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કવિ રવિદાસન ું ભક્તિચ િંિન 

 

પ્રભજુી તભુ ભોતી શભ ધાગા । 
જૈવે વોનહશ મભરત સશુાગા ।। 

બાયતની ઓખ તેની વતં યંયા મલના અધયૂી છે. નયમવિંશ કે ભીયા લગય આ દેળ જાગતો 
નથી અન ેકફીય કે યમલદાવના ઉદેળ મલના સતૂો નથી. જ્માયે રોકોભા ંઅનેક પ્રકાયની અંધશ્રદ્ધા 
ઘય ફનાલીને યશતેી, ( જો કે આજે ણ નહશલત સ્લરૂ ેછે !) ત્માયે સમૂયની જેભ આલીન ેવતંોએ 
રોકોન ે જગાડયા. આલા વતંોની કવોટી ોતાના જ રોકોએ ખફૂ રીધી. વભમ ણ જાણ ે
અદેખાઇ કયતો શોમ તેભ ડગરે અન ેગરે ચારી આલતી ધતૂય યંયાઓ વતંોને ટાયતી જ 
યશી. જ અને અન્ન જેલી ઐશ્વમયલાન ચીજલસ્તઓુ ભાટે વભાજે ઉબી કયેરી હદલારોને આ 

ઓલરમાઓએ યોજ ઠેકલાની. છતા,ં આ ોજણોની લચ્ચે મનજ-પ્રવમૃિ કે બક્તત-વાધના તો કયતા જ જલાની ! મલચાય 
આલે કે કઇ ભાટીના ફન્મા શળ ેઆ ભશાભાનલીઓ ? રાગ ેછે ઇશ્વય તેભનો ફરેીડો અન ેઅંતયાત્ભા વાથીડો ફની યશતેો 
શળ ે!    

 

પ્રાચીનકાથી જ બાયતભા ંમલલબન્ન ધભો તથા ભતોના અનમુામી લવે છે. ફધાભા ંભે-જો અને બાઈચાયો લધાયલા ભાટે 
વતંો એ વદા ભશત્લણૂય મોગદાન આપયુ ંછે. આલા વતંોભા ંયૈદાવ નુ ંનાભ અગ્રેવય છે. તેઓ વતં કફીય ના ગરુૂબાઈ શતા 
કેભ કે તેભના ગરુુ ણ સ્લાભી યાભાનદં શતા.ંવતં કમલ યમલદાવ એલા ભશાન વજૉક અન ે વતં શતા, જેભણ ે તેભની 
યચનાના ભાધ્મભથી વભાજભા ંપેરામેરી બયૂાઈને દૂય કયલાનો પ્રમાવ કમો શતો. તેભની યચનાઓ રોકફોરીભા ંશોલાથી તે 
ફહ ુજરદી રોકોને પ્રબામલત કયી ળકતા શતા. આ યીતે તેભની કૃમત દ્વાયા યમલદાવે વભાજભા ંજ્ઞાનનો પ્રકાળ પેરાલીને રોકોને 
વાચો ધભય વભજાવ્મો શતો. પ્રાચીન વભમભા ંબાયતભા ંજુદા જુદા ધભય અને ધભય વદંબે ભતબેદ જોલા ભતા શતા. આલા 
વભમે વતં યમલદાવ જે યૈદાવના નાભે ણ ઓખામ છે તેભણે રોકોને ધભયભા ંયશલેા તથા ભતબેદને દૂય કયીને વભબાલ 
યાખલા વભજાવ્યુ.ં વતં યમલદાવ અને કફીયદાવ ફનેં ગરુુબાઈઓ શતા, કાયણ કે ફનેંના ગરુુ સ્લાભી યાભાનદં શતા. તેભના 
મલચાયો નો આળમ એ જ છે કે ઈશ્વય ની બક્તત ઘણા બાગ્મ થી પ્રાપત થામ છે. અલબભાન શનૂ્મ યશી કાભ કયલા લાા 
વ્મક્તત જીલનભા ંવપ યશ ે છે જેભ કે મલળાકામ શાથી વાકય ના કણોં ને ચવુલાભા ંઅવભથય યશ ે છે ણ રઘ ુળયીય ની 
મીલરકા (કીડી) આ કણોં ને વયતાલૂયક ચવુી રતેી છે. તે પ્રકાયે અલબભાન તથા ભોટાઈ નો બાલ ત્માગી મલનમ્રતાલૂયક 
આચયણ કયલા લાા ભનષુ્મ જ ઈશ્વય નો બતત શોઈ ળકે છે. 
 

