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Continuous issue-26 | August – September 2016 

 
સતં મળૂદાસના પદો 

 
          લશુાય જ્ઞાતિના કુરભૂણ િયીકે, બકિ તળયોભણી વિં ભશાત્ભા િયીકે ઓખાિા ભશાત્ભા મૂદાવનુ ં
સ્થાન અન્મ વૌયાષ્ટ્રના વિંો કયિા ં કંઈક તલતળષ્ટ્ટ યહ્ુ ં છે. વાભાજજક, ધાતભિક વહશષ્ટ્ણિુા ઊબી કયનાય િયીકે 
મૂદાવ આજે ણ રોકહૃદમભા ં જીલિં છે. લૈચાહયક તનબભમિા રાલી િેભણે વાભાજજક, વાસં્કૃતિક જીલનની 
કરુૂહિઓથી રોકવમદુામને જાગિૃ કમાાં શિા. 
 
         એક નાનાભા ંનાનો ભાણવ વાભાજજક, આતથિક કૌટંુબફક બીંવની લચ્ચે ‘ભશાત્ભા’ કઈ યીિે ફને છે િેનુ ં
જીલિં ચહયત્ર મૂદાવનુ ંછે. મૂદાવનુ ંજીલન ગગંા વભાન તલત્ર શત ુ.ં જેના ભાધ્મભે ણ તિિ રોકોનો ઉદ્ધાય 
થમેરો. અદના ભાનલીને અજ્ઞાનરૂી  અંધકાયભાથંી જ્ઞાનના પ્રકાળભા ંરાલનાય િયીકે, ોિાની લાણીભા ંલેદાિંનો 
વાય વભજાલનાય િયીકે ખફૂ જ વાદંુ, વય અને તનદભબજીલન જીલનાય િયીકે મૂદાવ વૌયાષ્ટ્ર વિંયંયાભા ં
તનયાા યહ્યા છે. 
 
          મૂદાવ થં વપં્રદામો ઊબા કયીને ફધંામા નથી. છિા ંણ િેભનુ ંઆગવુ ં વ્મહકત્લ ઊભુ ંથઈ ળક્ુ.ં 
િેથી જ કાનજીબાઈ ફાયોટ િેના ંવદંબે નોંધ િા કશ ે  છે “મૂદાવજી-ળીરદાવજી ગરુુ તળષ્ટ્મની જોડેરી અજોડ 
ફની એનો અખડં લાણી પ્રલાશ વૌયાષ્ટ્ર ગજુયાિને કચ્છ વીભાઓભા ંલશલેા રાગ્મે. તનજજમા ધયભના ધયંુધય આ 
વિંોની લાણીભા ંલેદ, ઉતનદ, વાખં્મ, મોગ, જ્ઞાન, બહકિ, વદ્કભભ, વમંભ, વેલા, તલલેક લૈયાગ્મના પ્રલાશોએ 
શહયજનના શૈમા બીંજલી દીધા.”ય3 
 
        મૂદાવની લાણીભા ંબાગલિ ધભભ અને ભશાભાગભનો વભન્લમ થમો. િેભની લાણી ગત્મગગંાને તલત્ર કયી, 
વાચા લૈષ્ટ્ણલોનો જીલનભતં્ર ફની યશી. 
 
       કાહિમાલાડભા ંબહકિના ભાગે મૂદાવ કેવુ ંઅનન્મ સ્થાન ધયાલે છે. િેના વદંબે ભશિં ઓધલદાવ નોંધે છે. 
“.......અજ્ઞાનને રીધે ધભભ શીણથી આખો કાહિમાલાડ (વોયિદેળ) શાર શલાર સ્સ્થતિભા ં શિો િે લખિે 
કાહિમાલાડભા ં ધભભનુ ં નાભ ણ નહશ શત ુ ં િેલા લખિભા ં ભશાત્ભા મૂદાવજીનો જન્ભ થમો . િેને લૂભજન્ભના ં
વબંચિ પ્રિાે કોઈ ભશાત્ભાનો વગં થમો કે જેના લડે િેને પ્રભનુી બહકિ ભી. ખરંુ કશીએ િો આખા 
કાહિમાલાડભા ંબહકિભાગભને સ્થાતિ કયનાય ભશાત્ભા મૂદાવજી જ છે. ”ય૪ 
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        જે વભમભા ંવભગ્ર વૌયાષ્ટ્રની સ્સ્થતિ દમનીમ શિી, િ ેવભમભા ંઆ ભશાત્ભાએ ‘તલશ્વધભભ’ સ્થાલા પ્રમત્ન 
કયેર છે. વભાજને િોંગી, દંબી વાધઓુથી છોડાલલા પ્રમાવ કયી અધ્માત્ભનો વાચો ભાગભ ફિાવ્મો છે. 
 
