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ગજરાત-રાજસ્થાનચારણ-ચારણી સાહહત્યનાં પયાજય સમાન છે . આ રાજ્યોમાં
ચારણોએ પોતાની નામના મેળવી છે . અન્ય રાજ્યમાં પણ ચારણોનો વસવાટ છે .ગજરાત
- રાજસ્થાનના પોતાના સાહહત્યની સાથે ચારણી સાહહત્ય સમાંતર પ્રાપ્ત થાય છે . ૯મી
સદીનાં માવલ સાબાણી દ્વારા રસચત દહાઓ પ્રાપ્ત થાય છે . આમ ચારણી સાહહત્ય નવમી
સદીથી રચાતં આવ્યં છે . જો કે સંિોધકો તો પાંચમી સદીના ચારણી – ડીંગળી િૈલીના
દહાઓ મળ્યાનં જણાવે છે . હે મચંદ્રાચાયજ રસચત “સસિ હે મ િબ્દાનિાસન” ગ્રંથમાં
પણચારણી સાહહત્યના દહાઓ પ્રાપ્ત થાય છે .
ચારણ સમાજમાં ગજરાત–રાજસ્થાનમાં લોકદેવી, આઈપરંપરા, સંતો, ભતતો ને
સજજકો જન્મ્યા છે જે ગૌરવ રૂપ બાબત છે . ચારણ આઈઓ આજે અનેક સમાજમાં કળદેવી
તરીકે પૂજાય છે .ચારણ સંતો–ભતતોને દરે ક સમાજ નમન કરી પ્રાથે છે . ચારણ
સાહહત્યકારોને ચારણ અને ચારણેતર સમાજે સ્વીકાયાજ, માન-સન્માન આપ્યા છે .
ચારણની સાથે ચારણી સાહહત્ય જોડાયેલ હોય એ સ્વાભાવવક છે . માવલ સાબાણી,
આિાજી રોહવડયા, નરહરદાસ બારહઠ, સૂયજમલ્લ તમસણ, હરદાસ તમસણ, ગોદડ મહે ડ,
દરિાજી આઢા, કે િરી ચસહ બારહઠ, દલા કાગ, કવવ દાદ, ભગભાઈ રોહવડયા, પ્રહદપ
દાન ઈશ્રાણી, િવતતદાન કવીયા, સોહનદાન ચારણ, ભંવરચસહ સામોર, રતદાન
રોહવડયા વગેરે ચારણી સાહહત્યના સજજક, સંિોધક, સંગ્રાહક, સંપાદક છે . આજ પણ
ચારણી સાહહત્ય આમ સમાજમાં ઝીલાતં આવ્યં છે . અનેક સંતો-ભતતોએ પણ ચારણી
સાહહત્ય રૂપી ગંગામાં પોતાનો પ્રવાહ જોડીને ધન્યતા અનભવી છે .
ઇિરદાસ રોહવડયા જીવન – કવન :ચારણ સમાજમાં સંત-ભતત, સજજક તરીકે સખ્યાત ઇિરદાસજી રોહડીયાનો જન્મ ભાદ્રેિ
તા.જી. બાડમેર (રાજસ્થાન)માં વવ.સં. ૧૫૧૫માં થયો હતો. તપતાનં નામ સરાજી હતં.
કાકા આિાજી રોહવડયા સમથજ કવવ તથા લક્ષ્મણજીનાં પરમ ભતત હતા. સંજોગવસાત
યવાનીમાં તેઓ કાકાશ્રી સાથે ગજરાત આવ્યાને અહીજ રોકાઈ ગયા. ગજરાત-સૌરાષ્ટ્ર ને
પોતાની કમજભૂતમ બનાવી. જામનગર રાજ્યના રાજકવવ પદે આજીવન રહ્ા. જામ રાવલ
દ્વારા કરોડ પસાવ તથા સચાણા ગામ અપજણ કરવામાં આવ્યં. આમ ઈિરદાસજીને
વવવવધ ૨૪ ગામ પ્રાપ્ત થયેલ. ઈિરદાસજી રોહવડયા ૧૦૭ વષજનં આયષ્ય ભોગવી વવ.સં.
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૧૬૨૨ ના રામ નવમીના િભ હદને પોતાના ઘોડા પર બેસી સમદ્ર ગમન કરે છે , વૈકં ઠમાં
કૃ ષ્ણ િરણ થાય છે .
