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સનિેદન 

બારમી  દીથી ઓગણી મી  દીનો પિૂાાધ સધુીનો  મય ગજુરાતી  ાહહત્યનો 
મધ્યકાલીન  મય ગણાય છે. આ  મયમાાં પદ્ય જ િધારે  ર્જાયુાં છે. આ  મયના 
 ર્જનમાાં ધમા કેન્દ્ર સ્થાને રહ્યો હોિાથી, ભક્ક્ત કાવ્યો િધારે  ર્જાયા છે. કેટલાક 
 ર્જકોએ ધમાન ેનામ ેચાલતા દુરાચારનો સિરોધ પણ  ાહહત્યમાાં િણી લીધો છે. 

મધ્યકાલીન  ાહહત્યના છેલ્લા પ્રસતસનસધ દયારામનુાં ૧૮૫૨ માાં અિ ાન થયુાં. 
મધ્યકાલીન કસિઓ પ્રથમ ભક્ત હતા અને પછી કસિઓ હતા. કસિતા તો માત્ર ભક્ક્તનુાં 
 ાધન હતી. એમની ઝાંખના કસિ બનિાની ન હતી. 

િી મી  દીના કસિઓ  ાહહત્યકારો છે. એમણ ેકસિતામાાં નિા નિા પ્રયોગો કયાા અન ે

ભક્ક્ત સ િાયના પણ અનેક સિષયોન ેઆિરી લીધા છે. મણણલાલ, નરસ િંહરાિ, કાન્દ્ત, 

કલાપી, ન્દ્હાનાલાલ, નમાદ, દલપતરામ, બાલાશાંકર, કરશનદા  માણેક, હરીન્દ્ર દિ,ે 

મકરાંદ દિ,ે ઉમાશાંકર, સનુ્દ્દરમ, રાજેન્દ્ર શકુલ િગેરેએ આધ્યાત્ત્મક અન ે

ભક્ક્તભાિિાળી કસિતાઓ અને ગીતો પણ રચ્યા છે.  

આ પકુ્સ્તકામાાં મેં ૧૧ ભક્ત કસિઓના  ર્જન  ામીલ કયાા છે, જેમાાંથી દુલા કાગ 
સ િાયના બધા મધ્યકાલીન ભક્ત કસિઓ છે. 

-પી. કે. દાિડા 
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                                       અપાણ 

ગીતાના જ્ઞાનન ેઆત્મ ાત કરી, માત્ર ચાર-પાાંચ પદોમાાં  ાંપણુા ગીતા ાર  માિી 
લેનાર અને પ્રેમલક્ષણા ભક્ક્તના ઉત્તમ ઉદાહરણ નરસ િંહ મહતેાન.ે 
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(૧) ગગંાસતી (સમય ૧૨મી થી ૧૪  દીની િચ્ચે)   
 

                              

 

ચૌદમી સદીની અગાઉ લખાયલા ગગંાસતીના ભજનો આજે પણ એટલા જ લોકસિય 
છે. કહવેાય છે કે ગગંાના લગ્ન વખત ેરાજપતૂ ગરાસસયાઓના રરવાજ િમાણે, 
પાનબાઈ નામની એક કન્યા વડારણ (દાસી) તરીકે આપવામા ંઆવી હતી. ગગંા 
અન ેપાનબાઈન ેબહનેપણીઓ જેવો સબંધં હતો. ગગંાની ૪૮ વર્ષની ઉમ્મરે એના 
પસતએ સમાધી લીધી, અને ત્યારબાદ બાવન રદવસ સધુી રોજ એક એક ભજન રચી, 
પાનબાઈન ેસભંળાવી, ગગંાસતીએ પણ સમાધી લીધી. 

ગગંાસતીના ભજનોમા ંભક્તત, જ્ઞાન અને યોગ, ત્રણેનો સત્રવેણી સગંમ જોવા મળે છે. 
રોજની બોલચાલમા ંવપરાતા સરળ શબ્દોમા ંરચાયલા આ ભજનોમા ંિેમ, મીઠાસ 
અન ેઆત્મીયતા ભારોભાર ભયાાં છે. આપણ ેએમના વધારે િખ્યાત ભજનનોની 
કેટલીક પકં્તતઓ જોઈએ. 

“મેરુ તો ડગે જેના મન ના ડગે, મરન ેભાગંી પડ ેભરમાડંજી; 
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સવપસિ પડ ેતોય ેવણસે નરહિં, સોઈ હરરજનના ંપરમાણજી.” 
આ પકં્તતઓમા ંનરસસિંહ મહતેાના વૈષ્ણવજનના દશષન થાય છે. જૂની ગજુરાતી 
ભાર્ામા ંબ્રહ્ાડંન ેબદલ ેભરમાડં અન ેિમાણન ેબદલ ેપરમાણ શબ્દો કેવા નમ્ર અને 
મીઠા લાગે છે? અન ેસરખામણી જૂવો, મેરૂ પવષત હલી જાય પણ જેનુ ંમન જરાપણ 
ન લલચાય, ગમ ેતેવી મશુીબત આવી પડ ેપણ સનરાશ થઈ માગષ ન બદલે એ જ 
સાચો ભતત કહવેાય. બીજી બે પકં્તતઓ જોઈએ, 

“વીજળીન ેચમકારે મોતીડા ંપરોવો પાનબાઈ, અચાનક અંધારા ંથાશ,ે 
 જોત જોતામંા ંરે રદવસો વહ્યા જાશે, એતવીશ હજાર છસોન ેકાળ ખાશ.ે” 
પાનબાઈ િીજળીની ઝડપ ેજ્ઞાન ગ્રહણ કરો, કારણ કે એકવીશ હજાર છસો શ્વાસ 
લેવામા ંએક રદવસ જતો રહ ેછે. મીનીટના ૧૫ શ્વાસ લેખ ે૨૪ કલાકમા ંએકવીશ 
હજાર છસો શ્વાસ થાય. કેટલી ચોક્કસ ગણત્રી કરી છે ગગંાસતીએ? 

“કુપાત્રની આગળ વસ્ત ુન વાવીએ પાનબાઈ, સમજીન ેરહીએ ચપૂ રે, 
મરન ેઆવીન ેધનનો ઢગલો કરે, ભલ ેહોય મોટા ભપૂ રે..” 
પાનબાઈ, કુપાત્રન ેઉપદેશ આપી આપણા શબ્દો વેડફવા નરહિં, એની પાસ ેતો મૌન 
જ રાખવુ,ં ભલે એ ગમે તેવી લાલચ આપ ેઅથવા એ ગમ ેએવો મોટો માણસ હોય, 
પણ એની પાત્રતા ન હોય તો એને જ્ઞાન આપવાની કોશીશ ન કરવી. આજકાલ તો 
બધા પૈસાવાળાઓના Captive ગરુૂઓ, બાબાઓ અને બાપજીઓ હોય છે. 

ભોજાભગતની જેમ ગગંાસતીએ પણ કળયગુની આગાહી કરી છે. 

“કળયગુ આવ્યો હવ ેકારમો રે, તમ ેસણુજો નરન ેનાર, 
 ભક્તત ધરમ ત ેમાહંી લોપાશે, રહશે ેનરહિં તેની મયાષદ. 
 ગરુૂજીના કીધા ંચેલા નહીં માન,ે ન ેઘેર ઘેર જગાવશ ેજ્યોત, 
 નરન ેનારી મળી એકાતં ેબેસશ,ે ન ેરહશે ેનરહિં આત્મ ઓળખાણ, 
સવર્યના વેપારમા ંગરુૂજીને વામશ,ે જૂઠા ંહશે નર ને નાર, 
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આડ ધરમની ઓથ લશેે, પણ રાખ ેનરહિં અલખ ઓળખાણ”   
અન ેઆવી બીજી વાતો આ ભજનમા ંકરી છે. ટંુકમા ંગગંાસતી કહ ેછે, 
“ભક્તત રે કરવી એણ ેરાકં થઈન ેરહવે ુ ંપાનબાઈ, 
 મેલવુ ંઅંતરનુ ંઅભભમાન રે…..” 
 
ચોદમી સદીથી ઓગણીસમી સદી સધુીનુ ંભતત કસવઓએ રચેલુ ંસારહત્ય અણમોલ 
છે. 
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(૨) ભાલણ (૧૪૨૬-૧૫૦૦ ) 

 

 
 

ભાલણ પોતાના પદ અન ેઆખ્યાનો ઉપરાાં  ાંસ્કૃત  ાહહત્યના ભાષાાંતર માટે ર્જણીતા 
છે. અહીં જે કસિતા આપી છે, એ મતલબની કસિતાઓ અન્દ્ય ભાષાઓમાાં પણ લખાઈ 
છે. દુલા ભાયા કાગની “પગ મન ેધોિા દો રધરુાય” પણ આિી જ કસિતા છે. આિો 
 ાંિાદ જ્યારે ભક્ત અને ભગિાનનો એકબીર્જ  ાથે નજીકનો  ાંબાંધ હોય ત્યારે જ 
શક્ય થાય છે. 

 નાસવક વળતો બોભલયો 

નાસવક વળતો બોભલયો, સાભંળો માહારા સ્વામ; 

સાથ સહુ કો નાવે બસેો, નરહ બેસારંુ રામ. 

વાતાષ મેં સાભંળી છે, ચરણરેણનુી અપાર; 

અહલ્યા તા ંથઈ સ્ત્રી સહી, પાર્ાણ ફીટી નાર. 

આજીસવકા માહરી એહ છે, જુઓ મન સવવકે: 

સ્ત્રી થાતા ંવાર ન લાગે, કાષ્ઠ પાર્ાણ એક. 
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આજીસવકા ભાગેં માહારી, આગે એક સ્ત્રી છે ઘેર; 

બે મળીને શુ ંજમે ? શી કરંુ તા ંપેર ? 

હસી સવશ્વાસમત્ર બોભલયા, ચરણ-રેણ ેસ્ત્રી થાય; 

તે માટે ગગંાજલ લઈને પખાલો હરર -પાય.  

