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ગુજયાતી ડામસ્યા વાહશત્મ ભાત્ર ઝૂયાાનુું ન યશેતા 

તેભાું અધ્માત્ભબાલ ણ બયબાય જલા ભે છે. 

હલદેળની ધયતી ય યશેતાું ગુજયાતી પ્રજા તાની ભૂ 

વાુંસ્કૃહતક વુંદાને વાચલલા તેભજ લાયવાગત રૂે 

તાનાું વુંતાનને અપલા ભથાભણ કયે છે. જેનાું 

બાગરૂે તેઓ યદેળની ધયતી ય સ્લદેળના વ્રત, 

ઉત્વલ, નલયાત્રી, કથાઓ અને અન્મ વાુંસ્કૃહતક 

ધાર્મભક અને ારયલારયક પ્રવુંગની ઊજલણી કયે છે. 

આલ લગપ દુહનમાભાું અન્મ દેળના પ્રભાણભાું અભેરયકા 

અને હિટનભાું લધુ જલા ભે છે.  

 હિટનના ગુજયાતી ડામસ્યા કાવ્મ 

વજપકભાું દીક ફાયડરીકય, અદભ ટુંકાયલી, ુંકજ 

લયા, બાયતી લયા, યભેળ ટેર, હનયુંજન દેવાઈ, 

ુંચભ ળુક્ર, બાનુળુંકય વ્માવ, જગદીળ દલ,ે કદભ 

ટુંકાયલી જેલા વીતેયેક જેટરાું કહલઓ જલા ભે છે. 

જેભાું ભશેક ટુંકાયલી વૂપીલાદી વુંત યુંયાને જાલતાું 

ભશત્લના ગઝરકાય છે. તેભની ાવેથી ચાય 

કાવ્મવુંગ્રશ પ્રાપ્ત થામ છે. જેભાું ‘તરફ’, ‘પ્માવથી 

યફ વુધી’, ‘પે્રભયવ પ્માર’ અને ‘તરાળ’ જેલા 

કાવ્મવુંચમ પ્રગટ સ્લરૂે જલા ભે છે. ભશેક 

ટુંકાયલીનુું ડામસ્યા કાવ્મહલશ્લ યભતત્લને ાભલાની 

ઝુંખના વ્મક્ત કયે છે. કહલએ વૂપીલાદી યુંયા 

જાલીને અધ્માત્ભબાલનુું હનરૂણ કમુું છે. યાભ-

યશીભન દ્લન્દ્લ બૂરી હલશ્લન ેએક તાુંતણે ફુંધાલાની 

ભથાભણ છે. કહલ બાયતીમ અને ાશ્ચાત્મ વાુંસ્કૃહતક 

બેદ દળાપલી યદેળભાું યશેતાું ગુજયાતીઓને તાનુું 

ભૂ વાચલલા કશે છે. આ ઉયાુંત ભનુષ્મ ભનુષ્મ 

લચ્ચેનાું ખખરા ડી ગમેરા વુંફુંધ ણ ખેદ વાથે 

વ્મક્ત કયે છે. લૈબલી બગહલરાવ ાછ ગાુંડા થમેરાું 

આધુહનક ભાનીલની ભનદળા વ્મુંજનાત્ભક યીતે લણપલે 

છે. ત જાત તયપ ાછાું લળ્મા હલના જગત, 

યભાત્ભાની વાચી ઓખ થળે નહશ તેલ બાલ 

તેભની યચનાઓભાુંથી ટકે છે. સ્થાહનક યાજકાયણ 

તથા આઝાદી ૂલે અને આઝાદી છીની બાયતની 

હસ્થહતનુું ળબ્દહચત્ર દળાપલે છે. આ ફધાું જ કાવ્મ 

હલળે તેભની યચનાઓભાું જલા ભે છે.  

 હિટનના ભુહસ્રભ ગુજયાતી ગઝરકાયભાું 

‘ભશેક ટુંકાયલી’ રકહપ્રમ છે. બરૂચ ાવેના ટુંકાયીમા 

ગાભના લતની છેલ્રા કેટરાુંમ લોથી ઈંગ્રેંડભાું 

નલલવાશત કયી યશે છે. ફાણથી રાગેર 

અધ્માત્ભન યુંગ તેભણે વૂપી યુંગે યુંગી દીધ છે. 