ઇિરદાસજી મહારાજના જીવનની જેમ તેમનં સાહહત્ય પણ પ્રાતાઃ સ્મરણીય છે . તેમની
૫૦ આસપાસ નાની મોટી રચનાઓ પ્રાપ્ત થાય છે . જેમકે હહરરસ, દેવીયાણ, હાલા ઝાલા
રા’કં ડળીયા, વનદા સ્તતત, રાસક્રીલા, ગણ વૈરાટ, કણજ બરીસી, ગરડ પરાણ, ગણ
આગમ તથા અન્ય નાની-નાની રચના ભજન, કવવતા, ગીત, વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે .
જેમાંથી મહતમ ભવતતભાવની, આધયાવત્મક રચના છે . સાથે ઐતતહાસસક અને પ્રકીણજ
રચનાઓ પ્રાપ્ત થાય છે . આમ ચારણી સાહહત્યની ગંગામાં પોતાનો પ્રવાહ વહે તો કરીને
ઇિરદાસજીએ આ ગંગાને વેગવંતી બનાવી છે . હવે આપણે ઇિરદાસજી મહારાજની
ઐતતહાસસક કૃ તત “હાલા ઝાલા રા’કં ડવળયા”માં રહે લ ઐતતહાસસક તથ્ય તપાસીએ.
હાલા ઝાલા રા’કં ડવળયા :ઇિરદાસજી મહારાજની યિોદાયી કૃ તત પૈકીની એક ‘હાલા ઝાલા રા’કં ડવળયા’ છે . જે
ભૂતમમાં નેક, ટે ક, વચન અને વટ માટે માથા સાવ સસ્તા ગણાતા આવ્યા છે એ
સૌરાષ્ટ્ર નો ઈતતહાસ વીરતાના રતત રંગ વડે રંગાયેલો છે . જેની િાખ ગામડે ગામડે પાદરમાં
ઉભેલા પાળીયાઓ પૂરે છે . આ ભૂતમમાં મધયકાળે તલવાર કદી મ્યાન થઇ નથી.
રણભૂમીનં લોહી કદી સકાયં નથી અને ક્ષતરય કદી ખાટલે પડી બીમારીથી મયાજ નથી.
આમ સૌરાષ્ટ્ર નાં ઈતતહાસમાં મધયકાળે બે તેજસ્વી નક્ષરો-ક્ષારો ધ્રોલ ઠાકોર જસાજી
અને ધ્રાંગધ્રા-હળવદના રાજ રાયચસહજી છે . ધ્રોલ હાલાર(જામનગર) રાજ્યનં ભાગ
ગણાય તો ધ્રાંગધ્રા ઝાલાવાડ ગણાય. આમ આ બંનેની વચ્ચે થયેલ લડાઈને કં ડવળયા
છંદમાં િબ્દબધ કરી ઇિરદાસજીએ “હાલા ઝાલા રા’કં ડવળયા” પોતાના આ ઐતતહાસસક
ગ્રંથનં નામાભભધાન કયં.
ધ્રોલ ઠાકોર જસાજી જાડે જાના સગા ભાણેજ હળવદના યવરાજ રાયચસહજી થતા. તેઓ
થોડા હદવસ મામાને ત્યાં રોકાવા આવ્યા છે . એક હદવસ બંને ચોપાટ રમે છે , એ સમયે
નગારા વાગવાનો અવાજ સંભળાય છે . ત્યારે જસાજી માણસો દોડાવી કોણનગારા વગાડે
છે ? તે જાણી લાવવા કહે છે . માણસો સમાચાર લાવે છે કે કોઈ મકનભારથી સાધની
જમાત દ્વારકા યારાએ જાય છે . આ સાંભળી જસાજી કહે છે તો વાંધો નહહ. આ જોઈ
રાયચસહ કહે છે કે ‘કોઈ રાજવી નગારા વગાડતો હોત તો ?’ ઠાકોર જસાજી ગરમ થઇ કહે
‘તો એ નગારા ફોડી નાખત’.
અહી નોંધવં ઇચ્છનીય છે કે ત્યારે નગારા રાજા-મહારાજા અને સાધ-સંતોની જમાત જ
વગાડી િકતી. સાધ-સંતો યારાએ જતા ત્યારે નગારા વગાડતા તયારે ક સાધ પણ યધધે
ચડતા. બાકી એક રાજા, બીજા રાજા પર ચડાઈ કરે ત્યારે નગારા વગાડવામાં આવતા.
આમ ઠાકોર જસાજીનો જવાબ યોગ્ય છે . આ જવાબથી રાયચસહને અપમાન જેવં લાગ્યં.
