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સ્મર્ણુસંહિતા 

ઉોદૂઘાત 

1“ કાવ્ય જેને અંગ્રેજમાં “21૬%” (એલેજ”9 કહે 

છુ એ*નતિતું છે. 1312૪) એ આપણે જને 

કરણુરસપ્રધાન કાવ્યો કહીએ છીએ તેની એક પેટાર્નાતિ છે, અને 

એનાં લક્ષણુભૂત સધર્ળાં તત્ત્વોના વિચાર કરતાં એને માટે 

“મરણુનિમિત્તક કસણુ પ્રશસ્તિ” અથવા ટૂંકામાં “કસણ્ પ્રશસ્તિ 

એવું નામ ચાજવું ઠીક લાગે છે.* આ નામ યોજવામાં તાત્પર્ય 

*ચૂરોપનું જેમ ઘણું ખરું સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાન ગ્રીસમાંથી 

આવે છે તેમ એ બે વિષયની શાસ્રીય પરિભાષા પણ એ ન્હાના 

"પણુ અદ્ભુત દેશમાંથી જ અન્યત્ર પ્રસરી છે. પણુ મૂળ ગ્રીક 

ભાષાનું જ્ઞાન ચૂરાપના સધ્ય ચુગમાં એવું આછું ખહ્કે લૃષ્ત થઈ 

* ગર્યું કે એ ભાષામાંથી મેળવેલા રાખ્દા એ ને એ રહ્યા તા પણ 

એનો પ્રયાગ જુદા અર્થમાં થવા લાગ્યો. વળી નવા યુગમાં નવી 

ભાવનાઓ, નવા ઉલ્લાસ, નવા રસે।, નવી કલ્પનાઓ ઉત્પન્ન 

થાય એ સ્વાભાવિક છે. અને તે કારણુથી પણુ નની પરિભાષા 

કાયમ રહ્યા છતાં એના અર્થમાં ઘણું રૂપાન્તર, ઘણે પરિવર્ત 

થઈગયે।.આ પ્રમાણે ને કે 11ટફ)/વે! મૂળ ગ્રીક રાબ્દ 'ગંટફુટાંક' 

કસણુકાવ્યને જ લાગુ પાડવામાં આવે એમ નિયમ ન હતેો-પ્ેમ 

- અને શોર્યનાં તત્તતા પણુ એ ન્નતનાં કાવ્યમાં નેવામાં આવતાં- 

તથાપિ અંગ્રેજી ભાષામાં તે! અમુક પ્રકારના ક્સણ કાવ્યને 

માટે જ “શટફ)/ રાખ્દ વપરાય જ્ઞ. 



ઉપોદ્ધાત હે 

એવું છે કે “પટ્ટ માં મરણુનિમિત્તક કસણુ સે[કેદ્ગાર ઉપરાંત, 

જેને નિમિત્તે એ શેકેદ્ગાર થયો હોય એના ગુણાતુવાદ 
પ્રશસ્તિરૂપે એમાં હોવા નેઇએ. ર્ધુવશમાં દત્ડિસતીના 
મરણથી ઉત્પત્ત થએલો અજવિલાપ, કે કુમારસંભવમાં 

કૉમદેવના મૃત્યુથી થએલો રેતિવિલાપ એ કરણ રોકોદ્ગાર છે- 

અને એ શેફે।દ્ગારને લક્ષીને એને '81ટછાંદ્ટ ડ02ડ'કહેવાય, 
પણુ જે વિશિષ્ઠ આકારના કાવ્યને “ગિંટ્જી/' તાસ આપવામાં આવે 

છે તે એ તથી. ખીજી',.--એ વિલાપોમાં ઇન્દુમતિ અને ડામદેવના 

ગુણાનુવાદ પણુ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તે આલંબનવિભાવના 

ગુણ્। રસમાં ઉટ્દીપક થાય છે તે રીતે: એ ગુણાતુવાદ પ્રશસ્તિ- 

રૂપ નથી. વળી ફોઈ સહાપુસ્ષના સ્મરણાર્થે શોકોદ્ગાર કરવામાં 
આવે તે। તેમાં “11ટછ)/'ડું ઉપાદાન (ડિ) છે એમ કહી 

શકાય, પણુ એના ઉપર ન્ત્યાં સુધી રસિક ક્લાવિધાન કરીને 

એને યોગ્ય અને સ્વતન્ત્ર આકૃતિ ( ડૂત્ાંડાટ ૭ ઝે આપવામાં 

ન આવે ત્યાં સુધી એ “[3ટટ)/ 'ના વિરિષ્ઠ નામને પાત્ર ન થાય. 

આ કારણ્થી રસ્ફોંટતા 7રટતાંબવસાં આરેભના ઉપોદ્ધાત- 

ભાગમાં તેલ્સન, પિટ વગેરે મહાપુરુષોની પ્રરસ્તિઓ છે એ 
પણુ 'ણિટટ? ન કહેવાય. અંગ્રેજ સાહિત્યના ઇતિહાસમાં કમે 

કમે “ઉટફ)?'નું જે સ્વરૂપ બંધાયું છે એનાં સઘળાં તત્ત્વા ન 

લેતાં, એનું મૂળ વત્ત્ત લઇએ તો “1ગૅટટ)/ 'નું આ પ્રમાણે લક્ષણ 

ખાંધી શકાય:- “10 ઊડ 51002251 5ના . . . પંડ 15 હ 942? 

1/ંલ ઝ” 11૦0૫૮૫૩1૪ ૦ તીઇટલ૦ પાધટદ્&૦૯ ૦7 [ગ્ટ-5૦૫થય 

ઉટદ્ટક/ટા૯0૬ ૦ ૭૦૦૪૦૫૪.” ₹ “અતા સાદામાં સાદા રૂપમાં 

*270£ ૫//. 14. 14પતંડ૦ા 



સ્મરણર્સહિતા 

“ણંટફ” એ મરણુનિમિત્તક શેકકોદ્ગારનું ટૂંકું સંગીતકલ્પ કાવ્ય 
છે-જેમાં સ્વજનના મૃત્યુજત્ય શોકને! સાક્ષાત્ ઉદ્ગાર કરવામાં 
આવેલે। હોય છે. આ સામાન્ય અર્થમાં સ્વજનના વિયોગ (મલ) 

અને તન્ત્જત્ય રોકેદૂગાર એ ખે તત્તવવાળું હર કોઈ સંગીતકલ્પ- 

સ્વતન્ત્ર-કાવ્ય “1ટટ્ટ7'ના નામને પાત્ર થાય છે. આ રીતે 
આપણા “રાછઓઆ ? અને “રાસડા? એ [22૪)/ જાતિનાં કાવ્ય” 
છે, અને તે પૂર્વોક્ત સામાન્ય અર્થ કરતાં પણ્ વિશેષ અર્થમાં, 
કારણુ કે, એમાં સ્વજતના મૃલુતિમિત્ત સોકેદ્ગાર ઉપરાંત 

મરતારતા ગુણાનુવાદની પ્રરાસ્તિનું રપ આપવામાં આવેલું હાય _ 

છે. પણુ જતે દહાડે અંગ્રેજ સાહિત્યની કરેણ પ્રરાસ્તિઓમાં 

ખીન્તં પણુ કેટલાંક તત્ત્તો ઊમેરાયાં છે-જે એ પ્રશસ્તિઓના 

થોડાક વિવેચન દ્રારા અત્રે બતાવીશું, 

અગ્રે ભાષામાં * પંટટુ) ' વી નતતાં કાવ્યોમાં સુખ્ય- 
સુપ્રસિદ્, લોકપ્રિય અને કાવ્યશાસ્રની ઊંચી કસોટીએ સારી 

ક ચઢી શકે એવાં-આ છ જેઃ-- 

(૧) શિલ્ટનતું “1 /વંતંદ્રડ.” 

(૨) ચેવું “ ઉટઇ) પ/તાટા 10 & ૯૦૫10૫ 
ઊંળ0"૦00/7&"ત,” 

(૩) શૈલિનું “ કા? 

(૪) ઢટેનિસતનું “]ત ?ટાળ૦ ત.” 

(પ) ર્ંબઢે ખ્રાહનિંગનું “ 1 ડઠ્ાંંટટ. ” 
(૧) સેંથ્યુ આર્નૌલ્ડનું “ 11))/વ5.” 

પણુ આ સર્વ કાવ્ય એક જ વગૈનાં હોવા છતાં, એમતા 

સ્વરુપમાં કેટલોક લક્ષમાં રાખવા જેવા ભેદ છે. શિલ્યનતું 

“1 તંતંઠડ ” એ એતા મિત્રના મૃહયુથી ઉત્પતત થએલા રોકોદ- 



ઉપોાદ્ધાત ક 

ગારવાળા પ્રશસ્તિ છે, અને એતુ ખાસ' સ્વરૂપ એ છે ડે એ 

પ્રશસ્તિને ૧2&૩૦:&' (ગેપકાવ્ય')્સાં ક્વીકારાતી કલ્પનાના 

આકારમાં મૂકી છે. ચ્રૅની 11ટટ)/ અંગેજી ભાષામાં એક અસાધારણ 
મતોહરતાવાળું કાવ્ય છે-એમાં ઇંગ્લંડના એક “ €૦૫0૧૫૮૪/ 

€ પલત ” ઉતતપદ સ્મશાન વા પ્રેતશાળા)ને આલંબન 
“કરીને એમાંથી સ્રઝી આવતા વિચાર તથા ઇંગ્લંડના જનપદતું 

મનોહર ચિત્ર ભૂસિકાસ્ૂપે-વગેરે વાનાં કવિએ રજી કર્યા છે: પણ્ 

એ કાવ્યનું ખાસ લક્ષણુ એ છે કે એમાં હૈંમ્પ્ટન, સિલ્ટન, 
ટી।સ્વેલ, વગેરે ઉપરાત સામાન્ય જનની પ્રશસ્તિ છે-કાઇ અસુક 

મહાપુરુષ કે પ્રિયજનની પ્રશસ્તિ માટે એ કાવ્ય રચાએલ્રું તથી. 

શૈલિનું “ ત૦તદ્ાંડ ” પાતાના કવિબન્ધુ કી ટસના મૃવુથી 
પ્ેરાએલી એક ઉત્તમ પ્રશસ્તિ છે. સિલ્ટનના ક 1 /તાંતંદ્રડ “ની 

માકક આમાં પણુ શોકેદંગાર સાથે ચિત્તન ભળેલું છે-પણ તે 
સામાન્ય ચિત્તન ન હોઇ, તત્ત્જ્ઞાનના મહાવિષયમાં એ ચિંત્તન 

પ્રવેરા કરે છે. મેંથુ આર્નોલ્ડનું “-10/ત્ડંડ” શિલ્ય્તના 
“13વંતંદ્રડ” વી માકક ઠડા ની ક્લ્ધયના ઉપર રચાએલું 

છે. એમાં ગ્રેના જનપદવણુનને મળતું ઓકસકડેનું વર્ણન છે. 
પણુ આ (ટ ચના કાવ્ય માફક સામાન્યજનની પ્રશસ્તિરૂપ 

ન હોતાં એક પ્રિયજત-આર્થર કુલકફ-ના મૃતુથી પ્રેરાએલું છે, 

અને એના સ્મરણુરૂપ છે. વળી એ કાવ્ય ગતકાળનું ચિત્તન 

છે, પણુ તત્ત્વજ્ઞાનનુ' ચિન્તન નથી. ટ્ેતિસનનું' “1[) 71ટ10001૧ંતા0' 
અને ક્રાઉનિંગનું ૧ 5&ડાંદ?' બંને તત્ત્તચિત્તનપ્રધાન કસણુ 

પ્રરસ્તિઓ છે; શેૈલિના “ તબ્તઠાંડ''ની માફક આ બંને કાવ્ય 

પ્રિયજનના મૃયુયી મેરાએલા શોકેદ્ગાર કરવા ઉપરાંત તત્ત્વ- 
ચિન્તનમાં ઊતરે છે-તત્તતચચિન્તન ખેૅનેસાં પ્રધાન સ્થાને છે, 



સ્મરણુસંહિતતા 

“1 ડદ્ાડાંદ?” માં તો એ ખહુ ઉહટરૂપે પ્રતીત યાય છે. 

હવે, આ જતિહાસિક અવલોકનેને અત્તે આપણે 
એટલું નેઇ શકીશું કે 'ટટ)/' માં સ્વજનતા મરણૂનિમિત્તક 

શેકેદ્ગાર હોવાની સાથે કેટલુંક ચિન્તન હોવું નેઇએ. તે માટે 

એડમન્ડ ગૉસ* “ઊટફ!-&330 00૯10 90 1800€11&॥013 

0” “લટ! લર્ઠાટતં છિ” (ઉ2 તંટલટ&5€ ૦7 દ ઉટા૦પ/લતં 

, 7પ ટટઉં 8€"500, ૦ 8) & ૬ટ0૬દ્ાં ડ215€ ૦7 (102 

211005 ૦? 11008 )/” “પ્રિય વા પૂન્ય જનના મરણુથી, 

અયવા ત્તો મૃતયુવરાતાની કરણ સ્થિતિના સામાન્ય ભાનથી, 

ઊપજેહં ન્હાનું કસ્્ણુરસપ્રધાન કાવ્ય”-એવા સામાન્ય લક્ષણુથી 

શરૂ કરી, આખરે, “] 1005 છટ 1100૫1૨ પાલ્તા1&0010, 

હ્રઉર્ત 071 પ/130૫ ઇલાઇટ €)]૦૫૯૬૦૮૪''““મરણુનિશિત્તક 

કરૃણર્સથી ભરેલું, ધ્યાનાત્મક વા ચિત્તનાત્મક, તથા ટૂંકું 
અને વિલાપરૂષ નહિ એડવું--કાવ્ય” એવા વિશેષ, અતિરાય 
સંકુચિત, લક્ષણથી સમાસિ કરે છે. સ્ેડમત્ડ ગોૉસે બતાવેલા 
તત્તોમાંનાં બધાં સ્વીકારતાં હેનિસતનું “ત [૦100141811 જેઝ 
કાવ્ય ખાતલ થઇ ન્નચ $ તેથી એમાંથી એક તત્ત્ત- “ ?ર્ંટતા- 
દા1/ટ'-જે ઇતિહાસસિદ્ધ છે તે જ લઈ, એને પૂર્વે લક્ષણમાં 

#કમક અક ₹ ૦૦ ૦૦ 

* “જુએ ₹00/્ગ2૦૦તૉઢ ઉતા 8૦8 26 હિતાંપ૦૦- 
&*ંર્દાટ ૦0 727૮97. 

૬“૧૧ ઉડ ટા05/500'5 77 27727778 15 ૯%લાંપતંલ્ત 0) 
ઊડ 121૪13; 1111083/ &1 9૬૭0૪ (*ટકટતં ૭ દ ૦૦120101007 
દોટ્ાટડ,૧//01ત53/01111'57%૮5#, ણા ટ રુટ ઊં, 15 
& તૉ? ઘંયંડ 15 ૫૦૦ 0તંટ? & ઇ૫૪૭ ૦? 2100101 ૦ ઇ૪ 
ડઈછતં હા ર્દાટ3/. 277૮7725 હતં 4707727: “લાદ પંથ 



'પેદ્ધાત ડિ 

ઊમેરીને કહીએ કેઃ “ટફ” એટ્લે સરણુનિસિત્તક, 
ચિત્તતાત્સક કરૃણપ્રશસ્તિ* 

આ વચલા માપનું લક્ષણ લેતાંપ્ેનિસનતું “ 10 /2110:- 

[હૃ ''ગટટ/નું ઉત્તમ ઉદાહરણુ છે, એ આદર્શને જ સસક્ષ 

રાખી રા. તરસિંહરાવે આ કાવ્ય રચ્યું છે, અને એતું નામ 
પણુ ટેનિસનના કાવ્ય પ્રમાણે પાડયું છે. એમાં આકારની 

ચોજના “10 [12૦ ંથ” ખી છે, પણુ એનું સૌન્દર્ય તદન 
સ્વતત્ત્ર છે. બે કાવ્યની સરખાસણી અંગ્રેછ અને ગુજરાતી 

જણુનાર વાચક્ને બહુ રસિક થઈ પડે એવી છે, પણુ એ 

સરખામણીનો આનન્દ, વિવેચનથી ન્તણ્યા કરતાં, ખંતે કાવ્ય 

નાતે વાંચીને સરખાવવાથી વધારે સારો આવી શક્શે. 

હુવે આ ન્તતની [42૪7નું ઉપર જણાવેલ્રું લક્ષણ લઈ, 
એને અંગે વિચારવાનાં તત્તત આ કાવ્યમાં કેવાં છે એ નનેઈએ. 

એ તત્તત નીચે પ્રમાણુ:-- 

(૧» કાવ્યમાં કરેણુરસ ડેવો છે ? 

(૨) એ ક્સ્ણૂરસ વિલાપનું રૂપ તે। નથી લેતે! ? 

(3૩) એમાં ચિત્તત કેડું છે ? 

(૪) બધાં અવયવોની પરસ્પર ઘટના કેવી છે ? તથા 

આએ અવયવો મળી એક સ્વતત્ત્ર અવયવી -સ્વપર્યાપ્ત એક 

કાવ્ય-બને છે કે કેમ? 

આ ઉપરાંત, . 

(પડે એક સામાન્ય કાવ્ય તરીકે એમાં શું શું આકર્ષક છે ? 

૬૫૦ ૫8૩0-૦8 ૦૧ાંટ ૦૯5 ૦* પર&% દ 2€૮500થ 
ટાં૯્ટ9? ૦૫૬3૬ 1૦ ઇટ 10 -ત૪513).'' 
ક ઉ. 6: 8. ઝર ડત) 



કે સ્મરણસહિતા 

પ્રસિદ્ધ કહેવત પ્રમાણે “્હાને માથે સ્હોઠી પાઘડી? 

પ્ડેરાવ્યાનો કટ્ટપો દેખાવ ન .થાય તે માટે આ પ્રશ્નોના અહીં 
ટ્રેકમાં જ ઉત્તર આપીશું. 

ઉ ડશસણરસ':-ણંટટુ7 માં શોકની લાગણી સાચી હોવી 

' જેઇએ. પિતા ડુવિતા આ કાવ્યમાં એ લાગણી સાચી છે એમ 

કહેવાની જરૂર જ નથી. પણુ જે નિકટ લોહીના સંબત્ધથી 

એ લાગણી સાચી બને છે તે જ સંબત્ધથી આલંબન વિભાવના 
ગુણે।ની અતયુક્તિ થઈ કરુણુરસ બગડી જવાનો સંભવ હતો, 
પરતુ તેસ બગડયા નથી. મરનારના ગુણોનું કોઇ કોઇ સ્થળે 

વર્ણન છે તે કરેણુર્સને ધાધે, તથા એ રસની ભૂસિકા ઉપર 
રથાએલા રાત્ત રસને અતુકૂળ થાય, એટલા જ ગ્રમાણુમાં 

છે. વિરોષમાં, પિતાના શેોકેદ્ગારમાં મતુષ્યહુદયને સર્વત્ર 

અને સર્વકાળે સ્પર્શે એવાં જે તત્તો રહેલાં છે અને જે 

કસ્ણુરસતું ખરૂં સ્વરુપ છે એ સાદી અને અસરકારક ભાષામાં 

ડુવિએ પ્રકટ કર્યાં છે : 

કાલ્ય જે રમતો હતો 

પૂર જીવત જેસમાં 

આજ એ ચાલી ગયો 

હા! લાડકો સુજ રોષમાં. [ખે.1, શ્લે.૯] 

%* “ઉ ટટ 1દ્/ટ તં૦1૪, 
£પર્વર્ત૦ 01 2911 ઉ/લાલીની(ટ /૦#તંડ પ1 ધા 

૧/૪1 15 ડટા1૦૫ડ.” €77747/2૮. 

જવા આક્ષેપનો સંભવ ઊપજવે ન નેઇએ. 



કોળ ઓ! તું તૃત થા 

ખાળ સુજ સૌંઘો હરી ! 

માં પ્રહાર તવો તું દે ર 

તુજ સત્ત્ર વિસ્મૃતિનો ધરી. [ખં.૨, શ્લે.॥ ૨] 

ર્? વિશેષ અર્થમાં આપણે “81ટ#)/ ડું જે લક્ષણ બાંધ્યું 

તેમાં ચિન્તન એ એનું આવક્યક તત્ત્વ છે. અર્થાત્ એર્સાં કરણુ 

| રસે કેવળ શેોકોદ્ગાર મટી, મરતારની આકૃતિ ખડી' કરી, એનાં 
સધુરાં સ્મરણરૂપ બનવું ન્તેઇએ. તે એ બને છે. એટલું જ તહિ, 

પણુ “/&તંબતક્યંડ,” “ત ટા ૦” અને “1 ડદાંડંદ2” 

એ ત્રણની પેઠે આમાં ચિત્તન તે તત્ત્તવચિત્તન થાય છે. એટ્લે 

કે આ કાવ્યનો રસ જ્ઞુદ્ધ ક્રુણુ નથી-કરુણુ સાથે રાત્ત અને 

ભક્તિ રસનું સિશ્રણુ છે. કરણુમાંથી વેરાગ્ય ઊપજને શુદ્ધ 

શાત્ત વા ભક્તિર્સ ઊપજવેો એ રસનું સિશ્રણુ નથીઃ જેમ 

કે, નરસિંહ સેતા પુત્રના મરણુથી ઉદ્ગાર કાઢે છે કે- 
“ભલુ થયું ભાગી જન્તળ, સુખે ભજશું શ્રી ગોપાળ.” 

-ત્યાં ક્સ્ણુને પ્રસંગે, ક્સ્ણુ ઊડી જઈ, ભક્તિરસ જન્મે, 

પણુ કરણ અને ભક્તિરસનું મિશ્રણુ બને નહિ. પણુ “ટ્ટ)/- 

માં તો આ મિશ્રણુ આવશ્યક છે. તદતુસાર, આ કાવ્યમાં કરૃણુ 

રસ, શાન્ત અને ભક્તિ રસની બેવડમાં રહી, એ બે રસની 

અંદરથી-વસ્તે લપેટેલા સંગમનીય મણિની માકક-બહુ સુન્દર 
રીતે પોતાની છાંચ પ્રક્ટાવ્યાં કરે જે : 

નિત્ય નિત્ય યસમાલયૅ 

ન્તય જગતા જવ ત્તે ! 



સ્મરણસંહિતા 
કુ 

એથી શાસત નહિં મળે ? 
શું પ્રિયજનો ખોવાં, પ્રભો ? [ખં.૩,શલેો.ડપ] 

કવિને પરમાત્મામાં પુત્રનું વિસ્મરણુ નથી થતું, પુત્રનું 
દર્શન થાય છે, 

તાત-અંકે તું વ્યો, 

તદપિ મુજને પદ્ષદે 

તું હવે પ્રત્યક્ષ છે. 
નથી નણ ડું,-ઝુજ 6ર વદે. 

ને સદા અમ-આત્મમાં 

પૂર્ણ ઓતમેાત તું 
સૂક્મરૂપે ચિર વશી 

પ્રગટાવ્ય પ્રેમન્ત્યોત તું. 
[ખં.૩, શ્લે.૫૮-૫૯.] 

૩# હંવે આ મિશ્ર રસના કાવ્યમાં તત્વચિન્તનને 
ભ્રાગ છસો પાડી અવલોકીએ, તો એ તત્તચિન્તતને અંગે 

નીચેના સિદ્ધાત્તો કવિએ પ્રકટ ડરેલા નેવાસાં આવે છે $ * 

(૧) આ લિશ્વમાં કશું ચૂઢ નથી-માત્ર ગૂઢની સિથ્યા 

કલ્પતાસાંથી ધર્સતી ભ્રયણા ઊપજછી છે એમ જે નાસ્તિકતાનેો 

પૂર્વપક્ષ છે તે 'હુદચતે પ્રતીતિ ઊપનવી શક્તો નથી. પ્રભુ 

ઉપર શ્રદ્ધા અને “હુદયમતિ' પરજીવનનાં દ્રાર ઊધાડી આપે છે. 

(૨) એ દ્વાર ઊઘડતાં જણાય છે કે પ્રેસતું આલસ્બન 

નણ થતું નથી. પુરજીવનમાં એ પ્રભુને ચરણે વસે છે, અને 
આ છજવતતા સંખત્ધીઓનતા આત્મામાં એ આતપ્રોત રહે છે. 