        મૂદાવનુ ંજીલન જીલતુ ંજાગતુ ંધભભનુ,ં અધ્માત્ભનુ ંસ્લરૂ છે. ડગરે ને ગરે અનેક પ્રરોબનોથી ફચીને 
તલયકિ વવંાયીજીલન જીલનાય આ ભશાત્ભાએ વભાજભા ં રોકજાગતૃિ આણી, વાભાજજક, વાસં્કૃતિક, આધ્માજત્ભક 
ક્ાતંિ રાલનાય િયીકે મૂદાવને વૌયાષ્ટ્ર વિંયંયાભા ં‘ભેરુદે’ સ્થાપ્મા િે મથાથભ છે.  
 
      ભધ્મકારીન ગજુયાિી વાહશત્મના ઈતિશાવ-યભા ંઅખા છીની જ્ઞાનભાગી કતલિા’ પ્રકયણભા ંશ્રી સબુા દલ ે
કશ ેછેેઃ 
     “વોયિી વિં મૂદાવ (ઈ.વ.૧૬૬૫-૧૭૭૯) એભના ંભતભિરા બજનો ભાટે પ્રખ્માિ છે. જ્ઞાન, લૈયાગ્મ, મોગ 
અને કૃષ્ટ્ણપે્રભની તત્રલેણીનો વગંભ એભના બજનોભા ંભે છે.” ય 
 
     મૂદાવનુ ં વૌયાષ્ટ્ર વિંયંયાભા ં અમલૂ્મ પ્રદાન છે. મૂદાવની કૃષ્ટ્ણપે્રભની કતલિાભા ં જાણે ભીયા ં અને 
નયતવિંશ પયી જીલિં થઈ ઉિમા છેેઃ  
 
“લારભ ઊબા લાટભા,ં ભોશન ભઈ રેલા 
    જીલન કંઈ નથી જાણિા, શભણા ંના શોલા”  
       ગોીનો કૃષ્ટ્ણ પ્રત્મેનો પે્રભ પ્રગટ થામ છે. સ્ત્રી હૃદમના નાજુક બાલને મૂદાવે વશજ મિૂભિા આી છેેઃ 
“ીયડુે અભને યશમાાં, ડી અલગણુની આંટી, 
   ભનભાયો વઘો યો યાખે, ઘણા જુગની આંટી.” 
 
ગોીને કૃષ્ટ્ણ પ્રત્મે અાય બહકિ છે. બહકિને લળ કૃષ્ટ્ણ થામ છે, િે જાણે છેેઃ 
         “પે્રભ કયીને ીયનેુ પ્રવન કયિા, 
બહકિ ભનભા ંબાલે.”  
 
વ્રજલતનિા ઘેય કૃષ્ટ્ણ ધામાભ છે, િેભની ફડબાગીિાને લણભલિા મૂદાવ કશ ેછેેઃ 
“ભોટાને ભભે ધામાભ શયી, ભોમા િેને ભભે, 
      ફડબાની વ્રજલાવી તલનિા, દ ાભી છે પ્રભેે.” 
         બક્િહૃદમભા ંઊતભિકો મૂદાવની બહકિ કતલિાભા ંયેૂયૂા પ્રગટ થઈ ળકમા છે. પ્રભનેુ ાભીને ગોી 
ન્શાર થઈ છે. કૃષ્ટ્ણ મખુ તનયખિા દેશનુ ંબાન ભરૂી છે. બાલવબય લાણીભા ંમૂદાવ કશ ેછેેઃ 
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“લારાજીને તનયખી ભાયા નેણ ંિયે છે, 
              પ્રાણજીલન શ્રી રુુોત્તભ, જોઈ ભન ભોદ બયે છે” 
કૃષ્ટ્ણ-ગોીના પે્રભ વદંબે મૂદાવ તલપ્રરબં શૃગંાયને ણ લણભવ્મો છેેઃ 
“લારોજી સલુાગી, ભાયી યોજરડી બોગી, 
ભહંદયીએ ધામાભ, લારો પ્રેભ વજંોગી 
 
કુછ પ ગ્રશીને ભધયુવી ીધો, 
  ઉય ઉવગંય સથુ વજ્માએ રીધો.” 
સકૂ્ષ્ભ પ્રેભની કરાત્ભક અબબવ્મહકિ થઈ છે. 
કૃષ્ટ્ણ વગેં યાવ યમ્માના આનદંને પ્રકટ કયિી ગોી કશ ેછે. 
  “આજુની યજની ફાઈ ભેં જાિા ંન જાણી 
લારા વગંે યભિા,ં યજની તલશાણી.” 
 
       સ્ત્રી હૃદમના ભનોબાલોને સુદંય યીિે મૂદાવે લણભવ્મા છે. જેભા ંકૃષ્ટ્ણ પ્રત્મેના પે્રભબહકિથી મોગ ચહડમાિો 
નથી, િે લસ્તનુો અનબુલ કમાભ ફાદ મૂદાવ લણભલે છેેઃ 
“પ્રેભ પ્રીિ કી િો ફાિ શૈ ન્માયી 
શભ જાનિ કે જાનિ ભોશન  
 
  પ્રેભ બહકિથી જોગ બરો નહશ 
ન ચે તનતિ એશી અભાયી, 
લેદ કી રુા યતવકની યાભા, 
   તનત્મ પ્રત્મ તલરવે કંુજ તલશાયી”  
મૂદાવે ોિાની દકતલિાભા ંબહકિનો તલજમધ્લજ પયકાવ્મો છેેઃ 
“શહય જયકુી બહકિ બાગ્મવેં ાલે, 
િન ભન રઈ તનજ બચિ રગાલે. 
 
