ, એક િદવસ આપણને પણ એવી જ વીતશે.

પરંતુ એ તો કેવળ વરૈા�ય ! ખરી િફલસૂફી તો આ રહી

હાલ હૈડા �રાણમ� શેણાંને કરીય� સાદ; મ�ી સ� મ�ી િમલી, (તોય) હોંકારા િદય ેહાડ.

ઓ મારા �રદય, ચાલો �મશાનમાં ! �યાં જઈ �વજનને સાદ કરી, ભલે એની માટી તો માટીમાં મળી – એનાં હાડકાં તો હજુ પડ્યાં છે ને? એ હાડકાં ઉઠીને હોંકારો દેશે.

એવી અમારી રસમંડળી, �યારા િમ�ર સાણા ડંુગરને પાછા વળતાં રોકાવાનું વચન આપી છેટેથી એ બૌ� યોગીવર સામે જય જય કરીને તુલસી�યામ પહોંચી.

આ તુલસી�યામ, ચારે બાજુ ડંુગરા ચોકી ભરે છે અને ડંુગરાની ગાળીઓમાં વન�પિતની ઘટા બધંાઈ છે. કેવી એ વન�પિતની અટવી? સૌરા�્રીય ભાષા કહે છે, ‘માણસ
હાથતાળી દઈને �ય એવી!’ આવી સચોટ અથ�વાિહતાવાળી ભાષાસમદ્ૃિધ કોઈ કોઈ ગુજરાતી િવ�ાનોના નસકોરાં ફૂલાવ ેછે. આ કરતાં યરુોપી ભાષાના તરજુમા ઘસૂાવી દેવાનું

તેમને વધુ ંગમે છે. ખેર, ગુજરાતની ત�ણ �ર�નાં િદલ વધ ુ િવશાળ છે. ઓછા સુગાળ છે. એ આપણાં સબળ ત�વોને એકદમ અપનાવી રહેલ છે. એ આ વાંચશે �યારે
તુલસી�યામ આવવાનું મન કરશે.



તુલસી�યામના ઈિતહાસમાં મને બહુ રસ નથી, પ�ી બસેે તો મરી �ય એવુ ં‘િમંઢો હર�યો’ નામનું ઝેરી ઝાડવુ ં�યાં પવૂ� હતું એ મીંઢાના નેસ નામના નાના ગામડાનો િનવાસી
ચારણ દેવી સાંિતયો, આજથી પાંચસો વષ� પવૂ� ‘લેિરયાના નેસ’ નામે ગામથી પોતાની વરોળ(ન િવયાંય તેવી) ભ�સ પર બસેીને ચા�યો આવ ેછે. માગ� બરાબર આ ડંુગરા વ�ચ ેજ
રાત પડે છે. ઘનઘોર અટવી, સામેના �િ�મણીના ડંૂગર પરથી વાજતેગાજતે વરઘોડો ચા�યો આવ,ે શરૂવીર ચારણ તલવાર ખ�ચી એ �રેમસિૃ�ને ડારવા ઉભો ર�યો, પણ �ણે

એને કોઈ �યોિત �વ�પ ેક�યુ ં કે, ‘દેવા સાંિતયા ! આંહી મારી �રિતમા નીકળશે; આંહીં એની �થાપના કરજે.’ ચારણ િનંદ્રામાં પડ્યો. �રભાતે પાંદડા ઉખેળતાં �યામ
�રિતમા સાંપડી. કંકુ તો નહોતું, પણ ચારણ સદા િસંદૂરની ડાબલી સાથ ેરાખે, િસંદૂરનું િતલક કયુ�ં. (આજ સુધી એ �રિતમાને િસંદૂરનું જ િતલક થાય છે.) બાબરીયાઓનું ને

