
International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages                     
[Author: Prof. Bhavesh J. Chandegra] [Subject: Gujarati]        

 Vol. 1, Issue:6, September 2013 
       (IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

6  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                    www.raijmr.com 
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

     

 
 ભજન કવવિઃ મનભુાઈ વિવેદી ‘ સરોદ ’ 

       પ્રા.ભાવશે જે. ચાાંદેગરા 
        આસિસ્ટન પ્રોફેિર,  

એમ.પી.શાહ આટટિ એન્ડ િાયન્િ કોલજે,સરેુન્રનગર 

 

િૌરાષ્ટ્ર પાંથકના માણવદર ગામના સિદ્ધહસ્ત કસવ મનભુાઈ સિવેદીને મખુ્યત્વે ભજન અને ગઝલનુાં સ્વરૂપ 
વધારે ફાવ્ુાં છે. તેમણ ે ‘િરોદ’ના તખલ્લિુથી ભજનો લખ્યાાં અને ‘ગાફફલ’ના તખલ્લિુથી ગઝલ રચના 
કરી. આ બને્ન સ્વરૂપ ઉપરાાંત પણ િોનેટ, ગીત, વાતાટ, રેફડયો નાટક પ્રિાંગચચિો અને ધમટચચતતનના ુસુ્તકો 
પણ તેમની િાફહત્ત્યક શક્તતનો પફરચય કરાવી જાય છે. ભજન કસવ તરીકે જાણીતા ‘િરોદે’ િાફહત્ત્યક 
જીવનનો પ્રારાંભ તો ગીત રચના અને િોનેટથી કયો હતો. પણ પછીથી તેમને ભજન પ્રત્યેનો એવો તે રાંગ 
લાગ્યો કે િૌ કોઈ તેમને િહજતાથી કહી શકે કે િરોદ એટલે ‘ભજન કસવ’……   
 

તેમણે ભજન રચના લખવાની શરૂઆત કેવી રીતે કરી તેમના સવશે સરુતા કાવય િાંગ્રહની પ્રસ્તાવનામાાં કહ ે
છે કે, “ મારાાં ભજનોની શરૂઆત એક અવતારી ુરુૂષની અદીઠ પે્રરણાથી થયેલ છે. એજ અવતારી ુરુૂષની 
પ્રગટ કૃપા રષ્ષ્ટ્ટથી ભજનો લખતા રહ ેછે. તેમના ચરણમાાં ભગવત ભાવે નમન કરુાં છાં.”  
 

‘િરોદ’ પાિેથી મખુ્યત્વે ઈ.િ.1956 માાં ‘રામરિ’ અને ઈ.િ.1970માાં ‘સરુતા’ નામે બે કાવયિાંગ્રહ મળે છે. 
તેમના આ બને્ન કાવય િાંગ્રહમાાં ભજન રચના ગ્રાંથસ્થ થયેલી છે. ‘રામરિ’માાં 108 ભજન રચનાઓ છે, જ્યારે 
‘સરુતા’માાં 126 રચનાઓનો િમાવેશ થયેલો છે. િરોદની કેટલીક ઉત્તમ રચનાઓને લઈને ચાંરકાાંત 
ટોપીવાળાએ ઈ.િ. 2004માાં ‘પવન પગસથયા’ નામે િાંપાદન પણ આપ્ુાં છે. ‘િરોદ’ના બાંને્ન કાવયિાંગ્રહ 
મળીને કુલ 297 ભજન રચનાઓ મળે છે. જે ઈયતા અને ગણુવત્તાની રષ્ષ્ટ્ટએ ઉલ્લખેસનય છે અને એટલ ેજ 
આપણે તેમને એક ભજન કસવ તરીકે ઓળચખયે છીએ. તેમના કાવય િાંગ્રહ ‘સરુતા’ની પ્રસ્તાવનામાાં તેઓ 
લખે છે કે, 
 

“ િૌરાષ્ટ્રના નાનકડા ગામને પાદર આવેલા નાના શા માંફદરના ઓટા પર બેિી ખોળામાાં રામિાગર લઈ 
ધીમા સરેૂ સઝૂે તેવાાં ભજનો ગાતા કોઈ અલ્હડ બાવાનો હુાં િીધો વારિ છાં. તે વારિો જાળવવો ખબૂ કઠણ 
છે છતાાં અણઘટ વાણીમાાં જેવાાં આવડ ેતેવા ભજનો ગાઈ મારો રામ રીઝવવા મથુાં છાં.” 
 