ઉષેદૂધાત 

(3) સૃતુ અને દુ:ખ એ દયામય પ્રેજ્ુની રચેલી આ 

સૃષ્ટિમાં અસ્થાને દેખાય છે, પણુ ઊંડો વિચાર કરતાં એમ 
નથી. જે પ્રભુતું જ્ઞાન તર્કશાસ્રની હન્તરો વાદ્કોટિએ કરાવી 

શક્તી નથી, તે આ જગતમાં દુ:ખ અતે મૃતયુ કરાવે છે. 
આ રીતે અનિષ્ટ દખાતા આ ખંને પદાર્થોનું વિશ્વમાં ઉત્તમ 
પ્રયોજન છે. કુવિ કહે છેઃ , 

““ઓ મૃયુ! ઓ દુ:ખ! ભલે જ સ્હાલો! 
આ વિશ્વમાં પૂર્ણ પ્રતાપ ધારો! 

તમે ખરાં બન્ધુ ગણી વધાવું; 
દષ્ટ્રા કરાલ નિરખી નહિં ખિત્ત થાઉં. 

[ખંડ ૨, શ્લોક ૨૬] 
દખ એ ઔષધ સમાન છેઃ 

ર્ગશાન્તિ સધાવવા, 

આત્મબલને પોષવા 

' પાર્યું ઔષધ્ર પીડું તે 

સુજ વેદને દઉં દાષ કાં ? 
પી [ખંડ ૨, શ્લોક ૩૨] 

સૃત્યુ એ જીવનસિત્ધુમાં ખુદ્બુદરુપ છે. જેમ ખુદ્છુદ 

તે સિત્ધુ જ છે, તેમ મુ એ પણુ જીવન જ છે, જીવનનું 

જપાન્તર છે અને નામાન્તર છે. પરમાર્યદછિયી સનાતન 

જીવનનું સંવેદન થતાં મૃત્યુ એવો પદાર્થ જ રહેતે! નથી. 

ચૉગમ નાંખી નજર નિહાળું હું- 

મૃતયુ ક્યહાં રહું રે લોલ? 

સાયાદેદ ધરૈતું એહ જ 

મૃત્યુ મરી ગયું રે લોલ. 



“...  સ્મરણસહિતા 

યો “દીઠું * છવતંતત્વ. ક 
“સત્ય - પ્રકારિયું ૨ - લોલ; 
.. અમરપણેં પ્રગટ્યું પરછ તત્ષણુ . 
સંતુ મરી ગયું રે લોલ. 
ક _[ખં. ૭, શ્લો. ૫૨-૫૩]. 

ઉ મુલ ભલે હો, પણુ પિતા પહેલાં પુત્ર જાય ય એવો. 

પીત ક્મશા સાટે? આસ શંકા થાય છે. પણ્ વસ્તુતઃ; 

.,ત્રશુના મંગળ નિયમ ઉપર શ્રદ્ધાથી આ પ્રશ્ચ વિચારવામાં આવે 

“તો આ જીવન અને પરજીવનતો સંબન્ધ સમજાય: 

ગીત એ નથી વિર્સિયું, 
વ્યર્થ નથી સ્વરચોગ એ, 

* અધિક ઉદ્ઠમ પામું 

સંગાતનાથક ત્તે સુણે. 

શર્ત જીવન તો. ખરે ન 

'સાત્ર-- પૂર્વાલાપ જ્જ; . 

પૂર્ણ ગીતસમૃદ્ધિ તો 
પર્કાલસંગીતતે વસે. * 

[ખં.૩, શ્લે.૨૦-૨૨] 

મૃયુ “ના પૂર કરે 

જવનું ,. જીવન ગહિં;' 
. અધિક અધિક વિકાસની . 

ને ભૂમિ અન્ય; જવું તહિં; * 
[ખૈ.૩, શલે. ૨૭] 



કપોાદ્ધાત ત 

અુર્ણું થઈ મુજ બાળને 
આંહિં આત્મવિકાસ ને ! 
અધિક ઉદ્ઠાન્તિ થવા 

તાતે લૌધો નિજ પાસ જે! . 
[ખં.૩, શ્લે।. ૩૯] 

(૫) આ બ્રહ્માહ્ડ તે પરમાત્માતું સંગીત છે: વિવિધ 

સૂરની નિત્ય વિક્સતી સુરાવટ છે, પૃરમાત્મા એ સંગીતનો 

ય્।જક, નાયક, શ્રોતા, અને અતુમત્તા છે;  * 

ચન્ત્ર આ બ્રહ્માણ્ડનો 

ગૂઢ નિયમે ચાલતો, 

એક લક્ષ્ય. સ્થળ ભણી 

જતો વિકાસે સ્હાલતેા; 

અણુગણ્યાં બ્રહ્માર્ડના 

ગણુ રહ્યા આ તરવરી, 

એહ લકહ્ય સ્થળ ભણી 

ચાલ્યા જતા પદ સ્થિર ધરી. 

માનવી જવનતણેુ। 

ભવ્ય જે ઇતિહાસ તે, 

અધિક એથી ભન્ય વળી 

ભાવિતણે। જ વિકાસ તે, 

નિચમવરા ઉદ્ઠાત્તિમાં 

મેળ હેના છાજ્તો; 

ઘટ્તિઘય્નાયાગ ચ્યૅ 

સંગીતસ્વરસમ રાજતે।. 

શ૪ 



હિર પેણુ એની ઇચ્છા સાથે આપણી ઈચ્છા” ભેળવવી એ 

મતુષ્યનો પરમ ધર્મઃ. 

ર સ્થળમાં નાપિયું 
_નિચમ્તું સંગીત” એ, રે 

પ -સ્વર્ ''એ શીતનો 
. નિચંતાનો, . અરે, * 

્ જી સ્વર્ જ પ્રધાન છે, 

જ તે સંગે ડૈથ્યા, * 
“ વીદ્કરોમળરુપ સહુ 
બતંતા વિકારો નવનવા. 

ગૂઢ જે કેઇ થોજના 
ભવ્ય - એ ' સંગીતની, 

એક ચેદજક દિવ્ય તે 
 સંગીતતાયક ર્રૂ ખની. 

દિગય . તોચક ગીતનો 

“ સ્તેહવાત્સલ્યે ભર્યો 
ગીતતે 'અતુસોદતો 

 સુણતે રહે ત્હાં તો ખરે. 

.. ખિં.3, શ્લે. છથી ૨૦-૬૨,૬૩,૬૪,૨૩] 

(9 પરમાત્માની ઈચ્છાતે વશ થું કે શરણુ થવું એમ 

ક 

ગમમાં 

“ભેળું ઇચ્છા સાહરી, 
બે પ્રવાહો: એકઠા 

થાતાં" મધુરતા છે ખરી; 



ઉપોદ્ઘાત 

ઈરાની ઈચ્છાતણા 

સ્વરની સંગે મેળવું 

સ્ડારી ઇચ્છાના સ્વરે; 

સંગીત એ તે] અવનડું, 

[ખે ૩, શ્લો. ૩-૪] 

૪. હવે આ કાન્યનાં અવયવોની પરસ્પર ઘટતા તપાસીએ 

તો તેમાં બહુ સારું ક્લાવિધાન નજરે પડે છે. કરસણુના 

ઉદૂગાર્ અને જ્ઞાનનું સમાધાન---એવા ખે પરસ્પર અર્સભિત્ત 

કૌશલ્યહીન વિભાગ નથી. પ્રેકૃતિતાં ચિત્ર, કરણના ઉદગાર, 

મરતારનાં સ્મરણુ, સૃત્યુ અને દુ:ખથી ઉત્પન્ત થતા તત્ત્વ- 

જ્ઞાનના મહાપ્રશ્નો, એ પ્રશ્નોના હુદયમતિએ આપેલા ઉત્તર- 

વગેરે તત્ત્તા એક ખબીન્ત' સાથે કુશળતાથી ભેળવવામાં આવ્યા 

છે. કોઇ ભાગ અસાધારણુ લંબાવવામાં કે વિસારે પાડવામાં 
આવ્યો નથી. વિચાર કે છન્દની એક્સ્રી નીરસતા ન થાય 

તે માટે, વચ્ચે શુગાલ-સત્ધ્યાવતીતું આખ્યાન અને ભૈરવી 
ગરખી વગેરે રસિક અંશે દાખલ કર્યા છે-જે, એક સુન્દર 

વાડીમાં ન્હાનાં સ્હાટાં જશક્ષોની વચ્ચે રમણીય ટેકરી અને _ 
નિર્મળ ઝરણાંની માફક, સમગ્રની એકતાનો ભંગ કર્યા વગર 

હૃદયને આનન્દ આપે છે. ર 

પ* છેવટે, એક સામાન્ય કાવ્ય તરીકે આ ડૃતિમાં શું 

થું આકર્ષક છે એ નોઇ આ અવલોકન સમાઝુ કરીએ : 

(૧) તેમાં એક તે।- કર્ણુ અને શાન્ત તથા ભક્તિ- 

રસની અદ્ભુત સિલાવટ-જે ઉપર ખતાવી-એ આપણું 

ધ્યાન ખેંચે છે. 

૬૬ 



સ્મરસુત્રંહિતા 

(૨3 પ્રફ્તિના સુન્દર દેખાવાનું ચથાચિત વર્ણુત એ એનું 

ઔજા' રમણીય તત્તત છે. રા. નરસિંહરાવે પોતાર્નાં કાવ્યોમાં 

મનુષ્યફુદયના અસુક અમુક ભાવો બહુ સુન્દર રીતે પ્રકટ કર્યા 
છે, પણુ એમની કવિ તરીકે વિરિષ્ટતા પ્રકૃતિના કવિ તરીકે 

અધ્રિક છે. તેમાં પણ વિરેષ વિલેોકન કરતાં જણાય છે ડે- 

પ્રકૃતિતા નવા નવા પ્રદેશે! શોધી, એનાં નવાં નવાં રુપ નવાં 

અને પ્રકટ કરવાં એ રા. નરસિંહરાવની કવિતરાક્તિનું લક્ષણ 

નથી. પ્રકૃતિના અમુક અમુક ગરદેશ ઉપર જ એમની આંખ ઠરે 
છે, પણુ ન્ત્યાં ઠરે છે ત્યાં પૂર્ણ અને સાચા આતન્દથી ઠરે છે. 

એમનાં કાવ્યોમાં ઉષા-સિન્ધુ-ચન્દ્રિકા-તારા-મેધ વગેરેનાં 

વર્ણુત વારંવાર થતાં વાંચી કેટલાક વાચકોને ડંઢાળો આવે છે, 
પણુ તેઓને પ્રડૃતિના આ વિશિષ્ટ પદાર્થોમાં મતુષ્ય-હુદયને 
આનન્દ આપવાની જે અખૂટ અને સનાતન રાક્તિ ભરી છે 
તેનો અતુભવ થયે હરો કે ફેસ એ વિશે શંકા ઊપજવા જેવું 

છે. અક્ષર આનન્દ આપનારા આ પ્રકૃતિના પદદાર્થોમાંના 
કેટલાક-સિન્ધુ-ઉષા-ચન્દ્રિકા-ધનખંડ-આ કાવ્યમાં પણુ દર્શત 
દૃ ૪, પણુ એના ઉપયોગ આછે, રસને દબાવી ન રે એવો 

છે; બલ્કે, અવે આલેખેલા મતુષ્યહુદયન! સુન્દર અને ભવ્ય- 

આદર અને ગંભીર-ભાવે!ને વધારે રસિક ખનાવવા માટે નેઇતી 

અવુરુષ ભૂમિકા પૂરી પાડે છે. 

(3) ત્રીજ'-રા. નરસિંહરાવની ભાષા-હત્તમ સંસ્કૃત કવિની 
ભાષા છે. જેમને સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન નથી તેમને એ ભાષા 
કૃત્રિમ લાગે એમાં તવાઇ નહિં. પણુ સંસ્કૃત સાથે પ્રેમ અને 
પરિચય ધરાવતા વાચકોને તો એમની શબ્દની પસંદગી એવી 

કાક 



ઉપોદૂધાત 

ક્ષ ચથાર્થ રૃચિર અને સૈણ્ઠવવાળી લાગે છે કે એમનાં કાવ્યોમાં 
અર્થ અને શખ્દ વચ્ચે અધિક સનોહરતા કેની ગણવી 'એ એક 

પ્રશ્ન થઈ પડે છે. રા. નરસિંહરાવનાં કાવ્યોમાં દરેક ભાવ, 

વિચાર, આકૃતિ, ક્રિયા અને ગુણ માટે એવે! ચથાર્થ શખ્દ પસંદ 
કરેલો! જેવાસાં આવે છે કે એ ઠેકાણે ખીન્ને ર્ચવતાં વાચકતું 

ક્ોશજ્ઞાન ડુંઠિત થાય છે. વળી જેવી શબ્દની પસંદગી છે તેથું જ 

નોહર છંદ અને સંગીતનું માધુર્ય છે. છંદમાં ખંડહરિગીત અને 

ઉપનતિ-વસન્તતિલકા આ કાવ્યમાં ગ્એેમસને ખાસ પ્રિય થએલા 

નેવામાં આવે છે. સાદા તેમ જ ગભીર હૃદયના ભાવ અને 

સૃછિના દેખાવ સાદી રીતે વર્ણવવાને માટે આ વૃત્ત બહુ અનુ- 

કૂળ છે. પણુ ન્ન્યાં કલ્પનાને પરમ શિખરે પહોંચવાની જરૂર 

જણાઈ છે ત્યાં ઔચિત્વવિચારપુર:સર ભૈરવીની યોજના કરી 
છે. એમાં ભક્તિ કસણુ અને વાત્સલ્ય કેવી આર્ઠ્ધતાથી અને 
સુકૃમારતાથી પ્રકટ થચાં છે ! સાંભળે: 

મંગલ મન્દિર ખોલે, 

દયાસય ! 

મંગલ મન્દિર ખોલે ! 

જીવનવન અતિ વેગે વયાર્વ્યું, 

દ્દાર ઊભા ચિશુ ભોળે; 

તિમિર ગર્યુ ને ન્ન્યોતિ પ્રકારયે।, 

શિશુને ઉરમાં લ્યો, લ્યે।. 

દયામચ ! 

મંગલ મન્દિર ખોલે ! 



સ્મરણુ્સંહિત! 

તામ મધુર તમ રટ્યો નિરન્તર, 

શિશુ સહ પ્રેમે ખોલે; 

દિવ્ય તૃષાભર આવ્યે! બાલક, 

 શ્વેમ--અમીરસ ઢાળે. 

દયાસચ ! 

મંગલ મન્દિર ખોલે ] 

આપણે પણુ આ છેલ્લા જ શખ્દાથી-પરજીવનની 

ઝૉખી કરતા કરતા-આ અવલેોકત સમાસ ડરીએ અને છેવટે 

કઠોપનિષદ્ની ક્લશ્રુતિ ઉચ્ચારીએ કે 

હૃત્યુપ્રોસાં નસિવેતતોડથ અરૂ વિયામેલાં વોમવિષિ સ સત્લ્તણૂ। 
ત્રહપ્રાતો વિસ્ગોડ્મૃદ્રિૃત્યુરન્યોડવ્યેન યો વિષષ્યાત્મસેવ ॥ 

આનત્દરંકર્ ખાધુભાઇ જૈવ 

ઝર 



સ્મરણુસંહિતા 

ખે બોલ : 

ર્મેઃ જણે ક્હયુંછે-“ત્હમે હસશે! તો જગત્ હમારી 

સાથૅ હસશે; સ્દત કરરેઇ, તો એક્લા જ સૃદત * 

કરવું પડરો.” આ કરણપ્રશસ્તિ પ્રસિદ્ધિમાં મૂકતાં આ 

સંભવનું વિસ્મરણુ થયું તથી. આ ખંડકાવ્યમાં સ્દનતું 
"સ્થાન પશ્રાદૂભૂમિમાં જણાશે એસ આરા છે. આ કાવ્ય 

સસાન દુઃખવાળાં અત્ય સતુજખબન્સુભગિનીઓમાંથી કોકને 

પણુ આશ્રાસન આપી શકશે તે! કાવ્યપ્રસિદ્ધિ સફળ થઈ 

એમ છું માનીશ. 

પોફેસર આણંદરાંકરે ઉપોદ્ધાત તથા ટીકા પોતાના 

ઉત્સાહથી પ્રેરાઈને લખી આ લધુ ગ્રત્થસાં કીમતી ઉમેરે 

કર્યા માટે ઉપકાર્ માનવાનું આ સ્થળ નથી; એ તો આ 
પ્રસંગે સહકારીને સ્થાને આવ્યા છે. માટે મૌન જ ઉચિત છે. 

ચિત્રેની યોજનામાં સ્ડને મિન હાજછમહસદ 

અલારખ્ચયા શિવજીની આર*ભથી તે અત્ત સધી ઉલટભેર 

સદદ મળો છે, તે સંખંધે પણુ ઉપર કહેલી વૃત્તિ જ ધાર્ણુ 

કરીને રણુછું. 

જૂ 

૩૧ મી આગસ્ટ * ૨૬૧૯૨૫ તઃ ભા? 



સ્મરણુસંહિતા 

બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના 

"1 હેલી આવત્તિ ખપી ગયા પછી લાંળે ગાળે આ 
ખીજ આશૃત્તિ પ્રસિષ્દ થાય છે એથી વિદ્ેષ કાંઈ 

કહેવાને માટે અત્યારે પ્રસંગ તથી. નવી આકત્તિમાં વસ્તુમાં 

ફેરફાર કર્યા તથી; કોઇ કોઇ સ્થળે ગ્હૈ જે નોંધ લખેલી 
તે બધી તે તે સ્થળે છાપેલી છે. ધણે ભાગે ટીકા વિભાગમાં 
આવી નોંધના સમાવેશ થયો છે, અને તે બધી મૂળ ટીકાથી 

| જીદ્દી છાપેલી છે. 

પ્રકાશ8-મેસર્સ સી. જમનાદાસની કંપનીએ પ્રસિદ્ધિ 
“રઈ ૪” 

માટે જે કાળજ રાખી છે તે માટે એએ નો ઉપકાર માનું છું. 

આ આજત્તિનાં સ્રફ્ "સુધારવાનું કાચ રા. ભાનુર્ાદર્ 

બાબર્શંકર વ્યાસે કર્યું છે તે માટે તેમનો પણુ જાભાર 

માતું છું. ર 

મરીત વિલા 8 ક નર્સિહરાવ ભોળાનાથ 
તા, ૩૧-૨૨-૨૯૩૫ 

સક કક 



૭૫1૧૬૯૬ &્વતં ટપટતાવછુ 3181, 

“પાવત ૦૧૪ ર્વંટ&ર" લદ £9* 103૯! 

41લં 10837 13€*€ ૯ 10 1008318 ૦? ટ 081" 

૧/૪ઊલત 11201 ૦૫1 ૬૦ 5૯8. 

થત 

120% 380” /£૦૧1 ૦૫૬ ૦૫1 ૪૦૫૧૯ ૦? 11110 હં ગિંક્રટટ 
“11૯ 100તં 11837 ૯8 1100 દ્વિ, 

1 [1002 ૫૦ 5૯૪ 1157 ૦ ૭્વિટટ 1૦ 2િટટ 
૧૪૫0320 1 183૫/€ ૦૮૦૩5૬ ઘટ ઇદ”. 

77/7#74'5772. 
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ક 



તક 

સ્પરરિતા * 
. ખંડ જ. લે 

*૧: 

પં દ્ધ દિતીત) - 

ઇજા” ઉલ્લાસથી 
. સિન ઉ પર્  રાજતા ' 

ક હસે ઉજ્ત્જ્વલ પાસથી 
_અણુગણૂ તરંગો આજ આ; 

છાસ કાલે ૯ શતું, . 

ી લસે; 
સરિત તરંગો ! અન્ધુ મુજ ! 

ત્ કરજે £ કમા, ઉર ના હસે, 

ના હમે ઉર સારં 
. .- આજ. હું લાચાર છઃ 
જ સજે ઉર્ સાહે, 

પ્રારુ અક કૅ ભાર હુ. 



સ્મરણસંહિતા 

તમ સમા ઉલ્લાસથી 
નાચતો જીવન-ઉરે 
અન્ય 'સિન્છુતરંગ હા! 

આજે ન જીવનમાં સ્ઝુરે! ૪ 

જાગતાં એથાર કે 
'દાખતો ગ્રુજ ઉરેને; * 
અણુદ્દીઠો પાષાણુ કે 

શકે નયનના પૂરને. પ 

વાણી વદવી ના ગસે, 
મૂક ભાર વહું ઉરે 
તદપિ વાણીરૂપમાં, 

એ ભાર ઉર હલકે કરે. ૬ 

છ 

ક 

કાલ્ય ને દિન આજને।- 
ભેદ બેમાં શૈ! પડચેો? 
નાચતું ઉર થૈભિયું; 

ગૂઢાથ' કોને એ જડ્યો? ૪ 



માચરો 
જવના 

સુખ ઉપર છું વ્યાપશે 
કુભ ચન્દ્રિકા સુખષડાસિની? 

કાલ્ય જે રસતો હતો; 
પૂશ્ જવનતજોગમાંઃ 
આજ એ ચાલી ગચેો 

"1! લાડકા સુજ રેપમાં] 

પેકું રાતું ખિગ્મ બે! 
ચિન્ધુમાં ટી જ ડ્ર 
પાછું કાલ્ય પ્રભાતસાં 

ઉલ્લાસભર થાશે છતું. 

બાળ સુજ લુમ જ થયે 
ઝૃત્યુતા પટ્ટ પાછળેઃ 
થું છતા પાછે! થશે ? 

હમને કરી શું એ મળે? 

તારકિત રજની પટે 
કાત્યસંગીતેોઃ! ઝુથે 
કવિજનેો ઉલ્લાસમાં, 

સુજ્ને ન તે શ્રવણે પડે. 

હટે 

સ્મશ્સારિના 



ટ સ્મરણ તં જ ૬ 

જિદ્ગી આ જગપટે- 
ખાજી છે અસમાન સમે; 
શક્તિસંગે " ખેલિચે, 

અણુદીઠં ને બળવાન જે. 

સાહુથી નિજ માનિયાં 
શૈગટાં જે આપણે, 
શક્તિ તે મન ધારિયાં 

હા! લે હરી ખીજી ક્ષણે ! 

દાવ રમિચે નવ નવા 
શેગટાં જ ખચાવવા, 
ગૂઢ શક્તિ સમથ એ 

ના દે કેઈ પણુ ફોવવા. 

છુ 

"૩-૦ 

માત, ભગિની, મિત્રને 
ઉર્ પડ્યા આઘાત તે 
તું ન શું જાણે ક્દી£- 

ને શ્ન્ય મૂક્થો તાત ત્ડે. 



ી 
* ર 

“ઝક ૧૦૧૩% 
સિ રે 

ને ક 

શ 

ક 

ક નદ 
ઝત ક. મભ 

શ ક 

પ 

ક “ધ ે્ય.-કુે ડવા અક----૩૩. 2 

ઝેન 

1 

દ. -#રૂૂ્સ્ન્્ન- મ્---ટ' 

દ્વ. સખ .૧-,-૯ન્સક- 

99. ક કઝા. 

તિ 

કી ૬ પ 
'“*&..*58. ૧૧3૦૦ 

ખૂંડન્ર શ્લોક * ૧૩-૬૫ 



“સ્મરણસાહુતા ” 

ા . દલ) .. ડર 

પી ને ક ઃશહી પકડી રોઇ? ક 

(8. 5. એ વાલને. પરી. ઉછંગ અમૌધ:. આ
શા, પ જ 

ખેડી 'પલાણી. મિડ ગોળા જ નેન પઢા,
 ક ફે, પ 

દશે ચિત્ર બાળ! તુજનેગાતિયે જે. જહાં... ન 
1... શચ્યાસમીપ - લટકાવી હમેશ રાખ્યું): ન ન 

હહેને- વિલે” 'ઉર્' આ. ફુ 'ઊભરાયં જ 

૬ ઝય્ડાં એ પ્રવાહ, વહશે?-& કંઈ. નૉ ઊં કળાય.” જ જા 
જ, ૬. દિ 

ડ્ર કી ફે 

“ક. .' (ખંડ હશ)” 
હ 

.લન્તું એ અવશ્િણ હા ર ક 

યા આશ્ઞાતણે, ડિ 
ખાળ ! તુજ : જે તાંતણે - રી 

આધાર . . જીવનનો, ગણ્યે. ન 



ભયા ક સ્તક _«...& 

ક 
જ. 



ન વાય” એ. નીરસ ' થયું. 

