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                                              રાકેકુમાર.એસટે, મ.વક્ષક, 

                                         માણસા કસ્તરૂબા કન્યાાલા નાં-૧,  
                  માણસા. 

પ્રસ્તાળના  
 વલજાયુ  તાલકુાભાાં એલ ગોયલલાંત ઈવતશાવ છુામેર છે કે જેની જાણ 
કદાચ આજના વલજાયુ લાવીઓને ના શમ. આ તાલકુાનાાં અવતતભાાં એલાાં કવલઓ , 
વાહશત્મકાય, સધુાયક તથા શ્રેષ્ઠિઓ થમા છે કે જેના વલળે અહશિં ઉજાગય કયલાન 
પ્રમાવ એક વાંળધનનાાં બાગરૂે કયેર છે. વલજાયુને કવલઓની ખાણ વભાન 
ગણાલતા ડૉ.કે.વી.ફાયટ ‘બ્રહ્મબટ્ટ વાંહશતા ’ નાભના ગ્રાંથભાાં જણાલે છે કે ગજુયાતનાાં 
બટ્ટ સ્થાનભાાં વલજાયુ અને નહડમાદભાાંથી વાહશત્મકાય , કવલઓ અને કરાકાય 
જેટરા બ્રહ્મબટ્ટ જલા ભે છે એટરા બાગ્મે જ ફીજા કઈ  બટ્ટ સ્થાનભાાં જલા 
ભળે.૧ આ બ્રહ્મબટ્ટ કવલઓએ તાની કવલત્લ ળક્તતથી ફીજા યાજ્મનાાં ગાભ 
ઈનાભભાાં ભેવમાાં શતા.આ વાંળધનભાાં ઐવતશાવવક દ્રષ્ઠટબફિંદુથી તેભને ઉજાગય 
કયલાન પ્રમાવકયલાભાાં આલેર છે. 
કવળ ગગરધરા અને કવળ જયેષ્ટરાળ 
 આ ફાંને કવલઓ ગાઢ વભત્ર શતા. ફાંનેએ શ્રી અમતૃવલજમજી ાવે અભ્માવ 
કમો શત. ફાંનેની યાજા-યજલાડાભાાં વાયી પ્રવતિા શતી. ફાંને ફશાયગાભ જલાથી 
ભાાંડીને કાવમયચના ણ વાથે કયતાાં શતા. તેથી તેઓ જમેઠટ-બગયધયની જડી તયીકે 
પ્રવવદ્ધ થમા શતા. કવલ બગયધયરારે ‘ભનફધ’,‘યાવવલનદ’, અને છૂટક કાવમ તથા 
કવલ જમેઠટયાલે ‘ભબણયત્નભાા’,‘અન્મક્તત વલરાવ ’,‘અલતાય ચ્ચીવી ’ અને છૂટક 
કાવમની યચના કયી શતી. ફાંનેએ બેગા ભીને ‘કાવમેન્દુ ગ્રાંથીકા ’,‘પ્રતા મળેન્દુ 
ચાંહદ્રકા’,‘ગાર વાગય’ અને અન્મ કવલતાઓની યચના કયી શતી.  
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 કવલ બગયધયરારે એક યચનાભાાં કવલઓની રાક્ષબણકતા જણાલી તેભને સ્લભાન 
કેટલુાં વપ્રમ શમ છે તે વમતત કયુ ુછે.  

“તેજબફન રૂ તૈવ,ે વનૈબફન જૈવ ે

કૈરબફન કૂ જૈવ,ે દેશબફન પ્રાણ શૈ, 

વુબફન બાગ જૈવ,ે જાતબફન ત્માગ જૈવ,ે 

કાંિબફન યાગ જૈવ,ે આંસ્મબફન ધાણ શૈ, 

દ્વિજબફન છાંદ જૈવ,ે દેલબફન ઈન્દ જૈવે, 
યૈનબફન ચાંદ જૈવ,ે ામબફન દત્રાણ શૈ 

બગયધય બનાંત ભૂ, જાનત સજુાન જાન, 

ભાનબફન દાન જૈવ,ે યાવધન પ્રાન શૈ”૨ 

 કવલ જમેઠટયાલ એક વભમે ગકુ , ભથયુા જતાાં ત્માનાાં ાંડયાએ કવલ જાણી 
‘જભના યવે , જભના યવે ’ ળબ્દ કશી ાદવૂતિન ુાં કાવમ યચલા જણાવયુાં. તયત જ 
આ ળીઘ્રકવલ જમેઠટયાલ ફરી ઉિેરા કે, 

