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પ્રસ્તાિના  
  વિજાપરુ તાલકુામાાં એિો ગૌરિિાંતો ઈવતહાસ છુપાયેલો છે કે જેની જાણ 
કદાચ આજના વિજાપરુ િાસીઓને ના હોય. આ તાલકુાનાાં અવતતમાાં એિાાં કવિઓ, 
સાહહત્યકારો, સધુારકો તથા શ્રેષ્ઠિઓ થયા હતા કે જેના વિશે અહહિં ઉજાગર કરિાનો 
પ્રયાસ લોકઉપયોગી અને પ્રેરક બની રહશેે. વિજાપરુને કવિઓની ખાણ સમાન 
ગણાિતા ડૉ.કે.સી.બારોટ ‘બ્રહ્મભટ્ટ સાંહહતા’ નામના ગ્રાંથમાાં જણાિે છે કે ગજુરાતનાાં 
ભટ્ટ સ્થાનોમાાં વિજાપરુ અને નહડયાદમાાંથી સાહહત્યકારો, કવિઓ અન ે કલાકારો 
જેટલા બ્રહ્મભટ્ટો જોિા મળે છે એટલા ભાગ્યે જ બીજા કોઈ  ભટ્ટ સ્થાનોમાાં જોિા 
મળશે.૧ આ બ્રહ્મભટ્ટ કવિઓએ પોતાની કવિત્િ શક્તતથી બીજા રાજ્યોનાાં ગામો 
ઈનામમાાં મળેવયાાં હતા. આ ઉપરાાંત અન્ય કેટલાક કવિઓ વિશે આ સાંશોધનમાાં 
ઐવતહાવસક દ્રષ્ઠટબબિંદુથી તેમને ઉજાગર કરિાનો અને સ્થાવનક ઈવતહાસને પ્રસ્તતુ 
કરિાનો એક વિનમ્ર પ્રયાસ કયો છે. આ લેખ લખિા માટે શ્રીમદ્ બદુ્ધિસાગરસહૂરજી 
મહારાજ દ્વારા લખાયલે ‘વિજાપરુ વતૃ્ાાંત’ પસુ્તક ખબૂ ઉપયોગી થઇ પડલેો છે. 
કવિ ગિરધરલાલ અને કવિ જયેષ્ટરાિ 
 આ બાંને કવિઓ ગાઢ વમત્રો હતા. બાંનેએ શ્રી અમતૃવિજયજી પાસે અભ્યાસ 
કયો હતો. બાંનેની રાજા-રજિાડાઓમાાં સારી પ્રવતઠિા હતી. બાંને બહારગામ જિાથી 
માાંડીને કાવયરચના પણ સાથે કરતાાં હતા. તેથી તેઓ જયેઠટ-બગરધરની જોડી તરીકે 
પ્રવસિ થયા હતા. કવિ બગરધરલાલે ‘મનોબોધ’, ‘રાસવિનોદ’, અને છૂટક કાવયો તથા 
કવિ જયેઠટરાિે ‘મબણરત્નમાળા’, ‘અન્યોક્તત વિલાસ’, ‘અિતાર પચ્ચીસી’ અને છૂટક 
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કાવયોની રચના કરી હતી. બાંનેએ ભેગા મળીને ‘કાવયેન્દુ ગ્રાંથીકા’, ‘પ્રતાપ યશેન્દુ 
ચાંહદ્રકા’, ‘ગોપાલ સાગર’ અને અન્ય કવિતાઓની રચના કરી હતી.  

 કવિ બગરધરલાલે એક રચનામાાં કવિઓની લાક્ષબણકતા જણાિી તેમને સ્િમાન 
કેટલુાં વપ્રય હોય છે તે વયતત કર્ુ ુછે.  