એ (મનું... સંગીત. તુજ. 
છે મૂકે તે. પણું સ્થિર ચલ ી 

શામ. પડ વિસિરાતથાં 

માર્ગે” સુજન જે] આવરે . 

_ ભીંય દઢ. દ 

આ. કોણ રથી. ઊભી. કરે 

દ્રાર" ફિ ભાય. પ 

જોણું: એ; રડશે દ 

“દિવ્ય: ખળથી' ભીંત્ય એ,” 

હાવ, કયુ. તોડી, ચાડેશે. દ 

ન દ્રાર. દેખું. ખે ડો 

“ૂવજતાછું માર્યું: 



સ્મરણસંહિતા 

ફૂચિચો વિધવિધ લઈ 
ઊઘાડવાને હું મથું. ૪૦ 

ઊઘડે નવ દ્વાર એ; 
પાય સુજ નીચે સરે; 
કચ્ડાં કળુછું કળણુમાં ? 

સુજને ખખર કંઇ નવ પડે. ૪૨ 

ધર્મખળ ! સુજખન્ધુએ।! 
દિવ્ય શ્રદ્ધા ! સાત એ ! 
કળણુકર્દેમ ડૂખતો 

જો રેક્ને ધરી હાથ એ! ૪૨ 

રે 
હ 

* ખન 

મધ્યરજનિ -- ઉછંગમાં 
? તારલા ચસકો રહ્યા; 

ઘોર સિન્ધુતરંગમાં 
ઘ્રન ઘોષ કંઇ ઘુરકો રહ્યા. ૪૩ 

એ નિહાળું, એ સુણું, 
સુણું નિરખું ત્ય્યાં ત્હેને; 



સ્મરણતાહવા 

પદપદરે પ્રત્યક્ષ તું; 
ડયમ માતું તું નથી કે। ક્ષણે ? 

ચન્દ્રમાં, રવિખિમ્ખમાં; 
રાત્રિચે ને દિન ઊશગ્ચે, 
શેધિયો તુજને ખધે, 

પણુ ગૂઢ તું કરહિં નવ જડે.- 

“ગૂઢ શું છે, પૂહ હે!” 
વાણી હેવી શી થઈ! 
તિમિરમાં તારક થકી 

પ્રગટી અને ડૂબી ગઈ! 

“મૂઢમાનવ ખાળ એ!” 
વાણી પાછી ઊપનીઃ- 
“ભસ્મ થયું તે શું હુવે 

ફ્રી રૂપ ધરશે માનવી? 

૨૬ 



સ્મરણુસંહિતા 

ફૂચિચો વિધવિધ લઈ 
ઊઘાડવાનતે' હું સથું. 

ઊઘડે નવ દ્વાર એ; 
પાય સુજ નીચે સરે 
કડાં કળુછું કળણુમાં? 

સુજને ખખર કંઇ નવ પડે. 

ધર્મખળ ! સુજ બન્ધુઓ ! 
દિવ્ય શ્રદ્ધા ! સાત ઓએ ! 
કળણુકદૈેસ ડ્રૂખતો 

જા શેકજે ધરી હાથ એ ! 

2 

*પુઃ 

સધ્યરજનિ -- ઉછંગમાં 

ક તારલા ચસકી રહ્યા; 
ઘોર સિન્ધુતરંગમાં 

ઘન ઘેષ કંઇ ઘુરકી રહ્યા. 

એ નિહાળું, એ સુણું,_ 
સુણું નિરખું ત્ય્ડાં ત્ડેને; 

૪૨ 



સ્મર્ણુસાંહપા 

પદષદે ગ્રત્ક્ષ તું, 

ક્યમ સાતું તું નથી કે। ક્ષણુૃ? ૪૪- 

' તદપિ રજતીકુડરમાં 
શેધ કરતો તાહેરી, ઝુ ભસ્ચો તારકે તારકે; 

નવ ભાળ લાગી કહિ ખરી. ૪૫ 

ચન્દ્રમાં, રવિબિમ્ખમાં, 
રાત્રિયે ને દિન ઊંગ્યે, 
શેધિચો તુજને ખધે, 

પણુગૂઢ તું કહિ નવ જડે.- ૪૬ 

“ગૂઢ શું છે, મૂઢ છૈ? 

વાણી હેવી શી થઈ ! 
તિસિરમાં તારક થકી 

પ્રગટી અને ડૂબી ગઈ! ૪૭ 

“મૂઢ માનવ ખાળ એ !” 
વાણી પાછી ઊપનીઃ- 
“ભરમ થયું તે શું હવે 

ફરી રૂપ ધરશે માનવી? ૪૮ 

શરૃ 



સ્મર્ણુસંહિતા 

આત્મ નવ નજરે પડે; 

ધમેની બ્રમણા ખધી; ક 
દેઠુ ભસ્મીભૂત તે 

નેવ આવશે જગમાં ડદી.' ૪૯ 

વીસરી ' જ ભસ્સને, 
માણ્ય સુખ જીવતવલણું, 

નયનથી દીસે નહિ 
'તે તાસ્તિનાસ્તિ, ખરું ભણું. ૫૦ 

તિમિર નર્થી, નથો ભીંત્ય કે 
દેણિ ત્ડારી આગળેઃ 
ાસ્તિલાનું સત્ય જે, 

તો ભીંતતિમિરા સરી પડે, ૫0 

ભી'ત્ય નહિ, તે દ્વાર શું ? 
દ્વાર નહિ, પછી ફકરચી શી? 
જીવવું, સુખ સેવવું, 

એથી મધુર સ્થ્રિતિ ખીજી શી??”- પર 

વાર્ણી લુત્ત થઈ ગઇ, 

નવ પ્રતીતિ ઉર થઈ 

કક 



: સમરણુસંહિતો 

ન નવા. કમાં, ડી, પ દુ 

મિ સહ,” 
પૂર્વમાં પ્રગટી. : ઉષા; 

ઉ ને . અવર. વાણીલણા 
] મુરા સ્વરે શ્રવણે. ધશ્યાઃ:- ૫૪ _ 

ી 
। 

ર. આશા તજ નહિં; 
હ. 7 | _વિમિર સહુ સરકી જશે, 
ડે ખંધ * ન .ઊંઘાડવા મ 

ક જ 
ફેચો આયુ-કર 

ર વિશે. જ 
કે 

ફયા લઈ દાડ રી 
કોર ,-- તે આશું દીઠુ' ક 

 દિન્ય સન્ડિર, 'આગળે. 
ન સંગીત થાતું કંઇ “સીડું' 1. ૫૬% 

. [ભૈરવી દ ર 

ર ક ના 
મંગલ મનિ દર: ખોલે ! ર 



સ્તક 

જીવનવન અતિ વેગે વટાવ્યુંઃ 
દ્રાર ઊભો શિશુ ભોળેા; 

તિમિર ગયું ને જ્યોતિ પ્રકાશ્યો, 
શિશુને ઉરમાં લ્યો, લ્યો, 
દયામય ! 

મંગલ મન્દિર ખોલો ૫૭ 

નાસ સધુર તમ રટચેો નિરન્તર;, 

શિશુ સહ પેમે બોલે; 
દિવ્યતૃષાભર આવ્યો ખાલક, 

ગ્રેસ-અસીરસ ઢોળે; 

દયામય | 

મંગલ મન્દિર ખોલે!” સટ મ 

[ ખંડ હરિગીત] 

દિવ્ય દીપ્તિથી દીપતેો 
ખાળી સ્ુજ ઊભો રહ્યા, 
દિવ્ય મન્દિર ઊઘડયું, 

ને તાતચરણુ એ વન્્યો. ૫૯ 

ન શ 

૬૪ 



ના 
દપક. ભક. 

----.. -- 2-5-ૂ-- ગઝબ આવમવન- ખક ---૮-૦૦૦- 

્લ્ષેક* ૬૦-૬૨ 
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વિસારી સર્વ એ વ્હાલાં, 

જે! સતાતત શાત્તિમાં 

સતેો,-સતે.,-નહિં જગે; 

દિન્ય ગાન સુણે ઊંડાં. 

“-હુદયવીણા 



[ખેદ હરત. 

. ફે પહોતિક હુપ્ તુજ 
રૂપ કે'યું હવે સશ 

ને સેટના :' પરેલેો કમાં" 
પ જ એળખ કઇં થશે?: 

! રહેના ' કસિતિન પર, 
(ડુ સ્મરણુ શું રડશે? 

' દેહ” થાતો. “લુપ -' શુ 

તુજ સ્મંરણુ- પણું ફસ જઃ થશે, 

એં!  ખચાવો ર૪ જ 
' હીન 'વિસ્ષ્ તિમાર્ગથી; . 

:“દૃશ્ટિપથથી' ક 
ક નવઃ વીસરું ક વો સ્થિતિ:- 

ક કખળળથી' ખલેવતી... 
ર ' શક્તિ સ્મૃતિની. માહરી 

“ .. સૂર્તિ તુજ 'શું.તહિઃ કર 
મ ઊભી; ખી . શાશ્યત: પી 

ન અ પ જ ર હ 



સ્મરણુસંહિતા 

ને સખળ સજ આત્મ આ 
આત્મ તુજ સંસુખ કરી, 
દર્શનો પ્રત્યક્ષ શું 

નહિ થાય છખિ અભિસુખ ધરી? 

દેડુ ભસ્મ બની જતાં 
તું ખન્યો જ અસત્ય શું 
કેમ એ કલ્પી સકું? 

તુજ સત્યતા હું ડયમ ભૂલું ? 

તું નથી જે સત્ય, તે 
આત્મ સુજ, પરમાત્મ; ને 
સર્વ છે જ અસત્ય;-એ; 

સુજ હૃદયમતિ કહે, ના બને. 

કાળ શું નિજ બળવડે 
સ્મરણુચિત્રાો ભૂસશરે ? 
એમ ને સત્ય જ હરે; 

તો દેડે સહુ સઘળું જશે ! 

હદય એ માને નહિ, 
આત્મતત્ત્વ સ્વસિદ્ધ છે; 
અન્યમત, સુજ મન કહે, 

ઉપપત્તિકેરી વિરુદ્ધ છે. 

ન્ન 





હાં!એ. _નિર્ચક હું. ગણું રા 

ક મરણકોષપક ફાળમળ 
ઝન. ડચ સુજને. કરી; ૬“. 

ચિયજતે! નિર ૨. ન 

જજ સત્યમાં એ શુ શુભ” પ “૨૨: 

જ કોળ 1 લું. તે થા. 
બાળ. ગુજ મૉંથ્રે. હરી." ક 

. માં પડારઃનવેં: તું. દે ક 
ડુ મંત્ત્ર દ વિય તિત. ધરી. ક 

શું રજ. સહું: ક ક 

“વીચ “:. . જગદુઃ ખને; 2“ 
- એક પ્રિયંજન-આત્મને. જ 

નવે વીસ. હું કો ક્ષણે. ક 

ક ર ફાતયેનપેઈ  સહિયા 
ક અશ્રુજળ.. રલાવીને .*-.-- 
 કમરણુ ' સૉંઘા “ ળના. 
તાર્જા નિરસ: છો" એસે: ૨૪ 



સ્મરણસાહતા 

અશ્રુ ઔષધ દુઃખતું, 
સ્તેહુવેઘે _આપિયું; 
અશ્રુરૂપે વહી જતું 

વિષ ઉર વિશે જે વ્યાષિયું, 

હા ! સ્મરણુ તુજ ક્ષણુ ક્ષણે 

ઉર વિશે જ જગાડીને 
શૈક તુજ વિચ્છેદનો 

ભૂલી જશું ષૃતિ ધારીને; 

હા | તદપિ શુ' શક્ય છે 
સ્મરણુ હેવાં સેવવાં, 
જે મસહિંથી ટાળિચે 

ક ટુ બિન્દુ દુઃખતણાં નવાં ? 

સ્મરણુ ને શેકાશ્રુનો 
ભેદ કરતાં ડય્ડાં શીખું ? 
ક્ષીરનીરવિવેક એ 

પ્રભુ ! તુજ ષુપાર્થો કરી સકુ- 

હ 

૧૫ 

?૬ 
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મરન 

[ ઉપન્નતિ-વસન્તતિલક! ] 

શુગાલસન્ધ્યાવતીની _ પરીક્ષા 
લેવા અઘોરી ખની માગી ભિક્ષા 
પ્રચંડ રૃવે સુતમેધડેરી; 

તો એ ન ભક્તિ ડગી બે જણુની અનેરી; 

અર્પ્યો ખુશીથી નિજ ખાળ સંઘે, 
ન અશ્ચુ ઢાળ્યાં, હુંદયે ન શાકે; 
પ્રસજ્ઞ ઈશે થઈ શેક ટાન્યો; 

એ ખાઇને જ નવજીવનમાં જગાડચો. 

જાહોડસ્નિ છોજકયણૃત---વઘો જે, 
અઘોરી એ કાલસ્વરૂપ ચોજ્ે; 

સ્ડારી કનેથી સુતસેધ લીધે, 

ને મૃત્યુપાર નવજીવન લાભ દીધો. 

માગ્યું શૃગાલે વર એક પોતે,- 

«ન હાવી દેશે ક્સણી જ કોને;' 

પ્રભો! ! તથાપિ સુજને કશ્યે કાં 
ખે ખાલકે હરી લઈ ઉરરત્ન સૉંઘાં? 

માગ્યું, તથાપિ વરદાન ત્કૈં એ 
આપ્યું ન આપ્યું-ન કથા કહે તે; 

૨૧ 

૨૨ 



સ્મરણુ્સંહિતા 

દયાળુ ! ત્ડું માનવના હિતાથે 
ક શ્ર ક ન જ દષા જે ગૂઢ રાખ્યું ક્યમ ખોળુ હું તેહ વ્યથે? 

ખરે, બનું હું અપરાધી કે'વો 
દયાછીને પૂછી જ પ્રશ્ન હેવે। ! 

ચાલી રહી જગ વિશે હુખથી ભરેલી. 

કરેછ લેોકક્ષય ડાલ જેટ, 
અલોક્યને સ્પર્શ કરે ન તેહ; 

અલોક્ય આત્મા સુજ ખાળના જે, 

તે દિવ્યધામ નવજીવનમાં વિરાજે. 

ગ્ર 

ઓ મૃત્યું! ઓ દુ:ખ ! ભલે જ સ્હાલે ! 
ર આ વિશ્વમાં પૂણુ પ્રતાપ ધારે! 

. ત્ડેમે ખરાં બન્ધુ ગણી વધાવું; 
દંષ્ટ્રા કરાલ નિરખી નહિ ખિન્ન થાઉ. 

ત્ડુમારશી સીષ્રી કેઈ વાદકેટિ 
ન ત્કૈશાસ્રા જીતશે જ ડોદિ; 
હજર વાદો ન કેરી સડ્યા જે 

તે એક તીઠ્દણુ તમ શસ્તસમથે સાધે. 

2૪ 

૨૫ 

૨૬ 



ભલે મ્હુને નિખેલ માની નિન્દો, 
કુતકેશાસ્રી ! નિજ ખુદ્ધિ વન્દો; 
દુઃખો ઘસાશે, પણુ બાધ સ્થાયી 

છાપે ઉરે સુદઢ છાપ, ન તે ઘસાય. 

- એ બોધને ઘૅલપણું ગણે કે,' 
મ્ડુેને ન ચિન્તા મન આ ક્ષણે કે; 

વધાવું એ નિર્ખેલતા જ ઘેલી, 
જેમાં રહી સખલતા દઢ ભક્તિ કેરી. 

રો 

[ખંડ હરિગીત ] 

કટુ ઔષધ સ્ડેં પીધાં 
દેહુહિતકાજે ઘણાં 
સુખ ખગાડયું ના જરી, 

પાળ્યાં વશ્નન વૈદ્યોતણાં. 

પરમ વેદે આપિયું 
આત્મહિતને કાજ જે, 

કેમ સ્થિર રહી ના પાઉં 
ક ટુભાસી ઔષધ આજ એ ? 

૨૮ 

૨૯ 

૩૨ 



સ્મરણસંહિતા 

રાગશાન્તિ સધાવવા; 
આત્મબખલને પોષવા, 
પાયું ઔષધ પીવું તે; 

સુજ વૈદ્યે દઉં દોષ કૉ? 

ષક ષ્ડ ને 5" (હફ 

ન૩ન- 

સરલ શુદ્ધચસ્ત્રિ તું 
કપટમય આ જગ સહિ; 

જેમ કરી વિજયી થશે?- 
ચિન્તા હસે કરતાં ડુઇ; 

ને થતી ચિન્તા ઘણી 
ભાવિઘટના તુજ વિશે; 
ભાર એ અમ ઉર તણે; 

હરવા શું નિશ્ચય તુજ હશે? 

હેતુ એડ ઉદારથી 
છોડી જીવનસુખ અરે! 
આશ તે ઉલ્લાસ સહુ 

તજી ચાલિચે તું શું ખરે? 

૩૨ 

૩૩ 

૩૪ 

૩૫ 

૨૪ 



સ્મરણર્સહિતા 

કુ વા ભગિ ગોનીરણે 
અધિક આયવેક થચે ? 
ખેઢી બે સુખધાસમાં 

(હાં વેગથી તું પણુ ગચો? ' ૩4 

ચુણ્યમૂર્તિ સુજ પિતા, 
સાધુજન કંઇ અણૂગણયા,- 
આત્મ સહુતા ન્ચ્ડાં વસે, 

વશી સાધજે ત્ખ્ડાં સાધના. 

“અન્યનાં ઉર વાંચતાં 
ક્ષમાધર્મ સધાય છે;*- 
ત્ડારું જીવનસૂત્ર એ 

આજે સુખોધક .થાયછે. ૩૮ 

ક્ષમા, સ્નેહ, ઉદારતા 

અમહુદયમાં રેડવા 
શ્રાવિયો તું જગ વિશે, 

મનની મલિનતા ફેડવા; 

પૂણું કરી નિજ કાર્ય એ, 
ફ્લ-અપેક્ષા છોડીને; 
ચોજના થઈ સિદ્ધ ડુજ, 

તુજ ગૃહ ગયો તું દોડીને, ૪૦ 

પ 

રપ 



ક્મરણુસંહિતા 

મરળ માક્ષે મરન સેજે | સઝ જેર અતર || 

-ઇુવાશમ 



સ્મરણસંહિતા 

ખંડડને 

મ૧* 

[ખંડ હરિગીત] 

ઈશ્વરેચ્છા ખલવવતી, 
' શરણું થાવું તેતણે;- 

સ્લાન વચને બોધનાં 
શાણા જતે સુજને ભણે. 

ખોધ એ નવ ઉર વસે; 
તત્તત બીજું જાણું હું 

શરણુપદ લાચારીતું 
તે ચુણુરૂપે ન વખાણું હું. 

ઈશ-ઇચ્છાસંગમાં 

ભેછું ઇચ્છા માહેરી, 
ખે પ્રવાહો એકઠા 

થાતાં મધુરતા છે ખરી; 

ઈશની ઇચ્છાતણા 
સ્વરની સંગે મેળવું 
સ્ડ્ારી ઇંચ્છાના સ્વરે;- 

સંગીત એ તે! અવનયું. 

૨છ 



સ્મરણુસંહિતા 

તાતની ઈચ્છા થકી 
ભિન્ન સુજ ઇચ્છા થતાં 
ખેસુશા ધ્વનિ લાગીને 

સુજ શ્રવણુને એ પીડતા. 

વિષમ છે એ સાધવું 
પ્રમૈતું સંગીત તે; 
વિશ્વવા ઉસ્તાદની 

તાલીસ લે તે રીઝતો. 

યન્ત્ર આ ખ્રહ્યાણ્ડનો 
ગૂઢ નિયમે ચાલતો, 
એક લક્યસ્થળ ભણી 

જાતો વિકાસે સ્હ્ાલતો; 

અણુગણયાં ખ્રછ્ઘાણ્ડના 
ગણુ રહ્યા આ તરવરી, 
એહ લક્ષ્યસ્થળ ભણી 

ચાલ્યા જતા પદ સ્થિર ધરી; 

માનવી જીવનતણેા 
ભવ્ય જે ઇંતિઢાસ તે, 
અધિક એથી ભવ્ય વળી 

ભાવિ તણ્। જ વિકાસ તે. 



સ્મરણસંહિતા 

5& 

નિયમવશ ઉત્કુ કાન્તિમાં 
* સેળ હેના છાજતેો, 

ઘટિતઘટનાચોગ એ 
સંગીતસ્વરસસ રાજતો;ડ ૨૦ 

જીવને સુખદુઃખના 
રંગ વિધવિધ ગૂંથિયા, કે 
નિયમ ગૂઢ વડે ખધા 

સંધાઈ એ સર્વે રહ્યા; ૧૧ 

સર્વ સ્થળમાં વ્યાપિયું 
નિયમતું સંગીત એ; 
મૂળ સ્વર એ ગીતને 

ઘચ્છા નિયંતાની ખરું ૧૨૨ 

એહે સ્વર જ .ત્રધાન છે, 
અન્ય તે સંગે ગૃંચ્યા, 
તીત્રકોમળરૂપ સહુ 

ખનતા વિકારો નવનવા; 

ગૂઢ છે કંઇ ચોજના 
અભવ્ય એ સંગીતની; 

એક ચોજ્ક દિવ્ય તે 7 
સંગીતનાયક રહે ખની; ૬૪ 

રહ 



મન્ટ માનવીટ હું 
દિવ્ય એ સંગીતમાં 
દોષ ક્યમ કાઢી સું? 
ભંગ કરું સ્વરરીત્યમાં ? 

ગ્ર 
૧૪ 

હરેક 

ગીત તું રચતો હતે 

અધેરચ્યું તે મૂકિયું; 
જાવ્યગીતતણા સુરે 

નિઃશખ્ટ શન્ય થયા ગણું ? 

એથી મધુરું ગીત ને 

મધુર તુજ જીવનતણું 
હા ! અપૂર્ણુ રહી ગયું ! 

એ ગીત શું મૂક જ થયું? 

સ્નેહ, પ્રેમ, ઉદ્દારતા- 
મધુર સ્વર જે'માં બને, 

- ક્ષમામેળ ઘડેતું તુજ 

જીવનતણું સંગીત એ; 

દિ 



ર્ન 

43.7૧% * મિ મ ર 3-૧ ઝક, 



ગીત. અ. સથી પિરમિુ- ઃ અ 

વ્ય નથી. સ્વરચોગ એ," :. 

અસિ. કમ, પ જ જ 

સગીવતાથક
 . શષ.

 

મરતે જવને તો. છ” 
ન 

મૌત્ર'.- પૂર્વાલાપ--*. 

હ -ગીતસચંડ્ડિ -. 

પર કાલચગીતે.- ન
સે... 

 શ્વ્યિ લમિ. કિ
શે ક પ 

સનત. “આત્મચુણૂતણુ
ં- ી ઝે 

- ખીલવતા સંગીત,
 પ 

તુજ ગીત પણે.. જ “
ગણું. ક 

ઇબ્ન, ચક
 ગીતનેઠ.

. હ 

નન
 ભરચ, .. ડટ” 

ક [ગીતને અતુશાદતે, ક 

, સણતેદ રહે. 'ત્ય્હા : તતો
 અરે; ૨ 

ઃ પક. શું જઃ થઈ.
 જશે 

હમૃત્યુનીઃ: હ આઘોત
થી ઈ 

“.મંધુરતાયડધા 
 .. રહેઃ? ક 

શ્રોતા. શ ગીતતણા, નથી! ર 

કે 

2૨ 



ધન્ય જીવન સ્રુજ થશે, 
ન્યાહુરે સંગીત એ 
શ્રવણુ સ્રુજ પડશે ખધું 

સંપૂણું રૂડી રીત્ય એ. 

આશ સ્હોટી રાખતો 
અહિં રચું આલાપ હું, 
મન 'પણુ સ્વર શુદ્ધથી, 

પરભૂમિસંગીતે લળું. 

હં 

*ઝેન 

ત્રિયજતો ચાલી જતાં 
જગ વિશે જે ટળવળે 
બત્ધુગણુ, તે સર્વને 

કો શૂહ્ખલા દ્ઢ સાંકળે; 

મૃત્યું નવ પૂરું કરે 
જીવતું જીવન અહિ; 
સધધિક અધિક વિકાસની 

છે ભૂમિ અન્ય; જવું તર્હિ, 

૨૪ 

ર્ય 

શક 

ર્છ 



જ જૂજ): ૫" 

ક્ર ર 
# 
પ 

ર 
હં 
ફૂ 

ઝટ.” *. પિ ૧૦. 