જીલનન વાચ ભભપ જાણી ચૂકેરા આ કહલ જાતને 

ઓખલા ભથે છે. આત્ભ અને યભાત્ભા લચ્ચેનુું 

ઐક્મ કહલ ાભી જામ છે. ભાટે જ અઝીઝ ટુંકાયલી 

નોંધાતા કશે છે કે – “બાઈ ‘ભશેક’ની ગઝરભાુંથી 

વાય થનાયને વૂપી ઘયાનાની ડેરીભાું વાલ 

વશેરાઈથી પ્રલેળલાન કવુુંફ ીધા છી બાલક ણ 

વજપકના યુંગે યુંગાઈ ન જામ ત જ નલાઈ”૧ (‘પ્માવથી 

યફ વુધી’ની પ્રસ્તાલનાભાુંથી) વૂપી યુંયાને ાભી 

ચૂકેરા કહલ જીલન અને ભૃત્મુના બેદ ઉકેરતા જામ છે 

જુઓ- 

“અુંતભાું શઠ ફધાના યશી ગમા પ્માવા 

જે શતુું એ ફધુું ત ઝાુંઝલાનુું ાણી રે 

આલે મભદૂત શુકભ રઈને તે શેરાું જ ‘ભશેક’ 

આુંખને ફુંધ કયી દે ને કપન તાણી રે”૨ (‘પ્માવથી 

યફ વુધી’ ેજ નું.૩૫) 
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ભૃત્મુની રદળાને જાની ચૂકેરા કહલ ભૃત્મુના બમથી ભુક્ત 

થામ છે. જીલનબયની બાગદડભાું દડનાયાઓનુું 

જીલન વ્મથપ છે, કહલના ભાટે વાચુું જીલન ત વત્વુંગ 

કયલાભાું છે. જીલન અને જગતને જલાન અરગ 

દૃહિકણ ભશેક ટુંકાયલીની કહલતાભાું વ્મુંજનાત્ભક યીતે 

ભાત જલા ભે છે. ભૃત્મુના બમથી ભુક્ત થનાય 

કહલ ભયણને ઉત્વલની જેભ ગણે છે..... 

“આ ભત ભત ક્માું છે ભાતભ ભાનલીએ: 

એના હભરનની તક ભી, ખુળીઓ ભનાલાળુું”૩ 

(એજન. ેજ નું. ૮૪) 

 આત્ભતત્લ જાગે ત્માયે યભતત્લની ઝાુંખી 

થામ છે. આણી જજદગી ભશભામાના ફુંધનભાું 

પવામેરા જીલને એલી ઝાુંખી દરુપબ છે. જીલનની કઈં 

ધન્મ ક્ષણે આ બેદ યખામ જામ, આત્ભા અને 

યભાત્ભાનુું ઐક્મ યખામ જામ ત્માયે તભે યભાત્ભાના 

ઉત્તભ તત્લને ાભી જાલ છ. ભશભામાના ફુંધનભાુંથી 

ભુહક્ત ભે ત્માયે નાત-જાત, ઊંચ-નીચ કે અન્મ કઈ 

બેદબાલ યશેતાું નથી. યાભ-યશીભ ફુંને એક જ છે. 

કહલ જાણે આ બેદ ાભી ગમા શમ તભ તભેની 

યચનાઓ લાવુદેલ કુટુુંફકભની બાલના પ્રગટતી જણામ 

છે. જુઓ આ ળેય.... 

ભત્રાભાું નાભ તારું, ભક્તાભાું નાભ તારું 

ભાયી ગઝરના શય એક હભવયાભાું નાભ તારું 

તારું જ નાભ ગુુંજે ભુંરદયભાું, ભહસ્જદભાું  

કાળીભાું નાભ તારું, કાફાભાું નાભ તારું”૪ (એજન. 

ેજ નું ૧૦) 

ધાર્મભક ફુંધનથી ય કહલ યભતત્લને ઝુંખે છે. ભશેક 

ટુંકાયલીની ગઝરભાું વૂપીલાદનુું વુેયે દળપન થામ છે. 

વૂપીલાદ કહલતાભાું આધ્માહત્ભકતા શમ છે ણ 

વુંકીણપતા શતી નથી. એભાું પ્રબુ હભરનની તારાલેરી 

છે. શરયયવ ીલાની તયવ શમ છે. િહ્મભાું બી 

જલાની ઝુંખના શમ છે. યુંતુ વાુંપ્રદાહમક ખેંચતાણ 

શતી નથી. ભશેક ટુંકાયલીની વશજતાથી ઈસ્રાભના 

હવદ્ધાુંતને ગઝરભાું ગૂુંથી રે છે. એટરી વશજતાથી 

યાભ-કૃષ્ણના જીલનની પરવપીને ણ ગઝરભાું 

લણી રે છે. જુઓ.... 