“તેજબબન રૂપ તસૈે, સનૈબબન જૈસ ે

કૈલબબન કપૂ જૈસે, દેહબબન પ્રાણ હૈ, 

પોસુબબન ભાગ જૈસે, જાતબબન ત્યાગ જૈસે, 
કાંિબબન રાગ જૈસે, આંસ્યબબન ધાણ હૈ, 

દ્ધદ્વજબબન છાંદ જૈસે, દેિબબન ઈન્દ જૈસે, 
રૈનબબન ચાંદ જૈસે, પાયબબન પદત્રાણ હૈ 

બગરધર ભનાંત ભપૂ, જાનત સજુાન જાન, 

માનબબન દાન જૈસે, પરાવધન પ્રાન હૈ”૨ 

 કવિ જયેઠટરાિ એક સમયે ગોકુળ, મથરુા જતાાં ત્યાનાાં પાંડયાએ કવિ જાણી 
‘જમના પરસે, જમના પરસે’ શબ્દો કહી પાદપવૂતિનુાં કાવય રચિા જણાવર્ુાં. તરત જ 
આ શીઘ્રકવિ જયેઠટરાિ બોલી ઉિેલા કે, 

“તમનાશનહાર હુકી તનુજા, શમના અઘઓઘ, સમી સરસેં, 
કવિ જયેઠટ કહ ેજજનકે જલકી દ્યવુત નીલમણી સરસી દરશેં, 
જજનકે જલ મેં તન ધોિનકુાં, તનજુા સબ દેિનકી તલસેં, 
ભ્રમણા તજી ગાત બભગિાહુ રે જમના પરસ ેજમના પરસ”ે 

 અથાુત અંધકારનો નાશ કરનાર સયુનુી પતુ્રી જમનુા નદી છે. તેમાાં સ્નાન 
કરિાથી પાપના સમહૂનો તે નાશ કરનારી છે. જમનુાનુાં પાણી સહજ શ્યામરાંગનુાં 
હોિાથી કવિ જયેઠટ કહ ેછે કે જેના પાણીની દ્યવુત (સ્િરૂપ) નીલમ રત્ન સરખી દીસે 
છે. જેના પાણીમાાં સ્નાન કરિા માટે દેિ કન્યાઓ પણ તલસે છે. માટે હ ેજગતનાાં 
લોકો ! તમે ભ્રમણાઓ છોડી દઈને આ યમનુા નદીના નીરમાાં સ્નાન કરો. આ યમનુા 
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નદીનો સ્પશુ તો તમને મતૃ્ર્ ુિખતે જમ(યમરાજ)નો સ્પશુ થશે નહી, અથાુત તમ ે
મરણ પછી સ્િગુમાાં જશો.૩ 
 કવિ બગરધરલાલે અને કવિ જયેઠટરાિ બાંનેએ રચેલી રચના ‘કાવયેન્દુ ગ્રાંથીકા’ 
મહીકાાંિા એજન્સીના માલપરુના રાિળ શ્રી વશિવસિંહજીને અપણુ કરી હતી. તેથી 
તેમણે ખશુ થઈને સાંિત ૧૯૨૩ના ફાગણ િદ પાાંચમનાાં રોજ તામ્રપત્ર ઉપર એક 
સનદ તૈયાર કરી માલપરુ તાલકુાનુાં ખમુાણપરુ ઉફે ગણશેખાાંટનુાં મિુાડુ ઈનામ તરીકે 
આપર્ુાં હત ુાં. 
 આ બાંને કવિઓએ રચેલા ‘પ્રતાપ સાગર’ ગ્રાંથમાાંથી ખશુ થઈ રેિાકાાંિા 
એજન્સીના સ ૂાંથ(સાંતરામપરુ) રાણા પ્રતાપવસિંહ તરફથી તેમને ‘લક્ષપસાિ’ 
(લક્ષપસાિની હકિંમત જુદા-જુદા સમયે જુદી-જુદી અંકાય છે. ડૉ.એલ.પી.ટેસીટોરી 
અનસુાર લક્ષપસાિ એટલે રૂ.એક હજાર રોકડા, એક હાથી, એક હાથણી, બે ઘોડ, 
મોતીની માળા એટલી ચીજોનો દરમાયો)કરી પગમાાં સોનાનો દાગીનો અન ે
‘તલાદરો’ નામનુાં ગામ બક્ષીસમાાં આપર્ુાં હત ુાં.૪ 
 વિજાપરુ તાલકુાના જ કવિ મીર મરુાદે પોતાના સમકાલીન આ બાંને કવિઓની 
કવિત્િ શક્તતને અંજલી આપતુાં ‘બગરધરભાઈ-જેિાભાઈ કવિત્’ રચ્ર્ુાં છે. 