ટ 



ર ગ્રન્થ: 'શાસ્રાના અ. પમ
 

(યજ ઉર વિશે ક ગો
હવેઇ ક ૯." 

રઃ ગિ યા. શે જ 
ન બખે;:5..” “૨: 
કયુ તેઃ કોમળ ખને, :- 
ને ઉર પ થઈ રહે. કક 

ન શહય, દ સથ્રછું? હશે) જ 

ક ન પ શકા. . ખૂંચતી--' ક 
જ રહસ્યો શીખવા 

આ શિ શદ દ વિષદ, જાતે: -ચેઠવી?-.-:' ૨૬ 



સ્મર્ણુસણિતા 

વિશ્વમાં વ્યાપી રહ્યું 
દુઃખ તો. ભરપૂર છે, 
મતુજબન્યુતણા _ ડુખે 

સમડુઃખ આ સ્રુજ ઉર છે; 

મૃત્યુજીવનતત્ત્વને 
છાપવા સ્રુજ ઉર વિશે 
વિશ્વરુઃખતણ્ી વ્યથા 

અસમર્થ શું પ્રભુને દીસે? * 

વિશ્વમાં વ્યાપક મહા- 
દુઃખથી જને ખુદ્ધને 
તીત્ર સંવેદન થયું, 

ત્યમ સુજ ઉરે શું નવ ખને? 

નિત્ય નિત્ય યમાલચે 
જાય જગના જીવ, જે ! 

એથી શાસન નહિં મળે? 
શું પ્રિયજનો ખોવાં, પ્રભો ? 

શ 

પ્રીર વાણી ઉર વદેઃ- 
“આપદુખસમ અન્ય કો 

૩૪ 







મ રેતે અલૌક્કિ કુ હા ન ન! ૪૦ 

અધિક એથી શું તમા 
માગશે માણશે. “ક -છીવને. ક 



ખંડન ૩ શ્લોક * ૩૮ 



સ્મરણસંહિતા 

પાગ્ચજ્ઞોતિઝ રૂપમાં 
પાછો શું એ માનવ બને? 

તજી દિવ્ય સ્વરૂપને 
નિન્થ સ્થૂલ ધરૈ ક્રી,- 
ઇચ્છશે શું સ્વાથેથી 

એ અધમગતિ પ્રિયજનતણી ? 

૫% ષ્ઝ 7 

*૪-૦ 

તું દયામય છે છતાં, 
મૃત્યુ પ્રભુ ! ત્હૈ શિદ રચ્યું? 
વિશ્વમાં સુખડુઃખતું 

શિદ યુદ્ધ રાખે તું મચ્ચું 

ખાલખુદ્ધિ પ્રશ્ન એ 
ઊઠતો ઉર જે ક્ષણે; 
પ્રીરરવ ગંભીર કે 

વાણી રડુસ્ય જ કઇ ભણે: 

“મૃત્કુકેરું સ્વરૂપ જે 
સાચું માનવ પ્રીછરે 

23 

૪૨ 

૪૪ 



સલા 

સના 

નડ... 

મઝ 
વ ન્ ન્ 

| 

ના 
કઝ 
7પ. 



જ શું હો લપ જ થડ ચું, 
જીવત 'લિના ને! ખજુ: મળે. 

હમણે સ્ત. સ સૈ સશય 

..વચાપષિ-“: 'ફાળી- ઘનેછાયમૂંઠે 

જ્યોવિર રકો. ઝળહળી, ન કેટી ચં ખૂટે 

ગુલુતણી." શામેલ. “છાય” જાકે, પ. 

અનન્તલામાં ક્ષણ: ભંગ ઝા; 

:તથાષિ' એ છાયનીઃ “પેલી વોર 

દેદીપ્યમાન સ થેર્વનસિન્કુ સ્હાલે;"- 

ન “અનન્ત આ છીતનસિન્યુસથ્ય. 

ન. 'ખેતે ખુદ્ૂખુદ,:.લેડઃ: સદ્ય 
એ ફેટી" જે | કઇ. વારવાર ન 

સે તઃ વલી રહૈ  અવિરાંમે પ્રારે.?.*.
 .. 



એ ક્ષણુ ઉર પ્રગટિયું 
જ્યોતિ ઝશ્તું સત્ય, ને; 
ગયો સાહ, સ્મૃતિ મળી, 

ત્યાં હૃદય નેતું તત્ત્વ કોઃ ૫૦ 
ન 

[ ગરખી*] 

ઊડી ગયો ભ્રમ, ભાર ગયો સમ, 
મન નિર્મળું થયું ૨ લોલ; 

તિસિર્ે જનસ્યું તિસિર જતાં ક્ષણુ 
મૃત્યું મરી ગયું રે લોલ. 

ચૉગમ નાંખી નજર નિહાળું હું- 
મૃત્યું ડ્યહાં રહ્યું રે લોલ ? 

માચાદેહુ ધરંતું એહ જ 
મૃત્યું મરી ગય્રું રે લોલ. 

"દીઠું જીવનતત્ત્ત સનાતન, 
સત્ય પ્રકાશિયું રૈ લોલ; 

અસમરપણું પ્રગટ્યું પછી તત્ક્ષણ 
મૃત્ય મરી ગઝ્ડુ' રે લોલ. પર 

*ઝ્ારમા, રિદ આપ્યો અવતાર કે નાગરી તાત્યમાં રે લોલ' એ ચાલ. 



સ્મર્ણસંહિ 

જીવન પરજીવન બે એક 
અખંડ પ્રવાહ છે રે લોલ; 

રૂપ ખદલતું જીવન તે પર- 
જીવનમાં વસે રે લોલ. ૫૪ 

જીવન-જ્યોતિપૂર વિશાળું 
જગેો।જગ રૈલિયુ' ૨ લોલ; 

જોતાં દિવ્ય નયનથી નિશ્ચય 
મૃત્યું મરી ગચુ' રે લોલ, પપ 

હિઝ 

ક દ! ક 

[ ખંડ હરિગીત] 

તારફિત ૨જનીપટે 
કાન્યસંગીતો સ્કુરે, 
હા! હવે ગંભીર રવ 

એ ઊતરે આ સૂુજ ઉરે; ૫૬ 

સુજ ઉરે સ્વર એ ખધા 
મૂર્તિ દિવ્ય ખડી કરે 
મધુર સ્ુજ ખાળકતણી, 

જે તાત-અંકે સ્થિતિ ધરે, ૫૭ 

ઝડ 
૩5૯ 



સ્મરણસંહિતા 

તાત-અંકે તું વશ્ચો, 
તદપિ સુજને પદપદે 
છું હવે પ્રત્યક્ષ છે, 

નથી નષ્ટ તું,-સ્ુજ ઉર વદે; 

ને સદા અમ-આત્મમાં 
પૂણુ એઓતમોાત તું 
સૂક્ષ્મરૂપે ચિર વશી 

પ્રગટાવ્ય પ્રેમજ્યોત તું. ૫૯ 

-%% 



સ્મરણસંહિતા 

ટીકા 
ખંડ ૧ લે 

ક 

% 

% થી ૪* પ્રકૃતિ અને મતુષ્યહુદયને સામસામાં ધરીને 

કવિઓ એમાંથી ત્રણ પ્રકારે રસનિષ્પત્તિ ડરે છે: (૧) ખેનું 

સાસ્ય, (ર) વેષસ્ય, કે (2) પરસપર અસર વર્ણુવીને. આ 
સ્થળે ખીને પ્રકાર છે. ઝુખ્ય રસ ગૌણુ ખતી ન ન્ય તે 
માટે પ્રકૃતિતું વર્ણત ખહુ જ આછું રાખવામાં આવ્યું છે. 

સંસ્કારી વાચક નીચે જણાવેલાં કાવ્યની પંક્તિઓ 

સ્મરીને અધિક આતનન્્દ લઈ રાકશેઃ-- 

(૨9 વડેઝવર્ચતા “ [ટાટ 31402&5, ડપઇટટડાદતં 
૪/ & 0ંલપદટ જ ”ર્ટા ઇદ્ાંટ ઈન્ટ”:- 

“ 5૦ ૦૦૦૪1 ૫/૦ણાંતં [1&3€ 8€€11,-'ં5 5૦ 110 1001૦, 

118૯ ડ01॥1ટત 10 હ 13૪૫૧ ૦૦૩: 

/૫ [20૫7૪1 15 ૪૦૦૯, ૫/13 ત0(તટ ૦0 ₹€૬૬૦"૦, 

4 તંટ€૪ વૉંજ્ઞા“ટડ5 11813 1પત્ાઇા2ટરવ 119 5૦૫ં. 

[૦૬ ૨ & 10012188 ૦૦ણાંતં 1 1૦૫/ 0ટા1બાંતં 

7 $111108 5૯8, કત છટ પદા 1 1થપ/€ 0220: 

૧8 (રર્ટાતટ ૦? 1097 10૦55 ૫/11 1૫" ૪ંટ બંતં; 

"3, /ળ3ંલા3 10૦૫૪, 1 ડગ્ટ&ા(પ ધી હાત ડેટટલ,” 

(૨) એ જ કવેવી “1411114105 ૦7 દા હ 
વાળા કાવ્યની ઉત્થાનિકા :- 



“૨૦૫૪૪ પટ પટ ઈત્તંડ પ1૫ડ ડાળ & 1૦૦૫૬ $૦૧૪ 

“તં પરમોટ ઘડટ ૦૫1૪ 1&૯105 ૪૦૫તતં 

5 ૬૦ ્ઘ1ટ 1&0૦૮ડ5 5૦૫૦વં, 
1૦૧1૯ ાંગાટ ્ઘાપલતટ તથતાઇ થ (113૦૫૬૧ ૦7 ટુતંટડિ” 

આખરે કવિ-- 

“૫0 700૦-૯ડાઝટાટ્ાવંટ"૦*િતળટ ર્દા1ટ 5૦85૦૧ ૫/₹૦૧૪.” 

--અએમ નિશ્રય કરીને પ્રકૃતિતા આતંદમાં ભળે છેઃ 

ી “1 ઉટ્&1 15 દ્ર 7૦૫૬ «્્ડિપ&ા.” 

આપણાક વિને પ્રકૃતિના સુન્દર દેખાવા વડેઝવર્ય જેવા જ 
વ્હાલા છતાં, અને એમાં એમને એ અંસ્રેછ કવિ જેવો જ 

અતિફલ્લાસભર્યોદ આનન્દ આવતાં ઇતાં-પુત્રવિયોગતા તાત્ત 
ઘાને લીધે એ આનન્દમાં એમનાથી ભળા રાકાતું નથી. અને 
તે સાટે-- 

“સિત તરંગો ! ખન્ધુ સજ! 
કરજે ક્ષમા, ઉર ના હુસે. 
ના હેસે ઉર મસાહુરું; 
આજ હું લાચાર છું.” 

--અએમ દીન વાણી વદે છે. આ કરણ સ્થિતિ કાવ્યના 

સુખ્ય કરૃણુ રસનો પરિપેોષ કરે જે. 

(૩) ટેનિસનનું “10 ઈટ 0૦4810” :- 

“ઈદ 15 પીટ 10૦૪ પરઈ1૦પા & 5૦૫૮, 

€.દાંતા &5 ૬૦ ડપાદ 8. લર્કાતાટ* ટટ” 

&તતં બર્ણા/ 13૦0૫૬1 ઘટ શ્િતંટતં 1લ્&?િ 

નટ વૌલ્ડાતપા 2&પટતંતટ્ટ £૦ ઘોર ૪*૦પતતં: 



સ્મરણસંહિતા 

€4્10 &ં તટ [2€&૦૪ 11 પંડ પ/તંટ હાં, 
"3૯52 1ટ&ટડ દટ્વા *ટર્વર્તટ8 ૫૦ ડટ રા; 
તં 10 1037 છટા 17 લર્કાતા હ થા, 

1? &£107 લર્દાત, & ૯હ્ાળ0, તંટડ૩&ાંદ.” 

પ્રકૃતિમાં શાન્તિ છે-મારા હદયમાં નથી; છે જા તે 

માત્ર નેરાશ્યની શાન્તિ છે. 

પછી ન્ન્યારે પ્રકૃતિમાં ક્ષોભ થાય છે, ત્યારે તદનુરૂપ 

કવિ(મિત્ર)તું હૃદય પણુ શાન્ત નેરાશ્યમાંથી નીકળી સોક્ક્ુખ્ધ ' 
બને છે. જૂએ 10 7”ટા0૦વંડા 2૮0. 

ના ગમે મતે; મતે ના ગમે, પણ્ ઉર્ સ્વયં ભાર હલડા 
કરે. આ આત્તર વિસંવાદ કવિના ચિત્તની વિષમ સ્થિતિ 
બહુ લક્ષક રીતે ચચવે છે. 

“ જ્ઞોજક્ોમે હ છછ પ્રછાવેરિવ પાર્યતે 

, (ઝસવચત્તિ ) 

“1 ૩૦૯ ટડ 10તં 1 દા? & ડાળ 

૧. [૪૫10 ૫/૦૯તંડ ઘ1ટ ૪4127 1 હિર્લા 

[૦1% ૫/7૦#ંડ, 1 1પંઠ્દાઉ:ટ, 117 પટા 

/॥તં 11: ૦૦૩૨૯ પંડટ 5૦ પ30. 

80 (ઝ' ઘટ ઘતવુપાંટા ઊટદાદ કત 071, 
& ૫$€ 10 £1€થ$પ*૯તં 18ા1૪પકટટ 125.” 

2૮7#5'#577£'ડ 772 7#:7£77“72772, 
હી 

૭, કાલ અને આજ વચ્ચે અમાપ ભેદ. 

€ં? હા ! લાડકી મુજ. રેોષમાં. 

૧૦-૧૧. પ્રકૃતિમાં દર્શન અને અદર્શન, હચ્છેદ તહિ. 



“વટ ડૌટતવંબપવડ ૦? ઉડટ 1₹03&110€1 ૦? કતર 

[દ ઈંટ લર્વા2ડટ્તં, છા કટ €૪તાળટુપાંડડકલતં ૧૦1: 
11 ડ1&૯ડ (૦ દદ" &2001તાદતં પદાંફાં॥ ઘટ? રત, 

4 તંટ્ટધ 15 ત 1૦૫૧ તાડ પારા) ૦&0001 ળા 
“18 ઇદ્ટા)ઘાલ્ડડ 1 ₹0839 પટા.” 

3977૮7705'. 

1$ 1 5 

ધ૦ ૫/1) 1 તાટ&૫/ટ, 

15 ઊ ૭19 1 છદ ર્વાટડાં), પ ઉટવ 1 1&1૮€ 0૩૦૫ 
મી 109% 11125 

છત્કડટર્દા3ટડર્ણાટાળતળ 1 05૦૫ શિ 100૯તં,દ્ાવત તૈટર્લ"€ 
ઇટ $૦ાં'$ ૯1035૯ 

13૦૬ ઘટ ૩૦1૩ ૯૪91100101 ?,” 

7ર. 7/7267777૬- 

૧૨* “મુજને ન તે શ્રવણે પડે:આત્મા શોકજડ બનેલો, 

તેથી એ શેક પ્રભુપ્રેમથી ફેડારો પછી કવિ કહેરો: 

* તારકિતરજનીપટે 
કાવ્યસંગીતો સ્કુરું 
હા! હુવે ગંભીર રવ 

એ ઊતરે આ સુજ ઉરે 
(ખં. ૩.૫૬) 

૧૩-૧૬૧૫* આપણી શક્તિ પગલે પગલે ડુંઠિતિ થતી 
અતુભવાય છે એ આ વિશ્વમાં આપણા ડરતાં નઅપધિક શક્તિ 

છે એનું પ્રમાણ. 



સ્મરણસ[હેતા 

ભર્વ્હરિત 1-- 

“ મુઝઞાસેજે છસિટ્વિ છરે તત્ર સિમોન 
યત્રાપ્યેકસ્તદુ વટ્વલ્સત્ર તેજોડવિ ચાન્તે 1 

ર્ય ચેતો સ્ઝનિરિવતો રોલ્વન ટ્રાયિતાણી 
જા; જાલ્યા મુવતજબઝે જજ તિ પ્રાળિશોરે:”॥ 

--અઆ શ્લ્રેકમાંની કલ્પના ભિત્ત છે. એમાં ડાલ અને 

કાલી આ શ્ુવનપટ ઉપર પ્રાણીમાત્રને-અઆપણુ મતુધ્ય _ 

સુદ્ધાંને-સેણગટાં બતાવીને રમે છે; અહિં, આ વિશ્વની “અણુ- 

દીઠ અને બળવાન” શક્તિ (૯૦૦૧૧૦ 2-૯) સંમે આપણે 
ખેલીએ છીએ, અને જે રોગર્ય આપણે ' આપણાં કરી 

માનીએ છીએ તેને ક્ષણવારમાં એ મારીને હરી લે છે-એમ 

કલ્પતાભેદ છે. ઉભયમાં સતુષ્યની દીન-લાયાર-સ્થિતિતુ 

ચિત્ર છે. ી 

ઉ*૬ થી ૨૮* ગત ખળને કરણ સંખોધન. કુટુસ્બજનોને 

શેક; અને એક ખીન્તના ક્ોક અને ધૈર્યતા દર્યતમાંથી 
ઉત્પત્ત થતું સમાશ્વાસન. 

ઉ૧૯ સહુ ફૂટુમ્ખજનોએ એક ખીન્ન સાચે મળી અશ્યુ 

ભેળવવાં અને ઉર ખોલવાં એ કૌડટુસ્બિક જીવનનું એક સુખ. 
ગત જતનાં મધુરમધુરાં સ્મરણમાં જે આતત્દ આવે છે ત્તે 

કેરણુરસમાં પણ્ પ્રભુએ મૂક્ેકેં અદ્ભુત સુખનું હે છે. 

૨૦૦૬ એ મા આલે વસ્તુતઃ ચાચેલાં. 

૨૧. ખાળની આ શ્રદ્ધાન્માતાપિતાનું દુ:ખ અડધું કરે છે. 

૪૫ 



ઢીકા 

“1 ટ ડટાતં૦પતડ ૦ દંઝટ પિ"&ટાદ ૦? પત 

3 02 લવી0ડટતં, પા 8૯૯ €તાંપટપાંર્ડાટવં 101: 
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૨* “મુજને ન તે શ્રવણે પડે::આત્મા શોક્જડ બનેલો, 
તેથી એ રોક પ્રભુપ્રેસથી ફેડારે પછી કવિ કહેરોઃ 

* તારકિતરજનીપટે 
કાવ્યસંગીતો સ્કુરે, 
હા! હુવે ગંભીર રવ 

એ ઊતરે આ સુજ ઉરે 
(ખં. ૩.૫૬૩ 

૧૩-૧૫* આપણી શક્તિ પગલે પગલે ડુંઠિત થતી 
અતુભવાય છે એ આ વિશ્વમાં આપણા કરતાં અધિક શક્તિ 

છે એનું પ્રમાણુ. 



સ્મરણસંહિતા 

ભર્તહરિતા-- 

“ વત્રાસેરે જસિટ્વિ હરે તત્ર સિઇસધેને 

યત્રાવ્યેજલ્તજસુ વદવલ્તત્ર સેજોડવિ ચાન્તે । 
રથ તેતો સ્ઝતિર્વિસો દ્ોઇવન્ ટ્રાયિવાક્ષી 

જાળ: જાલ્યાં મુવનજરએે વાસે પ્રાળિશોેઃ”॥ 

--આ શ્હ્ષોકમાંની કલ્પના ભિત્ત છે, એમાં કાલ અને 

કાલી આ લશુવતપટ ઉપર પ્રાણીમાત્રને-અઆપણુ મતુબ્ય 

સુદ્ધાંને-શોગટાં બનાવીને રમે છે; અહિં, આ વિશ્વની “અણુ- 

દીઠ અને બળવાન” શક્તિ (૯૦%ાંટ ₹ ટ) સંગે આપણે ' 

ખેલીએ છીએ, અતે જે શેગટાં આપણે ' આપણાં કરી 
સાનીએ છીએ તેને ક્ષણવારમાં એ મારીને હરી લે છે-એમ 

કલ્પનાભેદ છે. ઉભયમાં સતુષ્યની દીન-લાચાર-સ્થિતિતુ 

ચિત્ર છે. ી 

૧૬ થી ૨૮* ગત ખળને કરણુ સંમોધન. કુટુસ્બજનોનો 

શેક; અને એક ખીનના શેક અને ધેર્યતા દર્શનમાંથી 
ઉત્પત્ર થડું સસાશ્વાસન. 

૧૯. સહુ ફૂટુચ:;ંબજનોએ એક ખીન્ત સાથે મળી અશ્રુ 

ભેળવવાં અને ઉર ખોલવાં એ કૌટુસ્બિક જીવનનું એક સુખ. 
ગત જતતાં મધુરસધુરાં સ્મરણ્।માં જે આનન્દ આવે છે તે 

કરણુરસમાં પણુ પ્રભુએ મૂકે્થં અદૂભુત સુખનું કો છી. 

૨૦% એ સનેહભર્યા આઘે વસ્તુતઃ ચાચેકાં. 

દિ ખાળની આશ્રછદ્ધા-માતાપિતાનું દુ:ખ અડધું ઠરે છે. 

૪૫ 
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૨૨૨ સષ્ટ્ેસ્બર ૬૯૬૪ માં નલિનકાત્તે બ્રાહ્મધર્સની 

દીક્ષા લીધી તે પ્રસંગે ખાછુ અવિનાસચન્દ્ર સઝુમદારે પ્રાર્થના 
કરતી વખતે ત્રણ પેઢીની- ભોળાનાથ, નરસિંહરાવ ' અને 

તલિનકાત્તની-પ્રભુભક્તિનો ઉલ્લેખ કર્યોર હતો તેનું અવસાન- 
સમયે તલિનકાત્તને સ્મરણુ થઈ આવ્યું હું. 

૨૩* સ્નેહ-સૌજન્ય-અને ઉરઉદારપણું : ગત બળમાં 
આ ગુણેનું દર્શન પિતાના સ્તેહજત્ય પક્ષપાતનું જ પરિણામ 
નથી. પિતાના થણા સિચ્રો આમાં સાક્ચ પરરો. “ અત્યારે 

બધાં મળી આ સારી ચાકરી કરે છે તેતે! બદલે વાળવાનો 

વખત નહિ આવે એટ્લું જ મને દુ:ખ છે.” એવા રાબ્દો 

આ લેખકને એ ખઆળે એના છેવટના સમયમાં કહેલા. 

૨૫*# દાર્ઈ લિંગર્માં ડૈચતજંગાના દેખાવો ન્ેઇને. 

૨૪૦ જ્ઞાનભક્તિસમુશ્ચચવાદ: જ્ઞાત અને ભક્તિનાં 

સ્વરૂપ તથા તેઓનો સંબન્ધ અત્રે ઉપમાનદ્દારા બહુ સારી રીતે 

બતાવ્યો છે. એક એક કરતાં ઊંચાં ગિરિશુંગો ગગનને સ્પર્શવા 
ન્વય છે, પણુ સ્પર્શી શક્તાં નથી, તેમ વિવિધ દર્શનો પરમાત્માની 

અમાપ ઉચ્ચતાનો પાર પાસવા પ્રયત્ન કરે છે, પણુ તે પામી 

રાક્તાં નથી. ટેનિસન કહે છે તેમ 

“0૦0૬ પટ $95€ત15 (લટ ઘી” તંત); 
11 13€)7 18પ/€ પંડ” તદ્ન)? દ્વાપતં ટટ&ડટ 1૦ છે; 
113€)7 દ૯€ 0 ઈરન્ઝાલ્ટા) |છા11ડ ૦? 113૯, 

“8 13૦૫, € 1-૦7 ! ક્ત દ002 11&10 138€)7.” 

ભક્તિનાં કિરણ્। સવિતારૂપ પરમાત્મા સાથે નેટાએલાં 

સ, 

જે---પરસાત્સાના પોતામાંથી આવે છે, અને તે જ્ઞાતનાં 
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ગિર્સિંગને વિવિધ રંગે રંગે છે. પણુ કિરણુ જેમ ગિસરિશુંગ 

ઉપર્ પડે છે ત્યારે જ એના વિવિધ રંગા પ્રગટ થાય છે, તેમ 

ભક્તિ જ્ઞાન વિના મૃક (તદ્તાંતપંદ્દાટ) છે. ગિરિશુંગ શીતળ 
બરફથી છવાએલાં છે, ઉષ્મા કિર્ણુમાંથી આવે છે-ત્તેમ 

જ્ઞાન ટાઢું છે. ભક્તિ ઉખ્મપ્રેરક છે. એક ભવ્યતા ( 50015/ »- 

ની પૂર્તિ છે, ખીજ સૌન્દચે (કિટ » ની મર્તિ છે-બંતે સળી 
પરમાત્માના ભવ્યતા અને સૌત્દયૈના ગુણે પ્રગટ કરે છે. 

