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જગદીળ દલેની કવલતાભાાં વ્મક્ત થત  ાં ડામસ્રયક સાંલેદન 

‘ડામસ્યા’ વજં્ઞા જેના ંમળૂમા ંફે ભમૂભભા ંયામરેા ંછે, તેલી વ્મક્તત કે પ્રજા ભાટે પ્રમજામ છે. લી, આ 
વજં્ઞાભા ંએક જગ્માએથી ઊખડીને નલી ભમૂભભા ંયાલાન અથથ વકેંત યશરે છે; તેભા ંતે ભમૂભ, તેની આફશલા, 
ખયાક, ાક, વભાજ, વસં્કૃમત કે બાા વાથે અનકુૂતા ન વધાતા,ં તેભાથંી જન્ભત વઘંથ જ ડામસ્યાના 
બાલને જન્ભ આે છે. આજે કાાતંયે આ વજં્ઞા રયલતથન ાભીને નકયી, વ્મલવામ, સ્લ-મલકાવ કે અન્મ કઈ 
કાયણવય મૂ લતન કે દેળ છડીને યદેળ લવેરી પ્રજા કે વ્મક્તત ભાટે પ્રમજાઈ યશી છે. મેૂ એક આખી પ્રજા 
ભાટે આ વજં્ઞા લયાઈ શતી તે શલે ભાત્ર કઈ એક વ્મક્તત મલળેને ણ રાગ ુડી યશી છે. મૂભા ંજે કેન્રથી 
ચ્યતુ થમાની, લતનથી મલચ્છેદ થમાની કે લેયમલખેય થમાની ક્સ્થમત શતી તે આજે પ્રમજાતી વજં્ઞાભા ંઅદૃશ્મ 
થતી જામ છે.  

ગજુયાતી ડામસ્યા સ્લૈચ્ચ્છક ડામસ્યા છે, દેળ છડલાનુ ંપયભાન કે હુકભ નથી. એટરે જ્યઈુળ(મહદૂી) 
પ્રજાએ તાના મૂથી ઊખડીને ફીજે યાલાની અનબુલેરી વ્મથા કે લેદના અશીં નથી, તેભ છતા ં લતન 
છડતા ં તેની વાથેની સ્મમૃતઓ કે ચૈતમવક નાત અતટૂ યશ ે છે, તેભજ યદેળભા ં સ્થામી થલા ભાટે જે વઘંથ 
અનબુલામ છે તે ડામસ્રયક ફનીને ઉવી આલે છે. સ્લદેળને છડલાની અને યદેળને અનાલી ન ળકલાની 
ક્સ્થમતભાથંી વજાથત ભનવઘંથ કે ભનલેદના અને યદેળભા ં સ્થામી થલા છતા ં તાની મૂભમૂભ, બાા કે 
વસં્કૃમતની, અતીતની સ્મમૃતઓને કાયણે યદેળભા ંઅનબુલાત યામાણાન બાલ જ ડામસ્યા ફનીને ઉવી 
આલે છે. આલી રયક્સ્થમત લચ્ચે ડામસ્યાના વજૉકે આઓખ ઊબી કયલાની શમ છે.  

  ‘ઠંડ સયૂજ’ અને ‘વાતે અશ્વ ળધે સયુજ’ જેલા વગં્રશ જગદીળ દલે ાવેથી પ્રાપ્ત થામ છે. તેભના આ 
વગં્રશભા ં પ્રગટ થત ુ ં ળિટનનુ ં બાલમલશ્વ, લાતાલયણ તેભજ યદેળી વભાજ અને ગજુયાતી વભાજ લચ્ચેની 
ળબન્નતા દ્વાયા વાસં્કૃમતક બેદને લાચા ભી છે. તેભના વગં્રશનુ ંળીથક જ વ્મગં્માથથ સચૂક છે, જે વ્મક્તત તેજસ્લી, 
દાશક સમૂથના પ્રદેળભાથંી આલતી શમ તેને ઇંગ્રેન્ડભા ંદેખાત સયૂજ ઠંડ જ રાગે તે સ્લાબામલક જ છે. તેભની 
યચનાઓભા ંભાત્ર અબાલ કે ઝૂયાાની જ લાત નથી, ણ તમાનંા ગજુયાતીઓ-બાયતીમની યીત-બાત, તેભન 
યદેળીઓ કે દેળીઓ વાથેન લશલેાય, અતીત અને વાપં્રત લચ્ચેન વઘંથ, યદેળભા ંલેઠલ ડત વાભાજજક-
વાસં્કૃમતક-બોગળરક ળબન્નતાન કે ખયાક-ક-યશઠેાણ આદીન વઘંથ અશીં કાવ્માતભક યીતે ઉવી આલે છે.  
 તેભની ‘યમલ-કમલ યમુત’, ‘વાતે અશ્વ ળધે સયૂજ’, ‘ઠંડ સયૂજ’ લગેયેભા ં ળિટનની બોગળરક-વાભાજજક 
તેભજ વાભાજજક-વાસં્કૃમતક રયલેળની છળફ અંરકત થઈ છે. તે જે પ્રદેળભાથંી આલે છે તમાના ં સમૂથ કયતા ં
યદેળભા ંઅનબુલાત સમૂથ જુદ જ છે. આ જુદાણાની મલળબન્ન અથથછામાઓ વ્મજંનાતભક યીતે યજૂ થઈ છે. 
જેભકે-  
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 અર ઝર દેખાત સયૂજ 
 કા સયૂજ ધ સયૂજ 
 કદી ન જમ યાત સયૂજ 
 કદી ન એ ભદભાત સયૂજ 