હસીને હરર હઠેા બેઠા, રામ અશરણ-શણષ 

નાસવકે ગગંાજલ લઈન,ે પખાલ્યા તા ચણષ.  
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(૩) નરસસિંહ મહતેા (જન્મ ૧૪૧૪) 

 

                                              

 

સવશ્વના બધા ધમષગ્રથંો, એ સ્થળ અને એ કાળની સસં્કૃસત, સમાજ, રીતરરવાજ અને 
માન્યતા ઉપર રચાયા છે. પરરવતષનશીલ જગતમા ંિત્યકે ક્ષણે પરરવતષન આવે છે, 

સમાજ બદલાય છે, અને સમાજના સનતીસનયમો પણ બદલાય છે. તેમછતા ંજૂના 
ધમષગ્રથંોને આગળ કરી આને સવશ્વભરમા ંસવવાદો અને સવખવાદો ચાલે છે. આ 
સવવાદોને હવા આપવાવાળા વગષને આપણે ધમષગરુૂઓ કહીયે છીય.ે રહન્દુ ધમષની જ 
વાત કરૂ ંતો જગદગરુૂ શકંરાચાયો, આચાયો, સતંો, બાબાઓ અને બાપઓુ અને આવા 
બીજા અનેક નામધારી લોકો ધમષગ્રથંો સમજાવવાના બહાન,ે સમાજમા ંઅથડામણો 
ઊભી કરે છે. આવા અસતસવશાળ અનયુાયી ધરાવતા અનકે સતંો છેલ્લા દશ-બાર 
વરસમા ંઉઘાડા પડી ગયા છે. એક શકંરાચાયષ ખનૂના આરોપમા ંજેલમા ંજઈ આવ્યા 
છે, તો બીજા શકંરાચાયષની નજર શીરડીના સાઈંબાબા ટ્રસ્ટની આવક ઉપર બગડી છે. 

એક બાપ ુબળાત્કારના આરોપસર જેલમા ંછે. ગણત્રી કરવા બેસુ ંતો પાનુ ંભરાઈ 
જશ.ે 
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આ બધા ધમાષચાયો આપણને આપણા ધમષગ્રથંો સમજાવવા બેઠા છે. કેટલાકે એનુ ં
અધ્યતનનામ Art of Living રાખી, કરોડો રૂસપયાની વાસર્િક ફીની આવક ઊભી કરી છે, 

તો કેટલાક યોગ શીખવી અને આયવુેરદક દવાઓ વેંચી કરોડો રૂસપયાની આવક ઊભી 
કરી છે. કોઈ સવમાનમા ંકે સબમરીનમા ંલાખ લાખ રૂસપયા ફી લઈ રામકથા સભંળાવે 
છે, તો કોઈ ચમત્કારો બતાવી કરોડૉ રૂસપયા કમાય છે. બધા પોતપોતાની સમજ 
િમાણે ધમષગ્રથંોનો સાર સમજાવે છે. હવે તો આવા સતંો રાજકારણીઓના હાથા 
બની, ચ ૂટંણીમા ંકેટલાક ઉમેદવારોને ફાયદો પહોંચડાનુ ંકામ પણ કરે છે. આવા સમયે 
મને યાદ આવે છે નરસસિંહ મહતેા. 

આજથી ૬૦૦ વર્ષ પહલેા, એક અભણ, ગરીબ, નાગર બ્રાહ્ણ,ે િભભુક્તતમા ંરચેલા 
પદો અને કાવ્યોમા,ં સામાન્ય માણસને સમજાય એવા શબ્દોમા ંબધા ધમષગ્રથંોનો સાર 
આપી દીધો છે. આજે જે વાત હુ ંલખવા બઠેો છ,ં એ વાત તો એણે બે પકં્તતઓમા ં
૫૦૦ વર્ષ પહલેા જ કહી દીધી છે. 

“ગ્રથં ગડબડ કરી વાત ન કરી ખરી, જેહને જે ગમે તેને પજૂે; 

મનકમષ વચનથી આપ માહી લહ,ે સત્ય છે એ જ મને એમ સઝૂ.ે” 

આ ધમષગ્રથંોમા ંકહલેી વાતો ને એના સાચા સવરૂપે સમજાવવાના બદલે, પોતાના 
મતલબનો અથષ કરનારાઓએ ગડબડ કરી છે. જેને જે ગમ્યુ,ં તેને જ આગળ કરવાનો 
િયત્ન કયો. સમાજમા ંસવવાદ અને સવખવાદ પેદા કયાષ. આનો સરળ ઉપાય 
બતાવતા ંનરસસિંહ કહ ેછે, ખરારદલથી પોતે જ સવચારે તો એને પોતાને જ સાચુ ંશુ ંછે 
એ સમજાઈ જશ,ે કોઈપણ ગરુૂની મદદ વગર. 

રામાયણે ભારતમા ંરામ જેવા રાજા, લક્ષમણ અને ભરત જેવા ભાઈ, સીતા જેવી 
પત્ની અને હનમુાન જેવા સેવક કેટલા પેદા કયાષ, એ તો હુ ંનથી જાણતો, પણ 
રામસેતનુો સવવાદ ઊભો કરી, ભારતના પવૂષ અને પસિમ રકનારા વચ્ચનેો ટંુકો 
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જલમાગષ રોકી રાખ્યો છે, અને અયોધ્યામા ંરામમરંદર બાધંવાની જીદ લઈ, દેશને 
સવભાજીત કરી દીધો છે. આ ગ્રથંે દેશમા ંગડબડ તો કરી છે. 

નરસ િંહ મહતેાની બીજી િાત જોઈએ. 

“જેહના ભાગ્યમા,ં જે સમ ેજે લખ્યુ,ં 

 તેહન ેત ેસમ,ે ત ેજ મળશ.ે” 

નરસસિંહ મહતેાની આ વાત અન ેશ્રી કૃષ્ણ ેભગવદગીતામા ંકહલેી વાત, 

“કમષણવે અસધકારસ્ત,ે મા ફલેષ ુકદાચ ન” મા ંકેટલુ ંસામ્ય છે? મોટાભાગના લોકો 
શ્રીકૃષ્ણની વાતનો સાચો અથષ કરતા નથી. આવા લોકો એમ માન ેછે કે ભગવાન ેકહ્ુ ંછે કે 

માત્ર તન ેકામ કરવાનો અસધકાર છે, કામનુ ંવળતર મેળવવાનો નરહિં. હકીકત આવી 
નથી. એક દાખલો આપીને સમજાવુ.ં એક ખેડતૂ હળ ચલાવ ેછે, વાવણી કરે છે, કારણ કે 

આ બન્ન ેએના હાથની વાત છે. હવે સમયસર વરસાદ ન આવ ેતો? ભબલકુલ જ વરસાદ ન 

આવ ેતો? અસતવષૃ્ટીથી પાક ધોવાઈ જાય તો? પરૂ આવ ેતો? આમાનુ ંકંઈપણ એના 
હાથમા ંનથી. તો શુ ંએણ ેવાવણી ન કરવી? 

બસ કૃષ્ણ આ જ વાત કહ ેછે, તુ ંતારૂ ંકામ તો કર, અમકુ ચીજો તારા હાથમા ંનથી, તારો એ 

ચીજો ઉપર અસધકાર નથી, જે થવાનુ ંહશ ેએ થશ.ે તુ ંતારૂ ંકામ કર. નરસસિંહ પણ આ જ 

વાત કહ ેછે, જેના નશીબમા ંજે લખ્યુ ંહશ ેત ેજ એને મળશ.ે એ તો એક ડગલુ ંઆગળ 

વધીન ેકહ ેછે કે જે સમયે મળવાનુ ંહશ ેત્યારે જ મળશ.ે ભગનાવ ેસમજાવેલી વાતમા ંપણ 

એણ ેએક વધારે વાત ઉમેરી છે. 

અહીં નરસસિંહ ેભાગ્ય ચમકે એની રાહ જોઈન ેબેસી રહવેાની વાત નથી કરી, એણે માત્ર 

એટલુ ંજ કહ્ુ ંછે કે તમ ેતમારૂ ંકામ કરો, બદલો થોડો વધારે-ઓછો મળશ,ે અદાચ વહલેો-
મોડો મળશ.ે કૃષ્ણ ેતો નરસસિંહ કરતા ંવધારે કડક ભાર્ામા ંકહ્ુ ંછે, તુ ંતારૂ ંકામ કર, બદલો 
આપવો કે નરહિં એ મારા અસધકારની વાત છે. ભગવાન કરતા ંભતત વધારે દયાળુ છે. 
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“આપણો ભચિંતવ્યો અથષ કંઈ નવ સરે 

 ત ે તણો  ખરખરો  ફોક  કરવો” 

નરસસિંહ મહતેાની આ વાત બહુ બારરકાઈથી સમજવા જેવી છે. જ્યારે આપણે જાણતા 
હોઈએ કે અમકુ ઘટના અટળ છે, એને આપણે રોકી શકીયે એમ નથી, એ ઘટના 
અંગેનો સનણષય આપણો નથી, અને એ સનણષય આપણે ફેરવી શકીયે એમ નથી, તો 
પછી એનો અફસોસ કરવાથી શુ ંવળશ?ે 

િત્યેક માણસ એક Expiry Date લઈને આ જગતમા ંઆવે છે. આપણા શાસ્ત્રોમા ંલખ્યુ ં
છે કે “નામ છે, એનો નાશ છે.” તો પછી એ ઘટના બન્યા પછી તનેે યાદ કરી લાબંા 
સમય સધુી સવલાપ કરવો એ કેટલી હદે યોગ્ય છે? તમારામાાં જીવ છે ત્યા ંસધુી જીવન 
ચાલત ુ ંરહવેાનુ ંછે, તનેે કેમ ચલાવવુ ંએની આ વાત છે, બાકીનુ ંજીવન અફસોસ 
કરવામા ંપસાર કરી દેવુ,ં કે કંઇક રચનાત્મક કામ કરવુ?ં 

આ જ અથષવાળી વાત એક ભજનમા પણ નરસસિંહ મહતેાએ કહલેી છેેઃ 

“સખુ દુખ મનમા ન આણીએ, ઘટ સાથે રે ઘરડયા,ં 

ટાળ્યા  તે કોઈના નવ  ટળે, રધનુાથના  જડીયા” 

બીજા ઘણા ંકસવયોએ આ જ વાત અલગ અલગ રીતે કહી છે, 

“સસંારની આ ઘટમાળ એવી, દુેઃખ િધાન સખુ અલ્પ થકી ભરેલી” અને 

“ગજુારે જે શીરે તારે જગતનો નાથ તે સહજેે.” 

પણ નરસસિંહ મહતેાએ આપણી રોજની બોલીમા ંએ સરસ રીતે કહી છે. 

“હુ ંકરૂ,ં હુ ંકરૂ ંએ જ અજ્ઞાનતા 

 શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે” 
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આપણી આસપાસ એવા ઘણા માણસો મળી આવશ ેકે જે લોકો બીજાએ મહનેત કરીન ે

મેળવેલી સફળતાનો યશ લઈ લેવાની કોશીશ કરે.  

“મેં એન ેએમ કરવાની સલાહ આપેલી, એટલ ેએન ેસફળતા મળી.” 