“તભનાળનશાય હુકી તનુજા, ળભના અઘઓઘ, વભી વયવેં, 
કવલ જમેઠટ કશ ેજજનકે જરકી દ્યવુત નીરભણી વયવી દયળેં, 
જજનકે જર ભેં તન ધલનકુાં, તનજુા વફ દેલનકી તરવેં, 
ભ્રભણા તજી ગાત બબગલાહુ યે જભના યવે જભના યવ”ે 

 અથાુત અંધકાયન નાળ કયનાય સમુુની તુ્રી જમનુા નદી છે. તેભાાં સ્નાન 
કયલાથી ાના વમશૂન તે નાળ કયનાયી છે. જમનુાનુાં ાણી વશજ શ્માભયાંગનુાં 
શલાથી કવલ જમેઠટ કશ ેછે કે જેના ાણીની દ્યવુત (સ્લરૂ) નીરભ યત્ન વયખી દીવે 
છે. જેના ાણીભાાં સ્નાન કયલા ભાટે દેલ કન્માઓ ણ તરવે છે. ભાટે શ ેજગતનાાં 
રક ! તભે ભ્રભણાઓ છડી દઈને આ મમનુા નદીના નીયભાાં સ્નાન કય. આ મમનુા 
નદીન સ્ળુ ત તભને મતૃ્ય ુલખતે જભ(મભયાજ)ન સ્ળુ થળે નશી , અથાુત તભે 
ભયણ છી સ્લગુભાાં જળ.૩ 
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 કવલ બગયધયરારે અને કવલ જમેઠટયાલ ફાંનેએ યચેરી યચના ‘કાવમેન્દુ ગ્રાંથીકા’ 
ભશીકાાંિા એજન્વીના ભારયુના યાલ શ્રી વળલવવિંશજીને અુણ કયી શતી. તેથી 
તેભણે ખળુ થઈને વાંલત ૧૯૨૩ના પાગણ લદ ાાંચભનાાં યજ તામ્રત્ર ઉય એક 
વનદ તૈમાય કયી ભારયુ તાલકુાનુાં ખભુાણયુ ઉપે ગણેળખાાંટનુાં મલુાડુ ઈનાભ તયીકે 
આપયુાં શત ુાં. 
 આ ફાંને કવલઓએ યચેરા ‘પ્રતા વાગય ’ ગ્રાંથભાાંથી ખળુ થઈ  યેલાકાાંિા 
એજન્વીના સ ૂાંથ(વાંતયાભયુ) યાણા પ્રતાવવિંશ તયપથી તેભને ‘રક્ષવાલ’ 
(રક્ષવાલની હકિંભત જુદા-જુદા વભમે જુદી-જુદી અંકામ છે. ડૉ.એર.ી.ટેવીટયી 
અનવુાય રક્ષવાલ એટરે રૂ.એક શજાય યકડા , એક શાથી , એક શાથણી , ફે ઘડ , 
ભતીની ભાા એટરી ચીજન દયભામ)કયી ગભાાં વનાન દાગીન અને 
‘તરાદય’ નાભનુાં ગાભ ફક્ષીવભાાં આપયુાં શત ુાં.૪ 
 કવલ ભીય મયુાદે તાના વભકારીન આ ફાંને કવલઓની કવલત્લ ળક્તતને 
અંજરી આતુાં ‘બગયધયબાઈ-જેિાબાઈ કવલત્ત’ યચ્યુાં છે. જેભાાં તાની જાતને તચુ્છ 
ભાની છે. 