વતં યમલદાવનો જન્ભ મલ. વ.ં ૧૪૩૩ભા ંભશા સદુ નૂભના હદલવે કાળીનગયી નજીક ભાડુંય ગાભે થમો શતો તેવુ ંયંયાથી 
કશલેામ છે. તેભની ભાતાનુ ંનાભ કભાયદેલી અને મતાનુ ંનાભ વતંોખદાવ શત ુ.ં તેભનો જન્ભ થમો તે હદલવે યમલલાય શતો 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%A4_%E0%AA%95%E0%AA%AC%E0%AB%80%E0%AA%B0
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એટરે તેભનુ ં નાભ યમલદાવ યાખલાભા ં આવ્યુ.ં ાછથી તે યૈદાવ નાભે લધ ુ પ્રચલરત થમા. તેભના મતાને ગયખા ં
ફનાલલાનો વ્મલવામ શતો, તેથી યમલદાવ ણ આ જ વ્મલવામભા ં મતા વાથ ેજોડાઈ ગમા. યમલદાવની વભમારનતા 
અને ભધયુ વ્મલશાયથી વૌ કોઈ પ્રબામલત થતા.ં તેઓ ખફૂ જ દમાળુ અને વેલાબાલી ણ શતા. વાધ-ુવતંોની વેલા કયલાભા ં
તેભને ફાણથી જ આત્ભવતંો ભતો. તઓે વ્મલવામ અને બજન-વત્વગં કયતા. આખો હદલવ જોડા ં વીલીને વાજં 
ડલા આલે ત્મા ંકોઈ ગયીફ ઉઘાડા ગે આલે તો યમલદાવજી તેભને ભપતભા ંજોડા ંઆી દેતા. જ્માયે તેભના મતાને આ 
લાતની ખફય ડી ત્માયે તેઓ ગસુ્વે થમા. ત્માયફાદ તેભના મતાએ ઘયની ાછ ખલુ્રી જગ્માભા ંએક નાની એલી ઝંડી 
ફનાલી દીધી અને યમલદાવજીને ત્ની વાથે અરગ યશલેાની આજ્ઞા કયી. યમલદાવજી જુદા યશલેા રાગ્મા. તેઓ શહય નાભ 
રેતા-ંરેતા ંજોડા ંવીલતા અને તેભાથંી જે કંઈ આલે તભેા ંઘય ચરાલતા તથા આંગણે આલેરા વાધ-ુવતંને જભાડીને વત્વગં 
કયતા. આ તેભનુ ંમનત્મ કભય થઈ ગયુ ંશત ુ.ં તેઓ વાધ-ુવતંોને પે્રભથી ગયખા ંફનાલીને ભપતભા ંજ આી દેતા. જેથી તેભના 
મતા નાયાજ થઈ જતા.  
 

