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Continuous Issue-34| December – January 2019 
 

થરાદના રવિ-ભાણ સપં્રદાયના સતં કવિ શ્રી મોરારસાહબે 
 

ભાણ ઉગ્યા રવિ પરકાશાયે, 
ખીમ, વિકમ અભય મકુ્તતદાતા, 
મોરારસાહબેના ચરણે હરી.... 
 

ભાણ થયે રવિ ઉજ્િલા,  રવિ એ ઉજળા મોરાર, 
આતમકક્ષાને ઉજ્િલ ભયા, રવિ - ભામ દાતાર. 
 

 પ્રસ્તાિના :- 
 

 ભારતીય ઈતતહાસ અને સસં્કૃતતમા ંસતંો અને કતિઓન  ંઅગત્યન  ં પ્રદાન સ્થાન  છે. ભારતીય પ્રાચીન 
પરંપરાને સતંો, મહતંો અને કતિઓએ સાચિી છે. ભારતીય પ્રાચીન પરંપરાને અન સરીને સમાજ આ પરમ સતંો, 
મહતંોને આદરણીય-િદંનીય માની રહ્યો છે અને તેમના િચનન  ં પાલન કરી, તેમને આદર્શ બનાિીને જીિન 
જીિી રહ્યો છે. ગ જરાતના સતંો-મહતંોએ ભારતીય સસં્કૃતત અને ધરોહરને સાચિી છે, ઉજાળી છે અન ેઉલ્લાસી છે.  
આ સતંો-મહતંોમા ંસ્િામીનારાયણ સપં્રદાય, િૈષ્ણિ સપં્રદાય અન ેરતિ-ભાણ સપં્રદાયના સતંોન  ંઅગત્યન  ંપ્રદાન 
રહ્  ંછે. રતિ-ભાણ સપં્રદાયમા ંઅનેક સતંો થઈ ગયા છે.  આ સપં્રદાયના  સતંો "સાહબે"ના નામથી ઓળખાય છે.  
રતિ-ભાણ સપં્રદાયના સતંોમા ં'મોરારસાહબે' અગત્યન  ંસ્થાન ધરાિે છે.  થરાદના આ સતંન  ંનામ આજે પણ હોંરે્-
હોંર્ે અને શ્રધ્ધાથી લેિામા ંઆિે  છે.   
 

 જીિન પરરચય :- 
 

મોરારસાહબેનુ ંમળૂનામ માનવસિંહજી િાઘેલા હત.ુ 
 

બનાસકાઠંા જજલ્લાના સ ઈગામ તાલ કાના   મોરિાડામા ં તપતા ખાનજી િાઘેલા અને માતા લખમાબાઈને 
ત્યા ંમાનતસિંહજી િાઘેલાનો જન્મ ઈ.સ. ૧૭૫૮મા ં (તિક્રમ સિંત - ૧૮૧૪) થયો હતો. માનતસિંહજી ક્ષતિયક ળના 
િાઘેલા પરરિારના રાજક ંિર હતા.  તેમન  ંબાળપણ મોરિાડા અને થરાદમા ંતિત્્  ંહત  .ં તેમના જન્મના બીજા િરે્ષ 
જ મોરિાડા ગામથી તપતાશ્રી ખાનજી િાઘેલાએ થરાદ આિીને િસિાટ કયો અને થરાદની ગાદી પ્રાપ્ત કરી. 
તેઓ કૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા.  
 

 િૈરાગ્યના મારે્ગ :- 
 

રવિ કા લાલ મોરાર,  ખખમ કા વિકમ ર્ગરં્ગા. 
સમથથ વશષ્ય  સજુાણ,  ભક્તત મે ભાિ અભરં્ગા. 
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મોરારસાહબેન  ંબાળપણ થરાદમા ંતિત્્  ંહત  .ં તેમણે િૈરાગ્યનો  માગશ સ્િીકાયો એના અંગે બે મત પ્રિતે છે. 