“ભીયાુંની જે બહક્ત ના વભજે, જે દદપ ના જાણે 

ભીયાુંનુું; 

                      તે ઝેય કટયા ી ને ણ 

જીલનાયની લાત ળુું જાણે”૫(એજન. ેજ નું ૩૬) 

હલદેળની ધયતી ય યશી લૈબલળાી જીલન જીલલાની 

રારવાલાા આજે ભાણવાઈને બૂરી ગમા છે. 

ધનાઢ્મનુું એટરુું અહબભાન વ્માપ્ત છે કે ારયલાયીક 

વુંફુંધ ખખરા ડી ગમા છે. બાયતીમ વુંસ્કૃહતભાું 

રયલાય, વુંફુંધ, જલાફદાયી, દામ્ત્મ જીલન 

ઈત્માદીનુું હલળે ભશત્લ છે. તેને વાચલલુું એ આણી 

નૈહતક જલાફદાયી છે. યુંતુ આજન ભાનલી લૈબલી 

નળાભાું આ ફધુું બૂરી ચૂક્મ છે. ભાનલા જીલનભાું 

વાભાહજક, વાુંસ્કૃહતક, ધાર્મભક એકતા જરૂયી છે. 

અજાણ્મા દેળભાું, અજાણી વુંસ્કૃહત લચ્ચે જ તાણું 

જલામ તેલુું કહલ ઈચ્છે છે. તે ભાટે તેઓ ગઝરના 

ળેયભાું આ યીતે વ્મક્ત થામ છે.  

“શલા એટરી ત બયી ‘શુું’ દની 

આ ભાણવ ત જાણે ફુગ્ગ ફૂરેર 

છે બીતયભાું ત વાલ ખારી હલચાય 

                    ઉયથી જ રાગે બયેર બયેર”.૬ 

(એજન. ેજ નું ૨૭) 

‘શુું’ ણાને ખતભ કયલાથી ઘણાું પ્રશ્ન દૂય થઈ જામ 

છે. ભાટે કહલ અશુંભી લૃહત્તને દૂય કયી વુંસ્કાયનુું જવચન 

કયલાનુું કશે છે. જ શુું દ ઓછુું થામ ત જ સ્લમુંને 

ભી ળકામ છે. જાતને ઓખી ળકામ છે. હશ્ચભી 

ભશભામાનાું ફુંધનભાુંથી ભુક્ત થઈ ભાનલીમ ભૂલ્મનુું 

ભશત્લ કહલ વભજાલે છે. આધુહનક મુંત્ર નૂતન 

વુંસ્કૃહતભાું ભૂ ઓખ ખમ ફેવેરા યદેળલાવી 

બાયતીમ ભાટે કહલ કશે છે કે, 

“છે કાચની ફુંગડી વભ આ આણા વુંફુંધ  

                       તૂટી યખે ન જામ, ફી, ફીને 

હનબાલુું છુું.”૭(એજન. ેજ નું ૪૮) 

કાચથી ણ નાજુક વુંફુંધનુું ભશત્લ કહલ વભજાલે છે. 

આ યીતે ભશેક ટુંકાયલીની ડામસ્યા કાવ્મહલશ્લ 

ભાનલીમ ભૂલ્મનુું ભશત્લ વભજાલતી જલા ભે છે. 

 આભ, ઈંગ્રેંડનાું ગુજયાતી ડામસ્યા 

ગઝરકાયભાું ભશેક ટુંકાયલીનુું હલળે સ્થાન જલા ભ ે

છે. ભુહસ્રભ ધભપના આ કહલ ધભપ-જાહત બેદબાલ હલના 

યાભ અને યશીભ ફુંનેના ગુણગાન ગાઈ અધ્માત્ભની 

વાચી રદળા દળાપલે છે. ત હલદેળ હનલાવી 

બાયતલાવીઓને ભાનલભૂલ્મનુું ભશત્લ વભજાલે છે. 
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આ યીતે યદેળની ધયતી ય બાયતીમતા જાલલાન 

આ પ્રમાવ અત્મુંત નોંધનીમ ફની યશે છે.  
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