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મધ્યAકાલીન યખ્યAલ યરોમણમ નય:યપ્રેમલ ંદ 
 

વર્ષાબેન કેશરસ િંહ પરમષર  
શ્રી ખીંમત પ્રષથસમક શષળષ, ખીંમત 

મ.ુપો.મોટષ, તષ.પષલનપુર (બ.કષિં) 
 

હેમચિંદ્રચષર્ાનષ  મર્થી શરૂ કરીને ‘બિં ી બોલનષ કસવ’ દર્ષરષમ  ુધીનષ  મર્ગષળષમષિં  ષહહત્ ર્ને 
મધ્ ર્કષલીન ગુજરષતી  ષહહત્ ર્ તરીકે ળળખવષમષિં વવે ેે. વ  મર્ દરમ ર્ષન ધમાનો  ષહહત્ ર્ પર 
પ્રભષવ પડ્યો હતો. વથી મધ્ ર્કષળનુિં  ષહહત્ ર્ ધમા રિં ્ ર્ુિં  ષહહત્ ર્ ેે. 
 

વ  મર્ગષળષમષિં અનેક નષનષ-મોટષ  ષહહત્ ર્ કષરોનુિં  જાન પ્રષ્ ત થષર્ ેે. પ્રષગ નરસ િંહ ર્ુગ, નરસ િંહ 
ર્ુગ અને પે્રમષનિંદ ર્ુગ એવષ પેટષ-ર્ુગસવભષગો પણ વ  ષહહત્ ર્નષ અ્ ર્ષ મષિં ીણી વખત ધ્ ર્ષનમષિં 

લેવષર્ ેે.  મર્મષિં નરસ િંહ મહેતષ, હેમચિંદ્રષચષર્ા, ભષલણ, અખો, પે્રમષનિંદ, શષમળ, દર્ષરષમ... વગેરે 
જવેષ  ષહહત્ ર્કષરોનુિં  જાન પ્રષ્ ત થષર્ ેે. મધ્ ર્કષલીન ગુજરષતી  ષહહત્ ર્મષિં પે્રમષનિંદને એક  વવોત્તમ 
વખ્ ર્ષન કસવ તરીકે ળળખવષમષિં વવે ેે. 
 

પે્રમષનિંદનષ રસ ક વખ્ ર્ષનોએ ગુજરષતનષિં લોકોનુિં મનોરિંજન અને  િંક કષર સ િંચન કર્ુછ ેે. એની પ્રસતભષ 
વખ્ ર્ષન- ષહહત્ ર્ ક વરૂપમષિં  સવશેર્પણે ખોલી હતી. એણે સવપુલ પ્રમષણમષિં જ ે ષહહત્ ર્  જાન કર્ુછ. 

તેમષિં વખ્ ર્ષનોની ગુણવ્તષ ્્તમ પ્રકષરની ેે. પે્રમષનિંદનષ પુરોગષમી વખ્ ર્ષનકષરો જવેષ કે, ભષલણ, 
નષિંકર, વહદએ વ  ષહહત્ ર્ પ્રકષરને પ્રચસલત કર્વોત હતો, પરિંતુ વ  ષહહત્ ર્ પ્રકષરને લોકસપ્રર્ 
બનષવવષનુિં કષર્ા પે્રમષનિંદની કસવપ્રસતભષને કષરણે શક્ર્ બન્ ર્ુિં હતુિં. 
 

પ્રેમલ ંદ  ંયજીવ ય 

જ્ઞષની કસવ અખષએ  િં ષરમષિંથી સવદષર્ લીધી તે પહેલષિં ગુજરષતનષ કસવશે્રષ્ ં  થવષ સનમષાર્ેલ પે્રમષનિંદનો 
જન્ મ થ  ચકક્ર્ો હતો.  . . ૧૬૩૬ થી ૧૭૩૪  ુધીનષ લગભગ એક  ૈકષ જટેલષ  મર્પટ પર તેનુિં 
જીવન સવક તરેલુિં હતુિં એમ મષનવષમષિં વવે ેે. અલબ્ત, તેનષિં જન્ મમરણનષિં વર્વોત  ુસનસચિતત તો નથી જ. 
કેટલષક તેને તેરેક વર્ા મોડો જન્ મેલો મષને ેે તો કેટલષક તેને દશેક વર્ા વહેલો મ્ત્ ર્ુ પષમેલો ગણે ેે. 
તેમ ેતષિં એનુિં વર્ુષ્ ર્ ંીક ંીક લષિંબુિં હશે એટલુિં તો પષિંચ-ે દષર્કષ ચષલેલી તેની સવપુલ  જાનપ્રવ્સ્ત 