(૧) તેમના તપતાશ્રી ખાનજી િાઘેલાને બે રાણીઓ હતી. બીજા રાણીના પ િની સાથે ગાદી માટે આંતરકલહ  ર્રૂ 
થતા ંમાતા સાથે મોસાળમા ંગયા. મોસાળમા ંરતિસાહબે સાથે સપંકશમા ંઆિતા ંરતિસાહબે પાસેથી દીક્ષા લીધી. 
(૨) ્ િાન માનતસિંહજીને સસંારમાથંી રસ ઉઠી જતા ંમાતશૃ્રીની રજા લઈને દીક્ષા લીધી હતી. આ માટે તેમણે એક 
ભજનની રચના કરી હતી. જ ઓ; 

 

(ભજન વશર્થક :- મૈયા મારો મનિો હુઓ રે બૈરાર્ગી) 
 

મૈયા મારો મનિો હ ઓ રે બૈરાગી, 
મારી લય તો ભજનમા ંલાગી રે. 
સસંાર ને સાર સિે તિસરીયો, 
બેઠો રે સસંારીયો ત્યાગી રે. 
મનિો હ ઓ રે બૈરાગી.. 
કામને કાજન  ંએ કાઢિા રે લાગે, 
મનડાની મમતા જાગી રે. 
મનિો હ ઓ રે બૈરાગી.. 
મિં સજીિન શ્રિણે સાભંળીયો રે, 
મ રલી મધ રી ધનૂ લાગી રે. 
મનિો હ ઓ રે બૈરાગી.. 
રાજ મોરાર ને રતિ ગ રૂ મળીયા, 
ભક્ક્ત ચરણની માગી રે. 
મનિો હ ઓ રે બૈરાગી.. 

 

આમ,  ઉપરોક્ત કોઈ કારણોસર  માનતસિંહજી િાઘેલાએ ૨૧ િર્ષશની ્ િાન િયે ઈ.સ. ૧૭૭૯ (તિક્રમ સિંત 
:- ૧૮૩૫)મા ંરે્રખીમા ંરતિસાહબે પાસેથી  દીક્ષા લીધી અને "મોરારસાહબે" નામ ધારણ ક્ ું.   
 

મોરારસાહબેે ૨૧ િર્ષશની ્ િાિસ્થાએ દીક્ષા લીધી હતી. તેમણે  જામનગર જજલ્લાના ધ્રોલ તાલ કાના 
ખભંાલલડા ગામે જગ્યાની સ્થાપના ઈ.સ. ૧૭૮૬મા ં કરી હતી. અહીં તેમણે દરબારગઢ (ગ રૂગાદી) ન  ં તનમાશણ 
કરાવ્  ં હત  .ં આ જગ્યાની સ્થાપનાની તિગતો દર્ાશિતો તર્લાલેખ  તિક્રમ સિંત - ૧૮૪૩નો મોજ દ છે.  
મોરારસાહબેન  ંખભંાલળયા આજે "મોરાર ખભંાલળયા" તરીકે ઓળખાય છે. મોરારસાહબેે રે્ર્ષ જીિન અહીં તિતાવ્  ં
હત  .ં   
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 મોરારસાહબેની પ્રવશષ્ટ સારહત્યયક  રચનાઓ :- 
 

          મોરારસાહબેે ખભંાલલડામા ં રહીને ત્યા ં ભજનોની રચનાઓ કરી હતી.  તેમણે ૬૧ િર્ષશની િયે  
ઈ.સ.૧૮૧૯મા ં 'લચિંતામણી' ગ્રથંની રચના કરી હતી.  આ ઉપરાતં, બારમાસી, જ્ઞાનિૈરાગ્ય પે્રરક ક ંડલળયા ંઅને 
શ્રીકૃષ્ણ, તર્િ  અને  રામ િગેરે દેિતાઓના ં સ્ત  તત પદોની રચના કરી હતી. આ ઉપરાતં, તેમણે યોગ, બોધ,  
ઉપદેર્, િૈરાગ્ય, તિરહભાિ, પે્રમલક્ષણા ભક્ક્તમા ંપદોની રચનાઓ કરી હતી. તેમણે જ્ઞાનમાગશ થી ભક્ક્તમાગશ 
સ ધીના તમામ પ્રકારની સારહજત્યક રચનાઓ કરી હતી.  તેમણે રચેલા ંપદોમા ં'પરજ' પ્રકારના ં ભજનો શે્રષ્ઠ અને 
ઉચ્ચ કોરટના ં હતા.ં તેમના ં ભજનોમા ંઆધ્યાજત્મક અન ભતૂત વયક્ત થતી જોિા મળે છે. તેમણે તાડપિો અને 
ભોજપિો ઉપર ભજન લખયા ંહતા.ં 
 

