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ભધ્મકારીન મસ્ુ લરભ કલયમત્રી : યતનફાઈ
ભધ્મકાભાાં યાજે, અબ્દુર યશેભાન, અત્તયળાશ, અનલય કાજી, અબયાભફાલા, ઉભયફાલા, કતીફળા,
ુ
કયીભળા, કામભદીન ચિશ્તી, નઝરૂરળાશ, કૈ યભ
ફાફા, સુખયાભ, ભીઠ ટાઢી, શાવભળાશ, મુવા ીય,
વભસુદ્દીનફાફા, શથી, વાઈ ળેરાણી, વદયદીન ીય, કભાર કાજી, મુયાદ, ન ૂય વતાવાગય વમ્ભદ ળેખ લગેયે
મુસ્લરભ વાંત-કવલઓની જેભ વાંત-કલવમત્રીઓ અજાન ફીફી, ઈભાભ ફેગભ, યતનફાઈ લગેયેન ુાં ણ નોંધાત્ર
પ્રદાન યહ્ુાં છે . મુસ્લરભ કવલઓ દ્વાયા રખામેર યિનાઓભાાં જ્ઞાનભાગી ને પ્રેભરક્ષણા કાવ્મધાયાની પ્રિચરત દબજન યાં યા અને વાંગીતના યાગ-ઢા કે ફરિારની બાા વાથે અયફી-પાયવી કે હશન્દીની છાાંટ લતાા મ છે .
તેભની યિનાઓભાાં જ્ઞાન, બસ્તત, મગ અને કભા એભ િાયે મ ભાગાની જાણકાયી, હશન્દુ ધભાના આિાય-વલિાય
ુ તા,
તેભજ વાધના યાં યા અંગેન ુ ાં ઊંડુાં જ્ઞાન વ્મતત થામ છે . વય અને વશજ લાણી દ્વાયા જીલનની ક્ષણબાંગય
વનયથાતતાની, તેભજ ઈશ્વય-અલ્રાશ, યાભ-યશીભ કે કૃષ્ણ વલમક બાલના આરેખન દ્વાયા હશન્દુ-મુસ્લરભ એકતા અને
ળાાંવતન વાંદેળ પેરાવ્મ છે . તેભના દ્વાયા યજૂ થમેર બાયતીમ મ ૂલ્મ અને અધ્માત્ભબાલના વાંદબાભાાં મુસ્લરભ
કવલઓની યિનાઓનુ ાં મ ૂલ્માાંકન થવુ ાં જરૂયી છે .
ભધ્મકાભાાં યતનફાઈ નાભની જુદી-જુદી ત્રણેક કલવમત્રીઓના ઉલ્રેખ વાાંડે છે , જેભાાં ફે હશન્દુ અને એક
મુસ્લરભ છે . જૈન કલવમત્રી યતનફાઈ (16ભી વદી), જ્ઞાનભાગી નાગય કલવમત્રી યતનફાઈ (ઈ.વ. 1781 ભાાં શમાત)
કયતાાં જુદાાં કામમુદ્દીન-વળષ્મા યતનફાઈ (18ભી વદીન ઉતયાધા) લયા જ્ઞાવતનાાં અને કયજણનાાં લતની શલાનુ ાં
ભનામ છે . ત ફીજા એક વાંદબા મુજફ તેઓ કયજણ તાલુકાનાાં ાછીમાુયનાાં લતની, જીલન ભલતાનનાાં વતયાઈ
ફશેન અને શજયત ળાશ કામમુદ્દીનનાાં વળષ્મા શતાાં.
યતનફાઈએ ભધ્મકારીન જ્ઞાન-બસ્તત-લૈયાગ્મ-વલલેક-ધ્માન આદીના વાંલકાય ઝીરીને કરાભ, ગયફી,
બજન એલાાં ળીાક શેઠ જે દ યચમાાં છે તેભાાં અયફી-પાયવી બાાની અવય અને તાના ગુરુ કામમુદ્દીનને
ઉદ્દે ળીને યિેર દભાાં ભધ્મકારીન પ્રેભરક્ષણા બસ્તત કવલતાની અવય લતાા મ છે . તેભની યિનાઓભાાં ગુરુન
ઉદે ળ, લિન, ગુરુન ભહશભા, વદગુરુની અવનલામાતા તેભજ વદગુરુ પ્રત્મેની વાં ૂણા ળયણાગવત અને તેના
હયણાભે પ્રાપ્ત થતી જીલનની વાથાકતા કે ધન્મતાના ગાનની વાથે-વાથે ગુપ્ત વાધનાનાાં યશલમ, ાખાંડી વાધુભરલી પ્રત્મેન કટાક્ષ કે ધભાના નાભે છે તયવિંડી કયનાયને િેતલણી ણ આે છે . અશીં આલાભાાં આલેરા જુદાજુદા યાગ-ઢાના ઉલ્રેખ યથી લષ્ટ થામ છે કે તેભને વાંગીતનુ ાં ણ વારુાં જ્ઞાન શળે.
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અભ્માવની વયતા ખાતય યતનફાઈની આ યિનાઓના વલમની દ્રષ્ષ્ટએ મુખ્મત્લે િાય વલબાગ ાડી
ળકામ