જોતષિં ક પષ્ ટ  માયર્ તેમ ેે. 
ેે વીરક્ષેત્ર વડોદરિં , ગુજરષત મધ્ ર્ે ગષમ; 
ચતુવછશી ન્ ર્ષત રાહષમણ, કસવ પે્રમષનિંદ નષમ. 
્દર સનસમ્ત પરદેશ કીધો,  ેવ ર્ુિં નિંદરબષર; 
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એમ પોતષનષિં નષમંષમનો ્લ્ લેખ પે્રમષનિંદે તેનષિં કષવ ર્ોમષિં અનેક વષર કરેલો ેે. તેનષ સપતષનુિં નષમ 
ક્ષ્ ણદષ  ભ્ટ  હતુિં. નષની વર્મષિં મષબષપ ગુજરી જવષથી તે મષશીને ત્ ર્ષિં ્ેર્વોત હતો. બષળપણમષિં 
પે્રમષનિંદ  ષવ મકઢ હતો એમ કહેવષર્ ેે. પિંદર વર્ાનો હતો ત્ ર્ષરે તેને ગુર રષમચરણ મયષ.  િંક ક્ત અને 
હહિંદીનો તેમની પષ ે અ્ ર્ષ  કરીને તેણે તેમની  ષથે વખષ દેશનો પ્રવષ  કર્વોત હતો. વ ગુરની 
ક્પષથી પોતે કષવ ર્રચનષ કરી શક્ર્ો હોવષનુિં તેણે ક્તજ્ઞભષવે ક વીકષરેલુિં ેે. 
 

પે્રમષનિંદનષ જમષનષમષિં ગુજરષતી ભષર્ષની સકિંમત ‘શુિં શષિં પૈ ષ ચષર’ જટેલી હતી. તેથી પોતે ગુજરષતી 

ભષર્ષનો બીજી ભષર્ષળનષ કરતષિં સવશેર્ ્ત્ કર્ા  ષધે નહહ ત્ ર્ષિં લગી પષીડી નહહ પહેરવષની પે્રમષનિંદે 
પ્રસતજ્ઞષ લીધી હતી; તેને બષવન સશષ્ ર્ોનુિં જકથ હતુિં, તેની અને શષમળ વચ્ ચે ક પધષા ચષલતી હતી - વગેરે 

દિંતકથષઅદ પે્રમષનિંદનષ કહેવષતષ દીકરષ વલ્ લભે રચેલી કહેવષતી પે્રમષનિંદ સવર્ર્ક સવસવધ ક્સતળને 
વધષરે પ્રચસલત થર્ેલી ેે. ેેલ્ લષ  િંશોધન મુજબ પ્રમષનિંદ ુત વલ્ લભ જવેી કો  વ ર્સક્ત થર્ેલી નથી 
અને વલ્ લભનષિં વખ્ ર્ષનો તથષ પે્રમષનિંદનષ નષમે ચડેલષિં નષટકો  ષહહસત્ ર્ક ક્ષેત્રમષિં તોનષન કરનષરષ 
અવષાચીન ર્ુગનષ કેટલષક લેખકોની બનષવટ ેે એમ પુરવષર થ  ચકકર્ુિં ેે. એટલે એ  વા સકિંવદન્ તીળ 
ખોટી ંરે ેે. 

‘ભ્ટ  પે્રમષનિંદ કહે કથષ’ 
પે્રમષનિંદ પ્રભુનો પે્રર્વોત કસવતષ લખતો. ‘જન પે્રમષનિંદ કષિં  ન ાયણે’ એમ તેણ ેવષરિંવષર કહુ્િં ેે. ‘કષવ ર્ 
કથે મન રીઝે રે’ એમ કહીને તેણે પોતષનષ  જાનનો કલષહેતુ ક પષ્ ટ કર્વોત ેે. વમ ેતષિં તેને કસવપણષનુિં 
અસભમષન નહોતુિં એટલે એણે પોતષને કસવ તરીકે કદી ળળખષવ ર્ો નથી. ‘ભ્ટ  પે્રમષનિંદ કહે કથષ’ એમ 
જ હમેશષિં કહ્ુિં ેે. 
 