૨? પ્રેમની સજેનરાક્તિ. 

૨૯? એકાએક આધાત, મીઠાં સ્મરણુ।માંથી એકાએક 

, વૃત્તિનો પરિવલૈ. ઊંડા દુ:ખનું લક્ષણ. 

૩૦ થી ૩૨? મણહાર્શાકા: જતું નય અને નવું થાય. 
હે નિચન્તા ! “ખાળ સુજ પૂર્વે હરી“ એ સ્થિર ડમ તેં તોડયો ? 

આ વાંચીને ર્ામાવતારમાં પેલા બ્રાહ્મણે પરમાત્માને દરાર 
આજ આક્ષેપ કર્યો હતો એ વાત સાંભરી આવે જે. 
રો।કરુૂપી ધૂમપાન કરનાર અજ્ઞાનશુદ્રનો* રિર્ચ્છેદ કરીને 
પ્રભ્રુએ બ્રાહ્મણના બાળક્ને સજીવન કર્યો હતેો--એ જ રીતે 
આ કાવ્યમાં પણુ પ્રજુ પિતા-કવિનું અજ્ઞાન કેડીને ખાળક્ને 
સજવન કરે છે. શૃગાલશા અને સત્ક્યાવતીની કથાના 
અતુવાદમાં આ ડવિ ડહે છે તેમ 

ગ્રસજ્ઞ ઈશે થઈ શેક ટાળ્યો; 
એ ખાળને જ નવજીવનમાં જગાડચેો,” 

» સુચ્. . . સત્રના , .. ( ત્ર. જૂ. ૧-૨-૨૪) 

જુછ 



૩૩-૩૪. નલિનની હમેરાની પથારી રહેતી તેની પાસે 

ભીંત ઉપર [ન૦છટ (આશા)તું ચિત્ર છે. એ ચિત્ર પ્રસિદ્ધ, 
ચિત્રકાર 5૪. એક્. વોટસ આર. એ. ના ચીતરેલા ચિત્રની 

નક્લ છે. મૂળ સિત્ર ટેટ્ની ચિત્રશાળામાં છે. એક ચિત્ર 

વેચનાર ગૃહસ્થનું સ્વ. નલિનકાન્તે કેટલુંક વીજળીનું કામ 
કરેલ્રં (વિક્ટોરિયા ન્યુબિલિ ટેકનિકલ ઇન્સ્ટ્ટ્યૂટ્માં એમણે આ 

વિષયને ત્રણુ વર્ષે અભ્યાસ કરી ડિપ્લોમા સેળવ્યો હતે). 
તેના બદલામાં એ ગૃહસ્થે એમને આ નકલ આપી હતી. 

ચિત્રના વસ્તુનું વિગતવાર વણન આ શ્લોકમાં આપ્યું છે એટ્લે 

એ વિષે કાંઈ કહેવાની જરુર નથી. તથાપિ એના મર્સપરત્વે 

આટલું સમજવા ન્ેડું છે કે:-ખધી તન્ત્રી તૂઢી ગઈ છે, માત્ર 

એક તાર રલ્લો છે-”“કહીં લાખે। નિરાશામાં અસર આશા છુપાઈ 
છે.” (સણિલાલ). એ તારને આશાદેવી વિશેષ ન્ેરથી પક્ડી 

રહી છે. વાઘને ખોળામાં રાખી, આખી પરથ્વીને-આપણા 

પાર્થિવ છીવનને-પલાણી ખેડી છે. એની આંખે પાટા છે. 
આશા અન્ધ નથી, પણુ અણદીઠ વસ્તુને એ શ્રદ્ધાથી 

સ્વીકારે છે તેથી એની આંખે પાટા કલ્પ્યા છે. પ્રસંગવશાત્ 

રા. નરસિંહરાવનું “આશાપંખીડું” (કુસુમમાળા) ચાદ આવે 

છે. એ જુદી જ તરેહની કલ્પનાનું ચિત્ર છે. ગમાં રમતીઆળ 

કલ્પના છે, આ વૌીટસતા ચિત્રમાં ગૅભીર ધાર્મિકતાનો 

ભાવ મૂર્તિમન્ત કરવામાં આવ્યે! છે. 

૩૫* સંદવાડ વધતો ગયે, અને એ ખાળના જીવનને 

આધાર એ આશાને એક અવશ્િષ્ટ તાંત્ર જ ( ચિત્રમાં દર્શા- 
કડ વેલા ભાવ પ્રમાણે) અવલંખી રા. આખરે ગમે પણુ તટયે। ! 
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૩૬% નલિતકન્તતે વગાડવાની વાયોાલિત એ 

સંઇદવાડના દિવસે।માં એકવાર વગાડવા લીધેલી. નલિનતું એ 

વાદ્ય અત્યારે મૂક, તેમ આત્મસંગીત પણુ મૂક-નછ નહિં. 

૩૮ થી ૪૦# “યામ પડે તિમિર તણાં . . . 7 શોક- 

અને અજ્ઞાનની અનેક વૃત્તિઓ મારા દિવ્ય જ્ઞાનના માર્ગમાં 

આવરણુરુપ થઇ પડે છે. એને પરિણામે સત્યની અને મારી 

વચ્ચે નણે પાષાણુની એક જખરી ભીંત ( 'તંટટ્ત પ૪! » 

ચણાઈ ન્તય છે. પ્રથમ તો એ ભીંતમાં એકે ઠ્વાર દેખાતું 

નથી-રૃખાય છે ત્યારે તે બંધ દેખાચ છે. અને એને એક 

વજતાળું સારેડ્ું છે. તત્ત્જ્ઞાનતા તર્કશાસ્રે આપેલી વિધવિધ 

કૂંચીએ। લઇ એ દાર ઊધાડવા હું મથું છું, પણુ એ ઊઘડતું નથી. 

ઊઘડતું નથી એટલું જ નહિ, પણુ હું ન્ત્યાં ઊભે! છું ત્યાં-- 

“પાય સુજ નીચે સરે 
કૅચ્ડ્રાં કછીં' છું કળણૂમાં 

સુજને ખખર કંઈ નવ પડે. 

ધમખળ ! સ્ુજ ખન્છુ એ! ! 
દિવ્ય શ્રદ્ધા ! માત એ! 
કળણુક્દેમ ડૂખતેો 

જા રોક્જે ધરી હાથ એ ]” 

ક્ષણુક્ષણનું આ અનુભવચિત્ર છે: “પાચ સરે છે,? “ક્ય્હાં 
કળું છું કળણુમાં?? એમ પ્રશ્ર થાય છે; કંઇ ખખર્ પડતી 

નથી, પડે છે, કળણુ-કર્દમમાં હું ડૂળું છું, કોઈ હાથ દો !- 



એમ ત્વશ્રથી એક પછી એક ક્ષણુના જુદા જુદા અતુભવ 

અત્રે ચબ્દરુપ ધરે છે, 

ધર્મબળ ! સ્રુજ બન્ધુ એ ! 
દિવ્ય શ્રદ્ધા ! સાત આ! ! 
કળણુકદેમ ડૂખતેો, 

કો શેક્જે ધરી હાથ ભ ! 

એં આર્તરવ ગજેન્દ્રતા કરતાં ઓછે કરણુ અને ઊચ્ચ 

(તાર? છે ? પુત્રશોક્તા કરતાં પણુ આમાં કસૃણુ રસની ચીસ 

વધારે વિકળતાથી અને કારમી વેદનાથી નીકળી છે એ 

લક્ષમાં રાખવા જેવું છે. 

“ળણુ?-- દિન્ય સત્યનું અજ્ઞાન તે માત્ર અનધકાર નહિ, 
પણુ કળણુ. સત્યદર્શન માટે બેવડી અષેક્ષા-માત્ર જિજ્ઞાસા જ 

નહિ, પણુ મુમુક્ષા. 
“ટાટ ૫/85 & ૮૦૦૬ 1૦ ૫3013 1 ૭ણ 10 197: 
"ટટ પ/&ડ5 & ૫ [૩23 ૫31 1] ૦૦ંવં 10૬ ૭૯૯: 

# €/7#27” 77૮//74/&. 

૪૩* પ્રકૃતિનું આ ચિત્ર કવિની માનસિક સ્થિતિને 

અતુરૂપ છે. 

૪૪. “તારલા*નિહાળું અને “ઘનધોષ”સુણું: તને ઉભયમાં 
“સુણું-નિરખું “-પ્રત્યક્ષ .કરે. 

“ક્યમ માનું ડું નથી કો ક્ષણુ ?*--આ અતુભવ ને 

સાર્વજનીન છે એમાં પ્રકટ થતા પ્રેમમાં અમૃતત્વનો ધ્વનિ જે. 



સ્મશ્ણુસંહિતા 

જુષ* “તદપિ . . . શોધ કરતો તાહરી: ગ્રહ્યક્ષ, છતાં 
ક્ોધનો વિષચ--એ વિરોધ, વિરોધગભે માનવહુદયની સ્થિતિ 
એ એનો પરિહાર. 

૪૭ થી પર. “ગૂઢ શું છે ? મૂઢ હે ર?” અહીંથી એક 

ખીન્ત મહાપ્રશ્નનો ચર્યા શર થાચ છે. આ વિશ્વમાં ગૂઢ 

કજું તથી, માત્ર મૂઢ માનવી કલ્પના થકી ગૂઢ ઊભું કરે છે, 

અને પછી એની આગળ કંપે છે, એને ચાહે છે, એને પૂજે 
છે, વગેરે. નાહ્તિવાર પ્રમાણે ધમતું બીજ-અજ્ઞાન, મૂટતા, 
“ધર્મભ્રમણા” :- મનુષ્ય ઓળે। પડછાયો પ્રતિબિસ્ખ સ્વપ્નાં 

વગેરે જીવે છે એમાંથી પ્રેત - આત્માની કલ્પના કરે છે. 

સ્પેન્સરતા* /૮005#વંકા કરતાં પણુ ફૉ્તતું 

૦૩1ડ અને અરાઢમી સદીના ડ્રેત્ચ જડવાદીઓતું 

લપર્તટ તઠ&દટતંદ્રૉડતતા ધર્મનું વિશેષ વિરોધી છે. સ્પેન્સરના 

“100100૫/8012' ને અવલંખીને ધાર્નિક્તા સંભવે છે, રફોંસ્તને 

ધરમના આલમ્બનરુપે મનુષ્યન્તતિ સ્વીકારવી પડી છે. મૂર્ખ 
જડવાદમાં તો આ પ્રત્યક્ષ જીવન અને આ પ્રત્યક્ષ જીવનના 

પ્રત્યક્ષ આતન્દ એ સિવાય ખીજી કાંઈ નથી. 

“તિસિર્માં તારક થકી સ્રગઠી'-તારક ચકી ઝેમ ? 

સયૂરાપીય જડવાદ 8511*000010%/ સાથે જોડાએલો હતો તેથી ? 

કુ આ અતે આ પછી આવતી વાણી બંને વિશ્વના ચિત્તત 
સાથે સંખન્પ્ર ધરાવે છે તેથી ? 

પિ 9" મ મળ. ક 

* “આપણે ધર્મ” પૃ. ૨૧૫૪ તથા પૃ. ૧૭૨ મે 
શ* આણૈદશંકરની ચર્ચા આ ગ્રસેગ સાટે જીઓ. ન. ભે! 

પવ 



નાકા 

[ર1. નરસિંહરાવ, પછવાથી, ખુલાસો આપે છે :-- 

(૨) ગેબી વાણી પૃથ્વી ઉપરથી આવે નહિં-- એવું 
ગેખીપણું વિરોધી બને. 

(૨) તાસ્તિવા૬્ ની વાણી છતાં આકાશના તારમાંથી 

આવીને-આકાશ તાશા ઇત્યાદિનો સંબન્ધ ધર્મભાવનાની ન્ેડે 

હોવાથી-એ સ્થાનમાંથી આવીને સત્યરૂપનો વેશ (તીંડટ્ટાપાંડટ) 

ધ્રારણુ કરે છે;-આશમ હેતુ છે.] 

૪૮-૪૯* “મસ્યીમૂતશ્ય રેટશ્ય પુતરારસને છુ: ” 
( ચાર્વાજર્સન. ત. ₹. સં. ) 

પરઃ ભીંત્ય નહિં, તો દ્રાર શું? 
દ્રાર નહિં, પછી ચી શી? 
જીવવું; સુખ સેવવું, 

એથી મધુર સ્થિતિ ખીજી શી?”- 

ચાર્વાકવાદી પૂર્વપક્ષરૂપે આ પંક્તિઓ ગુજરાતી 

ભાષામાં સદ્દા રહી જરે. * 

પ૩# “નવ પ્રતીતિ ઉર થઈ*-એ નાસ્તિવાદની ખામી. 

મતુષ્યહુદયને નાસ્તિવાદ કદી સંતોષી શકે નહિ. 

ઉર ઊછળીને સામી સાક્ષી પૂરે છેઃ 

“(ટટ પ/8€00 શ્વિઇ [દ્ર ડિ &ડટટ[૩, 

11130&તં દ પ૦ાંલ્ટ ' ટ|ટ૫/ટ 10 100*€/ 

“3તં ઉટટ'તં દપ ટપટદ-દટટ્ાંલોપટ્ટ 53૦% 

૧181 દપ૫ઈંટર્ત 10 ઈટ ઈઇળંતંદા1 તંટટ[; 



સ્મરણસંહિતા 

/% ૫/&₹111 ૫/11 12 612851 ૫0/0ણતં કાટા 
“૯ શિટિલ2ટાંતજ 1€&501'5 ૦બંતંટ* [211, 

રલ 110 8 1081 10 ૧0/80 દ 10૯64૧ 
૩10૦તં 8 તં £05પ7૯ટતં “| 1દપ/ટ હિ.” 

ક 27727#4772. 

પજ અત્ધકાર શામવા લાગ્યો અતે ઉષા ગ્રેકટી એ 

પ્રકૃતિના રુપાન્તરને મળતું સાનસિક સ્થિતિનું પણુ રૂપાત્તર. 

અવર વાણી-આસ્તિક્તા. 

*ખે વાણી ઃ- દેતિસનના “1 ૫/૦ ૧/૦1૦€5” ની સાકૃક. 

પણુ એ “૫૪૦ નંતટ્ડ” માં વિવાદ આ જ ન્ાતને, 

પણુ જીુંદો હતે. 

પષ# “વત્સ! આશા તજ નહિં.”-- 

“મૂઢ માતવખાળ' (૪૮) એ શખ્દામાં રહેલા તિરસ્કાર 
અને નિષ્ડુરાની સામે “વત્સ'- સંબાધનનાં પ્રેસ અને 

કરણા મૂકે. 

પ૬૧-૫૮, અતીવ સુન્દર. આખા કાવ્યની ક્લગીરુપ, 

૬૦-૨૧. પૂર્વમાં ચન્ટ્રક્લા અને ધનરક્લ-પ્રકૃતિના 

આ સુન્દર અને સચક દેખાવમાં ગત ખાતું દર્શન. ચન્ટ્રિકા 

ન. ભે. 

$આ ૬૦થી ૧૪ સધીના થ્લોક પૂર્વગત ભાગથી 
વિશ્લિણ છે” એમ ભાસ ફેોઇને થશે; (ન્તણ્યામાં ખન્ક#્ઠાઃએ 
એ દૂષણુ હેમતા “સાહિત્ય” માં પ્રગટ કરેલા અવલેકનમાં 
બતાવ્યું છે.) પરંતુ વસ્તુતઃ એ દૂષણુ નથી. કખૂલ ડરવું 

ઝે દ્ષ 



ટીકા 

ઝીલતું ધતરાકલ-તે ઈચ-પેમ ઝીલતું ખાલતું સ્મ સ્વરૂપ. 

દર્; જગભણીથી સૌસ્યરૂપ; પેલી પાર તેજનો અંબાર. 

૬૩. એ ખાલક હવે પ્રભુની પાસે. 

“છા 2૮૦ પટ! ડટટા 904 | 

0૦ ૫8941 13૦૩૪ 10135 6૦ ₹ટડ1, 

૧/૪પાંતી ૫/2 &₹€ દ્બૌતટ્ટ હં ૦૫૬ ઊપટડ ₹૦ ઊં, 

10 ઉંઠ1તટ્ડડ 1031, (ટ તંક્લાઉ1ટડડ ૦7 1 ૪&૫/€; 

11100, ૦૪૯% પર?1૦ 1000005? 

87૦૦તંડ (ટ 1પ તથી? . . . . ” 

79777725778. 

નેઇએ કે આ શ્લેકો પાછળથી રચાયા હતા, અને હેને 
માટે સ્થાન આ સોાધી કાઢયું. પરંતુ તે 508૮00ડલાં૦ઇડ 
પ્રવૃત્તિ સહેતુક હતી. કેમકે કવિના વિચારની શ્રેણિ આમ 
કાંઇક છે. 

(૧) મંગલમંદિર ખોલે--એ ગીતથી ગત આત્મા પ્રભુની 
સમક્ષ (દેવગણ્ાગએ) ઉપસ્થિત કર્યો પછી (શ્લો. ૫૯ ) એ 
પુત્રનું તે વખતનું દિવ્ય દીપ્તિનું સ્વરૂપ કવિ જુવે છે ને 
જણાવે જે. 

એ દીશ્િતું નિદાન ન્લેો. ૬૦-૬૨ માં મૂકાયું છે. 
ઇશમ્રેમની ચન્દ્રિકા એ દીસિ આપે છે. (તે માટે 5)/ત100ં 
ધનચશક્લ્ અને ચત્દ્રક્લાનું શ્લો. ૬૦ સાં ઉપસ્થિત થયું છે). 

આ સ્થિતિ-ધન્ય સ્થિતિ-માં શ્લો. ૬૩ (અને તત્કલિત 
થ્લો. ૬૪) ના વિચાર આપોઆપ પ્રગટે છે. ત. ભે, . 



ક -સળયુરણિ 

જ. નકા ાચક્િઓમાં ક્યિ વિ વરરઝરથ બ ખાલક માટે ર. 

તે જાદુ: તે તતા ખાલફ માત્ર ! માટે, અને તે રૉ છવનમાં.. :* 

“પાટ કા “૯2105 3૯ડબંટલ્ટ ગ કાંતા ” શાં ક ક જ 

, પલ્ઝા ટિ કા _ઊર્ટ0 પઠ  [થ2001.” 

ક - અ પ કૂ %. કાઇ. . 

ખંડેર જે. 

“લ કિ દા 02*1૯ડા જુ ઈ સ૦૦ળાલં, 
ક અ ક્નિ 'તંટદ(લડડ [€€8 1307 £&/૯૧૫ 81૦55: ' 

.  ..&10 ડ0/ટટાટા 1૦ ઇટ ્તત્પારપ પ.પ 1055, . . 
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ક છ. ' તું નથી. ને; સત્ય, સ 
શાહ સુ, પરમાત્મ, ને, 

પ ૫10107 ૦10 તલ્- મંગળ ક ક 20 98-99. . જે 
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ટીકા 

ઝીલતું ધતરાક્લ-તે ઈરા-પ્રેમ ઝીલતું ખાલનું સક્ષમ સ્વરૂપ. 

૨# જગભણીથી સૌસ્યરૂપ; પેલી પાર્ તેજનો અંખાર. 

૬૩, એ ખાલક હવે પ્રેભુતી પાસે, 

“ટી ?િ૦ ટા | ડટલ ઝંથડા ! * 

63 101 11303૪ ("01135 તં૦ ₹ટડ1, 

૧પ ૫૪ ઠા“ £૦1૪ હૃ ૦૫% 1/25 ૬૦ પ્તિર્ત, 

10 ઉ21:13€55 1051, (ડટ તં8₹13€55 ૦? (12 ૪#&૫/€; 

1100, ૦૪૯ ૫૫/110110 10010085 

58:૦૦ંડ ||(€ 1પ તદ? . . . . ” 

/#072777777. 

નેઇએ કે આ શ્લોકો પાછળથી રચાયા હતા, અને હેને 
માટે સ્યાત આ સેોધી કાઢયું. પરંતુ તે 5010201035 ા0પ૬ 
પ્રવૃત્તિ સહેતુક હતી. કેમકે કવિતા વિચારની શ્રેણિ આમ 
કાંઇક છે. 

(૬) મંગલમંદિર ખોલે--એ ગીતથી ગત આત્મા પ્રભુની 
સમક્ષ (દેવગણ્।ાએ) ઉપસ્થિત કર્યો; પછી (લો, ૫૯ ) એ 
પુત્રનું તે વખતનું દિવ્ય દીધ્તિનું સ્વરૂપ કવિ જુવે છે ને 
જણાવે છે. 

એ દીપ્તિનું તિદાન શ્લેો. ૬૦-૬૨ માં મૂકાયું છે. 
ઇશપ્રેમની ચન્ટ્રિકા એ દીત્તિ આપે છે. (તે માટે 5/૦ 

, ધતશક્લ અને ચત્દ્રક્લાનું શ્લેો. ૬૦ માં ઉપસ્થિત થયું છે), 

આ સ્થિતિ-ધન્ય સ્થિતિ-માં શ્લે. ૬ ૩ ( અને તત્ક્લિત 
થ્લો. ૬૪ ) ના વિચાર આષો આપ પ્રગટે છે. ત. ભો. . 



] પડ 

ક ક “-આઓ ાપેકસિ૩ામાં કિ ટ ખાલક મારે. કહેર છે. 
ય જાડું: તે તો બાલફ' માત્ર સાઠે, અને તૈ. ના જવનમાં... 

તણ ણ તઞા૯ઊ15 1ટડબંથાવટ સા ળાં” 

. પકત 1 દિ ર્ટાળડ (૦ 110.” ી 

7ર. . ઝાઈ. . 

ખંડરતે 
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820 132 પદા દદદ 1૦પ્ટતં શરત 1૦, - 
પદ હં પટ દડ 15 ૦૪૦₹૫/૦૫0.” 
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મ પા જુર પ્રેમમળથી- પરમબે : કી. 

કે. તું નથી ' ભે.” સત્ય, હો. . 
આત્મ સુજ, ક 

8/9 ખાંટ ૦0 હકસ્સ સિ 82 2 98-99.” 
, ડી ન. ક 
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ક સર્વ છે જ અસત્ય; - એ, 
સ્ુજ હૃદયમતિ કહે, ના બને.” 

તું સત્ય-એમાંથી સુજ આત્માની, પરમાત્માની અને 

સવ(આત્મ)ની સત્યતા. ને તું અસત્ય તે સઘળું અસત્ય. 
'પ્રેમ (1.૦૪2) સાં સત્યત્વનો નિકટ--અપરેક્ષ-અતુભવ. 

સરખાવો સેનતિસન અને આઉનિંગનો,-ક્ઉનિંગે પોતાનાં 

કાવ્યોમાં બહુ વિપુલતાથી અને દૃઢતાથી ફરી ફરીને પ્રતિપાદન 

કરેલે-આ સિદ્ધાન્ત. “હૃદયમતિ*-તર્કસતિ નહિ. 

હ? 'ડટાં”િબાડલં૦૫૬૧€૬ડ' સ્વસંવિતૂ એ દેહાત્મ- 

વાઇદના ખંડનનું પરમ રાસ્ત્ર. 
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ઢીકા 

૧૯-૨૨* જવો ભોત્ત ભગતનું 'સેલેચા આખ્યાન 
* (બૃ. કા. દો. ગ્રન્થ પ, પૃછ ૬૨૧-૬૨૫૦. શુગાલશા અને 
સત્ધ્યાવતીની કથા સૌને પરિચિત છે. એ કથાનો અતે કવિએ 
ખહુ રસિક અને સર્મગ્રાહી રીતે ઉપયોગ ક્યોર છે. રા. 