ુ તાનુાં આરેખન
(૧) જીલનની ક્ષણબાંગય

(૨) ાખાંડી-ઢોંગી પ્રત્મેના વ્માંગ-કટાક્ષનુાં આરેખન (૩) ગુરુ

ભશાત્મ્મ કે ગુણ-ગાનનુાં આરેખન અને (૪) વાધનાની યશલમાત્ભતતાનુાં આરેખન.
ુ તાન ંુ આરેખન: જીલન, જગત, ળયીય ફધુ નશ્વય છે , ળાશ્વત ભાત્ર એક ઈશ્વય છે . આથી
(૧) જીલનની ક્ષણબંગય
યભ તત્લના ગુણ-ગાન થકી બલવાગય તયલાની તેભજ વાાંવાહયક ખટટથી દૂ ય યશીને ભન શુધ્ધ કયલાની લાત
બસ્તતભાગાની હપરસ ૂપીને વાકય કયે છે . આખી આ લાત વિટ, ભાવભિક અને અંતય વવયલી નીકે એલી લાણીભાાં
યજૂ કયાઈ છે . જુઓ‘થાઓ તૈમાય ફેની ચેતીયે , દુયનમા ફે દાડાની ખેતી યે
ુ ગાઓ યે ’
નહશતય આખય થાળે પજેતી, આલ ફેની ીયના ગણ
‘ભનન ભેર તભે વઉ કશાડજ, નશીં ત પગટ પેય થામ
આ તરબાય ણ ન યાખજ, એત વારૂ નશીં કશેલામ... વેલ હકયતાયને’
‘ભારૂ ભારૂ કયી યહ્ય ત,ંુ એભાં તે શંુ વાય છે
યાખભાં યાઈ જાળે, કયી રે કઈ આધાય, બજ ભન બાલથી હકયતાય’
‘કઈ યહ્ં ુ નથી વદા જગતભાં, આવ્ ંુ તે વો જામ છે
કણ યહ્ં ુ છે અશીં ઘય કયીને, યજ નલા લા લામ છે … યે બાઈઓ લામ છે ’
ુ તા, ક્ષણણકતા કે
અશીં દુયનમાને ફે હદલવની ખેતી વાથે વયખાલીને જીલનની કે દે શની ક્ષણબંગય
નશ્વયતાને યજૂ કયીને ઈશ્વયની બસ્તતભાં જીલ યલાની લાત બહકતભાગગ ની હપરસ ૂપી યજૂ કયે છે .
(૨) ાખંડી-ઢોંગી પ્રત્મેના વમંગ-કટાક્ષન ંુ આરેખન: આ પ્રકાયની યિનાઓભાાં ાખાંડી-ઢોંગીઓની છકટ,
કાલાદાલા, અજ્ઞાન, અશાંકાયને ખુલ્રાાં ાડ્ાાં છે . ધભાના નાભે જે  ૂજા-ાઠ-શભ-શલન-ટીરાાં-ટકાાં-ભાા-જા
કયતા કે ભાંહદય-ભસ્લજદભાાં બભે છે તેભને તાની બીતયભાાં ફેઠેરા વાશેફ(ઈશ્વય)ની ઓખ કયલા કહ્ુાં છે . ભનનુ ાં
તીયથ વોથી ભટુાં એભ કશીને ભન લળ કયલાથી ફધા બેદ ઉકેરાઈ જળે. અખા કે બજા બગતની જેભ િાફખા
ભાયીને અજ્ઞાની, મ ૂયખ જીલને અંતયની વાધના કયલા કહ્ુાં છે .જેભકે‘પલુ તક બણીને યે અણબભાન ફઉ કયે યે જી, કશ કેભ ઉતયે એ બલ ાય પ્માર
હશન્દુ વોથી ચખ્ખ યે તાને ત ભાનત યે જી, નાઈ એ ત યાખે છે વોને દૂ ય
જત નથી કામા યે ગંદકી એભાં બયી યે જી, ભેર ભાશી બયીમ છે બયપ ૂય
ભરલીને મલ્ુ રાયે તાને ભટા ગણે યે જી, ચારે નશીં ળયીઅતની એ ચાર
