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ડૉ. �બાલાલ ��પિત ર�ચત ‘गुजरातगौरवलहर�ः’ કા�યસ�ંહ : એક પ�રચય

�ા�તાિવક :

      ડૉ.�બાલાલ ��પિત �જુરાતના સ�ં�ૃત કિવપરંપરાના ��ુુટાયમાન કિવ છે.  �વાત�ંયો�ર-�ગુના લોકિ�ય તેમજ કમ�ઠ
ડૉ.�બાલાલ ��પિતના �ય��ત�વ અને ક��ૃવ�ું િવ�ાનો �ારા ��ૂયાકંન કરાયે�ુ છે.  ડૉ.�બાલાલ ��પિત એ સ�ં�ૃત ઉપરાતં
�જુરાતી સા�હ�યમાં સ�ન કર��ુ છે. કિવ સ�ં�ૃત ભાષાનો મ�હમા �વીકારતાં જણાવે છે ક� �મ બધી નદ�ઓમાં એકમા� ગગંા� તેમ
સવ� ભાષાઓમાં એકમા� સ�ં�ૃતભાષા. કિવ સ�ં�ૃતભાષાને િવ�ની સવા��મ ભાષા માને છે. સ�ં�ૃતભાષા ��ુય, મ�રુ, અચલ, �વુ,

સરલ અને �દ�ય ભાષા છે તે સમ� ભારતવષ�માં ક��� �થાને રહ�લી ભાષા છે. ભારતની �ાદ�િશક ભાષાઓની તે માતા છે. િવવાદના
સદંભ�માં એ તા�રણી છે, એકતાની તે સારણી છે. તેમ કિવ�ું માન�ું છે. સ�ં�ૃત ભાષા ભારતીય સ�ં�ૃિત�ું �ળૂ છે, િવ�ની તમામ
ભાષાઓમાં તે� ું �થાન અને�ંુ છે. કિવને આ�મિવ�ાસ છે ક� ન�કના સમયમાં જ સ�ં�ૃતભાષા ભારતની રા��ભાષાના પદ� �બરાજશે.

આ�િુનક સ�ં�તૃ સા�હ�યમાં �દાન :

(૧) आ�मानसुधंानम ्
કા�યસ�ંહમાં કિવ પોતાનો જ�મ, ગામ, બાળપણ, અ�યાસના �દવસો, �વુાની અને પોતાની �યવસાિયક કારક�દ� સાથે પોતાનો
સઘંષ�મય સમય અને તેમાથંી પોતે સફર થયાનો �યે િવશે િવગતે ચચા� કર� છે.

(૨) स�ंकृत गीता�ज�लः
કિવએ ���તૃ કા�યસ�ંહમાં ૪૦ �ટલા �લોકોની રચના કર�લી છે. આ કા�ય �ારા િવિવધ ભાવ અ�ભ�ય�ત કરવામાં આ�યા છે. આ
કા�યમાં ભ��તભાવથી પ�ર�ણૂ� �તો�ો, મા��ૃિૂમવદંન, �જુરાતની ધરા�ું મહ�વ, મહા��ુષો�ું ક�ત�ન, ��ૃિતવણ�ન, �ેમ-�ૃગંારની
અ�ભ�ય��ત, િવયોગ-�યથા �ચ�ણ, સ�ં�ૃતની ગૌરવગાથા, િવિશ�ટ સ�ં�ૃિત, �મ�ું મહ�વ, નીિતિવષયક ��ૂતો, િવિવધ િવષયોના
��ૂતકો અને �યગંકા�યનો સમાવેશ કરવામાં આ�યો છે. (૩) गुजरातगौरवलहर� કા�યસ�ંહમાં કિવએ �જુરાતની સ�ં�ૃિત, ઐિતહાિસક
અને ભૌગો�લક પ�ર��થિતની ગાથા ર�ૂ કરતા િવિવધ કા�યોની રચના કર� છે.

(૪) �વ�ણ�મગીતાજં�લ (�જુરાતી)
‘�વ�ણ�મગીતાજં�લ’ કા�યસ�ંહમાં કિવએ ભારતીય અ��મતાની, �ી રામમ�હમાની તેમજ િવ���ુુ િવવકેાનદં, વીર ભગતિસ�હ અને
ગાધંીબા�નુે �જલી આપતા ગીતોની રચના કર�લ છે. અને તેમ�ું ગૌરવગાન કર�લ છે.