“ચાંદ હુકી જ્મત આગે દભકાંત ખદ્યત કશાાં 
હદનકય ઉદ્યત આગે, દીક કશાાં ધાયફ? 
ળાંકય કે આગે એક ભાંત્ર શી સનુામા જામ 
જા કે ધન્લાંતય આગે ઔધ ફતાઈ ફ 
વનઠટ બદુ્વદ્ધલારે વ વલચાય કશાાં કયી ળકે 

બગયધય ઔય જ્મેઠટ આગે કાવમ ક ઉચ્ચાયફ.૫ 
કવળ ભગળાનદાસ ખાભાઈ બારોટ 
 કવલ બગલાનદાવનાાં વતા રખાબાઈને ઈડયના યાજાએ લાડર ગાભ 
ઈનાભભાાં આપયુાં શત ુાં. બગલાનદાવ વલળે ‘દરતકાવમ’ભાાં પાફુવ વલરાવના અંક-૮ 
ભાાંથી ભાહશતી ભે છે, જેન કેટરક અંળ૬ 
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વાશફે: આ કણ આલે છે? 

દરત: એ વલજાયુનાાં ફાયટ બગલાનદાવ છે. એભના બાઈ ડુાંગય ફાયટ વાયા 
કવલ અને બતત યાજ થઈ ગમા. તેનાાં ફનાલેરા ગજુયાતી બાાભાાં જુદા-જુદા યાગના 
વાયા દ છે , અને આ ફાયટને કવલતા ફરલાન અને લાત કશીને વયદાયને 
યીઝલલાન ભાલય છે. તથા જાભીનગીયી કયે છે તેથી ઘણુાં ખરૂ વાદયા યશવે ુાં ડે છે. 
 છી ફાયટ આલીને વરાભ કયીને ઉબા યહ્યા.  

વાશફે: ફાયટ તભાયે કેટરા હદકયા છે? તે શુાં કાભ કયે છે? 

બગલાન: ભાય ભટ હદકય રેંફ ઈડયના ભશાયાજ વાશફેની શજૂયભાાં નકયી કયે છે 
અને ફીજ ભાંગદાવ છે તે આની કીવતિ વાાંબીને શલે કવલતાનાાં ગ્રાંથન અભ્માવ 
કયે છે. તેનાભા કવલતા ળક્તત છે. ત્રીજ બાઈફા છે તે ણ એવુાં ધાયે છે કે યદેળ 
જઈને ણ કવલતાન ખફુ અભ્માવ કરુ જ તેને પ્રભ ુજીલત યાખળે ત તે વાય કવલ 
થળ.ે એલી આળા છે. 
વાશફે: લાદ-વલલાદ કયતા અંતે કણ શાયે? એ વલળે કવલતા આલડતી શમ ત ફર. 
બગલાન: ગઈ યાતે બલામા યમ્મા . તેભાાં એક વયદાયન અને એક પકડ(યાંગર)ન 
લેળ આવમ શત. છી તે પકડને ેર વયદાય કડલા ગમ એલાભાાં પકડના 
ામજાભાનુાં નાડુ વયદાયના શાથભાાં આવયુાં. તેની ગાાંિ છુટી ગઈ અને ામજાભ ડી 
જલા રાગ્મ ત્માયે વયદાયે કહ્ય ુનાડુ ફાાંધ. પકડે કહ્ય ુત ુએભ ફર , શ ેયાંગરા ફા , 
નાડુ ફાાંધ ત હુ નાડુ ફાાંધીળ નશી ત નશી ફાાંધ.ુ છી વયદાયે તેને ફા કશલેાની 
ના ાડી. ણ લાદ-વલલાદ કયતા અંતે વયદાયે શાયીને તેને ફા કહ્ય , ત્માયે પકડે 
ખળુ થઈને નાડુ ફાાંધ્ય.ુ તે વલળ ે

મનિર છાંદ 
પકડને કડલા ળાણ વયદાય જતાાં, 

નાડુ છુટય ુપકડનુાં ત્માાં ેર કાયે છે, 
પકડ કશ ેત ુભને ફા કશ ેત જ ફાાંધ,ુ 
નહશ ત ન ફાાંધ ુતેની ળયભ ત તાયે છે, 
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ભનાલતાાં ફીજી યીતે ભાને નશી તેન ુભન, 
ફાાંધ ફા નાડુ અંતે એભ તે ઉચ્ચાયે છે, 
દાખે દરતયાભ દેખી લ્મ તે દાખરાથી 

