
તાનારીરી 

 

   આણો પ્રદેળ ગજુયાત તયીકે ઓખામ તે હરેાાં આનતત પ્રદેળ તયીકે પ્રચલરત હતો. લડનગય 

તેની યાજધાની હતી. પ્રાચીન નાભ આનતતનગય હત ુાં. છી આનાંદપયુ અને ચભત્કાયપયુ તયીકે જાણીત ુાં 
થયુાં. એભ કયતાાં કયતાાં વધૃ્ધનગય  અને છી લડનગય થયુાં. 

આ લડનગય નાગય બ્રાહ્મણોના ભોટા સાંસ્થાન સમુાં હત ુાં. નાગયોના ઈષ્ટદેલ હાટકેશ્વય ણ ત્માાં છે. ભોટુાં 
ભ ાંદદય છે. આ લડનગયની એક લાત જાણીતી છે. 

 આ નગયભાાં લસતા નાગયો કા-કાયીગયી અને સાદહત્મ, સાંગીત કે્ષતે્ર આગ હતા. આ 
નગયભાાં તાના અને યીયી નાભની ફે  નાગય કન્માઓ લસતી હતી. ત્માયે ભોગરયગુના સમ્રાટ 
ળહનેળાહ અકફયનુાં ળાસન પ્રલતતત ુાં હત ુાં. ફાદળાહનો દયફાય નલયત્નોથી સોહાભણો હતો. આ 
નલયત્નો ૈકી સાંગીતકાય એલા તાનસેનનુાં નાભ ફહુ જ જાણીત ુાં હત ુાં. તેઓ લહરેી સલાયે વલવલધ 
સયૂાલલરઓ ને યાગોનો આરા કયતા. દયમાઝ કયતા. એક સભમે અકફયે તાનસેનને કહ્ુાં કે, ભાયે 
દીક યાગ સાાંબલાની ઈચ્છા છે ભાટે આ દીક યાગ ગાઓ. “દીક યાગ ગાલો એટરે અગ્નન 
સાથે યભત યભલા જેવુાં હત ુાં. તાનસેને ઘણી ના ાડી, યાગ ગાલાથી શુાં દયગ્સ્થવત થામ તે સભજાવયુાં 
ણ ફાદળાહ એક ના ફે ના થમા. કહ ેછે ને યાજા, લાજાાં અને લાાંદયા એ ત્રણેમ સયખાાં છે. દીક 
યાગ ગાલા ભાટે તાનસેનને ભજબયૂ થવુાં ડ્ુાં. તાનસેને દીક યાગ ગાલો ળરૂ કમો અને તેની 
સાથે તેનુાં યોભ યોભ બડકે ફલા ભાાંડ્ુાં. ળયીય દાઝી ઊઠ્ુાં. યાગ યાલગણીનો આ પ્રબાલ જોઈ 
અક્ફય હતપ્રબ ફની ગમો.  



  તાનસેનની મસુીફતનો ાય ન હતો. યાગ દીકની અસય દૂય કયલા ભાટે સાભે કોઈ 
ભલ્હાય યાગ ગામ તો જ ઠાંડક લે. ભલ્હાયથી લયસાદ ડે ને ળીતતા વમાે. અગનઝા ળાાંત 
થામ. તાનસેન ફતાાં ઝતાાં આલા કોઈ સાંગીતકાયની ળોધભાાં ગાભે ગાભ પયલા ભાાંડયો. છેલટે તે 
ગજુયાતના લડનગય ગાભે આલી હોંચ્મો.  

  લડનગય એ સાંગીતજ્ઞોની ભવૂભ હતી. અહીં ઘણા સાંગીતકાયો, લાજજિંદાઓ સાંગીતની 
સયૂાલલરઓ છેડતા તાનસેને વનહાળ્મા અને તેને હૈમે આળા જન્ભી કે કોઈ ભલ્હાય યાગ ગાનાય આ 
ગાભભાાંથી અલશ્મ ભળે. તેઓ લડનગયના ળવભિષ્ઠા (સેભેયા ણ કહ ેછે) તાલ ાસેથી નીકળ્મા 
ત્માયે ફે નાગય કન્માઓને લાત કયતી તેભણે સાાંબી. ફે ફહનેો તાલભાાંથી ાણી બયતી હતી. 
તેભની ાસે જઈને તાનસેને ાણી ીલા ભાટે ભાાંનયુાં. તાનસેનને ઝડથી ાણી ીતો જોઈને 
તાના ફોરી, “આ બાઈએ દીક યાગ ગામો હોમ તેવુાં રાગે છે અને દીક યાગ ગાલાથી દાઝેરા 
છે.” ભાત્ર ાણી ીલાથી આ ફહનેો ભારુાં દુ:ખ સભજી જામ છે તો તેઓ અલશ્મ ભલ્હાય યાગ જાણતી 
હોલી જોઈએ, એભ તાનસેનને રાનયુાં. તાનસેને ફધી લાતથી ફાંને ફહનેોને જ્ઞાત કયી. તાનસેનનુાં દુ:ખ 

દૂય કયલા ફાંને ફહનેોએ ભલ્હાય યાગ ગામો. લાદાાં ઘેયામા અને લયસાદ ડયો. તાનસેન બીંજામા અને 

ફહનેો ચારી ગઈ. તેઓ આગ્રા ાછા આવમા. સમ્રાટ અક્ફયને ફધી લાત કયી. અક્ફયે આ સાંગીતકાય 

ફહનેોને આગ્રા આલલા ભાટે તેડાાં ભોકલ્માાં. તાનાયીયીને કાાંઈક ખયાફ થલાની ળાંકા જાગી અને ફાંનેએ 

આત્ભસભતણ કયુું. જીલતાાં સભાવધ રીધી. આ ફાંને નાગય કન્માઓની સભાવધઓ આજે ણ લડનગયના 
ાદયે ઊબી છે. 

  ધન્મ છે તાના યીયીને !  

  

                                                       - જગદીળ ધનેશ્વય બટ્ટ  

                                                         (ટાફદયમાાંની ફાલાતાતઓ) 

 