પે્રમષનિંદનો બષપીકો ધિંધો કથષકષરનો હતો. વપણે વગળ જોર્ુિં કે ભષલણનષ વખતથી  િંક ક્ત કથષની 
 ષથે ગુજરષતીમષિં કથષ કહેવષની પ્રથષ શરૂ થ  હતી. વ કથષ કરનષરષ રાહષમણો સપ્તળની મષણ એટલે 
ગષગર રષખતષ એટલે તે મષણભ્ટ  કે ગષગહરર્ષ ભ્ટ  તરીકે ળળખષતષ. ગષગર પર ટચલી વિંગળીએ 
પહેરેલી તષિંબષની વીંટી વડે તષલ દ ને તેળ પોતે કે બીાયએ ગુજરષતીમષિં રચેલષિં વખ્ ર્ષનો લોકો  મક્ષ 
ગષ   િંભળષવતષ. કથષની વચ્ ચે વચ્ ચે રોચક અને ીરગથ થુ દષ્ષ્ ટષિંતો વપીને ર ની જમષવટ વ 
ગષગહરર્ષ ભ્ટ ો બહુ  ુિંદર રીતે કરી શકતષ. વથી  િંક ક્ત લોકોકો વષિંચીને ગુજરષતીમષિં તેનો અથા 

 માયવનષર પુરષણીળનષ કરતષિં રષમષર્ણ-મહષભષરત જવેષ ગ્રિંથોમષિંથી લીધેલષ વક તુ પરથી ગુજરષતીમષિં 

ક વતિંત્ર વખ્ ર્ષનો રચીને ગષનષરષ મષણભ્ટ ોનો ધિંધો ધીકતો ચષલતો. વને પહરણષમે મષણભ્ટ ો અને 
પુરષણીળ વચ્ ચે અિંટ  પડી ગર્ો હતો. પે્રમષનિંદ પણ વવષ કો ક ઝીડષનો  ષક્ષી બન્ ર્ો હતો એમ 
કહેવષર્ ેે. 
 

પચ્ ચી - ્તષવી  વર્ાની ઉંમરે પે્રમષનિંદે વખ્ ર્ષનકષર તરીકેની કષરસકદશ શરૂ કરી. એક દશકષમષિં 
‘ળખષહરણ’, ‘અસભમન્ ર્ુવખ્ ર્ષન’, ‘ચિંદ્રહષ ષખ્ ર્ષન’, ‘મદષલ ષખ્ ર્ષન’ વગેરે ર ભર્ષા વખ્ ર્ષનો 
જુદી જુદી રષગરષગણીળમષિં લોકો  મક્ષ ગષ ને પ્રથમ પિંસક્તનષ વખ્ ર્ષનકષર તરીકે તેણે વડોદરષમષિં 

પ્રસતષ  ં ષ જમષવી દીધી. 
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એટલષમષિં  . . ૧૬૭૩નો, ‘મષતષ પુત્રને ખષર્’ એવો ભર્િંકર દુકષળ વવ ર્ો. વથી પે્રમષનિંદે વડોદરષ 
ેોડીને નિંદરબષર જવુિં પડુ્યિં. ત્ ર્ષિં તેનો બધી રીતે ્ત્ કર્ા થર્ો. એ નિંદબષરનો રષજગુર થર્ો હતો. એમ 
કહેવષર્ ેે. એનષ ર્જમષનો ીણષ શ્રીમિંત હતષ. એને વં ીર હતષિં અને પુષ્ કળ દોલત હતી. ‘ધ્તની 
 હરતષ ચલષવી, પ્રભુએ  ષકર બષિંધી પષજ રે’, એવી એક પિંસક્ત તેનષ બનષવટી પુત્ર વલ્ લભની ેે તે 
સવશ્વ નીર્ નથી. પરિંતુ વખ્ ર્ષનકષરનષ ધિંધષમષિંથી એ  ષરિં  કમષર્ો હશે એ સનસવાવષદ ેે. 
 

પ્રેમલ ંદ  ંયસલહિત્યAયસ્જ  

પે્રમષનિંદે કસવત્ વથી  ભર શે્રષ્ ં  વખ્ ર્ષનો વ્ ર્ષિં હતષ. મધ્ ર્કષલીન ગુજરષતી  ષહહત્ ર્મષિં વખ્ ર્ષન 
એક લોકસપ્રર્  ષહહત્ ર્ક વરૂપ હતુિં. પે્રમષનિંદ વ લોકસપ્રર્  ષહહત્ ર્ક વરૂપનો શે્રષ્ ં  વખ્ ર્ષનકષર ગણષર્ 
ેે. એનષ  મર્ગષળષને ‘વખ્ ર્ષનોનષ  ુવણાકષળ’ તરીકે ળળખવષમષિં વવે ેે. 