નરસિંહરાવ આ સંબત્ધમાં મને જણાવે છે કે:-- 

“ વાંચનારને શૃગાલશા અને હેની પતી સત્ક્યાવતીની 
કથા પરિચિત હશે. એ ક્થામાંના સારભાગ મ્હેં અતુલક્ષણ્ 

માટે લીધો છે. ભોન્તભગતની ક્થામાં તો શુગાલશા અને 
હેની પતીની કસોટી લેવાને માટે પ્રભુ (રક્તપિત્તતા ? » 

રાગવાળા સાધુરૂપે વર્ણવ્યા છે; અને તે પણ્ શેઠ શેઠાણી ન્નતે 

તેડી લાવ્યાની વાત છે. સ્હેં તો માત્ર ત્હાનપણુમાં, એક દક્ષણી 

નાટ્ક્મંડળીએ ભજવેલા “ [શિયાળ રાન્ન ?ના નાટકની વાર્તાના 

સંસ્કાર ઉપર આધાર રાખ્યા છે. હેમાં એમ હવું કે શિવ 

પોતે *અઘેરી ખાખીરૂપે ભિક્ષા માગવા આવ્યા હતા. 

(સેલૈયો તે શુગાળશાને પુત્ર છે. ) 

રેવરંડ સિ૦ સ્કોટતા “ 0૦પાં&દ&ં ૦2૮? ( 77% , 

૪472૮૮ /07” 7#£55£77247-£૮૭7 ” એ નાસના ગુજરાત મિશનરી 

કૉનફરત્સ આગળ વાંચેલા ઈ. સ. ૬૯૧૧-માં પ્રગટ કરેલા 

અંગ્રેછ નિખન્ધમાંન- કહયું છે કે-આ કથા ભોન્ન ભગતે પોતે 

* ભે।ન્ત ભગતની કથામાં “ અવાર પંથીને એક હાર (આહાર) 
માણુસનેો” એમ પંક્તિ છે ખરી, પરંતુ ભયંકર અઘોરી જેડું 
સ્વરૂપ નથી બતાવ્યું; જુગુપ્સાયુક્ત રક્તપિત્તીતું રૂપ છે. 

કપ. ૨૨. 



સ્મરણૂસંહિતા 

યોજેલી છે, કાંઈ નહિં તો કોઇ સંસ્કૃત મૂળમાં હેતું દર્શન 
થતું નથી. સ્હેં નાટક ખાલ્ચકાળમાં નેચેલું તે ઉપરથી તે 

એમ લાગે છે કે આ આખ્યાનનું મૂળ આપણી કોઈ 

પુરાણાદિક્ની કથામાં હું નેઇચે. 

એંદ્રેહેમની ભક્તિની કસોટીની ક્થા ઇત્યાદિ નડે 

રેવ. મિ. સ્કૌંટે આ કથા સરખાવી છે,” 

ર૧* “કાડિ છોજણવજત્' રા. ન્હાનાલાલ ડુવિએ 
« જચા અને જયન્ત ?” નામના પોતાના નાટકમાં ભગવદ્ગીતાની 

આ પંક્તિનું સ્મરણ કર્યું છે. 

૨૨? “કસણી '-કષણી, કસોટી. મ 

“આવી ક્સણી ન દેજે કોઇને સ્વામી એ માગું વરદાન.” 

, (સેલૈયા આખ્યાન બૂ. કા. દો. ગ્રન્થ પ પૃ. ૧૨૫) 

ર૫૦ “લેકક્ષય'$ “છોવઘતે સોક: '-દશ્ય જગત્ , 
તેની ક્ષય. " 

અલેક્ય -અદશ્ય આત્મા. 

ર્૭# જે તર્કેશાસ્રના વાદથી સીધી રીતે સધાઈું નથી, 
તે આ બે-મૃયુ અને દુ:ખ-1)ટઢા1) &0ત 5077૦07 ( 'ત- 

€51€$5 10 13૯ પદા ૦” ટ્રા) )», અતુભવ ઠ્વારા સાધી 

આપે છે તેથી જ પ્લેટો તત્તજ્ઞાનને વ્નટતોદા૦1 ૦10 1ટિટા” 
કહે છે; અને ઉપનિષદમાં નચિકેતા “ વસ્તા ચાસ્ય ત્તાહમન્યો ત 
છમ; ” એમ કહીને યૂમ પાસેથી જ તત્વજ્ઞાનના ગૅભીર 
પ્રશ્નોનો ખુલાસો! મેળવે છે. 

# 

સતિ 



કુત્તી પણ દુઃખના મહિમા સમજને જ ભગવાન પાસે 

માગે છે કે “વિવ#: સન્તુ સે શાશ્વત ,” અને એજ પ્રમાણે 
* અન્ય અનેક ભક્તજનોએ દુ:ખ સાગ્યાં સુપ્રસિદ્ધ છે. 

“૧83 પ/ર્ટાલ૦ ટ છ&ાં1 *ટઇપર્ડિ 

” 181 (0/05 €&:₹8115 ૭1000310253 “૦૫9, 

*દર્તા ડ8ળ૪ પ૩&૬ છાંતંડ 00૦1 51 110૪ ડ1હ્ધાતં 001 ટ૦ ! 

કિટ ૦૫૪ 4૦૪ રદ ૪૯૯-૩&૬5 [281 ! 
ઝતં૪ટ, &તં ॥ળંતં ્તા€& રદઘઇટ ડટા; 

1_૯&11 10 &€૦૦૫1૧૬ ઘટ 12818૪: તં&"ટ, પ€૫ટ* 

ઇ'પતંછ્ટ ઘ૯ 1૩₹૦૦ |” 

7ર. 77776779. 

રટ. *શા માટે “આ ક્ષણે જ' નહિ? કદી જ નહિ. 

૩૦ થી ૩૨# $આ વિશ્વમાં પ્રભુએ દુ:ખ અતે મૃત્યુ 
કેમ કર્યા છે એનો આમાં ભક્તહુદયનો ખુલાસે। છે. પણુ 

*આ ક્ષણે -હવે- આ અતુભવ થયા પછી. 

ડુજે દુ:ખે સુખ થાય જનને તે દેછે દુખ દયા કરી, 
જેહ સુખે દુખ ઊપજે તે આષે નહિં કોદી હરિ. 
જેમ અનેક વિધિની ઔષધિ હોય અતિ કડવી કસાયલી, , 
દર્દારિ દિયે દર્દિને ટાળવા વ્યાધિ બાહરમાંહેલી. 
કુપથ વસ્તુ કદી નહિ દિયે ખાવા તે ખો'ટે મિસે કરી, 
તિંષ્ક્લાનંદ એમ નિજજનની સાહે કરે છે શ્રીહરિ. 

(“ધીરન્તખ્યાન? બ. કા. દો, ગ્રન્થ ૨. કડશું ૨. કડી છેલ્લી ૩) 

ન. ભો. 



ક કી 

-આ* ભક્તહુલ્યમાં ગન ત ન' _સાતશો. તર્ક: માનીએ 

હતો સામી 'કૉડિઓ 6 ઊભી' રહેઃ નિ 

39. “પરમ: હે. હમન જ ગ સુદ દુખતું . સ 

' “નિદ્દાન શોધી એના નિરેધનું. સાધન. યોળ્યું, તેથા' એમને મ 

.. બૌદ્ધ ગ્રત્થામાં વભિષફ' (વૈદ્ય) કહયા છે. પરેમાત્મોને' આ અર્થમાં. 
ઃ બલકે આ. કરતાં પણ્ ] અધિક અર્યમાંએ એ પદ લગાડી શકાય; 

' ૩૩. તતતચિન્તતમાંથી' વિરમીને કવિત ચિત્ત પાછું 
પતાના ખાલકના જીવત અને ચહુ પ્રત્યે વળે 'છે. 

ફુ. કક 
ક 

૬% ભગિની- -સ્વ. 1. સૌ. ખ્ડરેન ઊર્શિલો, 

"૩૭, મુજ પિતા--દાદા ક્વ. શાનોતાય” સારાભાઈ. ક. 

368 નલિનકાત્તે ' સોલ. જવનસત્ર તરીકે સાકર 

ક્રન્ચ વાક્ય:- ન્-* 

“૧૦૫ જ ૮ દ૦પદ નડ 

વ “10 ણાર્તટ#4&0તં &1'15 1૦ »િદ્ટાં#ટ &| “-- 

# અન્યનો “ઉ? વાંચતાં' ક્ષમાધર્મ સધાય છે.” 

૦. “તુજ ગ્રહ ગયે તું દા તે'-દાહને કારણ કે 
-મ્રભુ ' પાંસે જવાના હર્ષથી. સંભારો એના રશાબ્રા-- 

“સહુથી, હું ના ડર, ન 

પ રડી ભ્ર્મિ વિશે જડું,' 

(ખં. ૨ લો. ૨૧.» 

“ગ્રહ” -- “પિક 15 ૦૫૦ 1નવાપટ” 



વતત દિસે સે વિનન્વવ: વતસ્તિ સ્ત વસ્યટ્છચે । 

નૈ તત થતી ॥ ક્ટ. સ. 

(હે વસ્ણુ!) સારા વિવિધ સન્યુઓએ (હ્દય અને 

બુદ્ધિના ભાવા ) પોતાનું અતિપ્રિય ધન ( તારારુપી પરમ 

મ્ેમાસ્પદ વસ્તુ) પ્રાપ્ત કરવા માટે તારા પ્રત્યે વળે છે,- 

પંખીઓ માળા ભણી વળે છે તેમ. 

છ 

ખડ ૩ જે 

૧. “ઈશ્ચરેચ્છા બલવતી . . .” ઇત્યાદિ સમાશ્રાસનનાં 

વિવિધ રૂપ-જે મિત્રોમાં ત્તેવાસાં આવેલાં. 

૨૦ “ શરણૂપદ લાચારીનું “-પ્રભ્ુ આગળ ઇલાજ નથી 

એમ સમજને પ્રભુને રારણુ થવું એ લાચારી છે. 

પૂણુ સસાર શત્રુથી ત્રાસીને પ્રભુરૂપી શરણુ 

(રક્ષણઝહ ) શ્વોધનું એ તે! ખીજ જ વસ્તુ છે. 

“૦૫૪ પડ &€ ૦૫૯૩, પટ 1130૫07 101 110૫47; 

0૦ ખ્ર॥|3 દ્રનટ ૦૫૬૩, ૫૦ તાર્દારટ ટ દ3ળલ,” 

2772756'5772. 

પ-૬૨* ધર્મે સાથે સંગીતની ભાવના હમેશાં આ 

કારણુથી જ ત્તેડવામાં આવે છે. આ વિશ્વ પરમાત્માના 

સંગીતનો ઉદ્ગાર છે ( જુવો છાન્દોગ્ય્રેપનિષદ્સાં ઉદ્ગીધવિઘા: 

ઉદગીથ તે વિશ્વરુપે પરમાત્મામાંથી ઉચ્ચરેલીં ગાન; બીજ 



સ્મરણસંહિતા 

રીતે, આ ગાનમાં પ્રકટ થતો! પરમાત્મા પોતે ), અતે એના 
સ્વર સાથે આપણ્ સ્વર મેળવવો ચ ભતુષ્યનો પરમ 

આનન્ક' અને કર્તવ્ય. આ પરમ ભક્ત નારદની વીણા, 

૧9-૮* “ચન્ત્ર આ ખછાણ્ડને! 
ગૂઢ' નિયસે ચાલતો; 
એક લક્ષ્ય સ્થળ ભણી 
જાતે વિકાસે મ્ડાલતે।.”* 

ગૂઢ “નતિયમે નિમાએછું' એટલો જ “ચત્ત્ર' શબ્દનો 

અર્થ કરવો, 'ળદ્ર્લાંઉટ ના અર્થમાં લેતાં વિકસવાની અને 

મ્ડાલવાની ક્યા સાથે એ અસંગત યાય છે. “લહ્ય સ્થળ *-તે 

'ભ્રેનિસને 10 7૮1004 દ%ને અત્તે નિદેશેલું 

“ર્ત ૦૩૦ ક્િ* ૦7 તીંપ્રંઝટ €૪/ટ3, 

૧0 પળ પીટ પ્લાંટ ૯ટટાં૦1 130૫/2$,””' 
કુ 

€હ-૧૦* યુગ્મક. માતવી જીવન તણા ભૂતકાળના 
ઇતિહાસ કરતાં પણુ ભાવી વિકાસ વધારે ભન્ય. 

મેળ-સેજ: (સંગીતનો શખ્દ )ે્ડાઠ-જેના ઉપર રાગની 

રચતા થાય છે, 

સંગીતસ્વરસમ-ત્તેથી ઓરક્યુસની 1.વાટ, પદઇયેગોરસ- 

ની સંખ્યા (પપપ%00€:), ટુષ્ણુની બંસરી. 

“40 વં5૦૦#૧૮€ 18 132 “૦1 

“ 46 18 ૦: ઠા શિટદપદ્ાં [1200001097 
૫૪/૫/ટાટા૦ ઘંડટ ૫/૦ તંડ ટક ઘંતાટ.” 

7૪87%#5722'ડ “ 2444 ૪ #2 ૭/42: % ૮/૦૮.” 

૬૩ 



ટીકા 

વસ રિ મે સિમન્યવ: પર્તસ્તિ વસ્મર્છચે । 

લવો ન વસતીસષ ॥ જ, સં. 

(હે વરણુ!») મારા વિવિધ મત્યુઓ (હુદય અને 

ખુદ્ધિના ભાવા) પોતાનું અતિપ્રિય ધન ( તારારૂપી પરમ 

મેમાસ્પદ વસ્તુ) પ્રાતત કરવા માટે તારા પ્રત્યે વળે છે,- 

પંખીઓ માળા ભણી વળે છે તેમ. 

પ 

ખંડડ જે 

૧, “ઈશ્વરેચ્છા બલવતી . . .” ઇત્યાદિ સમાશ્રાસનનાં 

વિવિધ રૂપ-જે મિત્રોમાં નેવામાં આવેલાં, 

૨* “ શરણૂપદ લાચારીનું “-પ્રણુ આગળ ઇલાજ નથી 

એમ સમજને પ્રભુને શરણુ થવું એ લાચારી છે. 

પણુ સંસારરૂપ શનત્રથી ત્રાસીને પ્રભુરૂપી શરણુ 

(રક્ષણઝહ) શેાધડું એ તો ખીજ જ વસ્તુ છે. 

“૦ પડ £€ ૦0૪૩, ૫/2 1110૫7 1301 130૫47; 

00૬ પડ &1-ટ ૦૫૪૩, ₹૦ તાર્કાલટ ્દાગટા8 31૯૦.” 

72777524577. 

પ-૨-* ધર્મ સાથે સંગીતની ભાવના હમેશાં આ 

કારણુથી જ ન્તેડવામાં આવે છે. આ વિશ્વ પરમાત્માના 

સંગીતનો ઉદ્ગાર છે ( જુવે છાન્દોગ્યોપનિષદમાં ઉદ્ગીથવિદ્યાઃ 

ઉદ્ગીથ તે વિશ્ચરૂપે પરમાત્માસાંથી ઉચ્ચરેલું ગાન; બીજ 



સ્મરણસાહતા 

રીતે, આ ગાનમાં પ્રકટ થતે। પરમાત્મા પોતે ). અને એના 

સ્વર સાથે આપણુ! સ્વર સેળવવો એ સતુષ્યનો પરમ 
આનન્દ' અતે ક્તૈવ્ય. આ પરમ ભક્ત નારદની વીણા. 

"૭-૮* “ચન્ત્ર આ ખહ્યાણ્ડનો 
ગૂઢ નિયસે ચાલતો; 
એક લઠ્ય સ્થળ ભણી 
જાતે! વિકાસે સ્ડાલતે।.”' 

ગૂઢ “નિયમે નિમાએલું' એટ્લો જ “ચત્ત્ર' શબ્દનો 

અર્થ કરવો. ' ઠર્તા1તટ ના અર્થમાં લેતાં વિકસવાની અતે 
સ્ડાલવાની ક્રિચા સાથે એ અસંગત થાય છે. “લક્ષ્ય સ્થળ તે 

'્રેનિસને 10 ટા1૦૧દ ને અત્તે નિદેશેલું 

“ર્વ ૦0૦ હિ ૦? તીપ્રંતટ ૫/1 

૧0 પ8 (3€ ૫136012 ૦€*૦&013 1003/€5,” 

હ-૨૦* યુગ્મક. માનવી જવન તણા ભ્રતકાળના 

ઇતિહાસ કરતાં પણુ ભાવી વિકાસ વધારે ભવ્ય. 

મેળ-મેજ: (સંગીતનો શખ્દ ઝન્ડાઠ-જેના ઉપર રાગની 
રચતા થાચ છે. 

સંગીતસ્વરસમ-તેથી ઓરક્યુસની 1.પાટ, પાઇયેગોરસ- 
ની સંખ્યા (પળ, ડુષ્ણુની બંસરી. 

“40 તીંડ૦૦૯વંઠ્લટ 10 ટ ૦1 

400 1081013 ૦? 1દ્દ ગિટાપદ્વા 118&1000)/ 
૫/₹122₹€1૦0 ઘંટ ૫/૦ "તડ ૪૦81 દ0€.” 

7₹7727'577'૭ “ 248 ૪ ૮ 2/7૮ % 0/૪૮.” 

૬૭ 



૬૧.૨ જવને-જવતમાં. 

રંગ-રૈગના તત્તુ. 
* 

ર# મૂળ સ્વરં-પ્રધાન સ્વર, દરેક રાગતું સ્વરૂપ 
નિયમનાર ર૨. 

૧૪. “એક ચે1જક દિવ્ય તે 
સંગીતનાયક રહે ખની“-- રુ 

પરમાત્મા એ દિવ્ય સંગીતને! યાજક તેમજ નાયક. 

આ અને ઉપરની પંક્તિઓમાં દર્શાવેલે પરમાત્મા અને એની 

સૃદિનોા સંબત્ધ સમજવામાં નીચેનો ઉતારો ઉપચોગી થશે. 

“૧/૪૯ 10859 તીંડટદ [2801805 & ઠડદિંતા &ર્ત 

તૉંડા&3૬ 4081૦૪37, ૦૦૫૯ 5૫૪૪૦૩1૪ & છટા 101€27€18.- 

ઘં૦, 10 પ 1& ૫//€ &"૯€ ૫/૦1 1૦ ડટ ર્દ1ટ લા'ટ&પં૦135 

૦*છિટતાંઇડ. ૪૪ 1૫2" &04907 ઈઘંંડ [ગદ&ડ૯ ૦ 1€ 

1003 110&1/€[1૦05 તૌ[ડ૯૦૫૪/ટ ટડ 11 $લાંટપ1૦૦, ૦ પ1 

10031 વિધાતા 10૫20005 10 પટ દ્ટર્લા)ાાંલક્ાં કાડ: 

૧000ં)?, 1 510૦7, ૫/7૦ાંવ 5837 18 [પંટપ/૦13 €૯ટક્રાટતં 

૪-&પ૫1&૦11 ૦ 11 ઉઇપાટા1?ટ"છ €૪ટ&&લટત [210૫0૪ 

1? [પંટપ%/8૦3 દરત 101 તૌંડ૦૦૫૪૯'*લટવ ૪૯&૫1010, 

$૦૧1૪ ૦૧૯ લાંડટ ૫/૦ાંતં, &ૃઞત હડ /૦1 ગપ જ ૫/૯ 

(10૦૫7 દ્ર ॥ ૫/૭ 10૫/€1૯વં 1001*€ 313 ૦1૧૦૯૪, કેપા 

1દ 15 ૯૦7001૦0 ૬૦ ડ૬ર્ઠ્યાદ ૦૨ ડલ) ૫/૦5 &ડ ઘંટ 

4777779772૮ ૦”? 5૦ર્ગ1૦૦ંટડ, 51341:€5[22&1“€:5 777777૮7, 

ીતદ્્ટા /તટ્ટટાંજડ 7705૮5, (રદા&ાંડ .%5/7૮૮ 

4770777277 ૦ કિટપ1૦૫૯૩૭ 27777 .97/7&6777&' &5 

૨#ટ&્૦5$ હતં પટ *્ટિર્ટા ઝલાઈ? ૦૦૫વંદા1 13ઠા 1 

13” &011૦15 1દતં 10૬ [ઝ'૦તંપલટર્ત પટ, (3€)7 ૦૦|તં 



1€પ/ટ 1&પ ટ ઇટટા1 [૭#૦ર્તપતટ. 1 [15 &1212"૦%01080013 ૬૦ 

પટ ઝિંધંળટ ઘડ &દ પ/ટ ડત 10 (32 ૦081117 ૦?ટ૯ાપંઇડ, 

1૯&લંડ 15 ૦તિટ1 1૦ ડગ્ટર્લાદ ૦:15 “૦૦8૬015” 5 105ૌ"ટતં. 
1ત ઘગટ ડટ ૦? તી[5૦૦૫૯ ટડ &તં 1તપટતધં૦તડ ૫/૯ 1૯&- 

17૯21108 ૯135€&0તં 11(21|2૬ઇ્દીક2/2૦૦ ૫/૦ &0ત&૮પટ 

*્િત૦#ડ, &2 0૦) ૯૦૧૦૬૫૧૯; ઇપ ર્ઘ1€ [0310011 
૫0/૦5 ૦? 871, દાટ ઘડ ૦? છટક દડદા &તટ & 10)/ 

52 ટ૫/ટ*, પટ ₹૦૪&૫તં 45 11061 (10 5[૩૦018112005 

૦૫10૩૫ ૦* શ 1બતપલાં%ટ 11188108100, ૦* & પિટ 
કગ પદ €૧૫0૦ ટડ ઊડા? [પ ઊડ ૫૧/૦૯, 1૯5 10 
॥ &0તં [૦/૯૩ 10. 72 10/0/2021 4001 દંઝ)ટ 10810 ૦7 
દુટાંપડ 1૦૫૪૯5 5 ૫/૦૮ દત્ત 1૫/€5 102 1 [1 [15 
કા તીડ રદ ૪ 1, ડા ટુત્ટ&ાટ” પઠાણ ॥., 00 
(3૯ ૦18૪ 10, 100૫072૫72” તંટ[2ટ0 ૧૦૩1 ૦ 13100 15 
15 1૩૦૫૦૬૦1૧0, (1૦૫૪ [12 1610૫75 1 ઈ11“૦૫ર્ટ્ટી1 416 

દ1₹૦૫ર્ણા, %૯1 ૬, 1૦૦, 15 તીંડદ&01 5૦૪ 138100; 3૦00 
5 ઊડ 13020101, ૯૫૦૩ 10 ઇટ શ ઘાંતંટ ૦? ઊડ 

&લ૯ાંપઇ/, [ટ [ટિટાંડ દાદ ॥ 15 ૫૧/૦૦૧00૪ 1ડટાં ૦૫૬ &તતં 

85€€5 દ્દા ( 15 ૬૦૦; 10 ઊુર્પટા' ૫/૦૪ ંડ, 1૯0 10ંડ 

[115 ટ9%૭"€5ડ૯ર્ત 10 1 દત 1ઉટ ₹€૬[૩ટ૦1ડ 15 ૫૪/૦૫. 
જટા &વિટ* &1|, 5 ૫/૦2 18૫૯ &10૫%/ટવ, પ5 410810૬817 

15 ૪૯૪ 100122૦1, હતં 1 15 ]0ડ 10 ઉંટ 10000140 

20તા ૪/32₹ 1 હ્િંડ (13& ૦૫૪ વૉંઊલર્ણાધંટડ પ દાટ 
1તટ& ૦? 101ટ]2૮૫€ 10ણંઇ૦1) ૪2૬13. કિટા૫/€૪ ૫0/61 

પટ ત&31/ ૦ #ટાંદ્દાાપ/ટ ૦0૦1, પટ 14881138૦1 ૦ 

કબાટ #ર્લદરાંપર્ટા? 20૫% ર ૌઇમાંદ ડટ ૫/૦૧, 

“&1તં 1132 &છ5૦ાઘધટ ૦૦૯80૦ ૦? ઘંટ ૫/૦૦ 1ડ્ટાડિ 

પટ" 15 £8 10006$55&ઈ1ટ ટુર્ાં”િ 1 1૯ ૦0૪ [€50[૩[૩૦૩€૬ 



€»0ટટ૯ટ [2*2૫10051)? દ્વવ્વૃણાંત્ટતં, પટ રર્દ 15 
€૦૬૫ટાં થતતતં 1તંટતધંવ્લાં પાઈપ ઘાલ તૉતટ ટક૩ટાાટતલટ 

1ડાંડિ €૦તં 10 ર101 15 ઘટ :755777//૮ 6/7//5, પટ 

/₹૦7તં-ઈટતાંઇડ, &ડ 13૪ ટડ 9ેટટા ૦&ટતં.” 

2૮02 ૧/8 ઉડ 77/7.70૮2777 ૦7 2774.” 

