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�જુરાતી સતંકિવિય�ીઓ 
 

 ડૉ. �દનેશ ક�. ભોયા 
 મ�હલા આ�્ર્ કૉલેે, 

 મોતી�રુા, �હ�મતનગર 

૧ મીરાબંાઈ               ર લોયણ                   3 ગગંા્તી 

૪ તોરલ                  પ લીરલબાઈ               ૬ ઈમામ બેગમ 
 

૧. મીરાબંાઈ (૧૬મી સદ�) 

�ળૂરાે�થાનમા ંે�મી, પણ ઉ�રાવ�થામા ં્ૌરા��ના �ારકામા ંઆવીને રહ�, તેથી ્ૌરા��ની ્તં 

પરંપરામા ં��ેઠ કિવય�ી તર�ક� મીરા�ુ ં�થાન છે. ્���ુુ ્માગમે તેમના ભીતરમા ંરહ�લ ભ�કતર્ 

�કટ� છે અને તે ઉ�કટ �� ુ િમલનની ઝખંનામા ં પ�રણમતા શ�દ�ુપે આપણી કિવતામા ં અ��ૂય 

્��ૃ�ધ લાવ ેછે. 

‘અખડં વરને વર�, ્ાહ�લી, �ુ ંતો અખડં વરને વર�’ 

�ૃ�ણ�ેમની મ�તી મીરામંા ્ોળે કળાએ �કટ� છેઃ 

મા�ંુ મન વ�ધા�ુ ંરાણા �ચત�ુ ંચોરા�ુ ંરાણા., 

�ુ ંર� ક�ંુ., 

મીરા ંકહ� છે ક�, �ુ ં�વૂરે �મમા ં ેની ગોપી હતી, અહ� તો �લૂી પડ�ને આવી ગઈ �ઃ 

રાણા� �ુ ંતે �ગ�રધરને મન ભાવી 

�વૂરે �મની �ુ ં ેતણી ગોપી, �કૂ થતા ંઅહ� આવી ર� 

રાણાએ મોકલેલ િવષનો �યાલો મીરા ં�� ુ��યેની અ�ટૂ ��ધાએ પી �ય છેઃ 

�યારા ગોિવ�દના �ણુ ગા�ુ,ં રાણા�., 

િવખના �યાલા રાણા�એ મોક�યા, 

ચરણા�તૃ કર� લે�ુ.ં 

ર. લોયણ  

૧૭મી ્દ�મા ંથઈ ગયેલ �ીર�ન લોયણ. મહાપથંના ્તં કિવિય�ી, � શલેિષ�ઋિષના િશ�યા હતા. 

�હુાર જાિતમા ંે�મેલ લોયણે પોતાની વાણીમા ં�હુાર�કામને વણી લીલુ ં છે. �ી ેયમ�લ પરમાર 

લોયણની વાણી િવશ ેકહ� છેઃ 
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‘કબીર વણકર હતા અને એટલે એમના ભેનમા ં‘�ીની ચદ�રયા’નો ઉ�લેખ છે. નામદ�વ દર� હતા 

એટલે ‘મન મેરો ગે’ �ે�વા મેર� કાતી’ �ુપે દર�કામને ભેનમા ં�ુથંી લીલુ ં છે. રોહ�દા્ ચમાર 

હતા. તેમની વાણીમા ં‘�ેન દ�ખે િ�ણ ઉપ�, નરક �ંુડમ� બા્’�ુ ંઆલેખન છે. એ પરંપરામા ંઆગળ 

વધીને ેોઈએ તો લોયણના ભેનમા ં �હુાર કામને વણી લેવામા ંઆ��ુ ં છે.”(૮૦)૧૭૫ ગગંા્તી 

પછ�ના મહ�વના કિવિય�ી ્તી લોયણ છે. ગગંા્તીની �મ તેમણે લાખાને ઉ�ેશીને પોતાની 

કા�યરચનાઓ�ુ ં ��ુુએ એક માની, ્દ��ુુ મ�હમા �ને ્મ�ય, તેને ્ાચી ્મે ગણાવી છે. 

્���ુુમા ં�ને અ�ટૂ િવ�ા્ હશ,ે તે ે ભવ્ાગરમા ંપાર ઊતરશ.ે ્���ુુના ચરણની ્ેવાથી ે 

મનવાિંછત પદ મેળવી શકાય છે., લાખાને ઉ�ેશતા કહ� છેઃ 

� ર� લાખ., �થમ ્���ુુના પાય ��ૂર� � હો 

તમે મનવાિંછત ફળ માનો ર�.”  