વતં યમલદાવનુ ં આધ્માત્ત્ભક લચિંતન તેભના વાહશત્મ વજૉનભા ં જોલા ભે છે. તેભણ ેોતાના વાહશત્મ વજૉન દ્વાયા 
શીભીન,ે પે્રભ અને વદ્ભાલથી યશલેાનો વદેંળ આપમો છે. આજે ણ યમલદાવનો ઉદેળ વભાજના કલ્માણ અને ઉત્થાન 
ભાટે તે વભમ જેટરો જ અવયકાયક છે. યમલદાવ એવુ ંભાનતા કે ભનષુ્મ જન્ભથી નશીં, ણ કભયથી અન ેતેના શ્રેષ્ઠ લચિંતનથી 
જ ભશાન ફને છે. યમલદાવને જેટરો બાલ ધભય પ્રત્મે શતો તેટરી જ કતયવ્મમનષ્ઠા તેભને તેભના વ્મલવામ પ્રત્મે ણ શતી. 
એક લખત ફધા જ રોકો ગગંાસ્નાન કયલા ભાટે જતા શતા. યમલદાવને ણ વૌએ કહ્ુ ં કે તભે ણ ગગંાસ્નાન કયલા 
ચારો, ણ યમલદાવે કહ્ુ ંકે ભાયે એક ગયખાનંી જોડી ફનાલીને આલાની છે. ભેં જે વભમે કહ્ુ ંતે વભમે જો જોડી ન આી 
ળકંુ તો લચનબગં થામ. ભાયે શરેા ંભારંુ એ કતયવ્મ રંુૂ કયવુ ંછે. ગગંાસ્નાન કયલા કયતા ંલધાયે એ ભશત્ત્લનુ ંછે. આ યીતે 
વતં યમલદાવે રોકોને આચયણ દ્વાયા કતયવ્મને ન ચકૂલાનુ ંણ વભજાવ્યુ ંશત ુ.ં 'ભન ચગંા તો કથયોટ ભેં ગગંા' એલી કં્તતથી 
તેભણે રોકોના ંભનને પ્રભનુા સ્ભયણભા ંજોડલાની અને કતયવ્મથ ય આગ લધલાની પે્રયણા આી શતી. વતં યમલદાવ 
વલંત ૧૫૮૪ ચૌદળને હદલવે હદવ્મરોક મવધાલી ગમા, ણ તે તેભની હદવ્મ યચના દ્વાયા આજે ણ જીલતં છે. 
 
બાયતની ભધ્મકાલરન વતં યંયાભા ંયમલદાવજીનુ ંભશત્ત્લણૂય સ્થાન છે. તેભને રોકો યૈદાવ કે યોહશદાવ તયીકે ણ ઓખ ે
છે. તેઓ વાધ-ુવતંન આંગણે આલે તો પે્રભલૂયક જભાડતા. ત્માયફાદ તેભની વાથે ફેવીને બજન-વત્વગં કયતા. રગ્ન રામક 
ઉંભય થતા ંબગલતીદેલી વાથે તેભના ંરગ્ન થમા.ં વાહશત્મના ઇમતશાવભા ંભધ્મકાર બક્તતકારના નાભથી પ્રખ્માત શતો. આ 
કાભા ંઅનેક વતં તથા બતતકમલ થમા, જેભણ ેબાયતીમ વભાજભા ંવ્માપત અનેક કુહયલાજોને વભાપત કયલાનો પ્રમત્ન કમો. 
વત્વગં દ્વાયા તેભણે ોતાના મલચાયોને રોકો સધુી શોંચાડમા શતા. યમલદાવજી ોતાના ંદોભા ંકલ્ના, આધ્માત્ત્ભક ળક્તત 
તથા ોતાના લચિંતનને વશજ તથા વય બાાભા ંવ્મતત કયતા શતા. યમલદાવજીના દભા ંયશરેા બાલને વભજલા ખફૂ જ 
વય છે, યમલદાવજીને યાભબતત અને કૃષ્ણબતત યંયાના કમલ અને વતં કશલેાભા ંઆલે છે. તેભના પ્રમવદ્ધ દોશા આજે ણ 
વભાજભા ં પ્રચલરત છે, જેના ય અનેક બજનો ફન્મા ં છે. વતં યમલદાવ જમતંી દેળબયભા ં ધભૂધાભથી અને ઉત્વાશથી 
ઉજલલાભા ંઆલે છે.  
 