ગીર િનવાસી ચારણોનું એ તીથ�ધામ થયુ.ં �રિતમા�ને નવરાવવા �યાં તાતા પાણીનો એક કંુડ �રગટ થયો. એ પાસે જ થઈને નાનું ઝરણુ ંચા�યુ ં�ય છે. તેનું જળ શીતળ ને આ
કંુડનું પાણી તો ચલૂા પરના આંધણ જેવુ ંફળફળતું. �રથમ એમાં પોટલી ઝબોળીને �રવાસીઓ ચોખા ચોડવતાં. પણ એક વાર કોઈ િશકારીએ માંસ રાં�ય ુ,ં �યારથી એની ઉ�મા
ઓછી થઈ છે. હવ ેએમાં ચોખા નથી ચઢતા, પણ તમે �નાન કરો એવુ ંઉનું પાણી તો એમાં સદાકાળ રહે છે. કોઈએ ક�યુ ંકે એમાં દેડકાં પણ �વતાં જોવામાં આવ ેછે. એ તો
ઠીક, પણ એ પાણીની ગંધનો પાર નથી કોઈક જ વાર કંુડ સાફ થાય ખરાં ને ! તીથો� ઘણાંખરાં ગંદકીથી જ ભરેલાં.

તીથ��ે�રે કૃતં પાપ,ં વ�રલેપો ભિવ�યિત.

એક િદવસ આ તુલસી�યામની �હોજલાલી હતી. બાબરીયાવાડના બ�તાલીસ ગામ એ ‘�યામ�ના ધામ’ ઉપર ઓછાં ઓછાં થઈ જતાં. અટવીનાં િનવાસી અ�ાન આહીર –
ચારણો અને બાબિરયાઓના અધંારે પડેલા �વનમાં આ�થા અને પિવ�રતાનું િદવલે પરુાતું. પણ પછી તો એ જ�યાની સમદ્ૃિધ વધી. એક મહંતે કંજૂસાઈ કરી કરીને દ્ર�ય
સંઘયુ�ં. અર�યમાંથી ઉપાડીને એણે ડેડાણ શહેરમાં વસવાટ જમા�યા, આ જ�યા ફના થઈ ગઈ. અને એ સૂમનું સંચલે ુ ંધન આખરે એક િશ�યને હાથ ેગાદી �રાિ�તના ક�યામાં
લડવામાં કુમાગ� વહી ગયુ.ં (આપણે જૈનો, �વામીપથંીઓ – બલકે �હેર કાય�કતા�ઓ પણ ન ભલૂીએ કે ધમા�દા સંચલે દ્ર�યની આખરી અવદશા એ જ થાય છે.) આજે એ �થળે
એક જુવાન દૂધાહારી ઉ�ર િહંદુ�થાની �વામીએ ગૌશાળા તરીકે બાંધી જ�યાનો પનુ��ાર આદરેલો દીસે છે. આ િહંદુ�થાની સાધઓુ ભારી િવલ�ણ. કાિઠયાવાડમાં ઠેર ઠેર
તમને અ�ેક ધમ��થાનક ખરી િન�ાથી ચલાવતા જોશો. સામા�ય રીતે �વભાવના કડક, �વતં�ર તાસીરના ને મોટા ચમરબધંીની પણ પરવા ન રાખનાર ફાટેલ �યાલાના હોય
છે. આપણામાં એ દૈવત �યારે આવશે?

પણ મને તો એ ઈિતહાસમાં, એ ગરમ પાણીમાં કે �રિતમામાં રસ નહોતો. મને તો એ તુલસી�યામના કમાડ પર એકસો વષ� પવૂ� એક બહારવટીયાના ભાલના ટકોરા પડ્યા હતાં
એ મધરાતનો સમય સાંભરી આ�યો. એ બહારવટીયો જોગીદાસ ખુમાણ. એ યોગી બહારવટીયાની લાંબી કથા ‘બહારવટીયા’ ભાગ બી�માં વાંચશો. પોષ માસની કડકડતી
ઠંડીમાં એ ચાળીસ ઘોડે મધરાતે આ�યો. ‘ઉઘાડો’ કહી દરવાજે ટકોરા દીધાં.

દરવાન કહે, ‘નહીં ઉઘાડંુ. તમે બહારવટીયા છો.’

‘અરે ભાઈ ! અમે બહારવટીયા ખરાં, પણ શામ� મહારાજના નહીં, ઉઘાડ, એક જ રાતને આશરે આ�યા છીએ.

જવાબ મ�યો, ‘નહીં ઉઘાડંુ.’