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થોડા હદવસ રોકાઈ તે પરત પોતાની ઘરે જાય છે . તેમના તપતાનં અવસાન થતા પોતે
યવરાજ બને છે , ગાદીએ આવે છે . આમ સમય પસાર થાય છે . આ બાજ દગાથી જામ
વવભા જામનગરની ગાદી પર આવે છે . જે કારણે ઠાકોર જસાજીને તેની સાથે અનકળ નથી
આવતં. આ તકનો લાભ લઇ રાજ રાયચસહ પોતાનં સૈન્ય લઇ નગારા વગાડતા ધ્રોલનાં
પાદર માંથી પસાર થાય છે . ભાણેજ સમજીને ઠાકોર જસાજી જવા દે છે . જામનગર આવી
રાયચસહ જામ વવભાને સમજાવી ધ્રોલ પર હમલો કરે છે .
સૈન્યની સંખ્યા
જામનગર અને હળવદનં સૈન્ય આમ બે રાજ્યના સૈવનકો મળે એટલે સ્વાભાવવક છે કે
સૈન્ય મોટં બનવાનં. આ બંને રાજ્યના સૈન્યની સંખ્યા હજારોની હતી જયારે સામે પક્ષે
ઠાકોર જસાજીના સૈન્યની સંખ્યા માર ૬૦0 હતી, છતાં પૂરી મદાજનગીથી જામ વીભા અને
રાજ રાયચસહની સામે લડ્યા અને ક્ષતરયોસચત વીરગતતને પામ્યા.
યિનો સમય
આ યિના સમય અંગે વવવવધ વવદ્વાનોમાં મત મતાન્તરો જોવા મળે છે . કોઈ વવ.સં.
૧૬૩૭ કહે છે , તો કોઈ વવ.સં. ૧૬૨૦ કહે છે . પરંત વવવવધ પ્રકારના ક્રોસ વેરીફીકે િન
દ્વારા આ યિનો સમય વવ. સં. ૧૬૨૦ વનવિત થાય છે .
કં ડવળયાનં બંધારણ
ઇિરદાસજી મહારાજે ઠાકોર જસાજીનાં ગૌરવવંતી વીરગતતના ગાન અથે પ્રયોજેલ
કં ડવળયા છંદ ડીંગળ સાહહત્યનો છંદ છે . ચારણી સાહહત્યમાં િિ, ઝડ ઉલટ, દોહાળ
અને રાજવટ કં ડળીયો એ ચાર પ્રકારના કં ડવળયાનો પ્રયોગ થતો આવ્યો છે .
પ્રસ્તત રચના માટે ઇિરદાસજીએ ‘ઝડ ઉલટ કં ડવળયા’નો વવનીયોગ કયો છે . આ
પ્રકારના કં ડવળયામાં પ્રથમ મોઢીયાનો દહો હોય છે . પછી િેળાના ચાર ચરણ હોય અને
દહાના પ્રથમ ચરણનં િબ્દાવતજન કં ડળીયાના અંતતમ ચરણમાં અને દહાના ચોથા
ચરણનં કં ડવળયાના રીજા ચરણમાં આવતજન થાય છે .
પ્રથમ મોઢીયાનો દહો હોય છે . તે ચાર ચરણનો હોય છે . તેના ચારે ય ચરણ ક્રમિાઃ ૧૩૧૧, ૧૩-૧૧ મારાના હોય છે . અને ક્રમિાઃ બીજા અને ચોથા ક્રમના ચરણોના પ્રાસ મળે
છે . એ પછી િેળાના ચાર ચરણો હોય છે . જે ૨૨ મારાના હોય છે અને પ્રત્યેક બબ્બે
ચરણોના પ્રાસ મળતા આવે છે . વવરરસની અભભવ્યવતત માટે આ છંદ ચારણ કવવઓને
બહ ઉપયોગી થયો છે . પ્રસ્તત કૃ તત ૫૪ કં ડવળયા છંદ માં ડૉ. તીથંકર રોહાડીયાએ
સંપાહદત કરી છે .
