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સા�ંત સમ�યાઓના સદંભ�મા ં“गुजरातगौरवलहर�” કા�યસ�ંહ

�ા�તાિવક :

સા�હ�ય અને સા�હ�યકાર સમાજ અને સા�ંત સમયમાં રહ�તા હોય છે. કિવની આસપાસ તેનો સમાજ, તેની વત�માન પ�ર��થિતઓની
સગંિત-અસગંિતઓ તથા રાજક�ય, આિથ�ક, સામા�જક, ભૌિતક અને નૈસ�ગ�ક વગેર� બાબતો પણ રહ�લી છે. આથી જ કોઈ પણ �ગુનો
સા�હ�યકાર તેના �ગુને �સતો હોય છે અથવા એમ કહ�એ ક� કિવ એના �ગુની �ણભ�ંરુ �ણોને સા�હ�યસ�ન �ારા �ચરં�વ ને
શા�ત બનાવતો હોય છે. કિવ�ી ડૉ. �બાલાલ ��પિતએ પોતાના ‘गुजरातगौरवलहर�’ કા�યસ�ંહમાં વત�માન સમયમાં ભારતદ�શ
આતકંવાદ, ગ�રબી, ��ટાચાર, બેકાર�, �તૂ�તા, ધમ�ના નામે પાખ�ંડતતા અને રાજ�કય દાવપેચો �વી અનેક સમ�યાઓથી પીડાઈ ર�ું
છે તે� ું પોતાની કટા�મય શલૈી �ારા િન�પણ કર��ું છે. કિવએ કા�યસ�ંહમાં િવિવધ હાઈ�ુ અને તા�કા �ારા દ�શની વત�માન સમ�યાઓ
પર પોતા�ું �ચ�તન �ય�ત ક�ુ� છે.

હાઈ�ુ :

बालकाः न�नाः
�छादयि�त शर�रं
रा���वजेन ॥૧

���તુ હાઈ�ુમાં કિવએ આ�િુનક �વનની દા�ણ �યથા �ગટ કર� છે. માણસને �વવા માટ� રોટ�, કપડાં અને મકાનની જ��રયાત છે.

� દર�કને મળતી નથી. ગર�બ લોકો લાચાર�માં જ �વન િવતાવે છે. �ખૂ અને �ુઃખથી �રબાઈને ��ૃ�ુ પામે છે. �ની પાસે કપડાં નથી
એ બાળકો ન�ન એટલે ક� નાગાં છે. �ુદરત પાસેથી � શર�ર મ��ું તે શર�રને ઓઢવા માટ� રા���વજનો ઉપયોગ કર� છે. કિવએ એવો
કટા� �ય�ત કય� છે. ���તુ હાઈ�ુમાં કિવએ ભારત દ�શની દ�ર�તા પર �કાશ પાડ�ો છે. કિવએ એવા ગર�બ લોકોની �યથા �ગટ
કર� છે ક� �મની પાસે પહ�રવા માટ� કપડા પણ નથી. આપણા દ�શમાં ગર�બ બાળકોને પહ�રવા માટ� કપડાં પણ નથી �યાર� �બનજ�ર�
વ��ઓુ માટ� અઢળક ખચા� કરવામાં આવે છે. ગર�બ લોકોની િવિવશતા એ છે ક� તેઓ તેમનો સામનો કર� શકતા નથી. આપણા દ�શને
મહાન દશા�વવામાં આવે છે. િવિવધ જ�યાએ પો�ટર ક� પાટ�યામાં લખવામાં આવે છે ક� આપણો દ�શ મહાન છે. પણ તેના ભ�તરમાં
ગર�બ લોકોની દશા ક�વી છે તેની તરફ કોઈ પણ નજર નાખ� ું નથી. આમ કિવ �બાલાલ ��પિત પોતાના હાઈ�ુ �ારા દ�શની ગભંીર
પ�ર��થિત પર �કાશ પાડ� છે. અને તેના િનરાકરણ માટ� ��િૃત લાવવાનો એક �યાસ છે.