પુરોગષમી કસવળમષિંથી પે્રરણષ લ ને અને એમની રચનષળમષિંથી  ષરિં  વક તુ લ ને પે્રમષનિંદ 
વખ્ ર્ષનોનુિં પોતષની રીતે વલેખન કરતો. તેનષિં વ વખ્ ર્ષનો ખકબ જ લોકસપ્રર્ બન્ ર્ષિં હતષિં. 
વનિંતરષર્ રષવળ કહે ેે કે, 

‘‘પ્રેમલ ંદયએકાીણયખ્યAલ કાલમય  ન.યતેયસલમલન્યAયકાણહન ણયપકકારવય િં,યકમંત યમિલકારવ નય
પ્રરતભલવલળણયકારવયછે.’’ 

 

પે્રમષનિંદનષ નષમે ીણી ક્સતળ મધ્ ર્કષળમષિં પ્રષ્ ત થષર્ ેે. પરિંતુ વ બધી ક્સતળ પે્રમષનિંદની જ હશે, 

એમ કહી શકષર્ તેવુિં નથી. કેટલીક રચનષળ પે્રમષનિંદની ગણષર્ ેે, પરિંતુ તે હજુ  ુધી ેપષ  નથી. 
અથવષ તો હક તપ્રત ક વરૂપે અસક તત્ વમષિં નથી. કેટલીક ક્સતળમષિં કતષાનુિં નષમ પે્રમષનિંદ મળે ેે, પણ 
વવી ક્સતળ કો એ લખીને તેમષિં પે્રમષનિંદનુિં નષમ મકકર્ુિં હોર્ એવુિં લષગે ેે. જોકે, કેટલીક ક્સતળ 
સનસવાવષદપણે પે્રમષનિંદની જ હોવષનુિં ક વીકષરષર્ ેે. 
પે્રમષનિંદની ાયણીતી ક્સતળ નીચે પ્રમષણે ગણષવી શકષર્ : 

 ‘ળખષહરણ’ ( . . 1667-67) 

 ‘અસભમન્ ર્ુ વખ્ ર્ષન’ ( . .1671) 

 ‘ચિંદ્રહષ  વખ્ ર્ષન’ (1671) 

 ‘મદષલ ષ વખ્ ર્ષન’ (1672) 

 ‘હકિંડી’ (1677) 

 ‘શ્રષદ્ધ’  (1681) 

 ‘ ુદષમષ ચહરત’  (1682) 

 ‘મષમેરિં ’  (1683) 

 ‘ ુધન્ વષ વખ્ ર્ષન’  (1687) 

 ‘રસકમણીહરણ લોકોકો’  (1684) 

 ‘નળષખ્ ર્ષન’  (1686) 

 ‘રણર્જ્ઞ’  (1690) 

 ‘શષમળશષનો સવવષહ’ 
 રસકમણી હરણ’ 
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 ‘ક વગાની સન રણી’ 
 ‘સવવેક વણઝષરો’ 
 ‘નકવડનો નજતેો’ 
 ‘નસચકેતષ વખ્ ર્ષન’ 
 ‘દષણલીલષ’ 
 ‘ભ્રમણગીતષ’ 
 ‘બષળલીલષ-વ્રજવેલ’ 

 ‘પષિંડવોની ભષિંજગડ’ 
 ‘સવષ્ ણ હક ત્રનષમ’ 
 ‘વષમનકથષ’ 
 ‘રષસધકષનષ દ્વષદશ મષ ’ 
 ‘દશમક કિંધ’ 
 ‘ભ્રમર પચી ી’. 

 

કેટલીક ક્સતળ પે્રમષનિંદની નથી, એવુિં સવદ્ધષનો મષને ેે. 
વવી રચનષળમષિં ‘દ્રૌપદીકરણ’, ‘મષિંધષતષખ્ ર્ષન’, ‘ ત્ ર્ભષમષરોસર્કષ દસશાકષખ્ ર્ષન’, 
‘પષિંચષલીપ્ર ન્નષખ્ ર્ષન’, ‘તપત્ ર્ષખ્ ર્ષન’, ‘બભ્રુવષહન વખ્ ર્ષન’, ‘પ્રહલષદષખ્ ર્ષન’ વગેરેનો ્લ્ લેખ 
કરષર્ ેે. 
 