ગ્રંથ રચના કારણ
જયારે જામ વવભાજી અને રાજ રાયચસહ ધ્રોલ પર ચડી આવ્યા ત્યારે ઠાકોર જસાજીને
ખબર હતી કે અમે આ લોકો સામે ટકી નહહ િવકયે એટલે પોતાની ૩ રાણી ઝાલા,
ચડાસમા અને ગોહહલ કળની હતી, તેમને બોલાવીને કહ્કે ‘હં સંગ્રામમાં જાવ છં . આટલી
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મોટી ફોજ સામે મારં કામ આવી જવં વનવિત છે તો મારી તમને વવનંતી કે તમારા ૩ માંથી
એક રાણી અહી મારી સાથે સતી થાજો તથા ૨ રાણી ઇિરદાસજી રોહવડયા પોતાના વતન
ભાદ્રેિ ગયા છે . ત્યાં જઈ આ યિન તથા મારી વીરગતીનં વણજન કરજો ને કહે જો મેં
દિાજવેલ વીરતા પર વવરકાવ્ય રચે એવી મારી ઈચ્છા છે .’ રાણીઓએ વચન આપ્યં. એ
લડાઈમાં ઠાકોર જસાજી વીરતા પૂવજક લડીને કામ આવ્યા.
હાલા ઝાલા રા’કં ડવળયા નો આરંભ-અંત
ઇિરદાસજી મહારાજ રસચત ઐતતહાસસક ગ્રંથની રચના અતત સંદર રીતે થઇ છે . જેના
આરંભ અને અંત એટલા જ બળકા છે . આ રચનાનો આરંભ આ રીતે થાય છે .
“હાલા ઝાલા હોવ્સી, સસહાં લથ્થો બથ્થ; ઘર પૈલા આપણા વસી, કૈ આપણી પરહથ્થ;
કરે ઘર પારકી આપણી પરહથ્થ; કે વીયાં િીિ ખગ પાણ કરણા કચર;
સરહરા નારી નહ નીંદ ભરી સોવાસી; હલચલા સહી હાલા ઘરે હોવસ”
(ચસહ સદ્રિ જાડે જા જસાજી અને ઝાલા રાયચસહ વચ્ચે યિ થિે. તેઓ કા તો વેરીઓની
પૃથ્વીને પોતાની કરિે, અથવા પોતાની પૃથ્વી િરઓના કબજામા જવા દેિે ? જે વીર
િરઓની ભૂતમને પોતાની કરે છે , જે િસ્ર બળ વડે દશ્મનોના મસ્તકોના ચૂરેચૂરા કરી
દેનારા છે . એમના િરઓની પત્નીઓ સખની વનદ્રા નહહ લઇ િકે એ વનવિત છે કે ,
જાડે જાઓને ત્યાં યિની હલચલ થિે.)
જેવો વવરોસચત આરંભ છે તેમ ક્ષતરયોને ચારણોસચત બોધ આપતો અંત જઓ.
“મરદા મરણો હક હૈ , ઉબરસી ગલ્લાહ; સપરસા રા જીવણા, થોડા હી ભલ્લાહ;
ભલા થોડા જીવીય નામ રાખેભવા; ખેલીયો માર હે મજળ માથે ખવા;
કાલ ચડે જાસો જોય ચંદ નામો કરે ; મરદ સાચા જીકે આય અવસર મરે ”
(હે વીરો! સંગ્રામમાં મરવં એ તમારો અવધકાર છે . એથી તમે કવવજનોને કંઠે વવરગાથાઓ
રૂપ અમર થઇ રહે િો. સાચા િરવીરો માટે તો અલ્પ જીવન (જવાનીમાં) યધધમાં મરણ જ
ઉતમ છે . એથી જગતમાં નામ રહી જાય છે કે જેમને પોતાના કાંધ મસ્તક પર િસ્રોના
પ્રહાર ઝીલ્યા છે . જસોજીએ સંગ્રામમાં ઉતરી વીરગતી પામીને યાવત ચંદ્ર પોતાનં નામ
િાશ્વત કયં. સાચો વીર એ છે કે જે અવસર આવ્યે મૃત્યને સ્વીકારે છે .)
આમ આરંભ અને અંત આપણને આ ગ્રંથનં ઐતતહાસસક મલ્ય બતાવે છે .
ઉપસંહાર
જેની નોંધ ઇતતહાસમાં ઉપર છલ્લી લેવાઈ છે તેવા આ યિની ચારણી સાહહત્યમાં યોગ્ય
નોંધ લેવામાં આવી છે . ઇિરદાસજી જેવા સંત-ભતત સજજક દ્વારા રચાયેલ ગ્રંથ હોય આ
ગ્રંથનં મહત્વ સવાયં બને છે .
સંદભજ
“હાલા ઝાલા રા’ કં ડવળયા”, સં. ડૉ. તીથંકર રોહવડયા, પ્ર. વષજ ૨૦૦૦, પ્રકાિક,
ગજરાતસાહહત્ય અકાદમીના સહયોગ
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