અરે ભાઈ તેં એન ેસલાહ આપવાન ેબદલ ેપોતે કેમ િયત્ન ન કયો? અન ેતેં કેટલાય 

લોકોન ેકેટલીય ેસલાહ આપી હશ,ે પણ બીજા કોઈન ેઆવી સફળતા કેમ ન મળી? 

શકટ એટલ ેગાડુ.ં જેમ ગાડા ંનીચ,ે ગાડાનંા છાયંામા ચાલતો કુતરો એમ માન ેકે આ 

ગાડાનંો ભાર એના માથ ેજ છે. હકીકતમા ંતો એ ગાડાનંા છાયંડાનો લાભ મેળવતો હોય છે. 

બળદની મહનેતનો મનોમન યશ લઇ લેવાની કોશીશ કરતા કુતરા જેવી વ્યક્તતઓ 

આપણી આસપાસ પણ મળી આવસ.ે સામાન્ય દાખલા આપુ ંતો હાથ નીચેના સ્ટાફની 
મહનેત અન ેઅક્કલ હોશીયારીનો યશ લઈ લેતા અમલદારો, સનષ્ણાતોની સલાહથી 
કારોબાર ચલાવતા િધાનો અને લોકોના ફંડફાળાથી સસં્થા ચલાવતા ટ્રસ્ટીઓ આ 

વ્યાખ્યામા ંઆવી જાય છે. 

આજે નરસસિંહની વાત કોણ સાભંળે છે? અન ેસાભંળ્યા સમજ્યા છતા ંકોણ માન ેછે? 

નીપજે નરથી તો કોઇ ના રહ ેદુેઃખી, 
શત્ર ુમારીન ેસૌ સમત્ર રાખ;ે 

રાય ન ેરંક કોઇ દૃષ્ટે આવે નરહ, 

ભવન પર ભવન પર છત્ર દાખ.ે 

અહીં નરસસિંહ મહતેા એ એક Matter of fact વાત કહી છે. બધી વાતમા ંમાણસનુ ંજ ધાયુાં 
થાય તો જગતમા ંકોઈ માણસ દુેઃખી જ ન હોય. બધા પોતાની આસપાસના શત્રઓુનો 
સહંાર કરી અને માત્ર સમત્રો જ પોતાની આસપાસ રાખ.ે એવી જ રીતે શહરેમા ંકૉઈ ગરીબ 

જ ન હોય, બધાના ઘર રાજમહલે જેવા હોય. 

અફસોસ, હકીકતમા ંઆવુ ંહોત ુ ંનથી. સસંારમા ંસમત્રો હોય તો દુશ્મનો પણ હોય, કોઈ 

ગરીબ હોય તો કોઈ શ્રીમતં હોય. ટંુકમા ંઆ દુસનયામા ંમાણસના મનનુ ંધાયુાં જ થાય એવુ ં
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નથી. સારા કામોમા ંપણ સવઘ્ન આવ.ે સફળતા શબ્દની સાથ ેસનષ્ફળતા શબ્દ જોડાયલો 
હોય છે.  

કુદરતી શક્તતઓ ઉપર માણસનુ ંકંઈપણ સનયતં્રણ નથી. વાવાજોડુ,ં વરસાદ, ધરતીકંપ 

અન ેઆવા અન્ય સવનાશકારી તત્વો સામ ેમાણસ તદ્દન્ લાચાર છે. અકસ્માત, ભબમારી 
વગેરે સામ ેસવચેતી રાખી શકાય પણ સદંતર ટાળી ન શકાય. 

આમ નરસસિંહએ સામાન્ય માણસ પણ સમજી શકે એવી ભાર્ામા ંઘણી મહત્વની વાતો કહી 
છે, અન ેત ેપણ ભબલકુલ મફત. 
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(૪) મીરાાંબાઈ (૧૪૯૮-૧૫૪૭) 

 

                          
 

ગજુરાતી ભક્ક્ત  ાહહત્યમાાં નરસ િંહ અન ેમીરાાંન ુાં યોગદાન અજોડ છે. બન્ન ેપ્રેમલક્ષણા 
ભક્ક્તના ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. 

મીરાાંની ભક્ક્ત અન ેકૃષ્ણપ્રેમની કોમળતા એના પ્રત્યેક પદમાાં પ્રતીત થાય છે. 
મીરાાંએ વ્રજ ભાષામાાં, હહન્દ્દી ભાષામાાં અને ગજુરાતી ભાષામાાં કાવ્યોની રચના કરી 
છે, કારણ કે એમણ ેમિેાડ છોડી થોડો  મય વ ૃાંદાિનમાાં અન ેત્યાર પછી અંત 
સધુીનો  મય ગજુરાતમાાં દ્વારકામાાં સિતાિલેો. 

કેટલાક પદોમાાં મીરાાંએ રામની ભક્ક્ત કરી છે, અહીં એની રામ અન ેકૃષ્ણ બન્ન ે
સિષ્ણનુા અિતાર છે એની  મજ દશાાિી છે. શ્યામ શબ્દ એને વ ૃાંદાિનમાાં મળ્યો 
હોિાની શક્યતા છે. 

મીરાાંના પદો કાંઠોપકાંઠ  ચિાયલા હોિાથી કેટલાક શબ્દોમાાં ફેરફાર જરૂર થયો હશ,ે 
પણ મહદ અંશે એમાાંનો ભાિ જળિાઈ રહ્યો છે. આપણ ેમીરાાંના કેટલાક ખબૂ જ 
ર્જણીતા પદો જોઈએ. 
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(૧) 

ઝેર તો પીધા છે ર્જણી ર્જણી 
મેિાડના રાણા, ઝેર તો પીધા છે ર્જણી ર્જણી, 
નથી  રે  પીધાાં  અણર્જણી રે 

મેિાડના રાણા, ઝેર તો પીધા છે ર્જણી ર્જણી 
કોયલ ન ેકાગ રાણા, એક જ િરણાાં રે 

કડિી લાગે છે કાગિાણી રે, 

મેિાડના રાણા, ઝેર તો પીધાાં છે ર્જણી ર્જણી 
ઝેરના કટોરા જ્યારે રાણાજી મોકલ ેરે 

તેનાાં બનાવ્યાાં દૂધ પાણી રે, 

મેિાડના રાણા, ઝેર તો પીધાાં છે ર્જણી ર્જણી 
 ાંતો છે માતા રાણા,  ાંતો છે સપતા રે 

 ાંતોની  ાંગે હુાં લોભાણી રે, 

મેિાડના રાણા, ઝેર તો પીધાાં છે ર્જણી ર્જણી 
 ાધડુાના  ાંગ મીરાાં છોડી દો 
તમન ેબનાવુાં રાજરાણી રે, 

મેિાડના રાણા, ઝેર તો પીધાાં છે ર્જણી ર્જણી 
 ાધડુાનો  ાંગ રાણા નહહ છૂટે અમથી રે 

જનમોજનમની બાંધાણી રે, 

મેિાડના રાણા, ઝેર તો પીધાાં છે ર્જણી ર્જણી 
મીરાાં કહ ેપ્રભ ુણગરધર નાગર 

તમન ેભજીન ેહુાં િેચાણી રે, 

મેિાડના રાણા, ઝેર તો પીધાાં છે ર્જણી ર્જણી 
- મીરાાંબાઈ 
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આ ભજનમાાં મીરાાંબાઈ ‘ઝેર’ શબ્દનો પણ કેિો  ર  સિસનયોગ કરે છે ! આ ઝેર  ાં ારનુાં 
ઝેર હોઈ શકે, અપમાન, સનિંદા કે સતરસ્કારનુાં પણ હોઈ શકે. એ િાસ્તસિક અથામાાં પણ ઝેર 

હોઈ શકે અને જેન ેમીરાાંબાઈ અમતૃ ગણીન ેપીિ ેછે, અન ેકહ ેછે કે મન ેખબર છે કે આ 
ઝેર છે અન ેછતાાં પણ હુાં પીઉં છાં, કારણ કે મારી રક્ષા કરનારમાાં મન ેસિશ્વા  છે. 

(૨) 

મખુડાની માયા લાગી રે, મોહન પ્યારા; 
મખુડુાં મેં જોયુાં તારુાં,  િા જગ થયુાં ખારુાં 
મન મારુાં રહ્ુાં ન્દ્યારુાં રે 

મોહન પ્યારા, મખુડાની માયા લાગી રે 

 

 ાં ારીનુાં સખુ એવુાં, ઝાાંઝિાનાાં નીર જેવુાં 
તેન ેતચુ્છ કરી ફરીએ રે 

મોહન પ્યારા, મખુડાની માયા લાગી રે 

 ાં ારીનુાં સખુ કાચુાં, પરણી રાંડાવુાં પાછાં 
તેિા ઘેર શીદ જઈએ રે 

મોહન પ્યારા, મખુડાની માયા લાગી રે 

પરણુાં તો પ્રીતમ પ્યારો, રાંડાપાનો ભો' ટાળ્યો 
તેનાાં ત ેચરણ ેરહહય ેરે 

મોહન પ્યારા, મખુડાની માયા લાગી રે 

મીરાાંબાઈ બણલહાહર, આશા મન ેએક તારી 
હિ ેહુાં તો બડભાગી રે 

મોહન પ્યારા, મખુડાની માયા લાગી રે 

- મીરાાંબાઈ 
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આ પદમાાં મીરાાંબાઈ કહ ેછે કે મન ેતો શ્યામ  ાથ ેએટલો પ્રેમ થઈ ગયો છે, કે 
એકિાર એનુાં મખુ જોયા પછી  ાં ારમાાં બીજુ ાં કાંઈપણ ગમતુાં નથી. હુાં શ્યામને િરી 
ચકુી છાં, હિ ેમન ેસિધિા બનિાનો ડર નથી, કારણ કે શ્યામ તો અમર છે. અંતીમ 
પાંક્ક્તઓમાાં કહ ેછે કે મન ેમાત્ર તારી જ આશા છે, તારા ઉપર જ ભરો ો છે.  
 