કાળી નગયીભા ંગગંા સ્નાન ભાટે બ્રાહ્મણ, ક્ષમિમ, લૈશ્મ ભાટે અરગ ઘાટ શતો અને શદુ્રો ભાટે ણ અરગ ઘાટ શતો. આ 
જોઈને બ્રાહ્મણોને ાઠ બણાલલા ભાટે યોહશદાવે બ્રાહ્મણોના ઘાટ ય જઈને સ્નાન કયુું. આ જાણીને બ્રાહ્મણો ક્રોધે બયામા અને 
કશલેા રાગ્મા કે તેં અભાયો ઘાટ અબડાવ્મો છે ત ુ ંઅહશિંથી ચાલ્મો જા નહશતય તાયો જીલ ગભુાલીળ. ત્માયે યોહશદાવે કહ્ુ ં કે 
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‘આણો આત્ભા વયખો છે. ળયીય વયખુ ંછે રોશીનો યંગ વયખો છે છી ઉંચનીચનો બેદ ળા ભાટે ? સતૂયની જનોઇ ધાયણ 
કયલાથી બ્રાહ્મણ કશલેાતો નથી. જે બ્રહ્મને જાણ ેછે તે બ્રાહ્મણ કશલેામ છે. દયેક બ્રાહ્મણ જન્ભ થમા છી જનોઇ ધાયણ કયે છે 
યંત ુહુ ંતો જનોઈ વાથે જન્્મો છ’ં એભ કશીને યોહશદાવે ોતાનુ ંડાબુ ંઅંગ ચીયી નાખ્યુ ંતો અંદય વોનાની વાત વેયની 
જનોઈ દેખાઈ અને તેના ય ગગંાજ અને દૂધનો અલબેક થતો શતો આ જોઈ બ્રાહ્મણો ચહકત થઈ ગમા અને અંદયો અંદય 
ળયભાલા રાગ્મા. ગરુૂ યાભાનદં ાવેથી ઉદેળ ભેલી તેભણે ધભયપ્રચાય ળરૂ કમો. કાયતકી નૂભના હદલવે વૌ ગગંાસ્નાન 
ભાટે જતા શતા ત્માયે યોહશદાવે બ્રાહ્મણ વઘંને કહ્ુ ં કે શ ેહંડતો આ શ્રીપ અને ટકો ગગંાભૈમાને અયણ કયજો અને શાથ 
રફંાલીને રે તો જ આજો નહશ તો ાછ ંરાલજો. જે આે તે રેતા આલજો. વૌ બ્રાહ્મણો આવુ ંવાબંીને શવલા રાગ્મા અને 
કશલેા રાગ્મા કે ગગંાજીએ આજ સધુી કોઈને દળયન આપમા નથી કે કાઈં સ્લીકાયુું નથી. આ બદુ્ધુ ગભાય બગત લાહશમાત 
લાતો કયે છે. તેઓ ગગંાસ્નાન કયીને યોહશદાવનુ ંશ્રીપ અને ટકો  (નાણુ)ં અયણ કયલા રાગ્મા એટરે ગગંા ભૈમા પ્રગટ થમા ં
અને યોહશદાવનુ ંશ્રીપ અને ટકો  સ્લીકામો તથા યત્નજહડત કંગન આીને બ્રાહ્મણોને કહ્ુ ંકે આ યોહશદાવને આજો તે ભાયો 
યભ બતત છે. યગુોયગુથી ભાયો ઉાવક છે. ળકંા કયળો નહશ. બ્રાહ્મણો યોહશદાવના ગાભ આવ્મા અને કંગન આપયુ.ં યોહશદાવે 
ગગંાસ્ભયણ કયીને સ્લીકાયુું. બ્રાહ્મણો ળયભથી ઝકી ગમા. 
 

વતં યોહશદાવ સમૂય ઉાવક શતા અને લૈહદક જ્ઞાન ધયાલતા શતા. તેભની ખ્મામત વાબંીને કફીયજી કવોટી કયલા આવ્મા. 
અગભમનગભ અને આઘ્માત્ત્ભક ચચાયભા ં કફીયે શાય સ્લીકાયી ગોયખનાથ અને વદના કવાઈએ યોહશદાવને જ્ઞાન ચચાયભા ં
શયાલલા ખફૂ પ્રમત્ન કમો યંત ુતેઓ છેલટે શાય ા્મા. હદલ્શીના ફાદળાશ રોઢી મવકંદયને ણ કુદયતી ચભત્કાય ફતાલીને 
તેને દંબ, અલબભાન અને ભદભાથંી મતુત કમાય શતા.તેઓ યોહશદાવના મળષ્મ ફની ગમા. યાણાજીની કયી કવોટીભાથંી વાય 
થઈને ભીયાફંાઈ યોહશદાવના યભ મળષ્મા ફન્મા શતા ત્માયફાદ લચતોડની ભશાયાણી મોગલતીએ ધાભઘભૂથી વાભૈયુ ંકાઢીને 
શજાયો બ્રાહ્મણો અને દેળમલદેળના હંડતો વભક્ષ વતં યોહશદાવને ગરુૂ ફનાવ્મા શતા. તે વભમે ઘણા યાજકુભાયો અને અન્મ 
વભાજના રોકો ણ તેભના મળષ્મ ફન્મા શતા. 
 