મધ્યકાલીન િાફહત્યમાાં ભક્તતભાવ અને ગરુુ મફહમાનો જે સરૂ પ્રગટતો તે જાણ ેગાાંધી્ગુમાાં પણ િરોદની 
કલમે પ્રગટે છે. જેમ સપ્રતમ કહ ેછે “હફરનો મારગ છે શરૂાનો, નફહ કાયરોનુાં કામ જો-ને.....” એવી જ ભાવના 
િરોદના કાવયમાાં પણ જોવા મળે છે. તે ક્યારેક પરમત્ત્વને પામવા માટેની ઊંડી આરત, તાલાવેલીને 
ધલવલાટને વયતત કરે છે. તો વળી એ પરમતત્ત્વની ઝાાંખી થયાનો આનાંદ ઉલટથી ગાય છે. પરમતત્ત્વ 
પ્રત્યેની અતટુ શ્રધ્ધાના તાર ગ ૂાંથે છે. તેઓ ઈશ્વર પરના પોતાના અસધકારને એ ‘દુબચળયાનો દાવો’ કહી 
વયતત કરે છે. ભવોભવવા િતકમોથી મળેલા માનખાવતારનો મફહમા કરે છે અને તેને િાથટક કરવાની શીખ 
પણ આપે છે. આત્મા અને પરમાત્મા િાથે જોડાયેલ આંતફરક તારનુાં િાંગીત પણ તેમના ભજનોમાાં પ્રસતત 
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થયા વગર રહતે ુાં નથી. તેમના ભજનોમાાં િાચા િાંતના લક્ષણો પણ છે, તો વળી એ િાચા િાંત િમાગમનો 
મફહમા કરી ને દુસનયાદારીનો રાંગ પણ પ્રગટાવી જાણે છે. ક્યાક આંખે પાટા બાાંધીને ફરતા માણિ િામે 
કટાક્ષ પણ કરી જાણે છે, ક્યારેક તે કોમળ વાણી અને નમ્ર સ્વભાવથી સ્નેહ પણ વહવેડાવે છે. ગરુુ મફહમા 
પ્રગટાવતા  કાવયમાાં તે કહ ેછેેઃ 
                                   આપ કરાવે ઓળખાણ 

    એ િાચા શબદનાાં પરમાણ 

                                    ગરુુ મારો ગરવો મેહચુલયો 
    ચડયો મારા ચચત્તને આકાશ 

  ગરુુ મારો ગરવો મેહચુલયો. 
     અમને ગરુુ મળ્યા છે ગરવા 

      એમના શબદ ગયા િોંિરવા.” 
 

િરોદના ‘રામરિ’ ભજન કાવયિાંગ્રહ સવશે અનાંતરાય રાવણ તો કહ ેછેેઃ “ આ ભજનમાાંની કસવતા ફેિસનયા 
ભજન કસવતા નથી પણ અસધકારી જીવની મથતા િાધકની અંતરની િાચી વાણી છે. િાંગ્રહના ઘણા 
ભજનોમાાં િીધી બોધકતા છે પણ છેલ્લા કેટલાાંક, ભતતની િાધનાના  િાફલ્યની ઘડીને ગાય છે.” તો વળી 
સ્વામી અનાંદે તો િરોદને ‘ખાતાના જીવ’ તરીકે નવાજ્યા અને ‘રામરિ’ કાવયનુાં િહહ્રદય ભાવન કયાટ પછી 
કહ ેછે કે, “અંતરના તાર ઝણઝણાવી મકેૂ એવી આરત, અચભવયક્તત ને ભતતહ્રદયની નમ્રતા પડયાાં છે. એને 
અડફેડ ેઆવનાર પાવન જ થાય છે ને એના મનનો મેલ ધોવાય.” 
 