િશવ અને ઉમા પણ ્���ુુ મ�હમા ગાતા થાકતા નથી., તેવા ્���ુુની �ા��ત થતા ંે�મ-મરણના ં

ફ�રામાથંી મ��ુય �કુત થાય છેઃ 

� ર� લાખા., �રૂવીર થઈને � વચને ચાલે � 

તે તો ્���ુુનો મ�હમા �ણે ર� હા., 

� ર� લાખા., એવા અિધકાર �ને આવરણ 

ના’ વે� હો�, 

એ તો રહ�ણી-કહ�ણીના �રૂા ર� હો., 

વચનનો મ�હમા લોયણે �બૂ ગાયો છે. � �રૂા નર હશ,ે તે ે વચને ચાલશ.ે અલ�ૂરયા�ુ ંકામ નથીઃ  

�ર� લાખા., �ળૂ વચનનો મ�હમા બ� ુમોટો � 

એને ્તં ે વીરલા �ણે ર� 

� ર� લાખા., વચન થક� � કોઈ હોય અલરૂા � 

તે તો �ેમર્ને �ુ ંિપછાને ર� હા ં? 

��ુ ંમન ��મમા ંભળ� ગ�ુ,ં તેને આઠ� પહોર ્માિધ ે છે. �વન�કુતના લકણો વણરવ� ુ ંપદઃ 

� ર� રાણી., �ળૂ વા્ના �ની ��મમા ંભળ� છે 

એ�ુ ંનામ �વ-�કુત ભોગી ર� 

� ર� રાણી., અખડં અના�દ અે�મા છે પોતે 

તેણે તોડ� માયાની ફાં્ ી ર� હા.ં, 

��ા ભળવાથી �વ અિવનાશી, અેરાઅમર બને છેઃ 

� ર� રાણી., ��ુ �વ�ુપમા ં��ુ ંલક લાલ�ુ ં� 

તેને ક�વળ પદ ��ટ� આવ ેર� 
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� ર� રાણી., શલેિષ�ની ચેલી ્તી લોયણ બો�યા ં

એ તો રચાપચામા ંઆપ ્માવ ેર�. 

લોયણીની ભાષામા ં્રળતા છે. ગહન ત�વદશરનને તેમણે ્ાહ�ેકતાથી પોતાની વાણીમા ંરમ� ુ ંકર� 

દ�લુ ંછે., છતા ં�રૂ��રૂ� ન�તાના દશરન થાય છે.  
 

3. ગગંાસતી  

૧૮મી ્દ�મા ંથયેલ ્મથર ્તંકિવિય�ી ગગંા્તી ્ૌરા��ની ્તંપરંપરામા ંઅિવ�મરણીય રરા છે. 

ગગંા્તીએ પાનબાઈને ઉ�ેશીને રચેલા ં પદોમા ં જાનવાણી િન�ુપી િન�ુરણ-િનરાકાર �� ્ાથે 

તાદા��ય ્ાધવા�ુ ં�બો�� ુછે. તેમની રચનાઓમા ં્દ��ુુનો મ�હમા અને ખરા ્ાલ�ુ ુ ંદશરન છે. 

‘ભ�કત �તર હોય �ણે, રાકં થઈને રહ�� ુ ં

મેલ�ુ ં�તર ક��ંુ અ�ભમાન ર� 

આશા ને ��ૃણા �ને એક� ન�હ, 

ઉરમા ંને �ઢ રાખે િવ�ા્ ર� 

ગગંા્તી એમ બો�લયા એ તો 

�લવા હ�ર ક�રા ંદા્ ર�’ 

જાન અને ભ�કતમા ંઅચળ મન ��ુ ંહોય તેમને ે ���ુા��ત થાય છે –તેના મ�હમાને અિત �િ્�ધ 

પદમા ંવણરવતા કહ� છેઃ 

‘મે�ંુ તો ડગે, પણ �ના ંમન નવ ડગે, 

મરને ભાગંી લપડ� ર� ��ાડં પડ� ર� ��ાડં �’૧૮3 

્ાચા હ�રેન�ુ ં�માણ બતાવતા કહ� છેઃ 

િવપિ� પડ� તોય વણશ ેનહ�ને, 

્ોઈ હ�રેનના ંપરમાણ� 

તન મન-ઘન �ણે ��ુુ�ને અ�યાર, 

િન�નદંપથંનો �ળૂ મમર અહ� �કટ થાય છે. ગગંા્તી અ�ય એક પદમા ંપાનબાઈને િનદાનદંપથં�ુ ં

�વ�ુપ ્મ�વતા કહ� છેઃ 

“��ુુને �ોધ થયો એ�ુ ં

�યા ંલગી �મે ને, 

�યા ંલગી ��ુધ અિવકાર� ના કહ�વાય 

્ત��ુુ ચરણમા ંશીશ નમાવ,ે 

�યાર� �રુણ િન�ર� કહ�વાય.” 
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ગગંા્તીએ વચનનો અ��તૂ મ�હમા વણર�યો છેઃ 
 

૪. તોરલ  

તોરલ ્ૌરા��ની ્તંપરંપરા�ુ ં લાક�ણક નામ છે. � ૂટંા�ંુ, �ર �્લના �દયને પ�રવિત�ત કરનાર 

તોરલ�ુ ં�ય�કત�વ કંઈક િવિશ�ટ ર�ુ ંછે. તોરલે ્���ુુના મ�હમાને �બૂ વખા�યો છેઃ 

“�્લ કર� લે િવચાર 

માથ ેેમ ક�રો માર 

�વ�ન �વો ્ં્ ાર, 

         તોળ� રાણી કર� ર� પોકાર. ” 

મહાપથંમા ંઈ�રને માટ� ‘ઘણી’ શ�દ �યો�ય છે. તોરલ કહ� છેઃ 

“અ�ભુવી આ�યો છે અવતાર, 

માથ ે્���ુુ આધાર, 

             ��ુ ંઘણીને �ાર, બેલડ� ઉતાર� ભવપાર.”  