૧૬-જ૨૭*# નલિનકાત્તે રચવા માંડેલ્ું એક ડાવ્ય. 

એના કાવ્યગીત કરતાં પણ્ જછીવતગીત વધારે મધુર. 

૧૮. “સ્નેહ, પ્રેમ, ઉદારતા'--એ સર્વના મેળથી 

ઘડાતે! ગુણુ-ક્ષમા. 

જુવો રા. નતરસિંહરાવનેો “ર્વા, ક્ષતા, સસ્તિ' એ 

સથાળાનો ઈ. સ. ૬૮૯૨ ની સાલમાં પ્રસિદ્ધ કરેલો નિબંધ. 

એમાં “ અન્યના અત્યાચારતું ઉદારતાથી સહન ? એમ ક્ષમાનું 

લક્ષણુ ખાંધ્યું છે, અને ઉદારતામાં પ્રેસ, સમભાવ, આવે છે 

એમ ખતાવ્યું છે. 

ર૦* સૈંગીતતાચક તે સુણે-'પરમાત્મા આ વિશ્વ- 
સંગીતને! કતા અને ભોક્તા ખને. 

૨%* “પૂર્લાલાપ”-રીતસર્તું સંગીત શર કરતા પહેલાં, 
રાગ જમાવવા માટે કરવામાં આવતે! “આલાપ”. શૉંખટે 

ખ&ૃઉનિંગતું “60૬ ૫/૦ાંટાઃ ” નામના એક સંગીતરાસ્તીને 
લગતું એ નામતું એક કાવ્ય છે એમાં આ જવન અને 

પરજીવનનેો સંખન્ધ ખતાવર્તાં કવિ કહે છે કે:- 
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81 “૦0 ઘટ ટટાર્ઘા પં?ટ ઉર્્લત્ટા) &1૦5; 10. 112 
18૫૯ (ઉ€ ગટ ₹૦૫૧૧તં. 

2 કત 081 15 ૦0 શિઇ/ટ [૯2 ઈ & 

ઉ0[23'5 ટપ1તંલા1૦૯૦ 

કે ૨ 132 10૯55 ૦7 13 તં&? ? 15તપ/€ પ/ટ 

પણંધાટતટતં ૦* &ૃ૪બાાંટટતં? 

4 ૧/13) ્ાંડટ ૫/&ડ 1ટ [થ0ડ૪ [૩701૦0૪૯ છા 

132 ડા0ટાંતઇ 4813 1550૯ 1161૯૪ 7 

5 ૫//19% #૫ર્ડાલર્ત પટ તીંડ૦૦%ઉંડ 113 છા ધીદ્દા 

1810017 33001તં ઈટ 8112૯6? 

6 કિપ ઉર૦ર્ત ઊડ & ૨પ ૦? ઘડ પ/1300 1 

પ્ર11ંડ2ટ૩ 10 13€ €8૬; 

7 1116 1'€૬ 10837 1"ટ85011 &1તં ૫/ટા૦૦110€, '(5 
ર/€ ૧10ડાંલાં&ા13 [10૫4/.” 

7ર. ૪-72 %#7#%-. 

$ વસ્તુતઃ મૂળ પંક્તિઓ આમ છે:-પંક્તિ ૧ તે 15₹ 
91328 ની છેલ્લી પંક્તિ છે. પં. ૨, ૩, ૪, ૫પ તે 51. 2(|ની 

પ્રથમ ચાર પંક્તિયો છે. અને તે પછીની બૅ પંક્તિયો સંદર્ભ 
માટે આવશ્યક છે તે ટાળી દીધી છે, અને પં. ૬ તથા છ 
નેડી દીધી છે,-કતંગા સંદર્ભથી. 

યળેલી "ક્તિયો આમ જે;-- 

૬૦૧૦૫૪ 15 118 તં ૬૦ ઇટ81*, &86 ર્ત૦ઘં 15 51૦૫47 
1૦ ્વંલ્હ*, 

₹8 0 5૫ર્મિ2"€* 58375 1815 5257, 115 5૮13210€ ૦? 
1132 પ્/ટ&| કરવ ૫૫૦૪; 

(અને તે પછી કિછા ઉત [હડ & હિ ઇત્યાદિ આવે). 

ન. ભે. 



ટીકા 

૨૩* “ગીતને અતુમાદતેો ? -- 

ઉપર 'પરમાત્માને ગીતને કર્તા અને ભોક્તા કહ્યો; 
હવૅ વિશેષમાં, એને અતુમત્તા કહે છે. 

ર૮* “સૃત્યું તે જીવનતણું 
છ્ઠે અન્યરૃપ;-અુધે કડુ.” 

“10લર્તટડ (ટ ર્ઘયંડ *€પ/ટર્ઠા (૦ ઇડ -- ૫/1 1305૯ 

શાંપ્રંતંતટડડ દ0811.€૫/2₹ 8222 ₹€--ટ 10€& 1૪ ૦7 [1 

કત 15 ૫& 131, ઝિટ્ટા).”--એક મિત્રનો પત્ર. 

ર્હ* જુવો ખંડ ર૨. ૨૪. 

૩૦.» ઉન્જવલતા વધારવી, ક્ઠણને ઝ્ોમળ ખનાવવું, _ 
અને વસ્તુને વિશાળ કરવી એ અસ્ઞિતા ધર્મ. 

૩૧૬-૩૫૦ “શેદ વિપદ ન્નતે વેઠવી?? આ વિશ્વમાં 

વિપદ્ શા માટે છે એને ઉત્તર તે ઉપર્ થઈ ગયે।. પણુ 
વિશ્વમાં મતુજખન્ધુ તણી વિપદ્ ક્યાં થોડી છે કે વિપદમાંથી 

ખોધ પામવા માટે આપણે ન્નતે વિપદ્ના ભોગ થવું પડે ? 
ગૌતમ છ્ણુદ્ધતા પોતાના ઉપર ક્યાં દુઃખ આવી પડયાં 
હતાં? છતાં એ વિશ્વના દુ:ખથી ૬:ખી થઈ પોતે બોધ 

પાસ્યા ન હતા? પ્રિય સ્વજન ખોવાની શી જર્ર છે? 

“વિશ્વદ:ખ? (૩૩)-વિશ્વ જે દુ:ખ ભોગવે છે તે. 

“નિત્ય નિત્ય ચમાલયે ન્તય જગના જવ ન્તે' (૩૫) . 

“ કહૃન્યટટિ મૂતાસિ નચછન્તીટ ચતાજયમ્ । 
સેપાઃ લ્યાવતમિસ્છનસ્તિ જિમાશ્રર્વમતઃ ૫૬” ॥ મહાભારત. 
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*રુટ) આ શંકાનો ઉત્તર કે-”“ આપદુખસમ અન્ય કો 

નવ દિયે શાસન ખરુ. એક સિતે એના સમાશ્ચાસતપત્રમાં 

કવિતે આ દુ:ખનું પ્રયાજન જણાવ્યું હતું. જૂઓ ટિ. ૨૮ માં 

યંકેલા શખ્દો. 

૩૯. આ નિશ્ચચના આ જ અને વિશેષ કારણ્ માટે 

જીવો [૦9ટત 3િ૦૫/॥ ડત “1 ટ રિંતટ હાત પટ ડિ ૦7 

માંની નીચેની પંક્તિઓ :-- 

(૧9૫ ટ₹ટ ઉર્ત પતળર્કા(લડ, 8પ 1૦ ₹ટતાર્થાઃટ દપ 5૦ર્ણા 

[નેટ ટાંડટ તતાદતંટ (51 10 પાત: ૫/11013 105 

301 0€.” 

(૨)”0 1૦૪ ૦* 10% 17, ૦ 50તાટ-ડ&્યંતઇ, 

[૫૦ ૪7૦૮૬૫૧ 386 ટઇલા' ૩4૫5૯ તિ” તંટટદ) | 

1-૦૦ 11 ટ [27 1૦ ૧2 100" દ્ા૧વં 1301*2 

[ટ ૦૦ ઉજ ૯૦૫૭૯, પ2 ₹€૬/ [818 1 43005% 

1"્કરવ, 

7 ૫/1૮ [18 લવં 10 0157 $("૦૦૪ 180તં, ૬11૦1૪ 

* શિ 1દ્દ.” 

નવજવનમાં વિરોષ લાભ ઉપલા ઊતારાની છેલ્લી 

લીંઠીમાં બતાવ્યો છે તે. 

૪૦* “રદ ૦₹િ 3૦0 દ્વાવ, છેપદ ટટ તાઈ: 

1 કપટ (૧૯૯ 5, કતવ 1 “1૦૦૦.” 

27777£7'9772. 

* તોઃ-માટે (શ્લો.. ૩૮» 



૨૩. “ગીતને અતુમોદ્તો * -- 

ફપર્ પરમાત્માને ગીતનો કતઈ અને ભોક્તા કહ્લો; 

હવે વિરોષમાં, આને અતુસત્તા કહે છે. 

૨૮* “સૃહ્યુ તે જીવતતણું 
છે અન્યરૂપ;-અુધે કહુ.” 

“1તવંતંટતડ ટ ઘાંડ ₹ટપ/ટાં (૦ પડ -૫રદ3 130૯ 

પાંતતંતલ્ડડ પઝ&.€૫૯૯ 822 ૯--પૌ પ્તલ્થ્તાતજ ૦? 1.2 

&પર્ત ઊડ ૫₹&તંદ્ા1, 2િટ્&).”--એક સિત્રતો પત્ર. 

૨૯? જુવો ખંડ ૨. ૨૪. 

૩૦* ઉત્ત્ઝવગલ્તા વધારવી, કડણુને કેસળ બતાવયું, 

અને વસ્તુને વિશાળ કરવી એ અગ્નિના ધર્મ. 

૩૧૬-૩૫૨ 'રિોદ વિપદ નત 

વિપદૂ શા સાટે છે એને! ઉત્તર 

વિષ્રમાં મતુજખત્છ્ુ તણી વિપદ ક્યાં ચોડી છે ડે વિપદ્સાંથી 

બાધ પામવા સાટે આપણે ન્નતે વિપદૂના ભોગ ચડું પડે ? 
ગૌતમ આૂુદ્ધનતા પાતાતા ફપર્ ક્યાં દખ આવી પડયાં 

હતા છતા એ વિશ્વના દ:ખચી ફ:ખી થઈ પોતે બોધ 

પાસ્યા ન હતા? પ્રિચ સ્વજન ખોવાની શી જરૂર છે? 

“વિશ્રડ:ખ (૩૩)-વિશ્ચે જે ૬:ખ ભોગવે છે તે. 

“નિત્ય નિત્ય ચમાલચૅ ત્તય જગત જવ ન્ે' (૩૫) . 

“સર્નન્્યદિ મૂતાસિ પસ્જન્સીટ વતા । 

સેવા: સ્યાવત્મિવ્સસ્તિ સિન્સ: ૧૪૧” 1 મહાસાસ્ત- 
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*૩ુટૃ, આ શંકાનો ઉત્તર ડે-”“ આપદુ:ખસમ અન્ય કો 

નવ દિયે શાસત ખરૂ. એક મિત્રે એના સમાશ્ચાસતપત્રમાં 
કવિને આ દુઃખતું પ્રયોજન જણાવ્યું હતું. જૂસ ટિ. ૨૮ માં 

યંકેલા શખ્દે. 

3૯6 આ નિક્ષયના આ જ અને વિરેોષ કારણુ માટે 

જુવે [૨૦ંટા 51૦૫/008તા “112 રિટ &0તં પટ 5૦૦₹ 

માંની નીચેની પંક્તિઓ :-- 

(૨)“૫/ઊલટ₹ટ ૦૦૮ ૫૩01 &#€ડ, ઇપ (૦ "ટ: 11૯ 5૦1 

[નટ દાંડટ ॥દ્રતંટ શિ'51 10 ૫/11: પ/1 1013 11151 

301 6૪,” 

(૨)”૦ 1૦0ટા' ૦? 109 1", ૦ 5૦તાંટ-5ા0, 

[૫૦ ૫/૦ 8૦૬૫ 114 €૫/ટા' [૩40૩૯ 527 તંટટ્ા1) ! 

1.૦૫૯ ૫ ૪ [ટા21પાં (૦ 112 01002 હા1તં 1001"€ 
1 1ટ ૦૦૧1 ૯૦૫૪૩૯, પધં1ટ 1€૫/7 [ગદા 1 1003 

ધ"૯&ત, 

17)/ પ/દર્દાદ 18 0તં 10 11157 $0*૦0૪ 10, 5૦3૪ 

૭ 1&.” 

નવજવનમાં વિશેષ લાભ ઉપલા ઊતારાની છેલ્લી 

લીંઠીમાં ખતાવ્યો છે તે. 

૪૦*? “દ ૦? 1૦૫ &₹ઇ છળા €ઇ/ટા' ઊાંા1? 

1 1/2 (પલટ 8, &ત્તત 1 ઇટાંળંતટ,” 

2777727#5772. 

* તેાન્માટે ( શ્લે!. ૩૮) 



ટીકા 

૨૩, “ગીતને અતુમોાદતો ? -- 

ઉપર 'પૃર્સાત્માને ગીતનો કર્તા અને ભોક્તા કહ્યો; 
હુવે વિરેષમાં, એને અતુમન્તા કહે છે. 

૨૮* “મૃત્યુ તે જીવનતણું 
છે અન્યરૃપ;-ખુધે કહે.” 

“ળ1તવાંતંટાાડ 1 રાંડ ₹ટઇટર્ટા (૦ ઘડ - ૫/71 1101*€ 

પપાવત€ડ૩ ધંદા1.૯૫/૯₹ 2€:1€--€ 10€& 1૪ ૦? [1 

શર્ત 15 ૫804121, અટકાા3.”--એકડ મિત્રનો પત્ર. 

૨૯૦ જુવો ખંડ ર. ૨૭. 

૩૦* ઉન્ત્જવલતા વધારવી, ક્ઠણુને કોમળ ખનાવવું, 

અને વસ્તુને વિશાળ કરવી એ અગ્નિના ધર્મ. 

૩૧૬-૩ષ* “શિદ વિપદ ન્નતે વેઠવી ?? આ વિશ્વમાં 

વિપદૂ શા માટે છે એનો ઉત્તર તો ઉપર થઈ ગયે. પણુ 
વિશ્વમાં મતુજખન્ધુ તણી વિપદ્ ક્યાં થોડી છે કે વિપદ્દસાંથી 

ખાધ પામવા માટે આપણે ન્તતે વિપદ્તા ભોગ થવું પડે? 

ગૌતમ બુદ્ધના પોતાના ઉપર ક્યાં ૬:ખ આવી પડયાં 

હતાં? છતાં એ વિશ્વના ૬:ખથી દઃખી થઈ પોતે બોધ 

પાસ્યા ન હતા? પ્રિય સ્વજન ખોવાની શી જરૂર છે 2 

“વિશ્વદુ:ખ? (૩૩)-વિશ્વ જે દુ:ખ ભોગવે છે તે. 

“નિત્ય નિત્ય ચમાલયે ન્તચ જગના જવ ન્તે” (૩3૫) , 

“કયર્ત્વટતિ મૂતાસિ ચસછન્સીટ વતા 1 _ 
શેષા: સ્થાવમિસ્છસ્તિ સિાશ્ર્વસલ: ૧૪૫” । મહાભારત. 



સ્મરણસંહિતા 

*૩૯, આ રાંડકાનો ઉત્તર કે-” આપદુ:ખસમ અન્ય કે 

નવ દિચે શાસત ખરુ. એક મિત્રે એવા સમાશ્ચાસતપત્રમાં 

કવિને આ દુઃખતું પ્રયોજન જણાવ્યું હતું. નૂ ટિ. ૨૮ માં 
યંકેલા શખ્રેો. 

# 

૩6 આ નિશ્રચના આ જ અને વિશેષ કારણ માટે 

જીવે! [૨૦ટ 5:૦૫/30૪તા “1 3 રિંતછ કસરત (પટ 5૦૦ 

માંની નીચેની પંક્તિઓ :-- 

(૨)“૫//1લટ €૦તં પતતાર્દાલ્ટડ, છપા (૦ ₹€181૮2 (1ટ $૦૫ાં 

112 ટાંડટ 1ત્રવંટ કિ 108 ૫11? પાર) ઘઇડ |, 

10૬ 0૯,” 

(૨)”0૦ 100/ટા' ૦: 103 |, € ૩૦તાટડદા01, 

[૫૦ ૫૪૦# ટટ $ર્દ્ા ૯૪/૯1" 2&0ડ૪ 20: ર્તટ્ટ | 
1.૦૫2 ૫/11 ઈંટ 1321[2:1 ૦ 119 1102 હતં 1101"€ 

11132 €૦ 10૪ €૦0%૭૯, ડટ 10૫7 [213 1 1805 

1"ટતં, 

ન)? પ/ટરટાર 180 વં 10 13)? $010૪ 1380, 31૦1૪ 

5૭ ઈલા.” 

નવજવતમાં વિરેોષ લાભ ઉપલા ઊતારાની છેલ્લી 

લીંઠીમાં ખવાવ્યે! છે તે. 

૪૦૦ “દા 01 63૦૫ &1, 0પ ટપ 18117 

1 1દ્વ/ટરાટટ 511, દ્રાઝતં 1 ₹2]010€.” 

2₹7272#77£. 

* તોમાટે (શ્લે।. ૩૮ »ે 

દહ 



ઢીકા 

૨૩% “ ગાતને અતુમોદતેો ? -- 

ઉપર પરમાત્માને ગીતનો કર્તા અને ભોક્તા કલ્લો; 
હવે વિરોષમાં, એને અતુમન્તા ડહે છે. 

૨૮* “સૃત્યુ તે જીવનતણું 
છે અન્યરૂપ;-અુધે કહે.” 

“1ઈઇવંરવટાડ 11 દંડ “€૧/ટર્ઠા 1૦ ઇડ - દ 1002 

પ1પ1ત1૯€33 દ1810.€૫૯€₹ 9€:?"€--રંટ 10€&તાં1૪ ૦? (1ર 

હ્રાતં 15 ૫141, િલ્દ્ા).'--ચએક સિત્રનો પત્ર. 

રહ. જુવો ખંડ ૨. ૨૭. 

૩૦* ઉન્ત્જવલતા વધારવી, કઠણ્ને કોમળ ખતાવવું, 

અને વસ્તુને વિશાળ કરવી એ અસગ્ઞિના ધર્મ. 

૩૧૬-૩૫૦* '“રશિદ વિપદ ન્તતે વેઠવી? ' આ વિશ્વમાં 

વિપદ્ૂ શા માટે છે એને ઉત્તર તો ઉપર થઈ ગયે. પણ્ 
વિશ્વમાં મતુજબન્ધુ તણી વિપદ્ ક્યાં થોડી છે કે વિપદ્દમાંથી 

બોધ પામવા સાટે આપણે ન્તતે વિપદ્તા ભોગ થવું પડે ? 
ગૌતમ છૂુદ્ધના પોતાના ઉપર ક્યાં દુઃખ આવી પડયાં 
હતાં? છતાં એ વિશ્વના દુ:ખથી ફ૬ુ:ખી થઈ પોતે બોધ 

પાસ્ચા ન હતા? પ્રિય સ્વજન ખોવાની શી જરૂર છે? 

“વિશ્વદુ:ખ? (૩૩)-વિશ્વ જે દુ:ખ ભોગવે છે તે. 

“નિત્ય નિત્ય ચમાલયે ન્તચ જગના જીવ ને” (૩૫) , 

“ અહૃન્યટ્નિ મૂતાસિ મરઇન્સીટ યતા 1” 
સેષાઃ શ્યાવરમિત્છીસ્તિ સિમાશ્રર્યસત: પરમ્” 1॥ મહાભારત. 



સ્મરણસંહિતા 

*૩૬# આ શંકાનો ઉત્તર કે-” આપદઃખસમ અન્ય કે 

નવ દિયે શાસન ખરું, એક મિત્રે એના સમાશ્ચાસનપત્રમાં 
કવિને આ દુઃખતું પ્રયાજન જણાવ્યું હું. નગ્મા ટિ. ૨૮ માં 

યંકેલા શબ્દો. 

-૩હ# આ નિશ્ચયના આ જ અને વિશેષ કારણુ માટે 

જીવો રિતંછટદ 5િ૦પ/30૪તા “1 12 રિંળટ &8તં પટ 5૦૦? 

માંની નીચેની પંક્તિઓ :-- 

(૧9૫1૪ 0૦૦ પતાળરટા(ટડ, 8પ 1૦ ₹ટાપાર્દાઃટ દપટ 5૦૫ 

[નટ દંડટ પાદવટ ઊડા 10 ૫1? પાલા 10053 

001 9૪.” 

(૨)”૦ 1૦ઉટ1” ૦? 1097 1શિ, ૦ 5તાંટા"-ડ&ત1, 

[૫૦ ૫/૦: ટટ ડંીર્&્ા ટટ" ૩805૯ 5) તલા) | 

1.૦૫૦ પ || ઉટ 12 ધ૦ ૧૪૯ 10012 હતં 1001૯0 
1 ઇટ ૦€૦૧ઇઇ ૦૦૫૪૩૯, ઘટ ત€૫/ [ગ&ા) 1 ॥ઇડા 

ઇ"ટટ્ર્ત, 

)/ પટા: 181 તં 11 97 51૦0૪ 18 0તં, 501*૦0૩૪ 

ન ૭ પાટા.” 

નવજછવનમાં વિશેષ લાભ ઉપલા ઊતારાની છેલ્લી 

લીટીમાં ખતાવ્યો છે તે. 

૪૦? “2 ૦0 (3૦0 દ, ૪0૬ €૫૯1 છું); 

1 1દ્રપ/ટ્દરટટ 811, &તં 1 ₹ટ]બાંતટ.” 

2277775772. 

6 તોઃ-માટે (શ્લો. ૩૮) 



ટીકા 

૪૧-૪૨* એ છવને મળવા સારૂં એનું પાગ્ચભૌતિક 
૧૫ થાય એમ ફેણ ઇચ્છે? એ તો સ્વાર્થથી પ્રિયજનની 

અધમગતિ ઇચ્છવા જેડું થાય. 

૪૩* “મૃતયુ પ્રણ હેં રિદ રચ્યું? *-ઉપર દુ:ખતું 

પ્રયાજત નેયું. હવે મૃત્યુતું પ્રયાજન જુવે છે. ,સૃત્યુ એ' 

વસ્તુત: તવજવતતનું દ્રાર છે- 

૪૬-૪૯ વ્યાપક સનાતનતામાં મૃયયુતે અવકાશ નથી. 

૪૮* “સદીપ્યમાન ચિરજછીવત સિત્ધુ સ્ડાલે *-જીવન 

સિત્સુતો આત્માનન્દ, 

૪૯. મૃયુ તે જીવનસિન્ધુમાં છુદ્ણુદ સમાન ક્ષણવાર 
પ્રકટ થાચ અને નાશ પામે. પણુ જેમ ખુદ્છુદ તે જળ 

(સિવાચ કાંઈ નથી, તેમ મૃહયુ પણુ જીવનનું એક ર્પ જ છે. 

અગ્રે મૃત્યુને છુદ્ણુદ સમાન કહ્યું છે, જીવનને નહિ. “સળ 
દ્રજૃત્તિ: શરીરનાં વિજૃતતિઝીવિતમુત્તતે યુષે:” (કાલીદાસ) 
એથી ઉલટી રીતે અહિં મરણને પ્યુલાસે। ક્યાય છે-પરિણામમાં 

તાત્પર્ય એક સરખું જ નીવડે છે. 

૫૦* “ તણો સોટઃ ક્મુતિજગ્યા ” ( મસવર્મીલા ) 

પ૧-૫પષ. “સૃત્યુ મરી ગયું ૨ લોલ.” 

આ ગરખી રચીતે રા. નરસિંહરાવે સાન્તાકુઝમાં - 
કરેલા એક હરિછીર્તનસાં ગાઈ હતી. (શમે હરિકીર્તનની નોંધ 
મેં વસનત, આશિત સંવત્ ૬૯૬૮ સાં કરી જે.) 



સ્મરણુસાહતા 

“પટ પટડ, ઊટ ૫/કાલડ-'ધંડ ઝિટટ 13 તંટ8ઉં, 101 16.” 

-9/2૮72૮7”. 