પે્રમષનિંદે રષમષર્ણ, મહષભષરત અને પુરષણોમષિંથી વધષર લ ને રચનષળ કરી ેે. ‘રણર્જ્ઞ’મષિં રષમ 

અને રષવણ વચ્ ચેનષ ર્ુદ્ધની કથષ ેે. ‘પષિંડવોની ભષિંજગડ’, ‘નળષખ્ ર્ષન’, ‘ ુધન્ વષ વખ્ ર્ષન’, 
‘અસભમન્ ર્ુ વખ્ ર્ષન’, ‘ચન્ દ્રહષ -વખ્ ર્ષન’ જવેી ક્સતળ મહષભષરત ્૫ર વધષહરત ેે. 
 

ભષગવત પર વધષહરત ક્સતળમષિં ‘ભ્રમરગીતષ’, ‘ભ્રમરપચી ી’, ‘ળખષહરણ’, ‘રસકમણીહરણ’, 
‘ ુદષમષચહરત’, ‘બષળલીલષ’ અને ‘દષણલીલષ’ જવેી ક્સતળનો  મષવેશ કરી શકષર્. 
 

પે્રમષનિંદે વહદ કસવ નરસ િંહ મહેતષનષ જીવનનષ પ્ર િંગો પર વધષહરત રચનષળ પણ વપી ેે. વવી 

રચનષળમષિં ‘શ્રષદ્ધ’, ‘હકિંડી’, ‘મષમેરિં ’ અને ‘શષમળશષનો સવવષહ’ નો  મષવેશ કરી શકષર્. 
પે્રમષનિંદનષ  ષહહત્ ર્ની લોકસપ્રર્તષ દશષાવતષિં નવલરષમે નોંધ્ ર્ુિં ેે કે, 
‘‘ગ ્મલતન લંય ોિેમણય અ ેય ગલમડલંઓ લંયઅ ેકાલએકાય કૃાન ંબણમલંય રમ લકાજ ય (ચૈત્ર,ય વૈોલખ)ય ‘ઓખલિમ ’ય
રવ લ,ય શ્રલવ ય ‘શ્રલદ્ધ’ય રવ લ,ય સનમંત લય પ્રસંગણય ‘કા ં વમબલઇય મલમેરં’ય રવ લ,ય ચલત મલજસય ‘દોમસ્યકંાધ’ય
રવ લયઅ ેયમરવવલમય‘િ ં ડન’યરવ લયભલગયAેયવનતતલયિોે.’’ 
 

પે્રમષનિંદની બધી રચનષળ મકળ ક્સત પરથી  ીધી જ રચષર્ેલી નથી. નરસ િંહ મહેતષ, ભષલણ, નષકર, 
સવષ્ નદષ  અને સવશ્વનષથ ાયની જવેષ પુરોગષમીળની ક્સતળનો પે્રમષનિંદે પોતષની રચનષળ મષટે 
્પર્ોગ કર્વોત ેે. ‘નુવડનો નજતેો’, ‘ક વગાની સન રણી’ અને ‘સવવેક વણઝષરો’ જવેી ક્સતળમષિં 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   

[Author:  Varshaben K. Parmar] [Subject: Gujarati]        

Vol. 5, Issue: 4, April: 2017 

(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

8  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                                 www.raijmr.com        

RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

 

પુરોગષમીળની ક્સતળની અ ર નહીંવત્ ેે અને વ ક્સતળ મૌસલક જવેી જણષર્ ેે. મધ્ ર્કષળનષ 
લોક ષહહત્ ર્ને પણ પે્રમષનિંદે પોતષની રચનષળમષિં જરૂર પકરતુિં ્પર્ોગમષિં લીધુિં ેે. 
તેમ ેતષિં, તેનષિં નીચેનષ વખ્ ર્ષનોને કષરણે તેને મધ્ ર્કષળનો શે્રષ્ ં  વખ્ ર્ષનકસવ ગણવષમષિં વવે ેે : 

 ‘નળષખ્ ર્ષન’ 
 ‘ ુદષમષચહરત’ 
 ‘કુિંવરબષ નુિં મષમેરિં ’ 
 ‘ળખષહરણ’ 

 ‘ચિંદ્રહષ  વખ્ ર્ષન’ 
 ‘રણર્જ્ઞ’ 

 