“ચાંદ હુકી જ્યોત આગ ેદમકાંત ખદ્યોત કહાાં 
હદનકર ઉદ્યોત આગે, દીપક કહાાં ધારબો? 
શાંકર કે આગે એક માંત્ર હી સનુાયા જાય 
જા કે ધન્િાંતર આગે ઔષધ બતાઈ બો 
વનઠટ બદુ્ધિિાલે સો વિચાર કહાાં કરી શકે 

બગરધર ઔર જ્યેઠટ આગે કાવયો કો ઉચ્ચારબો.૫ 
કવિ ભિિાનદાસ લખાભાઈ બારોટ 
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 કવિ ભગિાનદાસનાાં વપતા લખાભાઈને ઈડરના રાજાએ િાડોલ ગામ 
ઈનામમાાં આપર્ુાં હત ુાં. ભગિાનદાસ વિશે ‘દલપતકાવય’માાં ફાબસુ વિલાસના અંક-૮ 
માાંથી માહહતી મળે છે, જેનો કેટલોક અંશ૬ 

સાહબે: આ કોણ આિ ેછે?  

દલપત: એ વિજાપરુનાાં બારોટ ભગિાનદાસ છે. એમના ભાઈ ડુાંગર બારોટ સારા 
કવિ અને ભતત રાજ થઈ ગયા. તેનાાં બનાિેલા ગજુરાતી ભાષામાાં જુદા-જુદા રાગના 
સારા પદ છે, અને આ બારોટને કવિતા બોલિાનો અને િાતો કહીને સરદારોન ે
રીઝિિાનો માિરો છે. તથા જામીનગીરી કરે છે તેથી ઘણુાં ખરૂ સાદરા રહવે ુાં પડે છે. 
 પછી બારોટ આિીને સલામ કરીને ઉભા રહ્યા. 
સાહબે: બારોટ તમારે કેટલા હદકરા છે? તે શુાં કામ કરે છે? 

ભગિાન: મારો મોટો હદકરો લેંબો ઈડરના મહારાજ સાહબેની હજૂરમાાં નોકરી કરે છે 
અને બીજો માંગળદાસ છે તે આપની કીવતિ સાાંભળીને હિે કવિતાનાાં ગ્રાંથોનો અભ્યાસ 
કરે છે. તેનામા કવિતા શક્તત છે. ત્રીજો ભાઈબા છે તે પણ એવુાં ધારે છે કે પરદેશ 
જઈને પણ કવિતાનો ખબુ અભ્યાસ કરુ જો તેને પ્રભ ુજીિતો રાખશે તો તે સારો કવિ 
થશે. એિી આશા છે. 
સાહબે: િાદ-વિિાદ કરતા અંતે કોણ હારે? એ વિશે કવિતા આિડતી હોય તો બોલો. 
ભગિાન: ગઈ રાતે ભિાયા રમ્યા. તમેાાં એક સરદારનો અને એક ફકડ(રાંગલો)નો 
િેશ આવયો હતો. પછી તે ફકડને પલેો સરદાર પકડિા ગયો એિામાાં ફકડના 
પાયજામાનુાં નાડુ સરદારના હાથમાાં આવર્ુાં. તેની ગાાંિ છુટી ગઈ અને પાયજામો પડી 
જિા લાગ્યો ત્યારે સરદારે કહ્ય ુનાડુ બાાંધ. ફકડે કહ્ય ુત ુએમ બોલ, હ ેરાંગલા બાપ, 
નાડુ બાાંધ તો હુ નાડુ બાાંધીશ નહી તો નહી બાાંધ.ુ પછી સરદારે તેને બાપ કહિેાની 
ના પાડી. પણ િાદ-વિિાદ કરતા અંતે સરદારે હારીને તનેે બાપ કહ્યો, ત્યારે ફકડ ે
ખશુ થઈને નાડુ બાાંધ્ર્.ુ તે વિશ ે