“પરાર્થે સ્વસમર્ષણુંઃ કરતાર્ વીર જનના સૃહ્યુને ઉદેશીને- 

“007 શૌ૦પાંત ઊટ વૉટ? 
૩ટલાં1છ વંલ્દ્રા) 3દ5 ત૦ 281 110 13100 213? 100૪, 

10 (0૦૫7૯! ૫૪૦૦ [15 16; 

[નટ 185 0૦૫૭3 1ંડ ટાલાાંઇ? પ & ઊ1€ 
1001, &16 15 10 તંટ&ત, 

૦ 81 1100૬ 1: ૪૯ 10૦6 50” 1101, 11€ 15 110 

100*2 5૭0તં, [01% ૦૦૯ 10૦૫1” 3[2&0€, 

”ડઊલછા ૯ વિ પ૦ 700૦ ટઇ/ટડ 10 1310 દ્રાર ઉટીંત 

11188 €1૦/0૯તં, 
4 તંદ્ટારઉ[1€55 ર્વિલ્ટ. 

00 પ્તીટ 101૦૫1૧૫15 ૦? 10€1001%/, 89 (પટ ૫/૦ર્પતં'ડ 

[0/્-5200૬35, 

10 ર્ડા 10€15 €)/€3, 

૫//1દત્ટ ઇટ 111 ૦? ઘટ ઊિ ૦ 1110 15 ૦૫ હ 

2&51 30૪5, 

ટકા બરા? તૉટડ.” 

9%//77&7”ટ૮. 

જસાળ સાજે ચતન મેજે। અઝ જેરે અતર ॥ ” 

તુકારામ. 

“ યલ્વક્ષરવરિજ્ઞાનાન્ણૃત્યુણત્યુઃ પ્રથીવતે 
સ ૪ ત્રાણળો નાન્યો ઝમત્વષ્યવસીવતે ॥ ” 

(યૃ૦ ૩૧૦ વાવિજઃ સુરેરાવે. ) 



ટીકા 

“અક્ષર (થહ્મ) ના સંપૂર્ણું જ્ઞાનથી જેતું મૃહ્યુ મરી 

ગયું છે એ જ આ જગતમાં “શ્રાહ્મણુ?, ખીને નહિ એમ . 
નિશ્રય ચાય છે.” 

ધૂતરાષ્ટ્રે સતત્સુન્તતને પ્રશ્ન પૂછયો હતો કે :-' 

“ સતત્જુગાત વરદ્ શુનોમિ ગૃત્યુહિ નાહ્તીસિ તવોપરેશમૂ । 
રેવાુર મરન ત્રહચવમમૃતવે તત્જતરન્સ સતત ॥ ” 

” હે સતતુત્ત! તમે કહો છે કે મૃયુ નથી; અને 

વળી એમ કહેવાય છે કે મૃ ટાળવા માટે દવાએ અને 
અસુરોએ ખ્રહ્ાચર્ય આચર્યુ - ત્યારે મૃયુ તથી એ ખર્ં? કે 

જે અને તેનો નાશ કરવાનો છે એ ખરું? 7 

આ પ્રશ્મના ઉત્તરમાં સનત્ુન્નતત કહે છે કે:-- 

ઝમે સત્તત ક્ષષ્રિયાય પ્રય મોટો ભૃત્યુઃ સમો ૧: જવીનામ। 

પ્રસાદ યે સત્યુમટં ત્રવીસિ સરાડપ્રસાર્મતુતત વ્રવીસિ ॥ 

“હે ક્ષત્રિય ! બંને ખરાં છે; મૃહુ નથી એ પણુ ખરું, 

અને છે એ પણુ ખરૂં. આદિકાળમી એ ખંતે પ્રવર્તે જે. 

જે મોહ છે તેને ડાલા પુરષો “મૃયુ” કહે છે. પ્રમાદ 

(બહ્માત્મજ્ઞાનમાંથી થ્યુતિઝને હું મૃષુ કહું છું; અને સદા 

પ્રમાદરહિત રહેશું તેને હું 'અમૃતત્વ' કહું છું.”-ઇત્યાદિ 
મૃયુતા બીન્ત ખુલાસા પણ્ છે. 

પરમ જછવત-પરજીવત બે એક અખંડ પ્રવાહ. 

પ૬? રો!કક્ષુખ્ધ અજ્ઞાનની દશામાં જે સંગીત નહતું 

સંભળાવું (જુવો ખંડ ૨. શ્લોક ૬2) તે હવે સંભળાય છે: 



“૫૭૦ સ્વર્સ્માં મૂર્તિ ખડી કરવાની જે અદ્ભુત શક્તિ 
છે તૈ માટે જુવો ખ્રાઉનિંગતું “/ 1 ૧/૦૬ાટ'.” સાયન્સની 

રીતિએ એના સસર્થન સાટે, એજ કાવ્ય વિષેનો “ છાઉનિંગ-- 
એનસાઈકલેપીડિચા'નો આર્ટિકલ વાંચો. એમાં સિસિસ વોટ્સ 
હ્યઝ તામની એક ખાઇએ પોતાના સંગીતથી આઠૃતિ ખડી 

કર્યોની વાત જણાવી છે (૨૮૯૧નું સેંચદિ તથા સ્પેક્ટેટર પત્ર). 
આધ્યાત્મિક સંગીતમાં જે આધ્યાત્મિક મૂર્તિ ખડી કરવાની 
શક્તિ છે તે તે! જુદી જ. અને ચ્યે અત્રે વિવક્ષિત છે. 

૫૮* “નથીં નણ તું-સુજ ઉર વદે.” 
“થટ, ”્ટિદ્વટટ 1 132 15 1101 તંટ&તં, 11€ તદ) 1301 

ડાંટટ[ઝ-- ' 

[નટ દ્ર &૫/ર્કાત્ટાટર્ત 3૦00 પંડટ તી'ટકા3 ૦? 1,” 

*97૮727૮7”. 

આનન્દર્શકર ખાષુભાઈ છુવ# 

હ 



ચિત્રો વિષે દિગ્દર્શન 

ચિત્રો વિષે દિગૂદર્શન 

રી ખનેલી ખીતાવાળા વિષયાથી ભરપૂર કવિતા 
ન્ત્યારે ચિત્રકળાને પગલે પગલે પોતાની સાથે દેરી 

રકે છે, ત્યારે જે કવિતા એતિહાસિક નથી પણુ ભાવદર્શક 
અને અંતર્અવલેક્નવાળી છે તે ચિત્રકળાને સ્હેતથી ફાવવા 

દેતી તથી એમ કહેવું ખોટું નહિં ગણાય. જેવી રીતે પોતાના 

મનની હાલત અને તીવ્ર મનોભાવ એક કવિ કણી રકે છે 

તે દર્શાવકું ચિત્રકારની પીછીના માટે સહેલું તથી. મધુર 

ક્સુમની સુવાસ ચિત્રવા જેવી અશક્ય વસ્તુ ચિત્રકારને ઘણા 

દરૂ્જે હંકાવશેજ., આ સ્થિતિના અંગે ન્યાં ન્યાં કવિ 

વિચરે છે ત્યાં ચિત્રકાર્થી હમેશાં જઈ રાકાતું નથી. ન્નયારે 

એક પાંખો પસારી થૈતત્યના પ્રદેશમાં ઊંચે ઊડશે ત્યારે 

ખીન્તને હમેશાં આ જડ પૃથ્વી ઉપર જ રહેવું પડડે. 

યિત્રકારતે જડ પદાર્થોના આધારે જ આગળ વધવું પડે છે- 

પછી ભલેને તે ગમે તેટલે દરને કવિતા વિચારો પછવાડે 

મે. તેના માટે જે ફક્ત એક માગે રહે છે તે એજ છે કે 
ખુલ્લી અને સંતાષભરી રીતે ખુદતા ભાવ દર્શાવવાતા આધાર- 

રૂપ પ્રકૃત્તિતા આકારને જ તેણે લેવા. પણુ તેમ કરતાં તેને 
તે એવી રીતે યોજે છે ફે જેથી ઉચ્ચ આશયચોની તુલનામાં 

તે ગણી શકાય. તેને મળેલી જડ પદાર્થોના આકારમાં રજી 

કરવાની હકદાર હદમાં તે કવિના રપક્ને વિસ્તારી પણુ શકે 

છે, અતે તે પણુ એટ્લી બધી હદે કે જે ક્લ્પતારાક્તિ 

વિનાના માણુસને તો ત સમજ પડે તેવું અથવા અસંબદ્ધ 



સ્મરણર્સંહિતા 

પણુ જણાય, કવિ પ્રભાતના તારલાએને સાથે મળી ગાન 

કર્તા હતા કહી ન્યાં કહે, ત્યાં ચિત્રકાર તે શખ્દોના આરાય 

ઉપરથી એકતાર થઈ ગાતા દેવી ખાળ આકારોથી તે કવિ- 
તરંગને ચિત્રરેખાર્માં આલેખે છે. 

ક 

આ એક રેોાચનીય વાત છે કે ઉપર વર્ણુવેલી આસ્ાઓ 
ક્લીભ્ૃત કરી રાકે એવી શક્તિવાળા ચિત્રકારો આ રરમાં 
હુછ લગભગ ડુર્લભ છે. તેવી સ્થિતિમાં પણુ ને આ સંખંધી 
પ્રયાસોની શરૂઆત થઈ ઉત્તજન મળે તેણ આ વિદ્યાને પણુ 

ઉન્નતિના માર્ગ તરક્ વળવાતું થાય. 

આ પુસ્તકમાંના ચિત્રો મિન સુંદરરાવ ગોરક્ષકરની 
પીછીથી આલેખાયલાં છે અને સુખ્ચ ભાગે તરત સસનન્્નય 

તેવાં છે. છતાં અગર કોઇ સંક્તર્ૂપ કે સૂચક હોય અને કોઇ 

સમજવામાં સ્પટ ન હેય, તે માટે આ સાથેની ટૂંછી ટીકા 
માર્ગદર્શક થશે. 

ક શ 

ક વ્ ક 

આ ચિત્રમાં જગપટ્ની બિછાત પર મતુષ્ય ચોપટ 

ખેલવા બેઠો છે. આ જિંદગીની રમતમાં તેની છેવટ સુધી 

અતિ પ્રિય માનેલી સેણગડીએ હણાતી ખચાવી પોતાની 

સેોબતમાં જ રાખવા તે ઇચ્છે છે), પણુ અદશ્ય શક્તિનો 

અતિ સબળ હાથ તેને રમતમાં મનમાની રીતે જીતવા ન 

રતા તેની આ અતિ પ્રિય માનેલી સોગઠીઓ એક પછી 

એક હરી લે છે--મારી નાંખે જે. 

છ્પ 



સિત્રો વિષે દિગૃદર્શન 

ચિત્રો વિષે દિગૂદર્શેન 

ડુ પરચ ખતેલી ખીનાવાળા વિષ્યોથી ભરપૂર કવિતા 
ન્ત્યારે ચિત્રકળાને પગલે પગલે પોતાની સાથે 'દોરી 

શકે છે, ત્યારે જે કવિતા એતિહાસિક નથી પણ્ ભાવદર્શક 
અને અંતર્અવલોકનવાળી છે તે ચિત્રકળાને સ્ડેલથી ફાવવા 
દતી નથી એમ કહેવું ખોટું નહિં ગણાય. જેવી રીતે પોતાના 

મનની હાલત અને તીત્ર મનોભાવ એક કવિ કહી રકે છે 

તે દર્શાવવું ચિત્રકારની પીછીતા માટે સ્હેલ્રું નથી. મધુર 
કુસુમની સુવાસ ચિત્રવા જેવી અશક્ય વસ્તુ ચિત્રકારને ધણા 

દરને હંફાવશેજ. આ સ્થિતિના અંગે ન્યાં ન્ત્યાં કવિ 

વિચરે છે ત્યાં ચિત્રકારથી હમેશાં જઈ રાકાતું નથી. ન્ન્યારે 

એક પાંખો પસારી ચૈતન્યતા ગ્રદેશમાં ઊંચે ઊડશે ત્યારે 
ખબીનને હમેશાં આ જડ પૃથ્વી ઉપર્ જ રહેવું પડશે. 

ચિત્રકારને જડ પદાર્થોના આધારે જ આગળ વધવું પડે છે- 

પછી ભલેને તે ગસે તેટલે દરન્ન્ઝે કવિના વિચારો પછવાડે 

મચે. તેના માટે જે ફ્ક્ત એક માર્ગ રહે છે તે એજ છે કે 
ખુલ્લી અને સંતેષભરી રીતે ખુદના ભાવ દર્શાવવાના આધાર- 

રૂપ પ્રકૃતિના આકારને જ તેણે લેવા. પણુ તેમ કરતાં તેને 

તે એવી રીતે યોજે છે કે જેથી ઉચ્ચ આશયચોની તુલનામાં 

તે ગણી રાકાય. તેને મળેલી જડ પદાર્થોના આકારમાં રજી 

કરવાની હક્દા૨ હદમાં તે કવિના ફ્પક્ને વિસ્તારી પણુ શકે 

છે, અને તે પણુ એટ્લી ખધી હદે ફે જે ક્હ્પતાશક્તિ 

વિનાના માણુસને તો ત સમજ પડે તેવું અથવા અસંબદ્ધ 



સ્મરણુસંહિતા 

પણુ જણાય. કવિ પ્રભાતના તારલાઓને સાથે મળી ગાન 

કરતા હુતા કણી ન્ત્યાં કહે, ત્યાં ચિત્રકાર તે શબ્દોના આશય 

ઉપરથી એક્તાર થઈ ગાતા દેવી ખાળ આકારોથી તે કવિ- 

તરંગને ચિત્રરેખામાં આલેખે છે. ક 

આ એક શેચનીય વાત છે કે ઉપર વર્ણવેલી આશાઓ 

ક્લીભ્રત કરી રકે એવી શક્તિવાળા ચિત્રકારો આ રરમાં 
હજી લગભગ ફર્લભ છે. તેવી સ્થિતિમાં પણુ ને આ સંખંધી 
પ્રયાસોની શરૂઆત થઈ ઉત્તેજન મળે તતા આ વિદ્યાને પણુ 

ઉન્નતિના માર્ગ તરક્ વળવાતું થાય, 

આ પુસ્તકમાંના ચિત્રો મિન સુંદરરાવ ગે।રક્ષકરની 
પીછીથી આલેખાયલાં છે અને સુખ્ચ ભાગે તરત સમત્તચ 

તેવાં છે. છતાં અગર કોઇ સંક્તરૂપ કે સૂચક હોય અને કોઇ 

સમજવામાં સ્પટ ન હોય, તે માટે આ સાચેની ટૂંછી ટીકા 
માર્ગદર્શક થશે. 

દ ૨ 

૦ શૂ ક 

આ ચિત્રમાં જગપટય્ની બિછાત પર મનુષ્ય થાપટ 

ખેલવા બેઠો છે. આ જિંદગીની રમતમાં તેની છેવટ સુધી 
અતિ પ્રિય માનેલી સેોગડઠીએ હણાતી ખચાવી પોતાની 
સો!બતમાં જ રાખવા તે ઇચ્છે છે, પણુ અદશ્ય રાક્તિનો 
અતિ સબળ હાથ તેને રમતમાં મતમાની રીતે જીતવા ન 
રેતાં તેની આ અતિ પ્રિય માનેલી સોગગડીઓ એક પછી 
એક હરી લે છે-મારી નાંખે જે. 

હ્પ 



ચિત્રો વિષે દિગૂદર્શન 

જગતનો "ખ્યાલ ખુલ્લો કરવા વિશ્વના નકશાની સ્ખાઓ 

ગૂંથેલી કે આલેખેલી બિછાત પર ચોપટની રમત પાથરેલી * 
- અને મતુષ્યરુપી સોગઠાંઓનો ભાસ થવા સેાગઠાઓમાં તેવી ' 

આડૃતિ પૂણુ છે તે સહેલાઈથી દેખાશે. 

"૨ 

જગવિખ્યાત અંગ્રેજ ચિત્રકાર જી. ડબલ્યુ. વૉટ્સિતા 
“આશા” નામક ચિત્રની આ નકલ છે. એમાં આ સંસારના. 

સમી સાંજના સમયે અતિ દખી અને શ્રસિત “આજ્ઞા” 

પૃથ્વીના ગોળા ઉપર આંખે પાટા બાંધેલી સ્થિતિમાં બેઠેલી 

છે. એનું વાજિત્ર એના હાથોસાં છે અને એની આંગળિયેા 

તંત્રીઓમાંથી ર્વાનિ ઉપન્તવવા મથે છે પરંતુ તેમાંની શ્વેક જ 

તંત્રી અખંડ ખાકી રહેલી હોવાથી તેનો નબળો નાદ સંભળાતો 

નથી અને તે ઝીલવાના પ્રયત્નમાંપોતાના કાન તંત્રીની પાસે 
લઈ જતાં તે વાંકી વળી ગઈ છે. આ ચિત્રમાં વિપદની 

રાત્રિના અંતે સફળ અભિલાષાની ઉષા પ્રગટશે વા નહિં એ 

સંવ જંનનળ અને વિપત્તિઆવાળા જગતના ૬:ખ અને 

અંધકારથી વેરાયલા માનવીઓના સંકલ્પ અને વિકલ્પ તથા 

શંકાઓ આ ચિત્રમાં દેખાશે. 

ક ડે ક 

આકાશમાં પૂર્વ દિશાએ ઝગઝગતા ચંટ્રેમા પર એક 
જીણું વાદળું પસાર થડું જણાય છે. કવિને એમાં વિદદેહના 

સૂક્મ શરીરતા આકાર જેવો ભાસ થાય છે. નણે કે તે 

આકૃતિ દૈવી ક્રણાચંદ્રિકામાં મોજ માણે છે. ન્ન્યારે આ 

૭૬ 



ક પિના 

ક ગથી નેતા હ લિ માવી? આછી” પણુ સનોહર. 

' રખાય છે.' તારે. તેને બીજે પાર્ તે. કેય્લી બધી ઉન્જતલ છવ 

હશે એ એ તરગ કવિતા મનમ ન્ર્મે છે. 

“*૪* 

ન 'મતુષ્ય વારંવાર ભરત સ્મરણોમાં' લીન. થાય છુ પણુ 

8૨ પલ- વર્તમાનને. ભૂતમાં બદલ્યાં જ કરે છે. ચિત્રના ઉપરના 
ક પી શાગમાં' જૂતાં સ્મરણ! વખતના વહેવા સાથે કાલે ભૂંસી 

_“, નાંએેલાં દખારો' અને હવે નીચેના 'ભાગનાં નવાં સ્મરણે . 

(બસવા તરક કાળને સબળ હાય આગળ વધતે નજરે પડે છે. 

“પુન ન 

પ જામ ધ્વનિઓથી કે કૈ સંગીતના સ્વરોથી' ભરપૃર ગણાય છે. 

આ ચિત્રમાં તે- સર્વોપરિ શક્તિ સંગીતનાદ સર્વત્ર વિશ્વમાં . 
“ પ્રસરાવે છે. તેની અસર સાગરની ઊછળતી લહર્ીના દ ઘુધવાટમાં, 

| [શક્ષોની રાખાઓના સરસરરવંમાં ચંચળતા બતાવી પ્રત્યક્ષ 
.-*કરી.છે.* મતુગ્ય પણુ એ અસર ' 'નીચે. એકતાર. થઈ પાતાના 

.. વાજિત્ર્માં એ ધ્વનિ ઝીલતાં અ રખાડયો. છે 

૦ રૂ ક 

. આ ચિત્રમાં પ્રિચ-જન ચાલી જ્તાંઃ ' સંબંધીઓને થતા 

ક્ય શેકની' દશા અને તેવી સ્થિતિમાં પણ આશ્વાસન આપનાર 
પરસ્પર દિલાસાની. સાંકળ છે; તે ર. ક "કર્તા 

- સ્નેહીજનોનું ચિત્ર છે. " ી 
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ક ૬૬ ૬ 

આ વિશ્વમાં સ્નેહીનો સંબંધ સદા માટે તૂટવાનું 
પથારીની બાજુપરની મૂર્છિત સ્રૌની નિરાશા સ્પષ્ટ બતાવી આપે 
છે, આત્માની મંજલ અહિં પૂરી થઈ નથી પણ્ તેતું સ્મ રારીર 

ખીન્ત જ વિશ્ચસાં પ્રવેશ કર્તું ચિત્રના ઉપરતા ભાગમાં રખાશે. 

# ત ક 

આ આલમમાં પલેપલ જીવનયાત્રા પરી કરેલા જીવોના 
* રાખને ચમાલચ લઈ જતા ત્તેઇએ છિયે. હજી સ્મશાનમાંથી 

પાછા વત્યા નથી કે ખીન્ત સ્તેહીથી વિખુટા પડવાની વારી 

આવે છે, એ દશાતું ભાત આ ચિત્રમાં કરાવેલું છે. પ્રિયજનને 

ખોવું એ કેવું અપ્રિય છે તે ચુવાનને સ્નેહથી પકડી રાખનાર 
વૃદ્ધ પુરૂષના ચિત્રમાં દર્શાવ્યું છે. બીન્નં શાખ જતાં ન્તેવાથી 

શું ખસ નથી? શું આ પ્રિય યુવકને ખાવા ?-એની આ 

ચિત્રમાં છાપ પાડી જે. 

મહ 

તમામ આલસમનાં આંસુઓથી કસણામૂર્તિ ખ્યુદ્ધના 
અશ્રુનું એક બિંદુ વધે એ ચિત્રમાંના ઉપરતા ભાગમાં અદશ્ય 

શક્તિના હાથમાંના તુલાના પલ્લાનો ખુદ્ધ ઉપર નમતો 
ભાગ ખુલ્લું ખતાવે છે. 

ક ૧૦ હ 

ચ્વૅક હયાતીમાંથી બીજમાં જતાં એક પરપોટા જેટલે! જ 

અલ્પ સમચ લાગે છે તે, આ અવિચલ વહેતા જીવનસિંધુમાં 



ક સ્મરણુસંહિતા 

મૃયુર્પી ખુદ્છુદો હાથા ટ્કચા અને ક્ષણુવારમાં ફૂટ્યા એ 

સર્વ સ્થિતિ આ ચિત્રમાં જણારે. સ્હેજ વાર માટે આ 
તેજસ્વી આત્માર્પી સૂર્યંપર કાળરૂપી કાળી વાદળી છવાય 

છે પણુ તેની ખીજ બાજી તો ન્ત્યોતિ મકારિત જ છે એ 

કવિવચતો પણુ આ ચિત્રમાં ઊચૅતા ભાગમાં દખાય છે, 

હાજીમહમદ અલારખિયા શિવજી 



પ્રત્યેક ગૃહ તથા લાયબ્રેરીની રેલા 

અમારાં પ્રકાશનો 

* હૈેદયવીણા [નરસિંહરોવ દિવેટીઅ ૨-૪ 

આંસુનું જવન [ દર્દભરી નવલિકાએ ૧-૮ 

સાલિકા [સામાજીક વાર્તાઓ .૬-૮ 

તાતી તલ્વાર [ચાંપશી ઉદ્દેશી કૃત ૬-૪ 
જંજરને ઝણુકારે [ ,, ૧-૪ 

મારી જવનકથા [ ગાંધીજ ૦-૬૦ 

ખાળ નેપોલિયન [જીવનચરિત્ર ૦-૨૨ 

ખાલેધાનની વાતો [બાળકો માટે ૦-૮ 

જીવનનું રહસ્ય [ ટાલ્સ્ટાય ન્ન 

આહુતિ [ પ્રેમચંદજ ૦-૮ 

પંડિત મોતીલાલ નેહર્ [છીવતથરિત્ર ૦-૫ 

ખાળકોના ગાંધીજ ૦-૨ 

રાષ્ટ્રપતિ જવાહીર [જીવનચરિત્ર ૦-૨ 

ભારતનો મહારથી [સચિત્ર - ૦-૨ 
કુમાર ધર્મ [સાવજ દામજી રાહ ૦-૩ 

,રાષ્ટ્૩રિય રાસકુંજ [ પાદરાકર * ૦-૪ 

આ સિવાય ગુજરાતી સાહિત્યનું કોઇપણ 
પુસ્તક ક્રિફાયત ભાવે સેળવવા માટે લખો 

સી.જમનાદાસની કંપની * મુંબઈ ૨ 
ખુક્સેલસ અને પળ્લીશાર્સ 



૧પ દિવસ : આ પુસ્તક વધુમાં વધુ ૧૫ દિવસ 
માટે રાખી શકાશે, 

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સ'ચાલિત 
શ્રી ચી, સ. ઞ'થાલય, નવર'ગપ્રુરા 

અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૯ 
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