‘નળષખ્ ર્ષન’મષિં પે્રમષનિંદની  જાનશસક્ત ખીલે ેે. તે 65 કડવષમષિં સવક તરેલુિં ેે. મહષભષરતમષિં વવતષ 
‘વરણ્ ર્કપવા’મષિંની કથષનો વધષર લ ને પે્રમષનિંદે વ રચનષ કરી ેે. વનવષ મષિં રહેલષ ર્ુસધસષ્ ં રને 
ત્ ર્ષિં બ્હદશ્વમુસન વવે ેે. વ મુસન ર્ુસધસષ્ ં રને નળરષાયની કથષ  િંભળષવે ેે. નળરષાયને જ ે દુ:ખો 
પડ્યષિં હતષિં, તેનષ  ોમષ ભષગ જટેલષિં દુ:ખો પણ ર્ુસધસષ્ ં રને પડ્યષિં નથી, એવુિં બ્હદશ્વ કહે ેે, 

 ળયદ :ખયકલમ્યAણ,યઅમેયકલંડવ 

  નયતેિ ણયસણમણયભલગ. 
પહરણષમે ર્ુસધસષ્ ં રને લષગે ેે કે નળ-દમર્િંતીની કથષ  ષિંભળવષથી મષરષ મનની વ ર્થષ દકર થશે : 

દ રખAલ લંયદ :ખયસલંભળતલં, 
ભલગણયમલમલયમ  નયવ્યA લA. 

નળરષાયને પડેલષિં દુ:ખો, નળ અને દમર્િંતીનષિં લ્ ન, એમને બે  િંતષનો જવેષ પ્ર િંગોનુિં વ વખ્ ર્ષનમષિં 
વણાન થર્ુિં ેે. પુષ્ કરનષ કહેવષથી અને કસળનષ પ્રભષવને લીધે નળ પુષ્ કર  ષથે જુગષર રમવષ બે ે ેે 

અને પેી નળનષ જીવનમષિં દુ:ખો શરૂ થષર્ ેે. શરૂવતનષિં 28 કડવષિંળમષિં કસવએ નળ અને દમર્િંતીનષ 
દષિંપત્ ર્જીવનનષ  ુખને વણાવ ર્ુિં ેે. 29મષિં કડવષથી નળરષાયનષિં દુ:ખોનો વરિંભ થષર્ ેે. વથી, 
શરૂવતનષિં કડવષિંળમષિં શ્િંગષરર નુિં સનરૂપણ મળે ેે, પરિંતુ પષેળનષિં કડવષિંળમષિં કરૂણર  સનષ્ પન્ન 
થષર્ ેે. 
 

વ વખ્ ર્ષનમષિં પે્રમષનિંદનુિં ભષર્ષપ્રભુત્ વ અને તેણે કરેલુિં પષત્રોનુિં ગુજરષતીકરણ ધ્ ર્ષન ખચેચે ેે. એણે 
્પમષ, ્ત્ પે્રક્ષષ, રૂપક, અસતશર્ોસક્ત, પ્રષ ષનુપ્રષ  જવેષ અલિંકષરોનો ્પર્ોગ કરીને ્્તમ પ્રકષરનષિં 

વણાનો વ રચનષમષિં વ્ ર્ષિં ેે. 
 

‘ચંદ્રિલસયખ્યAલ ’ પણ પે્રમષનિંદની એક અગત્ ર્ની ક્સત ેે. વ રચનષ 28 કડવષિંળમષિં સવભક્ત ેે. 
વ નષનષ વખ્ ર્ષનમષિં અનેક ઢષળ એણે પ્રર્ોજર્ષ ેે. મુખબિંધ અને વલણમષિં પણ તેનુિં  સનરૂપણ ધ્ ર્ષન 
ખચેચે તેવુિં ેે. વ મુખ્ ર્ત્ વે ભરતતમસ  ંયખ્યAલ યછે, ેતષિં એમષિં શ્િંગષરર , અદભુતર , કરણર  અને 
હષક ર્ર નુિં સનરૂપણ પણ થર્ુિં ેે. વથી વ વખ્ ર્ષન એક ર ગુહટકષ જવુેિં બની રહે ેે. વ વખ્ ર્ષનમષિં 
વવતષિં વણાનો પે્રમષનિંદની વખ્ ર્ષનકષળનો પહરચર્ કરષવે તેવષિં ેે : 

્મેયચંદ્રયકડેયવ્યAણમ નયભણમ,યમલિ યગ્રિનયીેયતેવણ, 
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તેમયમદ કા ં વમયમ છલજગતયકાનધણ,યરકતલયપ્રિલમેયતેવણ. 
    

ખકાલોેયઅભ્રયઅળગ ંય લAે, 
ચંદ્રરબંબયદનસેય્વે ં. 