મનિર છાંદ 
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ફકડને પકડિા શાણો સરદાર જતાાં, 
નાડુ છુટય ુફકડનુાં ત્યાાં પેલો પોકારે છે, 
ફકડ કહ ેત ુમને બાપ કહ ેતો જ બાાંધ,ુ 
નહહ તો ન બાાંધ ુતેની શરમ તો તારે છે, 
મનાિતાાં બીજી રીતે માને નહી તેન ુમન, 
બાાંધ બાપ નાડુ અંતે એમ તે ઉચ્ચારે છે, 
દાખે દલપતરામ દેખી લ્યો તે દાખલાથી 

વનલુજ જીતે, અંતે લાજિાંત હારે છે. 
 આ કવિને ઈડર નરેશ કેશરીવસિંહ તરફથી ખરુશીનુાં માન તા-૫/૧૦/૧૮૯૫માાં 
એનાયત કરિામાાં આવર્ુાં હત.ુ૭ 
ભાઈબા ભિિાનદાસ બારોટ 
 વિજાપરુના બારોટ ભાઈબા ભગિાનદાસને મહીકાાંિા એજન્સીનાાં મોહનપરુ 
તાલકુા તરફથી દર િષે રૂ.૨૫ની રકમ આપિામાાં આિતી હતી.૮ 
માંિલદાસ ચતરુ્ુુજ 
 માંગલદાસને કવિતાનાાં ગણુો િારસામાાં મળયાાં હતા. તેઓ ગજુરાતી અને હહન્દી 
બાંને ભાષામાાં કાવયોની રચના કરિામાાં કુશળ હતા. તઓે ‘સાંતજન’નાાં ઉપનામથી 
કવિતાઓ રચતા હતા. તેમણે ‘માંગલ કીતુન’, ‘કીતુનસાંગ્રહ’, ‘કીતુનજ્યોવત’, 
‘શક્તતસ્તિન’, ‘સાંત સમાગમ ભાગ ૧ થી ૫’, ‘શ્રીનાથજી અિધતૂ લીલા’, ‘શામળીયા 
શતક’ કાવયસાંગ્રહોની રચના કરી. તમેણે સાંતરામપરુ રાજ્યનાાં રાજકુમાર 
પ્રિીણવસિંહજીની સ્મવૃતમાાં ભજનો અને કવિતાઓનો ‘અંતરના સરૂ’ નામનો સાંગ્રહ 
રચ્યો હતો. આ ઉપરાાંત િૈદકનો શોખ હોિાથી ‘િૈદ્ય પ્રભા’ પસુ્તકની રચના કરી 
હતી. 
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 માંગલ કીતુન કાવય સાંગ્રહમાાં ગજુરાતી અન ેહહન્દી બાંને રૂપકો આપયા છે. તેના 
ઉદાહરણાથે એક કાવય૯ 

ક્યોં આતે નહી ? 

બાંસી બજાને િાલે કનયૈા, દેકે બચન ક્યોં આતે નહી ? 