(૩) 
જૂનુાં તો થયુાં રે દેિળ જૂનુાં તો થયુાં 
મારો હાં લો નાનો ન ેદેિળ જૂનુાં તો થયુાં 
 

આરે કાયા રે હાં ા, ડોલિાને લાગી રે 

પડી ગયાાં દાાંત, માાંયલી રેખુાં તો રહ્ુાં 
મારો હાં લો ન ેદેિળ જૂનુાં તો થયુાં 
 

તારે ન ેમારે હાં ા પ્રીત્યુાં બાંધાણી રે 

ઊડી ગયો હાં  પીંજર પડી તો રહ્ુાં 
મારો હાં લો ન ેદેિળ જૂનુાં તો થયુાં 
 

બાઈ મીરાાં કહ ેપ્રભ ુણગહરધરનાાં ગણુ 

પ્રેમનો પ્યાલો તમન ેપાઉં ન ેપીઉં 

મારો હાં લો ન ેદેિળ જૂનુાં તો થયુાં 
- મીરાાંબાઈ 

આ પદમાાં મીરાાંબાઈએ ગીતામાાં ચચેલા શરીર, જીિ અને આત્માની િાતન ેિણી 
લીધી છે. શરીરન ેપીંજરા  ાથ ે રખાિી, જીિન ેઅને આત્માન ેહાં ની ઉપમા આપી 
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છે. શરૂઆતની પાંક્ક્તઓમાાં શરીરન ેદેિળ  ાથ ે રખાિીન ેશરીરની પસિત્રતા પ્રત્ય ે
પણ ઈશારો કયો છે. 

(૪) 

રામ રમકડુાં જહડયુાં રે, રાણાજી, મન ેરામ રમકડુાં જહડયુાં 
રૂમઝૂમ કરત ુાં મારે માંહદરે પધાયુું 
નહહ કોઈના હાથ ેઘહડયુાં રે, મન ેરામ રમકડુાં જહડયુાં 

મોટા મોટા મસુનિર મથી મથી થાક્યા 
કોઈ એક સિરલાન ેહાથ ેચહડયુાં રે, મન ેરામ રમકડુાં જહડયુાં 
 

 

સનૂા સશખરના ઘાટથી ઉપર 

અગમ અગોચર નામ પહડયુાં રે, મન ેરામ રમકડુાં જહડયુાં 
 

બાઈ મીરાાં કહ ેપ્રભ ુણગરધર નાગર 

મન મારુાં શામણળયા  ાંગ જહડયુાં રે, મન ેરામ રમકડુાં જહડયુાં  
- મીરાાંબાઈ 

આ પદમાાં મીરાાં મેિાડના રાણાાંન ેકહ ેછે કે મન ેએવુાં અલૌહકક રમકડુાં મળ્યુાં છે કે 
જેન ેઆ લોકમાાંથી કોઈએ બનાવ્યુાં નથી. આ રમકડુાં મેળિિા અનેક મનુીયો તપ 
કયાા, પણ એ તો માત્ર સિરલાઓન ેજ મળે એવુાં રમકડુાં છે. આ પદમાાં મીરાાંએ રામ 
અન ેકૃષ્ણ, સિષ્ણનુા બન્ન ેઅિતારોન ેયાદ કયાા છે. 

(૫) 

પ્રેમની, પ્રેમની, પ્રેમની રે,                          
મનુ ેલાગી કટારી પ્રેમની. 
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જળ જમનુાનાાં ભરિા ગયા'તાાં,                   
હતી ગાગર માથ ેહમેની રે,                       
મનુ ેલાગી કટારી પ્રેમની. 
કાચ ેત ેતાાંતણ ેહહરજીએ બાાંધી,                  
જેમ ખેંચ ેતેમ તેમની રે,                          
મનુ ેલાગી કટારી પ્રેમની. 
બાઈ મીરાાં કહ ેપ્રભ ુણગરધર નાગર,            
શામળી સરૂત શભુ એમની રે,                  
 મનુે લાગી કટારી પ્રેમની. 
- મીરાાંબાઈ 

મીરાાંના અનેક પદોમાાં ગોપીભાિ, પ્રેમલક્ષણા ભક્ક્ત સ્પષ્ટ દેખાય છે, આ પદ એનુાં 
એક ઉદાહરણ છે. છે તો કટારી, પણ પ્રેમની છે, એનાથી પીડા ન થાય. મીરાાં કહ ેછે, 
શ્યામ ેતો મન ેકાચા તાાંતણેથી બાાંધી છે, અન ેછતાાંય ેજેમ એ ખેંચ ેએમ હુાં ખેંચાતી 
ર્જઉં છાં, અન ેતેમની થતી ર્જઉં છાં. આનાથી િધારે ઉત્કટ પ્રેમનુાં શુાં િણાન હોઈ શકે. 

નરસ િંહ અન ેમીરાાંએ ગજુરાતન ેકૃષ્ણભક્ક્તનો કયારે ય ન ખટેૂ એિો ખર્જનો આપ્યો 
છે. 
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(૫) અખો (૧૫૯૧-૧૬૫૬)  

 

                                           

 

સોળમી સદીમા ંજન્મેલો અખો આપણા મધ્યકાલીન ભતત કસવઓમા ંખબૂ જ જાણીતો 
છે. ગજુરાતી સારહત્યમા ંએનુ ંયોગદાન કાયમને માટે ઇસતહાસમા ંનોંધાઈ ગયુ ંછે. અખાની 
કસવઓમા ંસમાજની બરુાઈઓ સામ ેતીખો આક્રોશ છે. એ સમય ેરૂઢીચસુ્ત લોકોની સમાજ 

ઉપર જબરી પકડ હતી. જરા વાકંું પડ ેતો તમન ેનાત બહાર મકૂી, એમની સાથ ેરોટી-
બેટીનો વ્યહવાર બધં કરી, એમને સમાજમા ંઅછૂત બનાવી દેતા. એવા સમય ેએણ ેજે 

રહમ્મત દેખાડી અન ેઆકરા શબ્દોમા ંસમાજન ેછેતરનારા ઢોંગી લોકોન ેખલુ્લા પાડયા, એ 

જોઈન ેઆજે પણ લોકો આશ્વયષચરકત થઈ જાય છે.  

અખાની વાતોમા ંસીધા હુમલા છે. ગોળગોળ કે ફેરવીન ેવાત કહવેાનુ ંઅખાન ેફાવત ુ ંનથી. 
એના ઘા જનોઈવેઢ છે, એક ઘા ન ેબે કટકા. શબ્દોન ેશણગારીન ેમકુનારાઓમાનંો એ 

નથી. આપણા આજે પણ ચલણમા ંદેખાતા ધાસમિક રીત-રરવાજો સવર્ ેએ કહ ેછે,  
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“એક મરુખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પજૂે દેવ; 

પાણીને દેખી કરે સ્નાન, તલુસી દેખી તોડે પાન; 

એ તો અખા બહુ ઉત્પાત, ઘણા પરમેશ્વર એ ક્ાનંી વાત?” 

પજૂાના આ િકારન ેમરૂખ કહવેાની રહમ્મત તો અખો જ કરી શકે. અન ેઈશ્વર તો એક જ 

હોય, આપણા તો કેટલાબધા દેવી-દેવતા છે? 

બીજા એક છપ્પામા ંએ કહ ેછે, 

“વૈષ્ણવ ભેખ ધારીન ેફરે, પરસાદ ટાણે પતાવળા ંભરે, 

 રાધં્યા ંધાન વખાણતા જાય, જેમ પીરસ ેતેમ ઝાઝ ંખાય, 

કીતષન ગાઈન ેતોડ ેતોડ, અખો કહ ેજુવાનીનુ ંજોર.” 

વૈષ્ણવો જેવા શક્તતશાળી સમાજની આવી ટીકા કોઈ કરી શકે ખરા? પણ વાત તો સાચી 
છે, આજે પણ! 

ભક્તતના િકાર ઉપર િહાર કરતા ંઅખો કહ ેછે, 

“સતલક કરતા ંત્રેપન વહ્યા,ં જપમાળાના ંનાકા ંગયા;ં 

તીરથ ફરી ફરી થાક્ા ંચણષ, તોય ન પહોંયા હરરન ેશણષ; 

કથા સણુી સભુણ ફુટયા કાન, અખા તોય ન આવ્યુ ંબ્રહ્જ્ઞાન.” 

અખાએ માત્ર ધાસમિક રીતરરવાજો સવર્ ેજ નથી લખ્યુ,ં સમાજના બીર્જ અનેક કુરીવાજો 
સવર્ ેકડક શબ્દોમા ંઆસરે ૭૦૦ છપ્પા લખ્યા છે. અખાએ જે વાતોન ેઆજથી પાચં 

સદીઓ પહલેા વખોડી છે, એ વાતો એક અથવા બીજા સ્વરૂપ ેઆજે પણ સમાજમા ં
િચભલત છે. મઠુ્ઠીભર અંધશ્રધ્ધા સનમ ૂષલનવાળા આમા ંકંઈ મોટો ફેરફાર કરાવી શક્ા 
નથી. 

“ખટદશષનના જુજવા મતા,માહંોમાહંી ખાધા ખતા; 
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એકનુ ંથાપ્યુ ંબીજો હણે,અન્યથી આપન ેઅધકો ગણ;ે  

અખા એજ અંધારો કુવો,ઝગડો ભાગંી કોઇ ન મવુો.” 

આ છપ્પામા ંઆપણા ંધમષગ્રથંોના જુદા જુદા અથષ કરતા કહવેાતા ધમષગરુૂઓ માટે અખો 
કહ ેછે કે આવા પોતાની મરજીમજુબ અથષ કરનારા ગરુૂઓએ અંદર અંદર જ એકબીજાની 
ટીકા કરી છે, એક ગરુૂએ કાઢેલા અથષન ેબીજો ગરુૂ નકારે અન ેપોતાન ેઆગલા કરતા ં
વધારે જ્ઞાની દશાષવવાની કોશીર્ કરે, એની અખો ઝાટકણી કાઢીન ેકહ ેછે, કે બધા 
અંધારાકુવામા ંહવાસતયા ંમારો છો, પણ એક સનણષય ઉપર આવતા નથી. 
 

“આંધળો સસરો ન ેસણગટવહ,ુ એમ કથા સણુવા ચાલ્યુ ંસહ;ુ 

કહ્ુ ંકાઇંને સમજ્યા ંકશુ,ં આંખ્યનુ ંકાજળ ગાલે ઘશ્યુ;ં 

ઉંડો કુવોન ેફાટી બોખ, શીખ્યુ ંસાભંળ્યુ ંસવ ેફોક.” 

અહીં અખાએ સતસગંમા ંએકઠા થતા શ્રોતાઓ ઉપર કોરડો સવિંઝતા કહ્ુ ંછે કે મારગ 

ક્ાથંી મળે? આંધળા સસરાન ેદોરી જનારી વહુએ તો ધ ૂધંટો તાણેલો છે. શણઘટ એટલ ે

લાજ કાઢેલી. આવા લોકો સતસગંમા ંઉંધુચંત્ુ ંસમજે છે, અને એનો અમલ કરે છે. જેવી 
રીત ેઆંખમા કાજળ આંજવાનુ ંકહ્ુ ંહોય તો એન ેગાલ ઉપર લગાડવાનુ ંસમજે છે. છેલ્લી 
પાંક્ક્તમાાં અખાએ કમાલ કરી છે. એક તો કથા કહનેાર પોત ેમાાંડ માાંડ  મજે છે, જેમ ઊંડા 
(અછતિાળા) કુિામાાંથી પાણી માાંડ માાંડ મળે, અન ેતેમાાં  ાાંભળિાિાળાની હાલત 

ખોબામાાંથી પાણી મોઢામાાં જિાન ેબદલ ેઆંગળીઓ િચ્ચથેી નીકળી ર્જય, એના જેિી 
હોય, તો એ શુાં શીખી શકે? 