મોરારસાહબે તેમના ગ રૂ  રતિસાહબેના સ્મરણ તિના રહી ર્કતા ન હતા.  તેમણે  દેહની  ક્સ્થતતની પણ 
પરિા કયાશ તિના સદ્દગ રૂના જાપ જપ્યા હતા.  તેઓ કહતેા કે : 'મને સદ્દગ રૂ તિના જરાય ગોઠત   ંનથી.'  સદ્દગ રૂના 
તિરહમા ંતેમણે સમય પસાર કયો હોિાથી સૌથી િધ  પે્રમતિરહી ભજનોની રચનાઓ  કરી હતી.  જ ઓ : 
 

"જર્ગત છે ઝાઝંિાનુ ંપાણી રે,  
રહશેે નરહિં નામ વનશાની, 
કથા કીતથનને સદ્દગરુૂ સેિા, મોજુ ંખલયોને માણી" 

 
 ભગિાન શ્રીકૃષ્ણને તનહાળિા અધીરી બનેલ ગોપીઓ તિરે્ ઉધ્ધિજી(ઓધા)ને સબંોધીને કહ ેછે : 

 

 કે જો રે સદેંશો ઓધા ! શ્યામને…તમે છો મોયલા આધાર રે‚ 
નીરખયા તિના રે મારા નાથ‚ સનૂો આ લાગે સસંાર રે… 
કે જો રે સદેંર્ો… 
રદન રદન દ ુઃખડા ંઅતત ઘણા‚ જોબન િહ્યા ંિહ્યા ંજાય રે ; 
ગોતિિંદા તિના રે ઘેલી ગોપી્ ‚ં અગની કેમ રે ઓલાય રે… 
કે જો રે સદેંર્ો… 
રત   ંરે પલરટ્  ંિનડા ંકોલળયા‚ બોલે બાપૈયા રૂડા મોર રે ; 
તપ્  તપ્  ર્બદ સોહામણા‚ લચત્તડ  ંનો રરયે મારૂ ંઠોર રે… 
કે જો રે સદેંર્ો… 
જીિન ઓધાજી ! માર ં જે થકી‚ અળગા કેમ રે રે િાય રે ; 
જળ રે તિછોઈ જેમ માછલી‚ જળમા ંરરયે તો સ ખ થાય રે… 
કે જો રે સદેંર્ો… 
બળેલાનેં શ  ંબાળીએ ? કાનજી તિચારો મનડા માયં રે ; 
દરદીને દ ુઃખડા ંત   ંદઈર્ મા‚ દરદ સહ્યા ંનિ જાય રે… 
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કે જો રે સદેંર્ો… 
આ રે સદેંર્ો વ્રજનારનો‚ િાચંીને કરજો તિચાર રે ; 
દરર્ન દેજો મોરારને‚ સાનમા ંસમજી લેજો સાર રે… 
કે જો રે સદેંર્ો… 

 