અનપુમ સરૂ િો જ્ઞાન ગીતા કે, ક્યોં હમ હરદમ સનુાતે નહી ? –બાંસી. 
નૈન હદલ પયાસે તમુ્હારી, હદવય દશુન કે લીય ે

અમી નજર સેં પાન અમી કે, પલ પલ ક્યોં હમકો પીલાતે નહી ? –બાંસી. 
મોહ િશ અજ્ઞાન છાયા, આજ તિ સાંતાન મેં 

જ્ઞાનરવિસેં મોહ વતવમર િો, ક્યોં બેગી આપ ઉિાતે નહી ? –બાંસી. 
ગૌધન તમુ્હારા આજ કૈસેં, કષ્ઠટ વષૃ્ઠટ કો સહ,ે 

દયા કા બગહરિરધર કે ઉપર, ક્યોં ઉનકો આકે બચાતે નહી ? –બાંસી. 
સકલ તિ સમાન દેખો, હોકે પ્રમાદીઓ રહ,ે 

સ્ુવતિ સબ ઉર દેકર સખુકર, ક્યોં ઉનક આકે ઉિાતે નહી ? –બાંસી. 
‘સાંતજન’ શ્રી સદગરુૂ કે, શણુ તિ સમીકરણ કરે, 

‘માંગલ’ ઓચ્છિ હહિંદ ભરમેં, ક્યોં આગે જૈસા મચાતે નહી ? –બાંસી. 
 આ કવિએ સત્યાગ્રહ અને ખાદીનાાં પ્રચાર-પ્રસાર અથે પણ કાવયો રચ્યા હતા. 
આ અંગેનુાં એક કાવય.૧૦ 

સજો અંિે સૌ ખાદી 
િાત સમજો ને સાદી, કાજ હહિંદ દેશની આબાદી, 

આહદને અનાહદની આ, સજો અંગે સૌ ખાદી 
ફેશનના ફાંદે થયા સઘળા બેભાન એથી 

સિે પરે બોજો, પ્રજા અન્ય રહી લાદી ... િાત ... 
સાંયમનો માંત્ર સાચેરો શીખિતી ખાદી 
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અંતરમાાં સિે લખી રાખજો એ બધી યાદી ... િાત ... 
સદગરુૂને ચણુ સણુ ‘સાંતજન’ િાંદે છે. 

અનભુિીને ઓળખ્યોથી પામ્યો આઝાદી ... 
િાત સમજોને સાદી, કાજ હહિંદ દેશની આઝાદી ... 

 માંગલદાસ ચતભુુજુનુાં બહુમાન િડોદરા રાજ્યનાાં મહારાજ પ્રતાપવસિંહરાિ 
ગાયકિાડે કર્ુું હત.ુ 
બારોટ દામોદરદાસ મિોબતવસિંિ 
 તેઓ વ્રજભાષામાાં કાવયો રચતા હતા તમેન ેઈડર રાજ્ય તરફથી સરુપરુનામનુાં 
ગામ બક્ષીસમાાં આપિામાાં આવર્ુાં હત.ુ આ ઉપરાાંત પાલખી અને હાથી પણ 
આપિામાાં આવયા હતા.૧૧ દામોદરદાસનાાં પતુ્ર મોહનલાલ પણ વ્રજભાષાનાાં સારા 
કવિ હતા. 
બ્રહ્મભટ્ટ વ્રજલાલ કવિ  
 આ કવિએ ‘અન્યોક્તત ઉલ્લાસ’, ‘બોધવિલાસ’, ‘ભજનાિલી’, ‘રવસકાનાંદ’, 
‘વ્રજભાષામાાં નામ માલાની ટીકા’, ‘અનેકાથુ કોષની ટીકા’, ‘રૂપહદપક વપિંગલ ગ્રાંથની 
ટીકા’, ‘ચમત્કારચાંહદ્રકાની ટીકા’ અને ‘વ્રજરાાંગ બાિનીની’ રચના કરી છે. 
બારોટ ડુાંિર 
  આ કવિએ ગજુરાતી ભાષામાાં જુદા-જુદા પદની રચનાાં કરી છે. તેમણે વનગુણુી 
અને સગણુી કવિતાઓ રચી છે, તેઓ રામ સ્નેહી પાંથનાાં હતા. 
કવિ બિચેર જસાજી 
 આ કવિને માલપરુ રાજ્ય તરફથી પીપલાણુાં ગામ ઈનામમાાં મળર્ુાં હત.ુ 
કેિળ તેલી 
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 આ કવિ વપલિાઈ ગામનાાં િતની હતા. તેમણે ગજુરાતી, હહિંદીમાાં કાવયોની 
રચના કરી છે. તેમણ ેભિાઈના ઝાંડા ઝુલણનાાં રેખતા, છાંદ, કવિત્ િગેરે બનાવયા 
છે. ઉદાહરણ તરીકે૧૨ 