વનરુજ જીત,ે અંતે રાજલાંત શાયે છે. 
 આ કવલને ઈડય નયેળ કેળયીવવિંશ તયપથી ખયુળીનુાં ભાન તા-૫/૧૦/૧૮૯૫ભાાં 
એનામત કયલાભાાં આવયુાં શત.ુ૭ 
ભાઈબા ભગળાનદાસ બારોટ 
 વલજાયુના ફાયટ બાઈફા બગલાનદાવને ભશીકાાંિા એજન્વીનાાં ભશનયુ 
તાલકુા તયપથી દય લે રૂ.૨૫ની યકભ આલાભાાં આલતી શતી.૮ 
માંગદાસ ચતરુ્ુજુ 
 ભાંગરદાવને કવલતાનાાં ગણુ લાયવાભાાં ભળમાાં શતા. તેઓ ગજુયાતી અને હશન્દી 
ફાંને બાાભાાં કાવમની યચના કયલાભાાં કુળ શતા. તેઓ ‘વાંતજન’નાાં ઉનાભથી 
કવલતાઓ યચતા શતા. તેભણે ‘ભાંગર કીતુન ’, ‘કીતુનવાંગ્રશ’, ‘કીતુનજ્મવત’, 

‘ળક્તતસ્તલન’, ‘વાંત વભાગભ બાગ ૧ થી ૫ ’,‘શ્રીનાથજી અલધતૂ રીરા ’,‘ળાભીમા 
ળતક’ કાવમવાંગ્રશની યચના કયી. તેભણે વાંતયાભયુ યાજ્મનાાં યાજકુભાય 
પ્રલીણવવિંશજીની સ્મવૃતભાાં બજન અને કવલતાઓન ‘અંતયના સયૂ ’ નાભન વાંગ્રશ 
યચ્મ શત. આ ઉયાાંત લૈદકન ળખ શલાથી ‘લૈદ્ય પ્રબા ’ સુ્તકની યચના કયી 
શતી. 
 ભાંગર કીતુન કાવમ વાંગ્રશભાાં ગજુયાતી અને હશન્દી ફાંને રૂક આપમા છે. તેના 
ઉદાશયણાથે એક કાવમ૯ 

ક્યોં આતે નશી ? 

ફાંવી ફજાને લારે કનૈમા, દેકે ફચન ક્યોં આતે નશી ? 

અનુભ સયૂ લ જ્ઞાન ગીતા કે, ક્યોં શભ શયદભ સનુાતે નશી ?–ફાંવી. 
નૈન હદર પમાવે તમુ્શાયી, હદવમ દળુન કે રીમે 
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અભી નજય વેં ાન અભી કે, ર ર ક્યોં શભક ીરાતે નશી ?–ફાંવી. 
ભશ લળ અજ્ઞાન છામા, આજ તલ વાંતાન ભેં 

જ્ઞાનયવલવેં ભશ વતવભય લ, ક્યોં ફેગી આ ઉિાતે નશી ?–ફાંવી. 
ગોધન તમુ્શાયા આજ કૈવેં, કષ્ઠટ વષૃ્ઠટ ક વશ,ે 

દમા કા બગહયલયધય કે ઉય, ક્યોં ઉનક આકે ફચાતે નશી ?–ફાંવી. 
વકર તલ વભાન દેખ, શકે પ્રભાદીઓ યશ,ે 

સ્ુવતિ વફ ઉય દેકય સખુકય, ક્યોં ઉનક આકે ઉિાતે નશી ?–ફાંવી. 
‘વાંતજન’ શ્રી વદગરુૂ કે, ળણુ તલ વભીકયણ કયે, 

‘ભાંગર’ ઓચ્છલ હશિંદ બયભેં, ક્યોં આગે જૈવા ભચાતે નશી ?–ફાંવી. 
 આ કવલએ વત્માગ્રશ અને ખાદીનાાં પ્રચાય-પ્રવાય અથે ણ કાવમ યચ્મા શતા. 
આ અંગેનુાં એક કાવમ.૧૦ 