 ગરુુજી ! નાવ્યા મારા દીનનો નાથ‚ આશાયુ ંઅમને દઈને રે‚ 
એમ કહીને લગયા કીરતાર‚ પાછો ફેરો ન આવયા ફરીને રે… 
ગ ર જી ! નાવયા મારા દીનનો નાથ…૦ 
ગ ર જી ! જોઉં મારા િા’લાની િાટ‚ જોગણ હિે થઈને રે‚ 
એમ િન િનમા ંફર ં રે ઉદાસ‚ હાથે જતંર લઈને રે… 
ગ ર જી ! નાવયા મારા દીનનો નાથ…૦ 
ગ ર જી ! હરર મારા હૈયા કેરો હાર‚ મેરામણના ંમોતી રે‚ 
એમ સરિે સજી ર્ણગાર‚ િાટ ં િહાલા જોતી રે… 
ગ ર જી ! નાવયા મારા દીનનો નાથ…૦ 
ગ ર જી ! ર્ોક ં રે તણો સતંાપ‚ કહજેો મારા સઈને રે‚ 
લગરધારી ઘેલા રે થયા છો કાન ! ઝાઝો સગં લઈને રે… 
ગ ર જી ! નાવયા મારા દીનનો નાથ…૦ 
ગ ર જી ! મેલ્યા ંમેં તો મા ને બાપ‚ મોહન તારે માટે રે‚ 
એમ તજીયો સાહલેીનો સાથ‚ ર્ામળીયો તર્ર સાટે રે… 
ગ ર જી ! નાવયા મારા દીનનો નાથ…૦ 
ગ ર જી ! બોલ્યા રતિ ને ગ ર  ભાણ‚ તિકમ ! અમને તારો રે 
પકડો મોરારની બાયં‚ ભિસાગર ઉતારો રે… 
ગ ર જી ! નાવયા મારા દીનનો નાથ…૦ 

 

 લાિો લાિો કાર્ગખળયો ને દોત (૧) 
લાિો લાિો કાગલળયો ને દોત‚ લખીએ હરરને રે ; 
એિો તર્યો રે અમારલો દોર્ષ ‚ નો આવયા ફરીને રે… 
લાિો લાિો કાગલળયો ને દોત…૦ 
 

વહાલા ! દૂધ ને સાકરડી પાઈ‚ ઉછેયાું અમને રે ; 
હિે િખડા ંઘોળો મા‚ મા’રાજ ! ઘટે નહીં તમને રે… 
લાિો લાિો કાગલળયો ને દોત…૦ 
 
હ ેજી હરજી ! હીરને હીંચોળે રાજ‚ હીંચોળયા ંઅમને રે‚ 
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હિે તરછોડો મા‚ મા’રાજ ! ઘટે નહીં તમને રે… 
લાિો લાિો કાગલળયો ને દોત…૦ 
 

હ ેજી હરજી ! પે્રમના પછેડા રાજ ! ઓઢાડેલ અમને રે‚ 
હિે ખેંચી લલયો મા‚ મા’રાજ ! ઘટે નહીં તમને રે… 
લાિો લાિો કાગલળયો ને દોત…૦ 
 

હ ેજી વહાલીડા ! ઊંડેરા કિૂામા ંઆજ‚ ઉતાયાું અમને રે‚ 
હિે િરત િાઢો મા‚ મા’રાજ ! ઘટે નહીં તમને રે… 
લાિો લાિો કાગલળયો ને દોત…૦ 
 

ગ ણલા ગાય છે રતિ ગ ર  ભાણ‚ તિકમ બેડી તારો રે‚ 
એિી પકડો મોરારની બાયં‚ ભિસાગર ઉતારો રે… 
 

લાિો લાિો કાગલળયો ને દોત…૦ 
 

 અચરજ નજરે આયા સતંો, જલ મેં જ્યોવત જર્ગાયા સતંો … 
બીના મળૂ એક તર િર દીઠા, ડાળ પાત નરહ છાયંા  
ફળ લબન ફૂલ ફૂલ લબન ફળીયા, તીન લોક છિરાયા  
એક અચરજ નજરે આયા ... 
તિના પાળ એક પખંી બેઠા, પગ પખં નરહ કાયા, 
તિના ચાચં હસંા ચ ગતા હૈ મોતી ગોતી લાયા  
એક અચરજ નજરે આયા ... 