ઈરભ લેચીને યે ેટ એત બયતજી, ખાઈ જામ ભવીદન ભાર’
‘પય બભતા તભે શ ુ બાઈ, વાશેફ ફેઠ તાની ભાંશી
ભકકે જાએ ને ભદીને જાએ, જાએ દુલાયકા કાળી યે
ભનન ંુ તીયથ વયલેથી ભટંુ , ભટી જાએ ચયાળી
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કુ યાન ઢે ને ગીતા લાંચ,ે ખે લેદ પયુ ાણ યે
અંતય ખળ્મા યલના ાય ના આલે , બાય નકાભ તાણ
બ્રાશભણ ફેઠ કથાઓ કયે છે , બ ૂભ ાડે ેટ વાટે’
જેની કથની અને કયણીભાાં પેય છે તેભણે િેતવ્મા છે . ધભાના નાભે ધાંધ કયતા ાખાંડીઓને અશીં
ખુલ્રા ાડ્ા છે . ત ઈશ્વય ભાંહદય, મ ૂવતિભાાં નશીં ણ તાની બીતય છે એ દ્વાયા વગુણ કયતાાં વનગુાણ ઉાવનન
ભહશભા વ્મતત કમો છે . ભધ્મકારીન વભાજ આટર રૂહઢચુલત શલા છતાાં તેની વાભે આટલુાં ખુલ્લુ ફરવુ ાં એ વાિા
વાંત-બતતના રક્ષણને પ્રગટ કયે છે . નાત, જાત, ધભા કે સ્ત્રી-ુરુ જેલા કઈ બેદભાાં અટલામા વવલામ ભાત્ર યભ
તત્ત્લભાાં તાનુાં ઐક્ય વાધલા ભાટે વાિા ગુરુની ળધ શમ છે , જે યભન બેટ કયાલે છે . જેને વદગુરુ પ્રાપ્ત
થામ છે એન બાલવાગય ાય થઈ જામ છે . બસ્તતભાગા કે જ્ઞાનભાગા કે મગભાગાભાાં ગુરુન ુ ાં ખ ૂફ ભશત્લ દળાા વ્યુ ાં છે .
ુ ુ ભશાત્્મ કે ગણ
ુ -ગાનન ંુ આરેખન: ગુરુન ભહશભા ગાતી યિનાઓભાાં તે ગુરુ વલના વાલ યાં ક અલલથાભાાં
(૩) ગર
શતાાં યાં ત ુ ગુરુએ તાન શાથ ઝારીને ભટી કૃા કયી છે , જીલન ધન્મ ફન્યુ ાં છે હયણાભે ગુરુના કહ્યા ભાગે
િારલાથી દુન્લમી દુ:ખ ઓગી જળે એ મુજફની લાણી ગુરુના ગુણ-ગાનને વ્મતત કયે છે . જેભકે‘ભને ભીમા કામભદીન ીય, બામગ ભારૂ ઉઘડ્ ં ુ
અફા દાવીને દીધી ધીય, બામગ ભારૂ ઉઘડ્ ંુ
હું ત ડુફી શતી જ ંજાભાં, શાથ કડીને કશાડી ફશાય
ુ બણી ભનન દૂ ય થમ યલકાય’
જ્ ંુ એક નજયથી મજ
ુ ળદ નાભની ભાા યે રીધી, છડુ કદી નશીં વાથ યે
‘મય
ુ ળદ ભીઆ, એજ શભાયા છે નાથ યે ’
ફાઈ યતનને મય
ુ રાજ યે
‘હું યે ડી શતી ઘય નીંદભાં, શૈડે ધયી મજ
ુ ને ચેતન કીધી છે આજ
ીયે ભાયે આલીને મજ
ુ ામાગ વયલે કાજ યે
ભશેય કયીને ીય તે ધામાગ, સધ
ફાંમ ભને ખેચી કશાડી, પ્રગટ થમા યળયતાજ યે ’
તાના ગુરુન નાભલ્રેખ, ગુરુ યાં યા, ભાગા યાં યા કે તાના વલળેની ભાહશતી યિનાના અંતે