આજે પણ રોટલા ખાવાને બદલ ેએન ેબનાવવામા ંકેટલા ટપાકા થયા એની ચચાષ કરતા 
ભાર્ાસવદોન ેઆજથી ચારસો વર્ષ પહલેા અખાએ તમાચો માયો છે, છતાયંે કૂતરાની 
પ ૂછંડી ક્ા ંસીધી થઈ છે? 
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“ભાર્ાને શુ ંવળગે ભરૂ, જે રણમા ંજીત ેત ેશરૂ; 

સસં્કૃત બોલે ત ેશુ ંથયુ,ં કાઇં િાકૃતમાથંી નાસી ગયુ;ં  

બાવનનો સઘળો સવસ્તાર, અખા ત્રેપનમો જાણ ેપાર” 

એક વધારે છપ્પો જોઈ લઈય.ે 

“આવી નગરમા ંલાગી લાય, પખંીન ેશો ધોખો થાય; 

ઉંદર ભબચારા કરતા સોર, જેન ેનરહ ઉડયાનુ ંજોર; 

અખા જ્ઞાની ભયથી કેમ ડરે, જેની અનભુવ પાખં આકાશે ફરે.” 

જ્યારે નગરમા ંઆગ લાગી હોય ત્યારે પક્ષીઓ તો ઉડીન ેદૂર જતા રહ,ે પણ ભબચારા ઉંદર 

આગમા ંબળી જાય, કારણ કે ત ેઉડી શકતા નથી. અખો કહ ેછે કે અજ્ઞાન લોકો ઉંદર જેવા 
છે, એમન ેઅંત ેનકુશાન થાય છે. જ્ઞાની પક્ષી જેવા છે એમન ેડરવાની જરૂર નથી. 

એ સમય ેવપરાતી ભાર્ાને અખાએ વધારે આધસુનક અન ેસરળ બનાવી જે સારહત્ય સર્જન 

કયુાં છે, ત ેઆજેપણ લોકભોગ્ય છે. 
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(૬) પ્રેમાનાંદ (૧૬૪૦ થી ૧૭૦૦) 

 

                               

 

ગજુરાતી  ાહહત્યમાાં પ્રેમાનાંદન ેમહાકસિની ઉપાધી મળી છે. આપણ ેબધાએ અનેકિાર 

િાાંચેલી અન ે ાાંભળેલી પ્રેમાનાંદની આ કસિતા આજે પણ બ ેસમત્રો િચ્ચનેી ગોઠડીનુાં 
િણાન કરિા યાદ કરિામાાં આિ ેછે. કસિતામાાં એક પ્ર ાંગનુાં  હલેાઈથી  મજી 
શકાય એવુાં િણાન છે, એટલ ેએના સિષ ેિધારે નથી લખતો. પ્રેમાનાંદના બીર્જ 
પ્રખ્યાત આખ્યાનો ખબૂ લાાંબા હોિાથી, મેં તેમનો  માિશે અહીં નથી કયો. 

પછી શામભળયોજી  બોભલયા  તને સાભંરે રે 

હાજી  બાળપણાનંી િીત  મને કેમ સવસરે રે 

આપણે બે મરહના સાથે રહ્યા ંતને સાભંરે રે 

સાદંીપસન  ઋસર્ન ે ઘેર  મને  કેમ સવસરે રે 

અન્ન  ભભક્ષા માગંી લાવતા  તન ે સાભંરે રે 

હાજી જમતા ંત્રણે ય સાથ મને કેમ સવસરે રે 

આપણ ે સતુા  એક  સાથરે  તન ે સાભંરે રે 

સખુ દુેઃખની  કરતા વાત  મને કેમ સવસરે રે 

પાછલી   રાતના   જાગતા  તન ે  સાભંરે રે 
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હાજી  કરતા  વેદનો પાઠ  મને કેમ સવસરે રે 

ગરુુ  આપણા  ગામ ે  ગયા  તન ે સાભંરે રે 

હાજી જાચવા કોઈ  શઠે  મન ે કેમ સવસરે રે 

કામ    દીધુ ં  ગોરાણીએ   તન ે  સાભંરે રે 

કહ્ુ ં  લઈ  આવો   કાષ્ટ મને કેમ સવસરે રે 

શરીર આપણા ં ઉકળી ગયા ં તને સાભંરે રે 

હાજી લાગ્યો સરૂજ  તાપ મને કેમ સવસરે રે 

ખભં ે    કુહાડા   ધરરયા   તને   સાભંરે રે 
ઘણુ ં દૂર ગયા  રણછોડ  મને કેમ સવસરે રે 

 

આપણે વાદ વદ્યા ત્રણે બાધંવા તને સાભંરે રે 

હાજી  ફાડ્ુ ં  મોટંુ  ઝાડ  મને કેમ સવસરે રે 

ત્રણ   ભારા  બાધં્યા   દોરડ ે તન ે સાભંરે રે 

હાજી  આવ્યા  બારે   મેહ  મને કેમ સવસરે રે 

શીતળ   વાય ુ  વાયો   ઘણો  તન ે સાભંરે રે 

હાજી   ટાઢે  થરથરે   દેહ  મને કેમ સવસરે રે 

નદીએ   પરૂ   આવ્યુ ં  ઘણુ ં  તન ે સાભંરે રે 

ઘન  વરસ્યો   મશૂળધાર   મને કેમ સવસરે રે 

એકે    રદશા   સઝૂ ે  નરહ   તન ે  સાભંરે રે 

થાતા વીજ  તણા ં ચમકાર  મને કેમ સવસરે રે 

ગરુુજી   નીસયાાં    ખોળવા    તન ે  સાભંરે રે 

દેતા ંગોરાણીને ઠપકો અપાર મને કેમ સવસરે રે 

આપણન ે   છાતીએ   ચાસંપયા ંતન ે સાભંરે રે 

હાજી   તેડીન ે લાવ્યા  ઘેર  મને કેમ સવસરે રે 

 



 

28 
 

(૭) ધીરો (જન્દ્મ ઈ. .૧૭૫૩) 

 

                       
 

અઢારમી સદીમા ંઅખાની જેમ ધીરાભગત ેપણ કુરીવાજો સામ ેઆક્રોશ ઠાલવ્યો. એમણ ે

પણ ત ેસમયની ધાસમિક માન્યતાઓ અને ક્રીયાકાડંની ઠેકડી ઉડાડતા પદો રચ્યા. એમના 
પદો કાફી રાગમા ંગવાતા એટલ ેએ ધીરાભગતની કાફીઓ નામ ેિસસધ્ધ છે. ધીરાએ 

એની સૌમ્ય શબ્દોવાળી ભજનની પકં્તતઓમા ંબહ ુસમજવા જેવી વાતો કહી છે. આપણ ે

થોડા ઉદાહરણો જોઈએ. 

“જીવ નરહિં એને હરર કરી માન,ે પજૂે કાષ્ઠ પાર્ાણ, 

 ચૈતન્ય પરુુર્ન ેપાછળ મકેૂ, એવી અંધી જગત અજાણ..” 

અહીં એણ ેમાત્ર સાચી હકીકતનુ ંજ બયાન કયુાં છે, જે આજે પણ અક્સ્તત્વમા ંછે. લાકડાની 
અન ેપથ્થરની મસૂતિઓની પજૂા કરવામા ંઆવ ેછે, એને દૂધે નવડાવવામા ંઆવ ેછે, 

અન્નકૂટના ઢગલાઓ એની સામ ેમકૂવામા ંઆવ ેછે, અન ેબીજી બાજુ ભખૂથી ટળવળતા, 
દવાદારૂને અભાવે મરણશરણ થતા જીવતા માણસોની કોઈ પરવા કરત ુ ંનથી. એ જ 

ભજનમા ંધીરો આગળ કહ ેછે, 
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“અંતર મેલ ભયો અસત પરૂણ, સનત્ય સનમષલ જલમા ંનહાય, 

મહા મભણધર પેઠો દરમા ંતો રાફડો ટીપે શુ ંથાય?” 

નહાવાથી શરીર તો સાફ થશ,ે પણ મનમા ંભરેલો મેલ નરહિં સાફ થાય, સાપ દરમા ંઘસૂી 
જાય પછી સાફડા ઉપર લાકડી પછાડવાથી શો ફાયદો? મનમા ંકૂળકપટ રાખી બહારથી 
દેવદશષન અને ધરમદાન કરવાથી કોઈ ફાયદો નરહિં થાય. 

ક્ારેક તો ધીરો પોત ેસનરાશ થઈન ેકહ ેછે, 

“કોન ેકહુ ંકોણ સાભંળશે? અગમ ખેલ અપાર, 

 અગમ કેરી ગમ નહીં રે, વાણી ન પહોંચ ેસવસ્તાર, 

 એક દેશ એવો રે, બધુ્ધી થાકી રહ ેતહીં, 

 તરણા ઓથ ેડુગંર રે, ડુગંર કોઈ દેખે નરહિં.” 

મારો કહવેાનો અથષ જ કોઈ સમજતુ ંનથી, આખો ડુગંર ઘાસ નીચ ેછપાઈ ગયો છે, લોકોન ે

ઘાસ દેખાય છે, ડુગંર જ દેખાતો નથી. 

ધીરાએ કેટાલીક ભસવષ્યવાણી પણ પોતાના કભલયગુની એંધાણી નામના પદોમા ંકરી છે. 

એણ ેકહ્ુ ંછે કે આવતા સમયમા,ં 

“વરસો વરસ દુકાળ પડે, અને વળી સાધ ુકરશે સરૂાપાન, 

 આ બ્રાહ્ણ માટી ભરખશ,ે અન ેવળી જોગી બોગી થાશે; 

 બાવા થાશ ેવ્યભભચારી, આ છે કભલયગુની એંધાણી.” 

આગળ એ કહ ેછે, 

“ રાજતો રાણીઓના થાશે, અને વળી પરુૂર્ો થાશ ેગલુામ, 

 ગરીબની અરજી કોઈ સાભંળશ ેનરહિં,અન ેસાહબેન ેકરશ ેસલામ, 
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 એની બેની રોતી જાશ ેઅન ેસગપણમા ંસાળી રહશે,ે 

 ધરમ કોઈનો રહશે ેનરહિં અન ેએક પ્યાલ ેવરણ અઢાર, 

આ છે કભલયગુની એંધાણી.” 