पाके �स�ूत-

रातंकवा�दना�च
पीडा भारते ॥૨

વત�માન �ગુની એક ભયાનક વિૈ�ક સમ�યા એટલે આતકંવાદ. ધમ�ના ઝ�નૂમાથંી આ વાદનો જ�મ થયો છે. સમ� િવ� આતકંવાદને
લઈને હ�રાન-પર�શાન છે. ભારત-પા�ક�તાનના ભાગલા થયા �યારથી આ આતકંવાદ �વુાન થયો છે. આથે ભારત પા�ક�તાન વ�ચે
અનેક ��ુ થયા. આ ��ુના પ�રણામે પા�ક�તાનના િવિવધ સગંઠનો �ારા આતકંવાદ�ઓ તૈયાર કરવામાં આ�યા હતા અને તૈયાર
કરવામાં આવી ર�ા છે. કિવ ���તુ હાઈ�ુમાં કિવ જણાવે છે ક� પા�ક�તાનમાં કોઈ �ીને ��િૂત થાય તો તેની પીડા ભારતને સહન
કરવી પડ� છે. કારણ ક� પા�ક�તાનમાં જ�મે�ું બાળક મો�ંુ થઈને આતકંવાદ� બનવા�ું છે. તેના �ારા ભારતમાં �ાસ ફ�લાઈ છે તેથી
ભારત માટ� પીડા બની રહ�શે. કારણ ક� આ બાળકના જ�મથી જ તેના કાનમાં ભારત િવરોધી ઝેર ર�ડવામાં આવે છે. તેથી આતકંવાદ
�દવસે-�દવસે િવ�તરતો �ય છે, અને િવફરતો પણ �ય છે. તે ભારત માટ� જ નહ� પણ સમ� િવ� માટ� મોટ� સમ�યા સજ � છે.

પા�ક�તાન આતકંવાદ અને આતકંવાદ�ઓને જ�મ આપે છે. સ�ચાઈ એ છે ક� જ�મ આપનારને પીડા થાય પણ �ાસવાદની બાબતમાં
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તેની પીડા ભારતને થાય છે. કારણ ક� પા�ક�તાનમાં જ�મેલા આતકંવાદ�ઓ ભારતમાં આવીને આતકં ફ�લાવે છે. ભારતમાં વારંવાર
આતકંવાદ �ારા �મુલા કરવામાં આવે છે. તેના કારણે ભારતની િનદ�શ લોકો તેનો ભોગ બને છે.

�जाशासने
अजागल�तन�च
�पबि�त जनाः ॥ ૩

���તુ હાઈ�ુમાં કિવએ ભારતદ�શના ��ત�ંની સામે મીઠો કટા� કર�લો છે. ભારતમાં શાસન ��ત�ં એટલે લોકશાહ� છે. સામા�ય
ર�તે લોકો �ારા, લોકો માટ� ચાલતી સરકારને લોકશાહ� કહ�વામાં આવે છે. પણ વત�માન ભારતમાં આ ��ત�ંની દશા આનાથી િવ�ુ�
છે. ભારત�ું સ�ંણૂ� ત�ં થોડાક ��ટાચાર� નેતાઓના હાથમાં છે. તેઓ પોતાની સ�ાનો �ૂરઉપયોગ કર� છે. તેઓ �ુટંણીના સમયે
મોટા-મોટા ઘણા વચનો ��ને આપે છે. પછ� �યાર� તેઓ સ�ા પર આવતાં જ રા� બની �ય છે. અને પોતાના વચન�ું પા ભાગ�ું
પણ કામ કરતા નથી. તેના બદલામાં દ�શને �ુટં�ે છે. ���તુ હાઈ�ુમાં કિવએ ભારતના આ ��ત�ંની ��થિતને બકર�ના ગળામાં
રહ�લા �ચળ સાથે સરખાવે છે. �વી ર�તે બકર�ના ગળામાં રહ�લા બે �ચળ ફ�ત દ�ખાવના જ હોય છે તેમાથંી �ુધ આવ�ું નથી.
તેવી જ ર�તે ભારતીય નેતાઓના �ુટંણી પહ�લાનંા વચનો ફ�ત પોતાને િવજયી બનાવાવા માટ�ના જ હોય છે. િવજયી બ�યા પછ�
આવા નેતાઓ પોતાના વચનથી મ� ફ�રવી કાઢ� છે. ભારતમાં વારંવાર �ુટંણી આવે છે તેઓ વારંવાર આવા ફોકટ વચનો આ�યા કર�
છે. છતાં ભારતીય �� તેમના વચનોમાં આવીને ભોળવાય �ય છે.