આલાની એક િાર ભધ્મકાભાાં શતી, તે દ્રષ્ષ્ટએ યતનફાઈ ાવેથી ણ તાના ગુરુ વલળે કેટરક હયિમ
પ્રાપ્ત થામ છે . જેભકે‘ઉત્તય દે ળથી યભત યભત, આવમ પરુ ુ  યનયધાય,
નાભ પ ૂછ્ ં ુ કામભદીન છે એ, જ્ઞાન તણ બંડાય’
‘ભળ્માયે કામભદ્દીન ીય, બામગ જેને ભળ્માયે કામભદ્દીન ીય,
ુ ીદને દીધી યે ધીય’
કડી કલફેથી ીય ધામાગને, મય
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તાના ગુરુ કામમુદ્દીન ઉત્તય ગુજયાતના કડીના લતની શતા અને અશીં આલી લવીને અનેક રકનાાં
જીલન સુધામાાં તેલા ઉલ્રેખ ણ કામમુદ્દીન ચિસ્શ્તના જીલન-કલનના અભ્માવ ભાટે ની પ્રભાણભ ૂત ભાહશતી ફને
છે .
યતનફાઈની યિનાઓ ભધ્મકારીન પ્રેભ-રક્ષણા બસ્તત કવલતાના પ્રલાશને ુષ્ટ ફનાલે છે . તેભની ાવેથી
ભતી આ પ્રકાયની યિનાઓભાાં પ્રભુને વલનાંતી, આજીજી, પ્રાથાના કે વેલા દ્વાયા યીઝલલાભાાં ગુરુ પ્રત્મે વાં ૂણા
ળયણાગવત કે વભાણ જેલા બાલની અચબવ્મસ્તત વાાંડે છે . આ યિનાઓની બાા તેભની ફીજી યિનાઓ કયતાાં
જુદી તયી આલે છે . જાણે તે લખતન કઈ હશન્દુ કવલ રખે એલી શુધ્ધ ગુજયાતી છે . ઉદા.તયીકે‘ભાા જપ ુ છં નાથ તભાયી, આલને ભંહદય ભાયે યે
દમા કયીને લશેરા ધાય, આનંદ ઉયભાં બાયે યે
વેજ વભાયી લાટડી જતી, લશેરા આલ ણગયધાયી યે ,
ુ ને લારા, જાઉં તભ ય લાયી યે ’
દળગન દને મજ
‘તરી યહું હું દયળન કાજે, આલીને બેટ ળાભા આજે
એવ ંુ ન તભને છાજે ભંહદય આલ ભાયે
ુ બધ
ુ વઘી છીનલી રીધી
ભશ રગાડી ઘેરી યે કીધી, સધ
છાની કટાયી દીધી, ભંહદય આલ ભાયે '
પ્રભુને વપ્રમતભ બાલે બજતાાં હૃદમની પ્રેભ, વલયશ, વભરન કે આતાનાદ જેલી વલચબન્ન સ્લથવતઓને ઉજાગય
કયતાાં પ્માર, કટાયી જેલાાં યાં યાત્ભક બાલપ્રતીકન વલવનમગ વાધનાની ગુપ્તતા, યશલમાત્ભકતા તેભજ
કાવ્માત્ભકતા ફક્ષે છે . ઉદા. તયીકેુ તાન
‘પ્માર ભે ત ીધયે કામભદીન ીયન યે જી, ીતાં હું ત થઈ ગર
રશેય ભને આલે યે અંતયથી ઉછી યે જી, ટળ્મા ભાયા દે શી તણા અણબભાન’
ુ ુ જ્ઞાન થકી, આત્ભા લળ કયી રીધ
‘આત્ભા લળ કયી રીધ, ગર
ાંચ ચ્ચીવને શાંકીયે કાઢયા, ચેતનન હકલ્ર ભે ત કીધ’
‘નેણ કટાયી રાગી છે કાયી, ઉતયી ડી આયાય
એને જમા યલના જીલડ તરવે, એ છે પ્રાણ આધાય’