સજો અંગે સૌ ખાદી 
લાત વભજ ને વાદી, કાજ હશિંદ દેળની આફાદી, 

આહદને અનાહદની આ, વજ અંગે વો ખાદી 
પેળનના પાંદે થમા વઘા ફેબાન એથી 

વલે યે ફજ, પ્રજા અન્મ યશી રાદી ... લાત ... 
વાંમભન ભાંત્ર વાચેય ળીખલતી ખાદી 

અંતયભાાં વલે રખી યાખજ એ ફધી માદી ... લાત ... 
વદગરુૂને ચણુ વણુ ‘વાંતજન’ લાંદે છે. 

અનબુલીને ઓખ્મથી ામ્મ આઝાદી ... 
લાત વભજને વાદી, કાજ હશિંદ દેળની આઝાદી ... 

 ભાંગરદાવ ચતભુુજુનુાં ફહુભાન લડદયા યાજ્મનાાં ભશાયાજ પ્રતાવવિંશયાલ 
ગામકલાડે કયુું શત.ુ 
બારોટ દામોદરદાસ મિોબતવસિંગ 
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 તેઓ વ્રજબાાભાાં કાવમ યચતા શતા તેભને ઈડય યાજ્મ તયપથી સયુયુનાભનુાં 
ગાભ ફક્ષીવભાાં આલાભાાં આવયુાં શત.ુ આ ઉયાાંત ારખી અને શાથી ણ 
આલાભાાં આવમા શતા. ૧૧ દાભદયદાવનાાં તુ્ર ભશનરાર ણ વ્રજબાાનાાં વાયા 
કવલ શતા. 
બ્રહ્મભટ્ટ વ્રજા કવળ  
 આ કવલએ ‘અન્મક્તત ઉલ્રાવ ’, ‘ફધવલરાવ’, ‘બજનાલરી’, ‘યવવકાનાંદ’, 

‘વ્રજબાાભાાં નાભ ભારાની ટીકા ’ ,‘અનેકાથુ કની ટીકા ’,‘રૂહદક વિંગર ગ્રાંથની 
ટીકા’,‘ચભત્કાયચાંહદ્રકાની ટીકા’ અને ‘વ્રજયાાંગ ફાલનીની’ યચના કયી છે. 
બારોટ ડુાંગર 
 આ કવલએ ગજુયાતી બાાભાાં જુદા-જુદા દની યચનાાં કયી છે. તેભણે વનગુુણી 
અને વગણુી કવલતાઓ યચી છે, તેઓ યાભ સ્નેશી ાંથનાાં શતા. 
કવળ બિચેર જસાજી 
 આ કવલને ભારયુ યાજ્મ તયપથી ીરાણુાં ગાભ ઈનાભભાાં ભળયુાં શત.ુ  

કેળલ તેી 
 આ કવલ વરલાઈ ગાભનાાં લતની શતા. તેભણે ગજુયાતી , હશિંદીભાાં કાવમની 
યચના કયી છે. તેભણે બલાઈના ઝાંડા ઝુરણનાાં યેખતા , છાંદ , કવલત્ત લગેયે ફનાવમા 
છે. ઉદાશયણ તયીકે૧૨ 

ઝાંડાનાાં ાંગનુાં ળણુન 

વલા રક્ષક રાંગ, લાક ચયાંગી યાંગ, 

ામા કાંચન કા ચાય, ફડી દેખને કી ફાય, 

આિ ાવીમા અનુ, ઉૈ ભતન કી ખ ૂાં 
દનુાં ચાાંદકી ઈવ, યતન જડીમાાં દવલીવ, 

કેવય છાાંટી ાટી, સુાંદય દીની આંટી, 
કીનખા કી તરાઈ, ફીજ ફાજ ફાદર ભેં છાઈ, 
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એતા કશ ેઘય ગઈ, ફાત કેલર ને કઈ. 
 કવલ કેલ તેરીએ યચેરા કાવમની કેટરીક ાંક્તતઓ ૧૩ 