�ણે ��ુુ ન કયાર હોય તેને આ પથંમા ં‘�ગુરો’ કહ� છે. તોરલ કહ� છે �ગુરાનો એળે ગયો છે અવતાર. 

�ગુરા �ુ ં્ ં્ ારને �ણે? 

“��ુુના �ણુનો ન�હ પાર 

ભ�કત છે ખાડંાની ધાર 

�ગુરા �ુ ં�ણે ્ં્ ાર એનો એળે 

ગયો અવતાર...... 

ઉપદ�શા�મક પદો ર�યા છે �મા ંતેમની આ�મ�ભા �ગટ� છેઃ 
 

પ. લીરલબાઈ  

“�.ુ્ા.કોશ-૧મા ંલીરલબાઈના ્દંભ� ન���ુ ં છેઃ “એક લીરલબાઈ મ�ડ�ના ં�હુાર ભ�ત દ�વતણીના 

��ુીને દ�વાયત પ�ંડતના િશ�યા હતા એ�ુ ં કહ�વાય છે. આ લીરલબાઈને લોક્ા�હ�યના ભેનોમા ં

મળતા ંને �ંુભા રાણાના પ�ની તર�ક� ઓળખાવાયેલા લીબલભાઈ એક છે ક� �ુદા તે કહ�� ુ ં��ુક�લ છે. 

�ી ેયમ�લ પરમાર લીરલબાઈને ્તંદ�વીદા્ના િશ�ય �વણદા્ના િશ�યા ગણાવ ેછે. �વણદા્ 

�ારા લીરલબાઈને ભ�કતનો રંગ લાગે છે. તેમ ન���ુ ંછે તેના ે�મ િવશ ેન���ુ ંછે તેમા ંેણાય છે ક� 

તેઓ માગંરોળથી પોરબદંર �ધુીના દ�રયા�કનારા પરના કોઈક ગામમા ંથઈ ભયાર છેઃ 

“રમતો ેોગીડો કયાથંી આ�યો 

આવી માર� નગર�મા ંઅલખ ેગાયો ર� 

વરેાગણ �ુ ંતો બની.” 
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�થમ નેર� ેણાય છે ક� મીરાનંો લલકાર છે, પણ આ છે લીરલબાઈનો. લીરલબાઈ�ુ ંએક અિત 

�િ્� પદ છે �મા�ં ુ ંમહાપથંની િવભાવના �પ�ટ થઈ છેઃ  
 

૬. ઈમામ બેગમ  

��ુ�લમ ્તંકિવિય�ી.  
 

ગગંા્તીએ પ�રભાષામા ંવણરવી છો, તે ર�તો ઈમામ બેગમ પણ યોગની �� અ��ુિૂતને ્ાકાર કર� 

છેઃ 

એ � હરદમ ેપો પીર શાહ�ુ ં�પ, ેપતા રહ�એ  

��ુત અવ�થામા ંપડ� રહ�લ �ંુડ�લની શ�કતને ��તૃ કયાર બાદ, � અનહદનો નાદ ્ભંળાય છે, તેને 

લાક�ણક શ લીમા ંવણરવતા કહ� છેઃ 

એ � �ખુ ગાઈએ ને ્રવણ બીન �ણુીએ� 

બીન કરતાલ બ�ઈએ.  

િ��ટુ� પર �રુતા ��થર થયા બાદ, ��ર��મા ંઆ�મ�યોિતના ંદશરન થાય છે, તે અ�ભુવને �ગટ 

કરતા કહ� છેઃ 

એ � �ગલા િપ�ગલા �ખુમના નાડ��, 

િ�વણેીક� તીર પર ઠ�રાઈએ- 

એ� ભમર �ફુા ઉપર તખત બીરા�� 

ઉરતા ં�ઈ િનશાન બ�ઈએ ર૦૧ 

અ�યા્થી ઘટમા ંે રહ�લ ��નુા દશરન થાય છેઃ 

એ� હરદમ કરો અ�ભયા્, કર�ને દ�ખો�, 

�હ��ુ ્તંકિવઓની અ��ુિૂત ્ાથે આ ્તંકિવ�ુ ં �રૂ���ંુુ ્ા�ય રહ��ુ ં ેોઈ શકાય છે જાનની ્ાથ ે

યોગનો ્હે ્મ�વય થયેલો ેોવા મળે છે. 
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