કમાડ પર ભાલાની બડુી ઠોકીને જોગીદાસે હાકલ કરી કે, ‘ઉઘાડ નહીંતર અટાણે ને અટાણે કમાડ તોડી શામ�ના અગં પરથી વાલની વાળી પણ ઉઠાવી �શું.’ દરવાને રંગ
પાર�યો, કમાડ ઉઘડ્યાં, ચાળીસ ઘોડીઓ અદંર ચાલી ગઈ, બહારવટીયો શામ�નું મંિદર ઉઘાડી, પાઘડી ઉતારી, ચોટલો ઢળકતો મેલી, હાથમાં બરેખો ફેરવતો ઉભો ઉભો
�રિતમા�ને બાળકની કાલી મીઠી વાણીમાં ઠપકો દેવા લા�યો કે, ‘એ શામ� દાદા ! અમારા એંશી ને ચાર ગામ તો ભાવનગરે આંચકી લીધાં. ઈ તો ખેર, ભ�ુયુ ંભટેવીને લેવાશે

તો લેશું, પણ તારા કોઠારમાંથી શું અધશેર અનાજની પણ ખોટ આવી કે મારા ચાળીસ ચાળીસ અસવારોને આઠ આઠ િદવસની લાંઘ�યુ ંખ��યા પછી રાવળ નદીમાં ઘોડીયુનંા
એંઠા બાજરાની મઠૂી મઠૂી ઘઘૂરી ખાઈને તાંસળી તાંસળી પાણીનો સમાવો કરી ભખૂ મટાડવી પડે?

આ ઠપકો દેનાર �ણે એ મંિદરમાં મારી નજરો સમ� તરવરી ર�યો. પણ આ રાવલ નદીમાં ઘોડાના એંઠા બાજરાની ઘઘૂરી ખાવાની વાત શી બની હતી? આપણે તુલસી�યામ
છોડીને �યાં જ આવીએ છીએ. જંગલી બોર જમતા જમતા ઝાડીઓમાં થઈને અમે સહુ રો�યકો�ય િદવસ ર�ય ેરાવલ નદીમાં આ�યા. ભયકંર નદી, ત�મર આવવા જેવુ ંથાય
એટલી �ચી ભખેડો, ભખેડોની ઉપર પણ �યાંક �યાંક ડંુગરા બઠેેલા, ભખેડોના પટેાળમાં ઝટાટોપ ઝાડી, બ�ે બાજુ એવી જમાવટ, વ�ચ ેચાલી �ય કોઈ વાતા� માંહેની અબોલા
રાણી જેવી રાવલ નદી. અમારા �ટ ઘોડા �યાં ડગલે ડગલે આવરદાની ઈિત�ી અનુભવતા ઉતયા� �યાં એકસો વષ� પવૂ� જોગીદાસ બહારવટીયાની અસલ કાઠીયાવાડી ઘોડીઓ
હરણાંની માફક �મઝૂમતી ચાલી આવી હશે. સં�યાનો સમય, જોગીદાસ હાથપગ ધોઈ સૂરજના �પ કરતો બઠેો, ઘોડીઓ મોકળી ચરવા લાગી, નાનેરા ભાઈ ભાણ ખુમાણની
આંખો ઉઠેલી તેની ઉપર ચોપડવા માટે વાલ જેટલ ુ ંઅફીણ પણ ચાળીસમાંથી એકેયના ખિડયામાં ન નીક�યુ ંતેવા દો�યલા િદવસો, ચાળીસે ચાળીસ કાઠીને આઠ િદવસની લગભગ
લાંઘણો. એમાં એક કાઠીએ ઘોડીઓના ચાળીસ પાવરા ખંખેયા�, કોઈક િદવસ ઘોડીઓને જોગાણ મ�યુ ંહશે તે વખતે પાવરામાં ચોંટી રહેલ ઘોડીઓનો એંઠો ચપટી ચપટી જે
બાજરો, તેને ઉખેડી, પલાળી, તાંસળીમાં બાફી ટેઠવા રાં�યા, ખોઈ ભરીને કાઠીએ મઠૂી મઠૂી સહુને વહ��યુ,ં ‘�યો, જોગીદાસ ખુમાણ, આ ટ�ઠવા, મઠૂી મઠૂી સહુ ખાઈએ તો પટેમાં
બ�બ ેતાંસળી પાણીનો સમાવો થાય.’

"https://gu.wikisource.org/w/index.php?title=સૌરા�્રના_ખંડેરોમાં&oldid=12364" થી મેળવલે
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