    

ગતેયકામન ેયકવ યસહમખણ,યગંભનમતલAેયસમ દ્ર, 
દેિેયજા ેયઅ ીયસહમખણ,યોનતળતલએયચન્યદ્ર, 

સંગ્રલમેયસ મકરતયસહમખણ,યગ ેોયસહમખણયગ  વલ , 
મહિમલએયમિલદેવયસહમખણ,યતે્યેકામન ેયભલીય! 

    

સગલયતેયસણ લ  ંયઢનમ, 
ખંખય લAયછેયનલઢનયિનમ. 

     

કાણયકા સ મ ે ે,યકાણયકંાઠયઝન ે, 
ગ  વતનયીલગનયગલવલજી. 

    

ખડ યખલબડલંયકવજતયખણદ,યગૃફલમલંયબિ યઘ ઘવેયઘણિ, 
ભ ંડયભૈમવયવંતમયકમયમલંઝલમ,યદનસેયવ મલંયકો યઅકલમ. 

 

અનિંતરષર્ રષવળ નોંધે ેે કે, 
‘‘ખક નય ભલષલ લય અ જવલિકાતલય અ ેય મસક્ષમતલય જોવલય ખક ેય પ્રેમલ ંદ લંય ખ્યAલ ણય કલસેય ્વ ંય
જોઇએ.’’ 
 

‘સ દલમલચહમત’એ પે્રમષનિંદની કસવતષ પ્રોહઢનો અને ર સનષ્ પસ્તની કળષનો પહરચર્ કરષવતુિં ચૌદ 
કડવષનુિં નષનુિં વખ્ ર્ષન ેે. એમષિં વધરષનષિં વણાનો નથી. એમષિં લષીવનો ગુણ ેે અને એમષિં નખસશખ 
કસવતષ ેલકષતી જોવષ મળે ેે. વ રચનષને ‘ભરતતકાલવ્યA’ અને ‘મૈત્રનકાલવ્યA’ પણ કહેવષમષિં વવી ેે. 

ભષગવતનષ ‘દશમક કિંધ’ મષિંથી વ વખ્ ર્ષનનુિં વક તુ લેવષમષિં વવ ર્ુિં ેે. એનષ કેન્ દ્રક થષને  ુદષમષનુિં પષત્ર 

ેે.  ુદષમષ પત્ નીનષ વગ્રહને લીધે શ્રીક્ષ્ ણ પષ ે ાયર્ ેે. શ્રીક્ષ્ ણ પોતષનષ બષળસમત્ર  ુદષમષનુિં 
ક વષગત કરે ેે.  ુદષમષ સમત્ર મષટે તષિંદુલ લ  લે ેે અને ગરીબ  ુદષમષ પર ક્પષ કરે ેે,  ુદષમષની 
ગરીબી દકર થષર્ ેે. વ પ્રકષરનષ વક તુનષ સનરૂપણમષિં પે્રમષનિંદે પોતષની પ્રસતભષને પ્રગટ કરી ેે. એ 
જન મષજનો બરોબર પષરખુિં ેે. પષત્રોમષિં ગુજરષતીતષ એણે વ વખ્ ર્ષનમષિં પણ વ ર્ક્ત કરી ેે. ખય
ખ્યAલ મલંય જીવંતય કલત્રર રૂક યઅ ે ળેી પિંસક્તળમષિં વબેહકબ વણાનો મળે ેે, જ ે પે્રમષનિંદની 
સ સદ્ધ ેે : 

ખય નચલંયઘમયભંતડનઓયકડન, 
શ્વલ યમલં્મયખવેયછેયચડન. 
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ખયબલળકાયકમ લવવલંયકડોે, 
સતકા ળ નયકાન્યAલયતAલં નય્ડોેય? 

    

એયજ્ઞલ યમ ેય  નયગમત ંયઋરષમલAજીયમે, 
રએયબલળકા,યીલવણયઅન્ન,યીલગ યંકલAજીયમે. 

    

ત્ર નનયસમખનયઝ ંકડન,યી ંનનયસમખનય લમ, 
સડ્લંયસમખલંયછણકામલં,ય વયમળ્લંયબનજીયવલમ. 

    

ભરતતમસયચલખ ં,ય્યેચલ્યAણયો રસ્સ્યવલમનએયમે. 
 