આમાની બધી ભસવષ્યવાણી વિેઓછે અંશ ેસાચી તો પડી જ છે. 

આપણ ેઆજે અખાન,ે ધીરાન ેઅન ેભોજાન ેસારહત્યકારો તરીકે મલૂવીયે છીય,ે પણ 

હકીકતમા ંઆ ત્રણ ેસમાજ સધુારક હતા. રૂઢીચસુ્ત લોકોએ એમનુ ંબહ ુસાભંળ્યુ ંનરહિં અન ે

એમન ેહળધતૂ કયાષ એટલ ેઈસતહાસકારોએ એની બહ ુનોંધ લીધી નથી. 

મન ેઆ ત્રણ જણનુ ંસારહત્ય એટલા માટે ગમ ેછે કે એમની અન ેમારી Delivery Style એક 

જ છે. 
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(૮) દાસી જીવણ (જન્મ ૧૭૫૫ ) 
 

                        
 

અઢારમી સદીમા ંથઈ ગયેલા કૃષ્ણભતત જીવણદાસ પરુૂર્ હોવા છતા ંપોતાને રાધાનો 
અવતાર ગણાવતા હોવાથી દાસી જીવણ તરીકે જાણીતા બન્યા હતા. એમના પદો આજે 

પણ લોકસિય છે. દાસી જીવણ સૌરાષ્ટ્રની મીરાબંાઈ કહવેાય છે. એમની થોડીક િખ્યાત 

પકં્તતઓનો રસપાન કરીય.ે 

એમની બગંલાનો બાધંનાર કસવતા ખબૂ લોકસિય છે. 
આ  બગંલાનો  બાધંનાર  કેવો  મારા  ભાઈ   બગંલો  કોણ ે રે  બનાવ્યો? 

લોઢંુ નથી  કાઈં લાકડુ ં નથી એમા ં નથી ખીલા  નથી ખીલીઓ  મારા ભાઈ, 

ઈંટો  નથી  કાઈં  ચનૂો રે  નથી એમા ં નથી સસમેન્ટ  નથી રેતી  મારા ભાઈ, 

આ રે બગંલામા ં દસ દસ દરવાજા  નવસો નવાણુ ં એમા ંબારી  મારા ભાઈ 

કરડયા-કારીગરી નથી એમા,ં પાણીની બનાવી હવેલી મારા ભાઈ 

 

બગંલો બનાવી માહંી જીવાભાઈ પધરાવ્યા  નથી દેવુ ંપડત ુ ંભાડુ ંમારા ભાઈ 
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નટવર  શેઠની  નોરટસો  રે  આવી  અમારે  ચોપડ ે નથી  નામુ ં મારા ભાઈ 

ઊઠો  જીવાભાઈ જમડા  રે આવ્યા  આ રે બગંલો  કરો ખાલી  મારા ભાઈ 

પાછ ંવાળી  શુ ંજુઓ છો જીવાભાઈ ખટૂી ગયા ંઅન્ન-જળ-પાણી મારા ભાઈ 

દાસી  જીવણ  જાઓ  ગરુુજીન ે ચરણ ે તારશ ે િેમનગરવાળો  મારા ભાઈ 

આ  બગંલાનો  બાધંનાર  કેવો  મારા  ભાઈ,   બગંલો  કોણ ે રે  બનાવ્યો? 

 

આ ભજનમાાં શરીરન ેએક મકાન  ાથ ે રખાિિામાાં આવ્યુાં છે, પણ ખલુાશો કયો છે 
કે આ ઈંટ, પથ્થર અને ચનૂાથી ચણાયલુાં મકાન નથી, આ તો પાણીની બનેલી 
હિેલી છે. આપણ ેઆજે ર્જણીય ેછીય ેકે આપણા શરીરના િજનનુાં ૮૦ % િજન 
પાણી (પ્રિાહી) નુાં છે. આ મકાનના દ  દરિાર્જની િાત તો અનેક જગ્યાએ કહિેાઈ 
ચકૂી છે, પણ અહીં જીિણ ેનિ ો નિાણુાં બારીઓની િાત કરી છે, એ બારીઓ સિશે 
તો હુાં પણ કાંઈ નથી ર્જણતો. આ મકાનનો માણલક ઈશ્વર છે. આ મકાનનો ભાડુત 
એટલ ેઆપણો જીિ. મકાન માણલકની નોટી  આિ ેએટલ ેમકાન ખાલી કરે જ 
છૂટકો. 

આમ રૂપકો દ્વારા  ાંતો આપણન ે મર્જિતા રહ્યા છે કે Every product has an 
expiry date, એટલ ે મય રહતેાાં એનો  દઉપયોગ કરો. એમનુાં બીજુ ાં એક લોકસપ્રય 
ભજન છેેઃ 

કર મન ભજનનો વપેાર, ધણી તારા નામનો આધાર, 

બેડલી ઉતારો ભવ પાર જી. 

સરોવર જ્યારે ભયાાં હતા,ં ત્યા ંપહલેી ન બાધંી પાળ જી, 

આગળ નીર સકૂાઈ ગયા,ં ત્યારે હાથ ઘસે શુ ંથાય ..…કર મન.. 

શેરી લગણ સુદંરી, ઝાપંા લગણ મા -બાપ જી , 

તીથષ સધુી બે બાધંવા, કોઈ ના ’વે તારી સાથ ..… કર મન. 
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હાડ જલે જેમ ગાસંડી ને, કેશ જલે જેમ ઘાસજી, 

કે મન સરખી કાયા જલશ,ે લાગે નહીં પળ વાર .…કર મન. 

આ રે કાયામા ંકોણ સએૂ, કોણ જાગે ચોકીદાર ? 

સરૂત જાગે, નરુત ઊંઘે, ચેતન ચોકીદાર .…કર મન. 

હુ ંને મારંુ મકૂી દ્યોન,ે ખોટો આ સસંારજી, 

દાસી જીવણ એણીપેરે બોલ્યા, પરૂો મનના કાજ .…કર મન. 
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(૯) દયારામ (૧૭૭૭–૧૮૫૩) 

 

                            
 

દયારામ પ્રભરુામ ભટ્ટન્ી અનેક ગરબીઓ, રા , આખ્યાન િગેરે ગજુરાતી ભક્ક્ત 
 ાહહત્યની ધરોહર છે. ભક્ક્તર  અન ેશૃાંગારર  તેમની રચનાઓની મખુ્ય 
સિશેષતાઓ છે. કૃષ્ણપ્રેમની અનન્દ્ય રચનાઓ માટે મધ્યકાલીન કસિઓમાાં તેઓ 
અનન્દ્ય સ્થાન ધરાિ ેછે. ભાષાની  ાંસ્કાહરતા,  ાંગીતમાાં ઢાળી શકાય એિી રચનાઓ, 
ઊમીઓની  ચોટતા, પ્રણયનો તલ ાટ િગેરે બાબતોમાાં એ આગળ પડતા 
રચનાકાર હતા. એમની ગરબીઓના કાયાક્રમો રાતભર ચાલતા. 

 ૌ પ્રથમ આપણ ેએમની િધારે ર્જણીતી રચના જોઈએ. 
 

શ્યામ   રંગ  સમીપ ે  ન  જાવુ ં 
મારે આજ થકી શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવુ ં
 

જેમા ંકાળાશ તે તો સૌ એકસરખુ ં
સવષમા ં   કપટ    હશ ે    આવુ ં
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કસ્તરૂી  કેરી  ભબિંદી તો  કરંુ નહીં 
કાજળ    ના   આંખમા ં  અંજાવુ ં
મારે આજ થકી શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવુ ં
 

કોરકલાનો શબ્દ હુ ંસણૂુ ંનહીં કાન ે

કાગવાણી   શકુનમા ં  ન   લાવુ ં
નીલાબંર  કાળી  કંચકૂી ન પહરંુે 

જમનાના ં   નીરમા ં  ન   ન્હાવુ ં
મારે આજ થકી શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવુ ં
 

 

મરકતમભણ  ન ે મેઘ  દૃષ્ટે  ના જોવા 
જંાબ ુ    વતં્યાક      ના       ખાવુ ં
દયાના િીતમ સાથ ે મખુે નીમ લીધો 
મન કહ ે જે   પલક   ના   સનભાવુ ં
મારે આજ થકી શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવુ ં
 

અહીં કૃષ્ણ  ાથ ેરી ાઈ જઈન ેકહ ેછે કે હ ેકાળા કૃષ્ણ તુાં કપટી છો, બધી કાળી 
િસ્તઓુમાાં તારા જેવુાં જ કપટ હશ,ે એટલ ેહુાં આજથી બધી કાળી િસ્તઓુનો ત્યાગ 
કરૂાં છાં. અને પછી એક્પછી એક કાળી િસ્તઓુનુાં લીસ્ટ બનાિીન ેકહ ેછે કે આ બધી 
િસ્તઓુથી હુાં દૂર રહીશ. રચનામાાં રહલેો માધયુા તરત કળી શકાય એમ છે. 
 
બીર્જ એક પદમાાં તઓે પ્રેમની પરીભાષા  મર્જિ ેછે. 
 



 

36 
 

જે કોઈ િેમઅંશ અવતરે, િેમરસ તેના ઉરમા ંઠરે. 
સસિંહણ કેરંુ દૂધ હોય ત ેસસિંહણસતુને જરે, 

કનકપાત્ર પાખે સહુ ધાત ુફોડીને નીસરે. – જે કોઈo 

સક્કરખોરનુ ંસાકર જીવન, ખરના િાણ જ હરે, 

ક્ષારસસિંધનુ ુ ંમાછલડુ ંજેમ મીઠા જળમા ંમરે. – જે કોઈo 

સોમવેલી રસપાન શદુ્ધ જે બ્રાહ્ણ હોય તે કરે; 

વગળવશંીને વમન કરાવ,ે વેદવાણી ઊચરે. – જે કોઈo 

ઉિમ વસ્ત ુઅસધકાર સવના મળે, તદસપ અથષ ના સરે, 

મત્સ્યભોગી બગલો મતુતાફળ દેખી ચચં ુના ભરે. – જે કોઈo 

એમ કોરટ સાધન,ે િેમ સવના પરુુર્ોિમ પ ૂઠં ના ફરે, 

દયાિીતમ શ્રીગોવધષનધર, િેમભક્તતએ વરે. – જે કોઈo 

એક પછી એક એમ અનેક ઉદાહરણ આપી ઉત્કટ પ્રેમ અને ભક્ક્ત કોન ેકહિેાય એ 
 મર્જિ ેછે. આિી રચનાઓ આિા મહાકસિઓ જ કરી શકે. 