ઝાંડાનાાં પલાંિનુાં િરુ્ન 

સિા લક્ષકો પલાંગ, િાકો પચરાંગી રાંગ, 

પાયા કાંચન કા ચાર, બડી દેખને કી બાર, 

આિ પાસીયા અનપુ, ઉપૈ મોતન કી ખ ૂાં 
દોનુાં ચાાંદકી ઈસ, રતન જડીયાાં દસિીસ, 

કેસર છાાંટી પાટી, સુાંદર દીની આંટી, 
કીનખાપ કી તલાઈ, બીજ બાજ બાદલ મેં છાઈ, 

એતા કહ ેઘર ગઈ, બાત કેિલ ને કઈ. 
 કવિ કેિળ તેલીએ રચેલા કાવયની કેટલીક પાંક્તતઓ૧૩ 

ગરુૂ ઘરકુ આયે બલ્લા હોકર ધાયે, 
ઋવષ સરાપ દીનો, ભાંગ સહ્સ્ર કીનો, 
ઉવમયાજી કે આગે, વશિ નાચન લાગ,ે 

ઐસા બડા બડા દેિ, કરે કામની કી સેિ, 

કરે દેિતા પીહાર કહાાં જુલન કા ભાર, 

કહ ેકેિલ જ્ઞાની બાત સબ ને માની. 
મીર મરુાદ 
 મીર કાવય પરાંપરામાાં મીર મરુાદનુાં નામ નોંધપાત્ર છે. તેમનો જન્મ વિજાપરુ 
તાલકુાનાાં પીલિાઈ ગામમાાં થયો હતો. આ માહહતી તેમની રચના ‘ગરુડ હનમુાન 
સાંિાદ’માાં પોતાની જન્મભવૂમનાાં ઉલ્લેખ પરથી કહી શકાય. આ રચનામાાં જણાવર્ુાં છે 
કે, 
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 “ધરા ગરુ્જર શભુધામ, ગામ પીલિાઈ ગજ ાંધર, 

 જહાાં ચૌહાનકો િાિ, આિમો જામ સમાંદર” 

 મીર મરુાદ મીર ગલુાબનાાં પતુ્ર હતા. તઓે વમરાસી જાવતનાાં વશયા સાંપ્રદાયના 
મસુલમાન હતા. આ કવિની જ્ઞાવત અને ધમુ વિશે ઉલ્લેખો પણ પ્રાપત થાય છે.  

 “મૈં મોવમન વમરાસી મસુલમાન હુાં 
 ખદુા તેરી કુદરત પે કુરબાન હુાં” 

 કવિ મરુાદનુાં કદ િીંગણ ુહત ુાં શાહરરીક સ્િાસ્થયની પ્રવતકૂળતાને લીધે તેમન ે
પહરભ્રમણમાાં કઠટનો અનભુિ થતો હતો. ‘ભગિાન કો ઉલ્લાહના’ રચનામાાં તેઓ 
જણાિે છે.૧૪ 

 રૂપ બબના કોઈ ભપૂ ન માનત, 

 સો ભગિાંત મઝુે નહી દીનો, 
 કરમ બબના ભટકાિત કાયકૂ, 
 જોર હદયો ન, હકયો બલ હીનો, 
  વછટોવસ હકયો કદ સે કુન કારન, 

 મૈં તેરા ગામ-ગરાસ નહી લીનો, 
 કહત મરુાદ સોચ મીટાિત 

 કુન ઔગનુ મૈં તેરા કીનો ? 