તેમના કસવ સમિ મકરાંદ દવેએ પણ તેમના ભજનો વાાંચીને તેમને લખલેા એક પિમાાં કહ્ુાં છે કે,  “ભજનમાાં 
જે ગાઉં છાં તે મારા અનભુવની ભસૂમકા પર માંડાયેલા ભાવો છે. દાવો કરુાંતો એટલો જ કે જે ગાઉં છાં તેમાાં 
કરામત આવી જતી હોય તો તે અકસ્માત છે, હુાં ચાહી કરીને લાવતો નથી......” 

િરોદની કસવતામાાં ભતત અને ભગવાનના પરસ્પર સ્નેહથી જોડાયેલા તારનો  િમન્વય થયેલો જોવા મળે 
છે અને તેઓ ખદૂ કહ ેછે સનજાનાંદી ભતતને કશી ચચતતા હોતી નથી જ નથી, પરમ પ્રાપ્પતની ક્ષણનો સકુ્ષ્મ 
આનાંદ કાંઈક આ રીતે વયતત થયો છે. 
                                                 પ્રભએુ પાલખ કરી મારાાં પાંડમાાં રે 

                                                    હુાં તો ઘલેો ઘમૂ ુછાં ઘમાંડમાાં રે......  

કસવ િરોદ તેમની ભજન રચનામાાં અધ્યાત્મયાિા, િાધના અને િર્જકમાાં વધારે ઊંચાઈએ પહોંચેલા 
જણાય છે. તેઓ તો જીવનને સકુ્ષ્મ ઝેરણીથી વલોવાત ુાં અનભુવે છે. એમા પણ બને્ન ભજન રચનાની 
એક-એક પાંક્તત જાણે અનભુવની એરણ પરથી પિાર થઈ િચ્ચાઈને વેગ આપે છે. અને એટલે જ 
આપણને તેમના તત્ત્વ અને િત્વસશલ ભજનોના દશટન કરી શકીએ છીએ.  

                           -  સતન ગનુ કેરા તાંબરૂ પર ઊંચે ચડાવી સનજ ખ ૂાંટી રે, 
                        ભાઈ ભજન પાવ રિ ઘ ૂાંટી                              

                              -   લગી ભજનની ડોર  
                                    મનવા લગી ભજનની ડોર 
 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages                     
[Author: Prof. Bhavesh J. Chandegra] [Subject: Gujarati]        

 Vol. 1, Issue:6, September 2013 
       (IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

8  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                    www.raijmr.com 
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

ઈશ્વરમાાં લીન થઈ ગયેલ ભતત જેમ પાણીમાાં િાકર ઓગળી જાય તેમ કસવ પણ ઈશ્વરમય થઈ ગયા 
હોય તેમ તે પોતાને ‘કીતટસનયો’ કહી ઓળખાવે છે. તે કહ ે છે ઈશ્વરને વાણીના વેપારથી નહીં પામી 
શકાય અને એટલે મહારાજની ુરૂણ મહરે પ્રાથે છે. હફરનો ધરબ્યો ખીલો મરાથી નહીં ખિે એવુાં તે 
સનડરતાથી કહી શકે છે. સવભનૂી ઓળખ થાય છે ત્યારે તે િાંકોચ પણ અનભુવે છે અને કહ ેછેેઃ 
                                           કેમ રે લાવએ સરૂજ ગેહ ેરે 

                                                       પરગટીએ એને દીવડી્ુાંના દેહ,ે 
 

તો વળી કસવ અખાની જેમ માણિને તીખી વાણીના મીઠા ઓડકારનો પણ અનભુવ કરાવે છે. તે કહ ેછેેઃ 
                                                     હાલે શુાં વાાંકો વાાંકો રે 

                                               તને સઝૂ ેન ગજનો આંકો. 
કસવને ઈશ્વર િાથે ફદવય સ્પશટ થયો હોય તેવી અનભુસૂતનો રણકો પણ ક્યાાંક તેમના ભજનોમાાં વાગ્યા 
કરે છે. અનભુસૂતમાાંથી જેમ ફટાકડા ફૂટયા રાખે તેમ શબ્દ બ્રહ્મ સ્ફોટ થયા રાખ ેછે. જેમ મધ્યકાળનો કસવ 
ભોજા ભગત કહ ે છે. “મનવા રે ભજનમાાં ભળી, આ તો વેળા જાય છે વળી” કાળના ચક્રમાાં જીવન 
ખોવાય જાય તે પહલેા જીવનને ઈશ્વરમયબનાવતી ભોજા ભગત જેવી જ વાણી ઉચ્ચારતા િરોદ કહ ેછેેઃ 
                                                       અડપ ચડ ેએને ઝડપથી ઝડપે 