અન ેછેલ્લ ેનરસ િંહ મહતેાના “આપણો ણચિંતવ્યો અથા કોઈ નિ  રે, ત ેતણો ખરખરો 
ફોક કરિો” નો જ ભાિિાળી રચના 

ણચત્ત તુાં શીદન ેણચિંતા ધરે ? 

કૃષ્ણન ેકરવુાં હોય ત ેકરે ! 

 

સ્થાિર જ ાંગમ જડ ચેતનમાાં માયાનુાં બળ ઠરે; 

સ્મરણ કર શ્રીકૃષ્ણચાંરનુાં, જન્દ્મ મરણ ભય હરે 

કૃષ્ણન ેકરવુાં હોય ત ેકરે ! 

 

નિ મા  પ્રાણી શ્રીકૃષ્ણનુાં, ધ્યાન ગભામાાં ધરે; 

માયાનુાં આિરણ કયુું ત્યારે, લખ ચોરાશી ફરે 
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કૃષ્ણન ેકરવુાં હોય ત ેકરે ! 

 

તુાં અંતર ઉદ્વગે ધરે, તેથી કારજ શુાં  રે ? 

ધણીનો ધાયો મનસબૂો, હર બ્રહ્માથી નિ ફરે 

કૃષ્ણન ેકરવુાં હોય ત ેકરે ! 

 

દોરી  િાની એના હાથમાાં, ભરાવ્યુાં ડગલુાં ભરે; 

જેિો જ ાંત્ર બર્જિ ેજ ાંત્રી તેિો સ્િર ની રે 

કૃષ્ણન ેકરવુાં હોય ત ેકરે ! 

 

થનાર િસ્ત ુથયા કરે, જ્યમ શ્રીફળ પાણી ભરે; 

જનાર િસ્ત ુએણી પેરે ર્જશ,ે જ્યમ ગજ કોળાં ગળે 

કૃષ્ણન ેકરવુાં હોય ત ેકરે ! 

 

જેનુાં જેટલુાં જે જ્યમ કાળે, ત ેતેન ેકર ઠરે; 

એમાાં ફેર પડ ેનહીં કોઈથી, શીદ કુાંટાઈ તુાં મરે 

કૃષ્ણન ેકરવુાં હોય ત ેકરે ! 

 

તારુાં ધાયુું થાત ુાં હોય તો, સખુ  ાંચ ેદુેઃખ હરે; 

આપ તણુાં અજ્ઞાનપણ ુએ, મળૂ સિચારે ખરે 

કૃષ્ણન ેકરવુાં હોય ત ેકરે ! 

 

થાિાનુાં અણણચિંતવ્યુાં થાશે, ઉપસનષદ ઓચરે; 

રાખ ભરો ો રાધાિરનો, દયા શીદન ેડરે ? 

કૃષ્ણન ેકરવુાં હોય ત ેકરે ! 
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(૧૦) ભોજો (૧૭૮૫-૧૮૫૦) 
 

                                            
 

આપણ ેઅખાના છપ્પા જોયા, ધીરાની કાફીઓ જોઈ અને હવ ેભોજાભગતના ચાબખા 
જોઈએ. ભોજાની ભાર્ા ધીરા જેવી નરમ નથી, એની ભાર્ા અખા જેવી આકરી છે અન ે

એટલેજ એ ચાબખા કહવેાય છે. ઢોંગી અન ેધતૂારાઓ, ધમષન ેનામ ેભોળી િજાન ેકેવી રીત ે

ભરમાવ ેછે એનુ ંભોજાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમા ંવણષન કયુાં છે. અઢારમી સદીમા ંઆવી વાતો 
કહવેા રહમ્મતની જરૂર પડી હશ.ે મેં અગાઉ કહ્ુ ંતેમ આ સતં કસવઓ સમાજમા ંમોટો 
બદલાવ ન લાવી શક્ા એના બ ેકારણો હતા. એક તો રૂઢીવાદીઓનુ ંવચષશ્વ હત ુ ંઅન ે

બીજુ ં એમની વાતો ફેલાવવા Communications ના સાધનો ન હતા. અહીં હુ ંએમના માત્ર 

બે ચાબખા જ આપુ ંછ ંજેના ઉપરથી ભોજાભગતની ભાર્ાનો ખ્યાલ આવી જશ.ે 
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ચાબખો-૧ 

જોઇ લો જગતમા ંબાવારે, ધયાષ ભેખ ધસુતન ેખાવા  .– ટેક. 
જ્યા ંિેમદા ઘણી પાણી ભરે, જ્યા ંજાય સનત સનત નાવા; 
રાડંી છાડંી નારનો નર ઘર ન હોય ત્યારે, બાવોજી બેસે ગાવા રે.  જોઇ લો. 
લોકના ંછોકરાનંે તડેી રમાડ,ે વળી પરાણે િીત થાવા; 
ગહૃસ્થની સ્ત્રી રીસાવી જાય ત્યારે, બાવોજી જાય મનાવારે.  જોઇ લો. 
રૂપ કરે ને બાવો ધ્યાન ધરે, ભોળા લોકને ભરમાવા; 
ભોજો ભગત કહ ેભાવસે ુ ંસેવે એન,ે જમપરુીએ જાવારે.  જોઇ લો. 

ચાબખો-૨ 

ભરમાવી દુસનયા ંભોળીરે, બાવો ચાલ્યો ભભતુી ચોળી  .– ટેક. 
દોરા ધાગા ને વળી ચીઠ્ઠી કરીને, આપે ગણકારુ ગોળી; 
જીવને હણતા ંદયા ન આણ,ે જેમ ભીલ કાફર કોળીરે. .. ભરમાવી. 
સનત સનત દશષન નીમ ધરાવ,ે ઘેર આવે સત્રયા ટોળી; 
માઇ માઇ કરીને બાવો બોલાવે, હૈયે કામનાની હોળીરે ...   ભરમાવી. 
સઘળા સશષ્યને ભેળા ંકરી ખાય, ખીર ખાડં ને પોળી; 
ભોજો ભગત કહ ેભવસાગરમા,ં બાવે માયાષ બોળીરે ...   ભરમાવી. 

બન્ન ેચાબખામા ંબધુ ંસહલેાઈથી સમજાય એવુ ંછે, એટલે હુ ંએની સમજુતી નથી આપતો. 

ભોર્જએ ચાબખા ઉપરાાંત બહ ુ ારા ભજન લખ્યા છે, જે આજે પણ ગામડાઓમાાં અને 
ક્યારેક શહરેોના  ાંગીતના કાયાક્રમોમાાં ગિાય છે.  

ભોર્જનુાં આ ભજન  દીઓથી ગિાત ુાં આવ્યુાં છે અન ેઆજે પણ લોકસપ્રય છે. 

પ્રાણણયા, ભજી લેન ેહકરતાર, આ તો સ્િપનુાં છે  ાં ાર…..  
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ધન દોલતન ેમાલ ખર્જના, પતુ્ર ન ેપહરિાર, 

એમાાંથી ર્જશ ેતુાં એકલો, પછે ખાશ જમના માર…… પ્રાણણયા… 

ઊંચી મેડીન ેઅજબ ઝરુખા, ગોખ તણો નહીં પાર, 

કોહટધ્િજન ેલક્ષપસત તેના બાાંધ્યા રહ્યા ઘરબાર……… પ્રાણણયા….. 

ઉપર ફરેરા ફરહરે ન,ે હઠેે શ્રીફળ ચાર, 

ઠીક કરીન ેઠાઠડીમાાં ઘાલ્યો, પછે િાાં ે પડ ેપોકાર…….. પ્રાણણયા… 

 ેજ તળાયુાં સિના સતૂો નહહ, જીિ હુન્નર કરતો હર્જર, 

ખોરી ખોરીને ખબૂ જળાયો જેમ લોઢુાં ગાળે લહુાર……… પ્રાણણયા… 

સ્મશાન ેજઈન ેચેહ ખડકી, ન ેમાથ ેછે કાષ્ઠનો ભાર, 

અક્ગ્ન મેલીન ેઊભા રહ્યા, અને સનશ્ચય ઝરે અંગાર…….. પ્રાણણયા… 

સ્નાન કરીન ેચાલી નીકળ્યાાં, નર અન ેિળી નાર, 

ભોજો ભગત કહ ેદશ દી રોઈન,ે પછે મેલ્યો સિચાર………પ્રાણણયા… 

આ ભજનમાાં કઠોર શબ્દોમાાં એમણ ેજીિનની  ચ્ચાઈ િણાિી છે. ભજન એટલ ેકહિેાય કે 

એણ ેહકરતારન ેભજી લેિાની  લાહ આપી છે, અન્દ્યથા આ એક પ્રક્રીયાનુાં િણાન જ છે. 

અંતમાાં ભોર્જભગતની નરસ િંહ મહતેા સ્ટાઈલની એક રચના રજૂ કરૂાં છાં. 

હહરજન હોય તેણ ેહતે ઘણુાં રાખવુાં, સનજ નામ ગ્રાહી સનમાાત રહવે ુાં; 
સત્રસિધના તાપ ત ેર્જપ જરણા કરી, પરહહર પાપ રામનામ લેવુાં. 

 ૌન ે ર  કહવે ુાં, પોતાને નર  થવુાં, આપ આસધન થઈ દાન દેવુાં.  

મન કરમ િચન ેકરી સનજ ધમા આદરી, દાતા ભોક્તા હહર એમ રહવે ુાં. 

અડગ નિ ડોલવુાં, અસધક નિ બોલવુાં, ખોલિી ગજૂ ત ેપાત્ર ખોળી; 
દીન િચન દાખવુાં, ગાંભીર મતુાં રાખવુાં, સિિેકીન ેિાત નિ કરિી પહોળી. 
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અનાંત નામ ઉચ્ચારવુાં, તરવુાં ન ેતારવુાં, રાખિી ભક્ક્ત ત ેરાાંક દાિે, 
ભક્ત ભોજો કહ ેગરુુપરતાપથી  સત્રસિધના તાપ ત્યાાં સનકટ ના’િ.ે 

છેલ્લી બે રચનાઓની ભાષા ચાબખા કરતાાં અલગ છે. એ અખા કરતાાં નરસ િંહ અને ધીરા 
જેિી છે. 