 કવિ મરુાદની રચનાઓમાાં ‘બોધ-બહત્રી’, ‘ગરુડ હનમુાન સાંિાદ’, ‘બાંદગી-
બાંધ’, ‘સમૂ-દાતાર સાંિાદ’, ‘ગણુિાણી-વિલાસ’, ‘જ્ઞાન-ચેતાિની’, ‘કડકબત્ીસી’, 
‘કવિત્સાંગ્રહ’, ‘પદસાંગ્રહ’, ‘ભગિાન કો ઉલ્લાહના’, અને પ્રકીણુ રચનાઓનો સમાિશે 
થાય છે. જે કુાંડલીયા, રેખત્ા, ખ્યાલ, દોહા, સિૈયા, કવિત્ િગેરેમાાં રચાયેલા છે.  

 તેઓ હહિંદી ઉપરાાંત કચ્છી, ગજુરાતી, મારિાડી, ઉદુુ િગરેે શબ્દોનો સમન્િય 
સાધીને એમની કાવયકલાને સાચી હહન્દુસ્તાની બનાિી દીધી છે. એમની કલમની 
કરામતનુાં એક દ્રઠટાાંત૧૫ 
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 ખદુા ખેલ કરતા, હકસી સે ન ડરતા, 
 કોઈ મોત મરતા, હકસી કો જલાતા, 
 હકસી કો હૈ ઘોડા, હકસી પાાંિ ખોડા, 
 હકસી કો ન જોડા, વપયાદા ચલાતા, 
 કોઈ રોજ પાતા, કોઈ માાંગ ખાતા, 
 હકસી કો હસાતા, હકસી કો રુલાતા, 
 મરુાદ કહ ેમનૈે સહી કર કે દેખા, 
 ખદુાને સો હકયા અકલ મેં ન આતા. 
    માણસાના િાકોર રાજવસિંહને ઉદબોધન કરીને રચાયલેી રચના ‘રાજવસિંહજી 
કવિત્’માાં તેમની દાનશીલતાની અત્યાંત પ્રશાંસા કરી છે. 
 “કવિયન કે આનનસે, કાનનસે સનુી બાત, 

 કલર્ગુ મેં કણુ ફીર, જનમ ધર આયો, 
 નૈંનો કી માન ૂાં બાત, બબન દેખે રીત ભાત, 

 કુન નામ, કુન ગામ, કુન રાજ પાયો હૈ ? 

 માના ગઢ ચાંદ અરૂ નાંદ ભીમસાંગજી કો 
 કહત કવિત્ િાકો દરદ વમટાયો હૈ, 

 આજ મહારાજ રાજવસિંહ ભેટ હુઈ 

નૈનકો-કનનકો ઝગરો વમટાયો હૈ”૧૬ 

 ‘શેરખાન હદિાન કો અરજી’ નામની રચના પાલનપરુના નિાબ 
શેરમહમદખાનજીને ઉદેશીને રચી છે. નિાબના ત્યાાં લગ્ન પ્રસાંગે યાચક બનીને કવિ 
ગયા અને કેટલાક હદિસો સધુી રાહ જોિી પડી અને કઈ પણ મળર્ુાં નહી ત્યારે 
અરજીપત્રરૂપે કવિ મીર મરુાદે આ છાંદ લખી મોકલ્યો હતો.  
 “અરજી હમારી શેરખાનજી હદિાન આગે  
 ચાહત હમશે આપકી હી બોલબાલા હૈ   
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  માાંગે બબના માત નહીં દેત ર્ુાં જહાન કહ,ે 

 આપકો હજૂર સબ બાતેં હૈ ખયાલ મેં 
 રાત પડે આઉ, હફર હાથ સે પકાય ખાઉં, 

 ચીજ ભાિ ઢૂાંઢ, લાઉં કહાાં સે અંધેરે મેં ? 