‘ઓખલિમ ’એ લગભગ  . . 1667મષિં રચષર્ેલુિં પે્રમષનિંદનુિં વખ્ ર્ષનકષવ ર્ ેે. 29 કડવષિંળમષિં વ 
વખ્ ર્ષન સવક તરેલુિં ેે. ઓખલિમ  નયજા નતનય કા લ  ંય કારવએયઅિંય ર રૂક ય કાA ુંય છે.ય મધ્યAકાલળ લય
અન્યAયકારવઓએયક યઓખલિમ યપ્રકાલમ લંયખ્યAલ યખયયAલંયછે,યતેમલંયપ્રેમલ ંદ નયખયમચ લય ોંધપ્રદય
બ નય છે.ય ‘િહમવંો’યઅ ેય ‘ભલગવત’ ેયખધલમેય કારવએયવસ્યત ય ીઇ ેયખયમચ લયકામનય છે.યપ્રેમલ ંદેય મ ળય
કા લમલંય ્રૂમનય ફેમફલમણયક યકાAલજય છે.યબલ લસ મ ેયોંકામયભગવલ ેય િજામય િલ યખયયAલય િતલ.ય કૃાષ્ય યખય
િજામય િલ ય કાલકેય છેયઅ ેય તેય દ્વલમલય બલ લસ મ લય ઘમંડ ેય િ ેય છે.યખયપ્રકાલમ લય પ્રસંગણ લય ર રૂક  નય
સલ ે-સલ ેયકારવએયઓખલયઅ ેયઅર રૂદ્ધ લયપ્રેમીંગય  ેયવ જવ્યA ંયછે. 
 

ળખષ વખ્ ર્ષનનુિં કેન્ દ્રવતશ પષત્ર ેે અને તેને જીવિંતરૂપે કસવએ સનરૂ્ ર્ુિં ેે. ળખષની લ્ ન મષટેની 

્ત્  ુકતષ, અસનરૂદ્ધ મષટે ળખષનો પ્રબળ પે્રમ અને પે્રમની મક તીને કસવએ રસ કતષથી વણાવ ર્ષિં ેે. 
‘ઓખલિમ ’મલંય પ્રેમલ ંદ નય ભલષલોૈીનય ક ય ધ્યAલ લિજ ય છે.ય રૂહઢપ્રર્ોગો, કહેવતો અને અલિંકષરોનષ 
્પર્ોગથી પે્રમષનિંદે પોતષની ભષર્ષસ સદ્ધને વ ર્ક્ત કરી ેે. જમેકે, 

ઘણડેયચડેયતેયકડેયકૃથયવન. 
    

તલમનય લરસકાલ ણયમણમ, 
 હિંયભ ષ ,યરચત્ત ણયચણમ. 

    

મલમલયસ્યવલમનયચત મસ જાંં,યબલ દળયખવેયમેયજાદવજી, 
દનસેયસેન્યAલયચલમેયકલસે,ય લોેયો ંયિલવેયમેયજાદવજીય? 

એયબરળAલયસલ ેયબલA,ય લ ય!યકેામયભનડણયમેય?યજાદવજી. 
    

સિસ્યત્રયભ ્યકલમ્યAણ,યસમણવમયફલલયAલંયઅમૃતયસમલ , 
જા ેય  ્ ગયમયવડ નયડલળયફ નન,યિસ્યતયએમયમલજાયત લ. 

 

મધ્ ર્કષળનષ વખ્ ર્ષનકષરોમષિં પોતષની પ્રસતભષને કષરણે પે્રમષનિંદે શે્રષ્ ં  બની રહે ેે. મધ્ ર્કષળનો તે 
 ૌથી વધુ લોકસપ્રર્ વખ્ ર્ષનકસવ ેે.   
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રમણલષલ વ. દે ષ  કહે ેે કે, 
‘‘ઘેમયઘેમયગવલત ંય‘ઓખલિમ ’યચકાીેયચકાીેયગવલત ંય‘દોમસ્યકંાધ’યપ્રભલતેયપ્રભલતેયપચ્યચલમલતનય‘િલમમલળલ’ય
અ ેયપ્રસંગેયપ્રસંગેયપકેાીલત ંય‘મલમેરં’યપ્રેમલ ંદ નયવ્યAલકકાતલયસ ચવેયછે.યપ્રેમલ ંદેયસદનઓ ેયક યવનલવતણય
મિલકારવય છે.યગ ્મલત ેય મિલકારવયમળ્લય િણAયતણય તેય પ્રેમલ ંદ.ય ત્ર સણય વષજયસ ધનય મસદેિેયજીવવ ંય-યએય
મિત્તલયવગમયબ નયોકાત ંય  ન.’’ 
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