આજે ચાર-પાચં સદીઓ પછી પણ સમાજમા ંઆ ત્રણે સતંોએ વણષવેલી બદ્દીઓ 
િવતષમાન છે. અંધ શ્રધ્ધા સનમ ૂષલવાળાઓની હત્યા થઈ જાય છે. દેશની સરકારમા ં
ઉચ્ચ સ્થાને બઠેેલા લોકો જ દેશને આમાથંી મકુ્તત અપાવવાને બદલે અખા અને 
ધીરાના સમયમા ંધકેલી દેવાનો િયત્ન કરે છે. આજે સારહત્યકારોમા ંકોઈ અખો કે 
કોઈ ભોજો દેખાતો નથી. બધા પોતાનુ ંભાર્ા ઉપરનુ ંિભતુ્વ, કલ્પના શક્તત, વ્યાકરણ 
અને જોડણીની વાતોમા ંરચ્યા પચ્યા છે. 
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(૧૧) દુલા ભાયા કાગ (૧૯૦૨-૧૯૭૭) 

                           
દુલા ભાયા કાગ ચારણ હતા. એમના ગામનુાં નામ કાગ હત ુાં, એ એમણ ેપોતાની 
ઓળખ તરીકે અપનાિી લીધુાં હત ુાં. ભજન, છાંદ અન ેદુહાઓ માટે એ ર્જણીતા હતા. 
અખાની જેમ એમની કાગિાણીમાાં જીિનમાાં ઉપયોગી સશક્ષણ િણી લેિામાાં આવ્યુાં 
છે. ભારત  રકારે એમન ેપદ્મશ્રી પરુસ્કાર અપાણ કરેલો. 

દુલા ભાયા કાગના થોડા દોહા રજૂ કરૂાં છાં. લોકબોલીમાાં અને તળપદી ગજુરાતીમાાં 
લખાયલા આ દોહામાાં જ્ઞાનનો ખર્જનો છે. 

કડિો લીંબડો હોય, મળૂેંથી માથા લગી; 
છાયા શીતળ હોય, કડિી ન લાગે, કાગડા ! 

હ ેકાગ ! લીંબડાનાાં  િા અંગ કડિાાં હોય છે. મણૂળયાથી એનાાં ફળ (લીંબોળી) સદુ્ાાં કડિાાં 
હોય છે. પણ એની છાાંયડી ઠાંડી અન ેમીઠી હોય છે. એ કડિી લાગતી નથી. ખરાબમાાં પણ 

એકાદ ગણુ  ારો હોય છે. 

હિેા કુળના હોય, લાાંઘણણયો લટકે નાંઈ; 

કુાંજર જમિા કોય, કરે ન ઘાાંઘપ, કાગડા ! 
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હ ેકાગ ! જેના કુળ-કુટુાંબના જે હિેા (ટેિ) હોય ત ેપ્રમાણે જ ત ેિરત ેછે. હાથી ઘણા 
હદિ ોનો ભખૂ્યો હોય, છતાાં જમતી િખત ેઉતાિળ કરતો નથી. તેનો માિત તેન ેરીઝિ ે

– ણબરદાિે છે, પછી જ ત ેધીરેથી ખાય છે – ઘાાંઘો (ઉતાિળો) થતો નથી. 

ચામ નકે સ િાય, આખી ધરતી ઉપરે; 

પગમાાં લઈ પહરેાય, કાાંટાિારણ, કાગડા ! 

હ ેકાગ ! કાાંટા ન િાગે એટલા માટે આખી પથૃ્િી ચામડ ેમઢાતી નથી; પણ ચામડાના જોડા 
સ િડાિી પગમાાં પહરેિાથી પગનુાં રક્ષણ થાય છે અન ેકાાંટા િાગતા નથી. 

ઘટમાાં ભહરયેલ ઘાત, મોઢેથી મીઠપ ઝરે; 

(પણ) િેધ ુમનની િાત, કઈ દે આંખુાં, કાગડા ! 

હ ેકાગ ! અંત:કરણમાાં ઘાત (કપટ) હોય અન ેમાણ  મોઢેથી મીઠી મીઠી િાતો કરતો હોય, 

પણ કુશળ અન ેચતરુ માણ ના હૃદયની િાતન ેપણ તેની આંખો કહી દે છે, અથાાત 

આંખમાાં અંદરના મનનુાં પ્રસતણબિંબ ઝબક્યા સિના નથી રહતે ુાં 

હૈયામાાં હરખાય, મેડક મચ્છરન ેગળે; 

(એને) ર્જાંજડ ગળતો ર્જય, (પણ) કળ્યુાં ન પડે, કાગડા ! 

એક દેડકો ઠેકી ઠેકીન ેમચ્છર ગળતો હતો, ત્યાાં પાછળથી મોટો ર્જાંજડ (નાગ) આવ્યો અને 
તેણ ેદેડકાન ેપાછલા ભાગમાાંથી પકડયો; છતાાં દેડકો તો મચ્છર  ામ ેઠેકડા મારતો હતો. 
 રપ દેડકાના અરધા શરીરન ેગળી ગયો, ત્યાાં સધુી ખબર પડી નહહ કે મન ેપણ કાળે 

પકડયો છે. 

  ેદોરે સ િાય, માઢુ-કુળ એક જ મળ્યાાં; 
િાળે નો િીંધાય, (તો) કાપડ ફાટે, કાગડા ! 
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હ ેકાગ ! કપડુાં કાયમ દોરાથી જ સ િાય- ાંધાય છે, કારણ કે બાંનેન ુાં એક જ કુળ છે, જેથી 
દોરાને અને કાપડન ેમેળ મળી ર્જય છે. ઝીણામાાં ઝીણો અન ેપાતળો હોય તો પણ 

િાળાથી – તારથી કપડુાં સ િાત ુાં નથી, ઊલટુાં ફાટી ર્જય છે. 

જમિા કારણ જોય, મનગમતાાં ભોજન મળે; 

જેન ેહૈડ ેવ્યાસધ હોય, કડવુાં લાગે, કાગડા ! 

હ ેકાગ ! ખાિા માટે પોતાને રૂચે એિો ખોરાક થાળીમાાં પીરસ્યો હોય, પણ જેન ેતાિ 

આિતો હોય અથિા શરીરનો કે મનનો કોઈ વ્યાસધ કે દુ:ખ હોય, એને એ મનગમતાાં 
ભોજન પણ કડિાાં ઝેર લાગે છે. 

જળથી ભહરયાાં જોય, ત ેિા ણ તાાંબા તણાાં; 
ટાકર મારો તોય, કદી ન બોલે, કાગડા ! 

હ ેકાગ ! પાણીથી ભરેલ તાાંબાનો અથિા કોઈ ધાતનુો હાાંડો, ગાગર કે કોઈ િા ણ હોય, 

એન ેટકોરો મારે છતાાં એ અિાજ આપતુાં નથી, કારણ કે જે  ાંપણૂા ભરેલ હોય, એ ફાિે તેમ 

બોલ્યા કરત ુાં નથી, અથિા એન ેક્રોધ ચડતો નથી. 

જુિો વખૃ જેતાાં, તપ ી ને ખાટકીઓ તણ;ે 

હદલ છાાંયો દેતાાં, કરે ન ટાળો, કાગડા ! 

હ ેકાગ ! ઝાડિાાંઓનો કેિો  મદષ્ષ્ટિાળો સ્િભાિ છે ! એમની નીચ ેપ્રાણીઓન ેહણનાર 

ખાટકી કે પારધી આિ,ે તો એન ેપણ શીતળ છાયા આપ ેછે અન ેિેદપાઠી બ્રાહ્મણ તપસ્િી 
આિ,ે તો એન ેપણ પોતાની છાાંયડી આપ ેછે – કોઈ  ાથે ભેદભાિ રાખતાાં નથી. 

ણચત્ત ન હરયા  ાંતોષ, રોષ  દા ભહરયા હરયા; 
દેખ ે ૌના દોષ, કુમત આિી, કાગડા ! 
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હ ેકાગ ! જેના ણચત્તમાાં કદી  ાંતોષ કે શાાંસત હોતી નથી અને કાયમ રોષના અક્ગ્નથી જે 

બળ્યા કરે છે, ત ેઆખા જગતના અિગણુો જ જોયા કરે છે, કારણ કે તેન ેકુમસત આિી હોય 

છે. 

શીળો  ારો હોય તો, બાિળનેય બે ાય; 

(પણ) શળૂાં નો  ાંઘરાય, કોઠી ભરીન ેકાગડા ! 

પોતાન ેઉપયોગી થાય એવુાં કોઈ ઝાડ પા  ેન હોય અન ેફક્ત બાિળ જ હોય, િળી તેનો 
છાાંયો ઘાટો હોય તો ત ેબાિળન ેછાાંયે સખુેથી બે ાય છે, પણ તેથી તેના કાાંટાનો કોઠી 
ભરીન ેઘરમાાં  ાંગ્રહ ન થાય. અથાાત ્કોઈ િસ્તનુો ગણુ હોય તેનો ઉપયોગ કરિો, પણ 

તેની જ  ાથ ેરહલેી અિગણુકારક અથિા નકામી િસ્ત ુપર મોહ ન રાખિો. 

સરૂજ ઘર  ાંઘરેલ, ચોરી જળ  ાયર તણાાં; 
અષાઢે ઓકેલ, કોઠે ન રયાાં, કાગડા ! 

ચોરી એિી િસ્ત ુછે કે કોઈના ઘરમાાં જરતી નથી, હજમ થતી નથી, તેનો દાખલો કે સયૂા 
પોતાનાાં હકરણો િડ ે મરુન ુજળ, આઠ મહહના ચોયાા કરે છે. પણ ચોમા ામાાં અષાઢ 

મહહનામાાં ત ેપાણી સયૂાને ઓકી કાઢવુાં પડ ેછે. બીર્જનુાં હરીન ેલઈ લીધેલુાં કાયમ કોઈ 

ભોગિી શકત ુાં નથી. 

પાણી પણ એક જ પીએ, આંબામાાં ઊભો હોય; 

(પણ) ને ળ મીઠો નોય, કડિો લીંબડ, કાગડા ! 

આંબાના િનમાાં લીંબડો ઊગ્યો હોય, ત ેઆંબાની  ાથો ાથ એક જ ર્જતનુાં પાણી પીએ છે. 

આંબાની ડાળ  ાથ ેપોતાની ડાળ ઘ ીન ેહહલોળા મારતો હોય છે, કાયમ આંબાનો જ એને 
 ાંગ છે, પણ એના બીજમાાં જે કડિાશ કુદરત ેનાખી છે, ત ેગમ ેતેિા મીઠા  ાંજોગોમાાં પણ 

બદલાતી નથી. એટલ ેએ લીંબડો આંબાની િચ્ચ ેજ મોટો થયા છતાાં કોઈ હદિ  એની 
કડિાશ તજી મીઠો નથી થાતો. 
 