ગરુૂ ઘયકુ આમે ફલ્રા શકય ધામ,ે 

ઋવ વયા દીન, બાંગ વહ્સ્ર કીન, 
ઉવભમાજી કે આગે, વળલ નાચન રાગે, 

ઐવા ફડા ફડા દેલ, કયે કાભની કી વેલ, 

કયે દેલતા ીશાય કશાાં જુરન કા બાય, 

કશ ેકેલર જ્ઞાની ફાત વફ ને ભાની. 
મીર મરુાદ 
 ભીય કાવમ યાંયાભાાં ભીય મયુાદનુાં નાભ નોંધાત્ર છે. તેભન જન્ભ વલજાયુ 
તાલકુાનાાં ીરલાઈ ગાભભાાં થમ શત. આ ભાહશતી તેભની યચના ‘ગરુડ શનભુાન 
વાંલાદ’ભાાં તાની જન્ભભવૂભનાાં ઉલ્રેખ યથી કશી ળકામ. આ યચનાભાાં જણાવયુાં છે 
કે, 

 “ધયા ગજુૉય શબુધાભ, ગાભ ીરલાઈ ગજ ાંધય, 

 જશાાં ચોશાનક િાિ , આિભ જાભ વભાંદય” 

 ભીય મયુાદ ભીય ગરુાફનાાં તુ્ર શતા. તેઓ વભયાવી જાવતનાાં વળમા વાંપ્રદામના 
મવુરભાન શતા. આ કવલની જ્ઞાવત અને ધભુ વલળે ઉલ્રેખ ણ પ્રાપત થામ છે.  
 “ભૈં ભવભન વભયાવી મવુરભાન હુાં 
 ખદુા તેયી કુદયત ે કુયફાન હુાં ” 

 કવલ મયુાદનુાં કદ િીંગણ ુશત ુાં ળાહયયીક સ્લાસ્થમની પ્રવતકૂતાને રીધે તેભને 
હયભ્રભણભાાં કઠટન અનબુલ થત શત. ‘બગલાન ક ઉલ્રાશના ’ યચનાભાાં તેઓ 
જણાલે છે.૧૪ 

 રૂ બફના કઈ ભૂ ન ભાનત , 

 વ બગલાંત મઝુે નશી દીન , 
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 કયભ બફના બટકાલત કામકૂ , 

 જય હદમ ન , હકમ ફર શીન, 
  વછટવવ હકમ કદ વે કુન કાયન , 

 ભૈં તેયા ગાભ-ગયાવ નશી રીન , 

 કશત મયુાદ વચ ભીટાલત  

 કુન ઔગનુ ભૈં તેયા કીન ? 

 કવલ મયુાદની યચનાઓભાાં ‘ફધ-ફશત્તયી’,‘ગરુડ શનભુાન વાંલાદ’,‘ફાંદગી-ફાંધ’, 

‘સભૂ-દાતાયવાંલાદ’, ‘ગણુલાણી-વલરાવ’,‘જ્ઞાન-ચેતાલની’, ‘કડકફત્તીવી’,  ‘કવલત્તવાંગ્રશ’,  

‘દવાંગ્રશ’, ‘બગલાન ક ઉલ્રાશના ’, અને પ્રકીણુ યચનાઓન વભાલેળ થામ છે. જે 
કુાંડરીમા, યેખત્તા, ખ્માર, દશા, વલૈમા, કવલત્ત લગેયેભાાં યચામેરા છે.  
 તેઓ હશિંદી ઉયાાંત કચ્છી , ગજુયાતી , ભાયલાડી , ઉદુુ લગેયે ળબ્દન વભન્લમ 
વાધીને એભની કાવમકરાને વાચી હશન્દુસ્તાની ફનાલી દીધી છે. એભની કરભની 
કયાભતનુાં એક દ્રઠટાાંત૧૫ 
 ખદુા ખેર કયતા , હકવી વે ન ડયતા, 
 કઈ ભત ભયતા , હકવી ક જરાતા, 
 હકવી ક શૈ ઘડા , હકવી ાાંલ ખડા, 
 હકવી ક ન જડા , વમાદા ચરાતા, 
 કઈ યજ ાતા , કઈ ભાાંગ ખાતા, 
 હકવી ક શવાતા , હકવી ક રુરાતા, 
 મયુાદ કશ ેભૈને વશી કય કે દેખા , 
 ખદુાને વ હકમા અકર ભેં ન આતા.  
 ભાણવાના િાકય યાજવવિંશને ઉદફધન કયીને યચામેરી યચના ‘યાજવવિંશજી 
કવલત્ત’ભાાં તેભની દાનળીરતાની અત્માંત પ્રળાંવા કયી છે. 
 “કવલમન કે આનનવ,ે કાનનવે સનુી ફાત, 