હક્મા કયે િફ બહકિ દેલે, 
લાય લાય શયી ના તલવયાલે 
મૂદાવ કશ ેભન બગલિકંુ 
       બાગ્મે ફડો જફ એવેં ફની આલે.” 
મૂદાવની કતલિાભા ંકૃષ્ટ્ણ અને યાભ એક જ છેેઃ 
“ત ુ ંરેને જુગભા ંરાલ યે, જોફન નો કટકો, 
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    હૃદમ બજો શ્રી યાભ યે, ક્ષણબગંયુ દેશ ખટકો.” 
કૃષ્ટ્ણને ાભી ગોી અખડં વૌબાગ્મલિી થઈ છે. િે આનદંની અબબવ્મહકિ સુદંય યીિે પ્રકટી છેેઃ 
       “ભેં િો રીધો જગભા ંરાલ યે જુગજીલન જાણ્મા, 
નટલય નાગય નદં યે, ભભાભો ભાણ્મા. 
 
    એલો યતવમો રૂ તનધાન યે, ીય ુપ્રીિ ાભી, 
ભારંુ એલા િન અખડં યે, લય અંિ જાભી.” 
મૂદાવની કતલિાભા ંબાલને અનરુૂ બાા પ્રમોજામેરી છે. િેનુ ંએકાદ ઉદાશયણ જોિા ંખ્માર આલળે. 
“પ્રીિભ સુ ંપ્રીિ ફધંાણી, જાણે કોઈ જાણ, 
યવીમાના યોભે યોભે, રાગ્મા ંવ્રેશના ંફાણ.” 
વાશજજકિા મૂદાવની કતલિાનો ભશત્લનો ગણુ છે. 
    “જગિનો જીલન જાણે, તનશ્ચમે તનજ નાભ, 
અજંાનો ઝા જે, સખુનો સધુાભ 
 
યવે ણ દયવે નહશ, જાણે જુગ જાભ 
      મુદાવવ કશ ેભાની રેવુ,ં વભસ્માભા ંળાભ.” 
        જ્ઞાનભાગી કતલિાભા ંમૂદાવ લેદ-ઉતનદની લાણીને ભૌબરક પ્રતિબાના સ્ળે કરાત્ભક રૂ આી ળક્યા 
છેેઃ 
“અનિંરુે એક આિભા, બીન્ન બીન્ન છે બાિે 
ઘાટ ઘડમા ઘણી બાિના, જો જો િે જાિે 
 
ઉતનદ એભ કહ્ુ,ં દ્દષ્્ટ્ટાિંે દાખી 
મૂદાવ કશ ેમૂ તલચાયિા ંવચ્ચ્ચદાનદં વાક્ષી. ” 
તનગભને કલ્વકૃ્ષની સુદંય ઉભા આીને િેભના ભહશભાને મૂદાવે લધામો છેેઃ 
“તનગભ કલ્વકૃ્ષ બચિ છામા, 
દ્વાયદળ ેિ ષુ્ટ્ ધન લ્રલ, તત્રતલધ િા ન વ્માપ્િ ભામા, 
 
અક્ષય ાત્ર વો ઉત્તભ ત્ર, અધ અજ્ઞાન શયનકુ આહદ, 
એક એક અક્ષય ભશાતનજ ભતં્ર.”  
લેદ- ઉતનદની લાણીને ભતં્ર કશી છે. જે ાોને ફાલા વક્ષભ છે.  
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       મૂદાવે રોકજાગતૃિનુ ંભશત્લનુ ંકામભ કયુાં છે. કમાયેક િો એભ ણ જણામ છે કે મૂદાવની બહકિ, જ્ઞાન, 
લૈયાગ્મની બાલનાને લખાણલી િે િેભના ભાનલપે્રભને. મૂદાવ વાધનાના ભાગે એકાગંી લરણ દાખલિા ન શિા. 
લસ્િીભા ંયશીને જ બહકિ, જ્ઞાન, મોગની ધણૂીને જરિી યાખિા. જીલન અને અધ્માત્ભ જુદા નથી. િેભનુ ંજીલિં 
દ્દષ્્ટ્ટાિં િેભણે રંુૂ ાડછુ ંછે. 
 
 
સદંર્ભ સચૂ િઃ- 

 
1. ‘સ્લાભીશ્રી મૂદાવજી’ રે. કાનજી ભટૂા ફાયોટ, પ્ર.આ. ૧૯૮ય,.ૃ3ય 
2. ‘બહકિલૈયાગ્મિત્લ’ વ.ંઓધલજી ભશિં, પ્ર.આ.૧૯૦3, .ૃ૪ 
3. ‘ભધ્મકારીન ગજુયાિી વાહશત્મનો ઈતિશાવ-ય’ વાહશત્મ હયદ, પ્ર.આ.૧૯૭૬, .ૃ33૭ 
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