                                                       ચડપ ચડ ેિોઈ જ્ઞાની રે, 
                                                       અડપ ગમુાવે અજ્ઞાની....... 
પ્રથમ નજરે જોતા આપણને તેમની કસવતા મધ્યાકાળની જ્ઞાન માગી કસવતામાાં સવહાર કરાવનારી લાગે 
છે પણ તેમાના ઉંડાણમાાં જતા આપણને એ મધ્યાકાળની પરાંપરા િાથે િમકાલીન ક્સ્થત્યાાંતરો પણ રજૂ 
કરે છે.  

                        જોડી કરણની હોય કમાઈ  

                      મેરો ભાઈ 

                                 હડેો શબદ નીિરે ધાઈ રે હોજી. 
 

તેમના ભજનોમાાં માિ કોઈ એક સવષયના ચબબામાાં બાંધાયેલા રહ્યા નથી તે ક્યારેક ભગવાન અને 
ભતતનો મફહમા પણ કરે છે તો વળી ક્યારેક અવળવાણીનો આિરો લઈને પણ પોતાની વાત જુદી જ 
રીતે રજૂ કરી જાણી છે. ક્યારેક તેઓ અંતરાત્મામાાંથી આવતા અવાજને િાફહત્ત્યક શબ્દો િાથે અફરસતય 
ગ ૂાંથણી કરતા પણ જોઈ શકાય છે. કસવનુાં ભાષા ભાંડોળ પણ િમદૃ્ધ છે. તેમને ખટુતા શબ્દોમાાં 
ખાાંખાખોળા કરવા પડાતા નથી.  
 

િરોદની ભજન કસવ તરીકે કદર કરી ગજુરાતી િાફહત્ય પફરષદે તેમના ‘સરુતા’ કાવય િાંગ્રહ માટે શ્રી 
અરસવતદ સવુણટચાંરક એનાયત કયો હતો. તેમની ભજન રચનાઓની સવશેષતા િાથે ક્યાક ક્યાક 
મયાટદાઓ પણ જોવા મળે છે. આધસુનક ભાષા અને સવચારો વાળી તેમની રચના ઓછી િાંતપટક બની છે. 
આ પ્રકારની રચનામાાં ‘ફુટ્ટપટ્ટીનાાં માપ’ અને ‘પારકુાં મકાન’નો િમાવેશ થાય છે. બીજી તેમની એક 
મયાટદા એ પણ ગણાવી શકાય કે ભજન માટે ઉચચત એવા ઢાળ અને રાગ તેઓ યથાસ્થાને પ્રયોજવામાાં 
ઉણા ઉતયાટ છે. તો વળી ક્યાાંક ગદ્યાળી પાંક્તતથી જ ચાલાવી લીધુાં છે. અમકુ ભજનમાાં મતો બોધ 
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આપવા જતા ગદ્યકથા જેવી ભજન રચના બની જાય છે. આ પ્રકારની તેમની મયાટદા હોવા છતાાં તેમની 
કેટલીક રચના ઉત્તમ ુરુવાર થઈ છે જે તેને ઉત્તમ ભજન કસવ તરીકે સ્થાન અપાવી જાય છે. આમ 
‘રામરિ’ અને ‘સરુતા’ના કસવ મનભુાઈ સિવેદી િરોદ અવાટચીન િાફહત્યમાાં ભજન ક્ષેિે કામ કરનાર 
ગણ્યાગાઠયાાં કસવઓમાાંના એક છે કે જેણે  ભજન ક્ષિેે આટલુાં માતબર િર્જન આપ્ુાં હોય. આજે પણ 
એક ભજન કસવ તરીકે તો તેમની નોંધ લેવી જ રહી. 
 