 કરયગુ ભેં કણુ પીય , જનભ ધય આમ, 
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 નૈંન કી ભાન ૂાં ફાત , બફન દેખે યીત બાત, 

 કુન નાભ , કુન ગાભ, કુન યાજ ામ શૈ ? 

 ભાના ગઢ ચાંદ અરૂ નાંદ બીભવાંગજી ક  

 કશત કવલત્ત લાક દયદ વભટામ શૈ , 

 આજ ભશાયાજ યાજવવિંશ બેટ હુઈ  

નૈનક-કનનક ઝગય વભટામ શૈ”૧૬ 

 ‘ ળેયખાનહદલાન ક અયજી ’ નાભની યચના ારનયુના નલાફ ળેય  

ભશભદખાનજીને ઉદેળીને યચી છે. નલાફના ત્માાં રગ્ન પ્રવાંગે માચક ફનીને કવલ 
ગમા અને કેટરાક હદલવ સધુી યાશ જલી ડી અને કઈ ણ ભળયુાં નશી ત્માયે 
અયજીત્રરૂે કવલ ભીય મયુાદે આ છાંદ રખી ભકલ્મ શત.  
 “અયજી શભાયી ળેયખાનજી હદલાન આગે  
 ચાશત શભેળ આકી શી ફરફારા શૈ   

  ભાાંગે બફના ભાત નશીં દેત યુાં જશાન કશે , 

 આક શજૂય વફ ફાતેં શૈ ખમાર ભેં  

 યાત ડે આઉ , હપય શાથ વે કામ ખાઉં, 

 ચીજ બાલ ઢૂાંઢ , રાઉં કશાાં વે અંધેયે ભેં ? 

 અભય યશ ગાદી ય ળાદી ક નામ  

 અફ ત શજૂય ધબયામ ધભુળારા ભેં ! ”૧૭ 

 ગચન ુમોદી 
 ગજુયાતનાાં પ્રખ્માત વાહશત્મકાય એલાાં ‘ઈળાુદ’ બચનુ  ભદીન નાત ણ 
વલજાયુની ભવૂભ વાથે જડામેર છે , તેભન જન્ભ ૩૦ વપટેમ્ફય ૧૯૩૯ભાાં 
વલજાયુભાાં થમ શત , તેભણે પ્રાથવભક વળક્ષણ વલજાયુભાાં ભેવયુાં શત ુ , તેભના 
વતાનુાં નાભ ચાંદુરાર અને ભાતાનુાં નાભ ળવળકાન્તા શત.ુ આભ , વલજાયુ તાલકુાએ 
આલા ઉત્તભ કટીના વાહશત્મકાય આલાનુાં ફહુભાન કેવયુાં છે.૧૮ 
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સારાંગ બારોટ  
 ૪ એવપ્રર ૧૯૧૯ભાાં વલજાયુભાાં જન્ભેરાાં ડાહ્યાબાઈ દરતયાભ ફાયટ ઉપે 
વાયાંગ ફાયટ વમલવામે હપલ્ભભાાં આવવસ્ટન્ટ કેભેયાભેન , પ્રેવ પટ ગ્રાપય , હયટય 
અને રેખક શતા , તેભણે નલરકથાઓ , લાતાુઓ, નાટક લગેયેનુાં રેખન કયેલુાં છે. આ 
વાહશત્મ વજૉકનુાં ૫ પેબ્રઆુયી ૧૯૮૮ભાાં મુાંફઈ ખાતે અલવાન થયુાં શત ુાં.૧૯ 

પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ 
 આ વાહશત્મકાયન જન્ભ વલજાયુભાાં થમ શત. અને તેભન ુમુ લતન કડી 
શત.ુ તેભન જન્ભ ૮ ઓતટફય૧૯૫૧ભાાં થમ શત , તેભણે ચારીવથી ણ લધ ુ
સુ્તકનુાં રખાણ કયેલુાં છે.૨૦ 

શ્રીમદબધુ્ધધસાગર સહૂરશ્વરમિારાજ 
 આચામુશ્રી બદુ્વદ્ધવાગયસહૂયન જન્ભ વાં ૧૯૩૦ભાાં વલજાયુભાાં ાટીદાય કભભાાં 
થમ શત. તેભનુાં ફાણનુાં નાભ ફેચય શત ુાં. તેભનાાં વતાનુાં નાભ ળીલાબાઈ અને 
ભાતાનુાં નાભ અંફાફાઈ શત ુાં. ફાણથી જ તેજસ્લીતા ધયાલનાય ફેચય અહશિંવા 
અને જૈન વાંતનાાં વાંકોથી જૈન ધભુ અંબગકાય કમો. વાં ૧૯૫૭ભાાં ારનયુભાાં હદક્ષા 
ભેલી. વાં ૧૯૭૦ભાાં આચામુ દલી ેથાયુભાાં ભેલી. વાં ૧૯૮૧ભાાં દેશત્વગુ થમ. 
 આચામુશ્રી બદુ્વદ્ધવાગયસહૂય જૈન ધભુના એક ભશાન ળાસ્ત્રવલળાયદ અને 
મગવનઠિ આચામુ શતા. તેઓ કવલ તત્લજ્ઞ લતતા રેખક વલિાન મગી અને અલધતૂ 
શતા. એભની જીલનદ્રષ્ઠટ વાયગ્રાશી અને ગણુાનયુાગી શતી. તેઓ તાના ઉદેળ 
આચયણ અને રેખન િાયા લીતયાગાંથનુાં પ્રવતાદન કયતા. એભણે રગબગ ૧૨૫ 
જેટરા વલલેચનાત્ભક કે વાંાહદત , ગદ્ય અને દ્યાત્ભક તેભજ વાંસ્કૃત  બાાભાાં ગ્રાંથ 
રખ્મા છે. વભાજજીલનભાાં ફારગ્ન , કન્માવલક્રમ , વલધલાવલલાશ , ભયણત્તય-હક્રમા 
લગેયેભાાં એભના વલચાય સધુાયકના શતા. યાઠરજીલનભાાં ગાાંધીજીના યાજિાયી 
વલચાયની છા તેભના વાહશત્મભાાં જલા ભે છે. ૨૧તેભના જીલનની વાંમભમાત્રાન 
વભમ ૨૪ લુ જેટર શત. તેભને મગવાધના , વાહશત્મવજૉન અને વભાજવેલાના 
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કામો કમાું શતા. પ્રાાંવતજ અને વલજાયુભાાં શહયજન ફાક ભાટે ળાાઓ ફનાલયાલી 
શતી. વલજાયુભાાં તેભના અક્ગ્નવાંસ્કાયના સ્થાને તેભના હયલાયના ગચ્છાવધવત 
આચામુશ્રી સફુધવાગય સયૂીશ્વયજીએ ફનાલેર વભાવધ ભાંહદય આ ભશાન રુૂનાાં 
વુનત સ્ભયણને વાંઘયી યહ્યુાં છે.૨૨  

આભ, વલજાયુ તાલકુ વાહશત્મકાયની જન્ભ ભવુભ ફનલાનુાં ફહુભાન પ્રાપત 
કયી ળકે છે , આ તાલકુાની આલી વલયર વમકવતઓથી વલજાયુની પ્રજા અજાણ છે , 
યાંત ુવલજાયુનાાં વાહશત્મયવવક આલા વજૉકનુાં ગોયલ રે છે જે આનાંદની લાત છે . 
વલજાયેુ આલા પ્રખય વજૉક આપમા છે. આ કવલઓએ જે કાવમનુાં વજૉન કયુું છે તેભાાં 
તેભની વાહશત્મનાાં ક્ષેત્રની ઊંડી સઝૂ અને તેભનાભાાં યશરે કવલત્લને ઉજાગય કયે છે. 
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