 

 મોરારસાહબેનુ ંવશષ્યમડંળ :- 
 

        મોરારસાહબે ઇન્દ્ન્િયાતીત અન ભિ કરતા હતા. આ, ઉપરાતં પે્રમલક્ષણા ભક્ક્તમા ંઅનેક રચનાઓ 
કરી હતી. જેના કારણે તેમન  ં તર્ષ્ય મડંળ ખબૂ જ મોટ ં બન્્  હત  . તેમના તર્ષ્યમડંળમા ં ધરમર્ી ભગત,  
હોથીસાહબે,  ચરણસાહબે, દલ રામ, દ લશભરામ,  જીિા ભગત (ખિી), કરમણ િગેરેનો સમાિેર્ થાય છે. તેમણે 
સિશધમશ સમભાિની ભાિના કેળિી હતી. જેના લીધે એમના તર્ષ્યોમા ંહરરજનોને પણ સ્થાન મળ્  ંહત  .ં   

 

"વસિંહના ન હોય સૈન,  ફાલત ુ ંના ંફરે ટોળા,ં 
એિા મોરાર સરીખા મહારાજ મળિાના હિે થોડા"  - હોથીસાહબે 

 
            મોરારસાહબેના તર્ષ્ય જીિા ભગત (ટંકારાિાળા) એ 'મોરાર પરચરી'ની રચના તિક્રમસિંત ૧૯૩૦ના 
ફાગણ સ દ તેરસ (૧૩) ના રોજ કરી હતી. (ઈ.સ.૧૮૭૪) આ ઉપરાતં, જીિા ભગતે 'ગ રૂમરહમા' નામે દ હા અને 
ચોપાઈની રચના તિક્રમ સિંત ૧૯૩૪ના અર્ષાઢ સ દ બીજ (૨)ના રોજ કરી હતી. (ઈ.સ.૧૮૭૮) 
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            આમ, ભારતીય સસં્કૃતતને સતંોએ ઉજાળી છે.  સતંોએ તેને સાચિિા અનેક  પ્રયત્નો કયાશ છે.  
થરાદના સતં કતિ શ્રી મોરારસાહબે તિરે્ એમ કહિેાય છે કે : 'ભીષ્મ તપતામહ ે   છ મરહના માટે મતૃ્્ ને પાછ ં
ધકેલ્્  હત  . એમ મોરારસાહબેે જામનગરના રાજા જામ રણમલતસિંહના િચન માટે મોતને એક િર્ષશ સ ધી  પાછ 
ધકેલ્્  હત  .ં' આ પ્રસગેં દાસી જીિણે  હૈયાથી ઉદ્દગારભયાશ ર્બ્દો ઉચ્ચાયાશ હતા.  જ ઓ : 
 

"ભીષ્મ વપતામહ ેમરહના છ મયૃયનેુ પાછં ઠેલયુ ંરે...,  
એિા મોરારસાહબેે મરહના બાર મયૃયનેુ પાછં ઠેલયુ ંરે... " 

 

આ બાર મરહના  એક જ ઓરડામા ંએક રહિંચકા ઉપર બેસીને પસાર કયાશ હતા.  જામ રણમલજીના ઘરે 
િચન પાળિા જિાન  ંથ્  એ તસિાય બહાર પગ પણ મકૂ્યો નહતો. આ મહાન સતેં ચૈિ સ દ બીજ (૨) તિક્રમ 
સિંત ૧૯૦૫ (ઈ.સ. - ૧૮૪૯) મા ં૯૧ િર્ષશની િયે ખભંાલળયા મ કામે જીિતં  સમાતધ  લીધી હતી.  હાલમા ંઆ 
સ્થળ મોરારન  ંખભંાલળયા તરીકે ઓળખાય છે. આ થરાદના સતં કતિ કારઠયાિાડમા ં પ જાઈ રહ્યા છે. આજે પણ 
કારઠયાિાડમા ં કમશભતૂમ બનાિનાર સતં શ્રી મોરારસાહબે રતિ-ભાણ સપં્રદાયમા ં ઉચ્ચ સ્થાન ધરાિે છે.  
મોરારસાહબેની સમાતધ અને મરંદર જામનગર જજલ્લાના જામખભંાલળયા મ કામે આિેલ  ંછે. 
 

 ધન્ય છે થરાદના િીર ને ! 
ધન્ય છે કારઠયાિાડના સતં ને !! 
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