ત વદગુરુ ભલાના કાયણે અજ્ઞાનરૂી ડદ શટતાાં અંતયભાાં અજલાવ પ્રાપ્ત થામ છે તેભજ જીલન
ુ તાનુ ાં જ્ઞાન થતાાં જીલનની શાની ટી જલાનુ ાં લલીકાયે છે .જુઓઅને જગતની નશ્વયતા કે ક્ષણબાંગય
‘પ્રગટ થઈને ડૂફતાંને ફચાવમા અને લાત ફતાલી છાની,
આલાગભનન પેય ટળ્મને શલે, ફીક યશી અભને ળાની,
શજી યે ીય ભળ્મા છે અભને અંતય જ્ઞાની’
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(૪) વાધનાની યશલમાત્ભકતાન ંુ આરેખન: તાને ચિશ્તીરૂી ઘયે ણ ુાં ામ્માના પ્રતાે જન્ભ-ભયણભાાંથી મુસ્તતનુ ાં
યશલમ ણ પ્રાપ્ત થયુ ાં છે , જેભાાં જીલન વાધનાની કઠીન તલમાના અંતે અંતયના દ્વાય ઉઘાડલાની હિમાનુ ાં લણાન
મચગક પ્રહિમાના િભળઃ વલકાવન વનદે ળ કયે છે . જેભકે‘ભાયા ઘટના ઉઘડીમા દુલાય, ભે ત કીધાયે અડવઠ તીયથ આંગણે – ટેક
રક દડા દડી કાળી જામ, યીઝલે દે લના દે લ
અંતય ઘટભાં આરેખ ણફયાજે, એની કયી જાણે નશીં વેલ...ભે ત કીધા યે ..
તને વ ૃતને હું નશીં જાણંુ , લેદ ના વભજુ રગાય
ુ ુ એ ભાયે ભાગગ ફતાવમ તેથી ઉતયી ગઈ બાલ ાય...ભે ત કીધા યે ....
ગર
ઓશભ વશભને જા અજા, કડી એ ત ભે ચાર
નાબી કભથી એકદભ ઊડી ાય કયી ફકનાર....ભે ત કીધા યે ....
ધ્માન ધયીને ખલ્્ ંુ અંતય, જમ ન ૂયન બંડાય
જળી પયુ નીના વાને નશીં આલે એલ ભે ત જમ હકયતાય...ભે ત કીધા યે ..
ભગન થઈને ફેઠી હું ભનભાં, ફીક યશી યે ન રગાય
ફાઈ યતનને ીય છે ભટા ભાથે, કામભદીનન આધાય...ભે ત કીધાયે ...
ફાહ્ય યઝાટ વનયથાક છે . ખયી ળધ તાની બીતય જ કયલાની છે , એજ વાથાક ઠયે છે . જન્ભભયણના પેયાભાાંથી મુસ્તત ભલાની કે બલવાગય ાય થલાન વાંકેત જીલનની લથ ૂતાભાાંથી નીકીને યભ તત્લ
વાથેના જડાણને યજૂ કયે છે .
યતનફાઈની આ લાણી અનુભ ૂવતભાાંથી પ્રગટી છે . તેભનીની યિનાઓ બાાળૈરી, બાલ વનરૂણ, અને
અચબવ્મસ્તતના વાંદબે લધુ ધ્માન ખેિે છે . અયફી-પાયવી-ઉદૂા -હશન્દી તેભજ શુધ્ધ ગુજયાતી બાાત ધયાલતી
તેભની યિનાઓ ળબ્દ દ્વાયા ળબ્દાતીત અનુભ ૂવતને પ્રગટાલતી અનુભ ૂવતજન્મ ઊવભિના ઉદગાય છે .
ુ યાતી મસ્ુ લરભ કયલઓન ંુ વાહશત્મ’ યલમ અંતગગ ત વયકાયી યલનમન અને લાણણજ્મ કૉરેજ,
* (‘ભધ્મકારીન ગજ
ભેઘયજભાં યજૂ કયે ર વંળધન ેય)
વંદબગસ ૂણચ
I.