‘गुजरातगौरवलहर�’ કા�યસ�ંહ : એક પ�રચય

      આ�િુનક સ�ં�તૃ રચનાઓમાં �િસ� બનેલાં સ�ં�તૃ કિવતાના દર�ક પાસાઓં �વા ક� હાઈ�ુ, તા�કા, અછાદંસ, ગીત, ભાષાતંર
વગેર�નો સમાવેશ કિવએ કા�યસ�ંહમાં કર�લ છે. કિવએ એકવીશ �ટલી કિવતાઓ �ારા �જુરાતની રિસકતા, સ�ં�િૃત, ધીરતા, વીરતા,
�ગિત અને આજની સ�ય અને અન�ય િવશેષતાઓ�ું �ચ�ણ ક�ુ� છે. કા�યસ�ંહની સૌથી મોટ� કિવતા ‘ध�यो मद�यो गुजरातदेश’ માં
�જુરાતના ગૌરવ�ું વણ�ન ક�ુ� છે. �મ ક�,

सर�वती�स�धयुगुा�त�थायी
लोथलख�भातधलुावशेषः ।
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समागमः स�ंकृ�तनोझ�र�णां
ध�यो मद�यो गुजरातदेशः ॥
वेदे व�र�टो भवुने ग�र�टो

�हसंा�वरोधी ननु स�य�न�टः ।
सवा�नकुुलो वसधुाकुटु�बी

ध�यो मद�यो गुजरातदेशः ॥

      સર�વતી અને િસ��ુ સ�યતા�ું ક���વત� �જુરાત લોથલ અને ધોળાવીરાના ઉ�ખનનમાં �ાચીન ગૌરવ અ�ભ�ય�ત કર� છે.

�ાનમાં વ�ર�ઠ તથા �વુનમાં ગ�ર�ઠ, �હ�સાિવરોધી આ �જુરાત બધાને અ��ુલૂ અને વ�ધુાને �ુ�ુ�બ માને છે. તે સા�હ�ય, િવ�ાન
અને કલાની િશ�ામાં ��ુત છે. સાથે વેપાર અને ખેતી પણ અહ�ની �ગિત પર છે. કિવને સાબરમતી, તાપી, બનાસ, મહ� અને
નમ�દાના પાણીથી �જુરાતને ��ુઠ થયાની ચચા� કર� છે. ��બકા શ��તપીઠ, પાવાગઢ�ું કાલી તીથ�, શ�ુજંય �ન તીથ�, સોમનાથના
સોમે�ર, �ારકાના યોગે�ર �ી��ૃણ અને ડાકોરના રણછોડ�ના મ�ંદરની ચચા� કર� છે.

કા�યસ�ંહમાં કિવએ �જુરાતના લોક�િસ� લોકગીતો અને ગરબાઓ �વા ક� आि�वनमासे।, अहं �वाहरवनम ् ।, पातु �वां �शवापाव �ती ।,
ल�नो ल�नो रे ।, मम र�यातः ।, प�ृछ�त राधा ।, दरेु नगरं खलु दरेु नगरम।् અને माधवः �वा�प नाि�त मधवुने । વગેર�� ું સ�ં�તૃમાં
ભાષાતંર કર�ને તેનો �ળૂ તાલ અને લય �ળવવામાં કિવ સફર ર�ા છે. ‘सा पातु मां शारदा’  કિવતામાં કિવએ દ�વી સર�વતીની
વદંના કર� છે. અને ‘�व�ण�ुव�पम’् રચનાના ૧૬ પ�ો �ારા કિવએ ભગવાન િવ��નુા િવિવધ અવતારો�ું ભ��ત ભાવ�ણૂ� વણ�ન ક�ુ�
છે. �મ ક�,

वकुै�ठवास�च जले शयानं
भ�तानरु�तं कमला�वभ�तम ् ।

�न�यं वस�तं �दयार�व�दे
स�य�व�पं भज �व�ण�ुपम ् ॥

‘भारतगौरवम’्  નામની કિવતાના ૭ પ�ોમાં કિવએ ભારતના �વૂ� રા��પિત તથા �િસ� વૈ�ાિનક િમસાઈલમેન ડો. એ.પી�. અ��ુલ
કલામ સાહ�બની �શસંા ગાઈ છે. ‘अ�ना�टपद�’  કિવતામાં અ�ા હ�ર��ની �શ��ત ગાવામાં આવી છે. ‘भारते स�ंकृतम’्  નામની
કિવતામાં ૫ પ�ોમાં કિવએ સ�ં�તૃ ભાષાનો મ�હમાગાન ગાયો છે.