તેઓ વલય ધભયની બાલનાલાા શોલાથી તભાભ ધભોનુ ંજ્ઞાન ધયાલતા શતા. ધભયપ્રચાય કયીને તેભણે ોતાની પયજ અને કામય 
રૂૂ ંકયુું. રોકોને વાચો ભાગય ફતાલી ભાનલતાનુ ંકામય ણૂય કયીને વતં યોહશદાવે ગગંાભૈમાના મલિ હકનાયે વભામધ રીધી. 
યભ ણુ્મકાયક આત્ભા યભ તેજભા ંવભાઈ ગમો. બ્રહ્મત્લ બ્રહ્મભા ંવભાઈ ગયુ.ં તેભણે સ્લતિંતા, વભાનતા, બાઈચાયો, પ્રેભ 
અને કરૂણાનો વદેંળો પેરાવ્મો શતો. તેભણે બગલાન બદુ્ધની જેભ કહ્ુ ંશત ુ ંકે ‘ભાણવ જન્ભથી ભશાન નથી ણ કભયથી ભશાન 
છે’. તેઓ મલશ્વફઘંતુ્લના ચાશક શતા. બાયતભા ંતેભનો જન્ભહદલવ ધાભઘભૂથી ઉજલામ છે. ગજુયાતભા ંવતં યોહશદાવના નાભે 
જાણીતા છે અન્મ યાજ્મોભા ં યમલદાવ તથા વતં યૈદાવના નાભે જાણીતા છે. વતં કુરભૂણ કમલ યૈદાવ તે ભશાન વતંોભા ં
અગ્રણી શતા ંજેભણ ેોતાની યચનાઓના ભાધ્મભથી વભાજભા ંવ્માપત બયુાઇઓ ને દૂય કયલાભા ંભશત્લણૂય મોગદાન કયુું. 
તેભની યચનાઓની મલળેતા રોક-લાણી નો અદ્વદ્વતીમ પ્રમોગ યહ્યો છે જેનાથી જનભાનવ ય અમભટ પ્રબાલ ડ ેછે. ભધયુ 
અને વશજ વતં યૈદાવ ની લાણી જ્ઞાનાશ્રમી શોતા ણ જ્ઞાનાશ્રમી અને પે્રભાશ્રમી ળાખાઓના ભધ્મવેત ુજેલી છે. “ભન ગગંા 
તો કઠૌતી ભેં ગગંા “- એક હદલવ મળષ્મે યમલદાવને ોતાની વાથે ગગંાસ્નાન ભાટે આગ્રશ કમો. ત્માયે યમલદાવે કહ્ુ,ં “ 
ગગંાસ્નાન ભાટે હુ ંચોક્કવ તભાયી વાથે આલતો,યંત ુકોઇને આજે જૂતા ફનાલી આલલાનુ ંલચન આપયુ ંછે.જો હુ ંગગંાસ્નાન 
ભાટે આલીળ તો લચન નો બગં થળે.અથાયત જો ભન વારંુ શળે તો આ કથયોટના ાણીભા ંસ્નાન કયલાથી ણ ણુ્મ ાપત 
થાળે. આ પ્રવગં છી કદાચ કશલેત પ્રચરીત થઇ શળે કે, “ભન ગગંા તો કઠૌતી ભેં ગગંા “ 
 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%B5%E0%AA%BF
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%9C&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B2%E0%AB%8B%E0%AA%95-%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
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