બસ્તત વાગય -વાંા. શયગવલિંદ દ્વા. કાાંટાલાા

II.

વોયાષ્રનુ ાં વાંત વાહશત્મ -ડૉ. વનયાં જન યાજ્મગુરુ

III.

ભધ્મકારીન ગુજયાતી બસ્તત કવલતા -ડૉ. વનયાં જન યાજ્મગુરુ

IV.

ઉદૂા -હશન્દી કળ -વાંા. આિામા યાભિાંદ્રા લભાા
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V.

ભધ્મકારીન ગુજયાતભાાં બસ્તત અને સ ૂપી આંદરન -વાંા. ભકયાં દ ભશેતા, બાયતી ળેરત,આય. ટી.
વાલચરમા

VI.

વયઠી વાંત -ઝલેયિાંદ ભેઘાણી

VII.

વયઠી વાંતલાણી -ઝલેયિાંદ ભેઘાણી

VIII.

ઊંિી ભેડી વાંતની -શયીળ લટાલલાા

IX.

ગુજયાતી વાહશત્મન ઇવતશાવ: ગ્રાંથ:2, ખાંડ:2, ગુ,વા.હયદ,અભદાલાદ

X.

યાભ યતન ધન ામ -વાંા. પ્રવતભા ય. દલે

XI.

કચછ અને વવિંધના સ ૂપી-વાંત -જમાંત યે રલાણી

XII.

યાધાકૃષ્ણ વલના ફીજુ ાં ફર ભા –વાંા. ઉા ઉાધ્મામ

XIII.

ભધ્મકારીન ગુજયાતી દ વાંિમ –વાંા. િીભનરાર વત્રલેદી, યભન વની

XIV.

વેત કેયી લાણી –ભકયાં દ દલે

XV.

વાંતલાણી તત્ત્લ અને તાંત્ર – વાંા. ફલાંત જાની

XVI.

મગથ - ભકયાં દ દલે

XVII.

વાંતલાણીનુાં વત્લ અને વૌંદમા – ડૉ. નાથારાર ગહશર તથા અન્મ
*****************************************************************************
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