वस�यसशंोधकं �द�यताबोधकं
ब�धतुापोषकं रा��सयंोजकम ् ।

देशभाषामलू ं �व�वभाषाकुलं
भतूले चामतृं वध �तां स�ंकृतम ् ॥

      કિવ કહ� છે ક� સ�ં�તૃભાષા સ�ય�ું સશંોધન કરનાર� ભાષા છે. સ�ં�તૃભાષામાં લખાયેલ વૈ�દક સા�હ�યમાં હંમેશા સ�ય જ સેવાયે�ું
છે. તેના �ારા જ સ�યનો સચંાર થાય છે. આ ભાષા �દ�યતાનો બોધ આપનાર� છે. સ�ં�તૃ ભાષાના અ�યયનથી �દ�યતાનો ચમકારો
શર�રને રામંા�ચત કર� છે. � બોધ અ�ય જ�યાએ �ુલ�ભ છે તે �દ�યતાનો બોધ અપ�ણ કરનાર� સ�ં�તૃભાષા જ છે. તે ભાઈચારાને
પોષનાર� છે. સ�ં�તૃભાષાથી બ�ંતુાને ન�ું જોમ મળે છે. તેથી તેનાથી મજ�તુ રા���ું િનમા�ણ થાય છે. બ�ંતુાના �ણુથી સ�ં�તૃભાષા
રા��ને જોડનાર� છે. ભારત દ�શની બધી જ ભાષાઓના �ળૂ સ�ં�તૃ ભાષામાં છે. તેમ તે દર�ક �ય��તની વાણીથી સમ� રા��નો સયંોગ
કર� છે. અને િવ�માં � બધી ભાષાઓનો િવકાસ થયેલ છે. તેમાં એક શ��તમાન ભાષા�ુળ સમાન આ સ�ં�તૃભાષા ��ૃવી વાસીઓને
અમરતા આપનાર� અ�તૃ સમાન છે. તેવી આ સ�ં�તૃભાષા હંમેશા ��ૃ� પામો.

      કા�યસ�ંહના ૧૭ હાઈ�ુ પ�ો �ારા કિવએ ભારતના તે યથાથ� �વ�પ�ું �ચ�ણ ક�ુ� છે, �નો િવચાર આવતાં જ દ�શભ�તોના
મનમાં અનેકો �ુઃખ પેદા થાય છે. �વા ક�,

बालकाः न�नाः
�छादयि�त शर�रं

रा���वजेन ॥
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पाके �स�ूत-

रातंकवा�दना�च पीडा भारते ॥

      ‘�श�ा स�तपषृता’ આપેલ શીષ�ક કિવતામાં િશ�ા પ�િતમાં પોતાના ઈિતહાસ�ું �ાન, �વન ��ુ�ત સ�ંામની ગાથા�ું �મરણ,

�વનના ��ૂયા�ં ું પાલન,  ભારતીય વૈ�ાિનક િશ�ણ અ�સુધંાન,  સ�ંણૂ� ભારતદ�શમાં એક જ િશ�ા સ�ંહતા�ું પાલન,  સ�ં�તૃ�ું
અિનવાય� �પથી પઠન અને �વદ�શી ધમ��ું પાલન �વી અનેક ચચા�ઓ િવિવધ પ�ો �ારા કરવામાં આવી છે. ‘हे ��ये’ નામની કિવતા
�ુગંાર �ણૂ� છે. વસતંના આગમન પર પોતાની �યા�ુલતા�ું િનવેદન કિવએ પોતાની િ�યા સામે ક�ુ� છે.