તા�કા :

�न�व �वादो यो
म��ो ‘व�दे मातर’ं
मातमृ�ुतये

कष �ि�त वादजले
तं �ाहाः गहृ�था ये ॥૪

���તુ તા�કામાં કિવની પોતાના દ�શ ��યે દ�શભ��ત અને તેમની લાગણી ���તુ થાય છે. �વત�ં �ા��તના સમયમા ં‘વદં� માતરમ’ એ
ભારતીઓ માટ� રા����ુ�તનો મ�ં ર�ો છે. આ મ�ં �ારા દ�શભ��તના રંગે રંગાયેલા �ા��તવીરોને ન�ું જોમ મળ�ું હ� ુ.ં આ મ�ંના
�લુદં અવાજથી જ સમ� ભારતવાસીઓના �દલમાં આઝાદ�ની લડાઈ વધાર�માં વધાર� ઉ� બનતી હતી. પણ �વાત�ં�ા��ત પછ� આ
મ�ં ભારતદ�શમાં વારંવાર િવવાધા�પદ બ�યો છે. તેને લઈને અનેક ઉ� સમ�યાઓ ભારતમાં થઈ છે. ભારતના રાજકારણમાં બેઠ�લા
મગર સમાન દ�શનેતાઓ આ િવવાદને વારંવાર ઉઠાવે છે અને પોતાની સ�ાની લાલ �ખો વડ� લોકોને �મુરાહ કરવાનો �યાસ કર�
છે. આ બધાજ નેતાઓ જળમાં રહ�લા મગર �વા છે. મગર �મ પાણીમાં અફડાતફડ� કર�ને િનમ�ળ જળને �ૂિષત કર� છે. તેમ આપણા
આ મગર�પી નેતાઓ વારંવાર ‘વ�દ� માતરમ’નો િવવાદ ઉભો કર�ને સમ� દ�શના ત�ંને ખરાબ કર� છે..

देवसेना�न
तारकासरुं हि�त
शरज�मकैो
��टाचारमसरुं

भारते को ह�न�य�त ? ॥૫

���તુ તા�કામાં કિવએ વત�માન સમયમાં ભારતદ�શમાં �યા�ત સૌથી ભયાનક �ૂષણ ��ટાચાર િવશે વાત કર�લી છે. િવ�ના દર�ક દ�શ
કરતાં ભારત દ�શને ��ટાચાર� સૌથી ઝડપી અને વધાર� પોતાના ભરડામાં લી� ું છે. ભારતદ�શમાં નાનામાં નાના કમ�ચાર�થી માડં�ને
રાજધાનીમાં બેઠ�લા નેતાઓ �ધુી બધાજ માણસો ��ટ છે. ભારત એક ��ટાચારનો માળો બની ગ�ું છે. આ ��ટાચારની �યાપકતાના
કારણે ભારતની સ�ં�ૃિત અને સ�યતાનો નાશ થવા આવી ર�ો છે. ��ટાચારથી અમીર �� વધાર�માં વધાર� અમીર �યાર� ગર�બ ��
વધાર�માં વધાર� ગર�બ બનતી �ય છે. ���તુ તા�કામાં કિવ ભારતમાં �યા�ત ��ટાચારને પૌરા�ણક દાનવ તારકા�રૂ સાથે સરખાવે
કર� છે. પૌરા�ણક કથા �માણે ��ા�દ દ�વોના વરદાનથી શ��તશાળ� અને અભય બનેલો તારકા�રુ નામનો રા�સ �વગ�, ��ૃવી અને
પાતાળ એમ �ણેય લોકનો અિધપતી બની ગયો હતો. અને સમ� ��ૃ�ટને �ાસ આપતો હતો. સમય જતાં તેનો �ાસ વધી જતાં દ�વોએ
ભગવાન િશવના ��ુ કાિત�ક�ની આગેવાની નીચે એક દ�વસેના તૈયાર કર�. આમ, કાિત�ક�ની આગેવાનીથી તારકા�રુનો �ત કરવામાં
આ�યો. આ કથાની સાથે પોતાની લાગણી જોડ�ને કિવ ���તુ તા�કામાં પોતા�ું �ુઃખ ર�ૂ કર� છે. ક� દ�વ સેનાએ ભેગા મળ�ને તારકા�રુ
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�વા ઘાતક� રા�સનો વધ કય�. તો ભારતદ�શની �ગિતને �કુશાન કરનાર શરમજનક એવા ��ટાચાર �પી મહાદાનવને કોણ હણશે ?
��ટાચાર �પી અ�રુને હણવા માટ� આપણે પણ એક દ�વસેના �વી સેના તૈયાર કરવી પડશ.ે