 અમર રહો ગાદી પર શાદી કો નાયો 
 અબ તો હજૂર ધભરાયો ધમુશાલા મેં !”૧૭   

શ્રીમદ્ બધુ્ધધસાિરસહૂરશ્વર મિારાજ 
 આચાયુશ્રી બદુ્ધિસાગરસહૂરનો જન્મ સાં ૧૯૩૦માાં વિજાપરુમાાં પાટીદાર કોમમાાં 
થયો હતો. તેમનુાં બાળપણનુાં નામ બેચર હત ુાં. તેમનાાં વપતાનુાં નામ શીિાભાઈ અન ે
માતાનુાં નામ અંબાબાઈ હત ુાં. બાળપણથી જ તેજસ્િીતા ધરાિનાર બેચર અહહિંસા 
અને જૈન સાંતોનાાં સાંપકોથી જૈન ધમુ અંબગકાર કયો. સાં ૧૯૫૭માાં પાલનપરુમાાં હદક્ષા 
મેળિી. સાં ૧૯૭૦માાં આચાયુ પદિી પથેાપરુમાાં મેળિી. સાં ૧૯૮૧માાં દેહોત્સગુ થયો. 
 આચાયુશ્રી બદુ્ધિસાગરસહૂર જૈન ધમનુા એક મહાન શાસ્ત્રવિશારદ અન ે
યોગવનઠિ આચાયુ હતા. તેઓ કવિ તત્િજ્ઞ િતતા લેખક વિદ્વાન યોગી અને અિધતૂ 
હતા. એમની જીિનદ્રષ્ઠટ સારગ્રાહી અને ગણુાનરુાગી હતી. તેઓ પોતાના ઉપદેશ 
આચરણ અને લેખન દ્વારા િીતરાગપાંથનુાં પ્રવતપાદન કરતા. એમણે લગભગ ૧૨૫ 
જેટલા વિિચેનાત્મક કે સાંપાહદત, ગદ્ય અને પદ્યાત્મક તમેજ સાંસ્કૃત  ભાષામાાં ગ્રાંથો 
લખ્યા છે. સમાજજીિનમાાં બાળલગ્ન, કન્યાવિક્રય, વિધિાવિિાહ, મરણોત્ર-હક્રયા 
િગેરેમાાં એમના વિચાર સધુારકના હતા. રાઠરજીિનમાાં ગાાંધીજીના રાજદ્વારી 
વિચારોની છાપ તેમના સાહહત્યમાાં જોિા મળે છે.૧૮ તમેના જીિનની સાંયમયાત્રાનો 
સમય ૨૪ િષુ જેટલો હતો. તેમને યોગસાધના, સાહહત્યસર્જન અને સમાજસેિાના 
કાયો કયાું હતા. પ્રાાંવતજ અને વિજાપરુમાાં હહરજન બાળકો માટે શાળાઓ બનાિરાિી 
હતી. વિજાપરુમાાં તમેના અક્ગ્નસાંસ્કારના સ્થાને તેમના પહરિારના ગચ્છાવધપવત 
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આચાયુશ્રી સબુોધસાગર સરૂીશ્વરજીએ બનાિેલ સમાવધ માંહદર આ મહાન પરુૂષનાાં 
પવુનત સ્મરણોને સાંઘરી રહ્યુાં છે.૧૯     

આમ, વિજાપરુ તાલકુો સાહહત્યકારોની જન્મ ભવુમ બનિાનુાં બહુમાન પ્રાપત 
કરી શકે છે, આ તાલકુાની આિી વિરલ વયક્તતઓથી વિજાપરુની પ્રજા અજાણ છે, 
પરાંત ુ વિજાપરુનાાં સાહહત્યરવસકો આિા સર્જકોનુાં ગૌરિ લે છે જે આનાંદની િાત છે. 
વિજાપરેુ આિા પ્રખર સર્જકો આપયા છે. આ કવિઓએ જે કાવયોનુાં સર્જન કર્ુું છે તમેાાં 
તેમની સાહહત્યનાાં ક્ષતે્રની ઊંડી સઝૂ અને તેમનામાાં રહલે કવિત્િને ઉજાગર કરે છે. 
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