      ૧૦ તા�કા છંદના મા�યમથી કિવએ િવિવધ િવષયો પર �ભુાિષત િવધાનો ર�ૂ કયા� છે. તેમજ િવિવધ દ� �યોની �બ�બ યોજના પણ
જોવા મળે છે. કિવએ વત�માન સમય પર �યગં બાણ પણ છોડ�ા હોય તેમ લાગે છે. �મ ક�,

प�तताः पा�े मधनुः
�पपी�लकाः �पबि�त मधु

मध�ुन �नम�ना वा
स�पीय�ते मधनुा ॥

      સસંારમાં દર�ક માણસને તેમની મર� �માણે �વન �વવાનો અિધકાર છે. પણ તેની મર� એવી ન હોવી જોઈએ ક� એજ મર�
તેનો નાશ કર� નાખે. પોતાના �વનના ઉ�ાર માટ� દર�ક મ��ુયે દર�ક કાય� સમ�-િવચાર�ને કર�ું જોઈએ. તેના ��યાઘાતો સામે ક�વા
પડવાના છે તેનો િવચાર કાય� આરં�યા પહ�લાં કરવાં જોઈએ. સમાજમાં રહ�લો કોઈ મ��ુય દા��ું સેવન કર� છે. પણ વા�તવમાં તે
દા��ું સેવન નથી કરતો, પણ દા�ુ તે�ું સેવન કર� છે. કારણ ક� દા� પીવાથી તેને આિથ�ક અને સામા�જક ર�તે ઘ�ું �કુશાન વેઠ�ું પડ�
છે. તેની સવ� �કારની સપંિ�નો નાશ થાય છે. તેનાથી તે પાયમાલ અને બદનામ થાય છે. ���તુ તા�કામાં કિવ તેવા માણસોને તે�ું
�ુ�ટ કાય� ન કરવાની �ેરણા આપે છે. તેના માટ� કિવ ક�ડ��ું ઉદાહરણ આપે છે. મધના પા�માં પડ�લી ક�ડ� મધ પીવામાં મશ�લૂ છે.

તેને મધ પીવામાં અનહદ આનદં આવે છે. પણ તે ધીર�-ધીર� મધના પા�માં �ુબી �ય છે. તેને બહાર નીકળવાનો કોઈ ર�તો હોતો
નથી. પ�રણામે � મધ પીવામાં તેને આનદં મળતો હતો તે મધમાં �બૂી જવાથી જ તે�ું ��ૃ�ું થાય છે. આ પરથી કિવ સકં�ત કર� છે ક�
સસંારમાં ફ�લાયેલા િવિવધ �યસનો આજના �વુાધનને મધ �વા લાગે છે. પણ સમય જતાં આજ મધ �વાં લાગતાં �યસનોમાં તે �બૂી
�ય છે. અને પોતાનો સવ� ર�તે િવનાશ નોતર� છે. તો આવા ઝડપી �ખુ આપતા �યસનોથી મ��ુયે હંમેશા �ૂર રહ�� ું જોઈએ.

      ‘भारतं भारतम’् નામના કા�યમાં કિવએ ભારતના ક�યાણની કામનાની સાથે તેની રમ�ણયતા�ું �ચ�ણ ર�ૂ ક�ુ� છે. કિવ જણાવે છે
ક� િવ�ના તમામ દ�શોમાં ભારત એ �ાનથી �કાિશત છે. સમ� �મૂડંલ પર �ાનનો �કાશ ભારત ફ�લાવે છે. િવ�ને �કાિશત કર� ું
�ાન�બ��ુ ભારતમાં ઉ�ભવે છે. છે�લી કિવતા ‘भारतीय �श�णम’्  માં કિવએ ભારતની િશ�ા પ�િતની મહ�ા ગાઈ છે. કિવ ���તુ
કા�ય �ારા ભારતીય િશ�ણને અપનાવવાનો માગ� �ચૂવે છે. અને સમ� રા��ની ઉ�િત માટ� ભારતીય િશ�ણની સવ�પ�રતા �વીકાર�
છે.

સમાપન

      કિવની કા�યસ�ંહમાં છંદ યોજના પરંપરાથી થોડ� �ુદા �કારની છે. સ�ંણૂ� ભાષામાં કિવની �વત�ંતા જોવા મળે છે. આમ કિવ�ી
ડો.  �બાલાલ ��પતીએ  ‘गुजरातगौरवलहर�’  કા�યસ�ંહમાં િવિવધ િવષય આધા�રત કિવતાઓ �ારા વત�માન �જુરાત સ�ં�તૃ
સા�હ�યમાં પોતા�ું યોગદાન આપેલ છે.
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