�शखि�डन�ते
ये वसि�त भारते
धमा��त�रताः

�शखि�डव भी�म�य
रा���वनाशहेतःु ॥૬

મહાભારતમાં એક �ચ�લત કથા મળ� આવે છે. તે અ�સુાર મહાભારતના ��ુમાં કૌરવ પ�ના સેનાપિત િપતામહ ભી�મને પાડંવો �ારા
પરા�ત કરવા �બૂજ ��ુક�લ હતા. પણ ભી�મ એક �િત�ા બ� હતા ક� તેઓ કોઈપણ નાર� સામે પોતાના અ�-શ� ઉઠાવતા ન હતા.
તેનો લાભ લઈને પાડંવોએ અધ�નાર� અને અધ�નર �વ�પ િશખડં�ને આગળ ધર�ને ભી�મને પરા�ત કયા� હતા. આમ મહાભારતના
��ુમાં િશખડં� �ારા એક �ગુ-પ�રવત�ન થ�ું હ� ુ.ં  આ કથાના ઉદાહરણ �ારા કિવએ ���તુ તા�કામાં ભારત દ�શના િવનાશકારક
ધમ�પ�રવત�નની વાત ર�ૂ કર� છે. કિવ જણાવે છે ક� વત�માન ભારત દ�શમાં આવા િશખડં� �વા ઘણા લોકો વસે છે. �મના આગળ
આવવાથી ભારત દ�શ િવનાશ તરફ આગળ વધી ર�ો છે. િશખડં� �વા લોકોને આગળ ધર�ને ભારતમાં લોકો ધમ�પ�રવત�ન કર� છે.

પોતાના ભારતીય ધમ� સાથે અ�યાય કર� છે. તેનાથી સૌથી મો�ંુ �કુશાન ભારતની અખ�ંડતતાને છે. આ અખડં�તતા જોખમાય છે
તેનાથી કિવને ભાર� �ુઃખ થાય છે.

આમ ���તુ કા�યસ�ંહમાં વત�માન ભારતની સમ�યાઓ િવશે કિવ �ારા � િન�પણ કરવામાં આ�� ું છે તેના વાચંન-અ�યયન �ારા
આપણને પણ દ�શની સમ�યાઓ પર િવચાર કરવાની �ેરણા મળે છે. અને આ જ િવચારમાથંી નિવન કા��ત� ું સ�ન થાય છે. કોઈપણ
દ�શમાં થયેલી ��ેઠ કા��ત�ું મહ��વ�ું પ�રબળ તે દ�શ�ું સા�હ�ય સ�ન છે.

પાદટ�પ :

गुजरातगौरवलहर�, हायकू, १६ ॥१॥ प�ृठ-४९1. 

गुजरातगौरवलहर�, हायकू, १६ ॥६॥ प�ृठ-४९2. 

गुजरातगौरवलहर�, हायकू, १६ ॥८॥ प�ृठ-५०3. 

गुजरातगौरवलहर�, ता�का, १९ ॥१॥ प�ृठ-५३4. 

गुजरातगौरवलहर�, ता�का, १९ ॥२॥ प�ृठ-५३5. 

गुजरातगौरवलहर�, ता�का, १९ ॥१०॥ प�ृठ-५४6. 

REFERENCES :

गुजरातगौरवलहर�, क�व�ी डॉ. अबंालाल �जाप�त, �थम आव�ृत : २०१२

*************************************************** 

મકવાણા મનહર�ુમાર અ�તૃલાલ
એડહોક સ�ં�તૃ �ા�યાપક,
�ીમતી સી.સી. મ�હલા આટસ� &
શેઠ સી.એન. કૉમસ� કૉલેજ, િવસનગર

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue13/manhar.php

3 of 4 15-02-2016 23:45



C opyright © 2012 - 2016 KC G. A ll Rights  Reserved.   |   P owered By : Knowledge C onsortium of Gujarat

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue13/manhar.php

4 of 4 15-02-2016 23:45