 કાડડફડડનાાં ફકસે ફેસી  
 ટાઢ ટાઢ કાયે સયૂજ 
 છાાઓની લચ્ચે ેસી  
 ળયીયને સાંગે સયૂજ  
 ‘હુ ંગજુૉય રડંનલાવી’ કાવ્મભા ંયદેળભા ંયદેળીઓ ત ઠીક, જેને તાના કશી ળકામ તેલા ગજુયાતીઓ 
તયપથી થતી અલગણનાના વકેંત ડામસ્યા કમલતાભા ંનલીન રયભાણ યચે છે. જુઓ-  

    ‘….જી હા / હ ાં બાયતથી આવ ાં છાં / આ જેને ઈન્ડડમા કહ છ, / લી હ ાં / 
    લામા આરિકા ણ નથી / અયે યે, /  ત ત આન  નહીં ? / નહીં ?’ 

 આ જ કાવ્મભા ંયદેળભા ંયશલેા છતા ંતમાનંી યીતબાત કાવ્મ નામકભા ંપ્રગટી નથી, તેભજ તાની જાતને 
યદેળની યીતબાતથી અળરપ્ત યાખતા કાવ્મ નામકની ફાઘાઈ અને ધીભે ધીભે તેભા ંબી જલાળેના વદંબથભાથંી 
વ્મતત થતી લ્રતતા નલીન અથથલત્તા ધાયણ કયે છે. આણા ં દેળીઓન યદેળભા ં વ્મલશાય કેલ છે તેનુ ં ળચત્ર 
જુઓ – 
  ‘ટયફૂ’ભાાં ગયદીભાાં ધક્ક ભાયી / છી ‘એક્સ્ય ઝ ભી’ કહતેાાં, / ફસભાાં ગને ગ અડાડી / છી 
‘સયી કહતેાાં’/ ાટીભાાં પ્રેટભાાંથી કેક સીધ ાં ઉાડી રઈ / થેંય ાં કહતેાાં / આબાયના સહજે ણ બાય લગય / ‘ય  
આય લેર કભ’ કહતેાાં / આલડી જળે ધીભે ધીભે / સભાજભાાં હાતા બતા થતા જલાથી!’  
 તેભની ‘ળિટનના ગજુયાતીનુ ંઆતભમનલેદન: નલા લયવે’, ‘વદી ગયુ’ં, ‘ફટન દફાલ’, ‘ખારી ખખા’ં, ‘જયા 
સધુય’, ‘શટ્ટાકટ્ટા થઈ ગમા યદેળભા’ં, ‘કતૂય અને ળફરાડી રડંનભા’ં, ‘ગજુયેજી’ જેલી યચનાઓભા ંવ્મતત થત 
ડામસ્યાન બાલ નોંધાત્ર ફન્મ છે. ‘ઢતી વાજં’ યચના બાયતીમ વલંેદના અને વાભાજજક-વસં્કૃમતક 
રયલેળના વદંબથભા ંઆસ્લાદ્ય નીલડી છે. નલી જગ્માએ સ્થાતંય કમાથ છી ણ તાની મૂ ભમૂભ વાથેનુ ં
ચૈતમવક જડાણ અતટૂ યશ ે છે. તે ળયીયથી બરે યદેળભા ં લવલાટ કયતા શમ ણ ભનથી-આતભાથી ત 
તાના દેળભા ંજ છે; તમાથંી કદી દૂય ગમા જ નથી એ બાલ તાની ભાતભૃમૂભ વાથનેા આતભીમ જડાણન ે
અળબવ્મતત કયે છે. મલનદ જળીના ળબ્દભા ંકશીએ ત “કમલ તાનુ ંદેળાતંયણ મલવયી જામ એ શદે મનજભમૂભનુ ં
લગણ અનબુલે છે. ણ ખફૂી ત એ છે કે અશીં ભમૂભન વકેંત ક્યામ નથી.”1 યદેળભા ંયશીને ણ તાની 
વસં્કૃમત, વસં્કાય કે યીત-રયલાજ અંગેનુ ં આ બાલળચત્ર બાયતીમ મલૂ્મ, યંયા અને તેના લબૈલ લાયવાન ે
પ્રગટાલે છે. આ ફધાન યદેળભા ંઅનબુલાત વતત અબાલ ડામસ્રયક વલેંદનને ઉજાગય કયે છે. કાવ્મન 
અંત વ્મજંનાતભક ફન્મ છે.  

                                                           

1. વાતે અશ્વ ળધે સયૂજ-જગદીળ દલે .ૃ 11  
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 ‘ઢતી સાાંજ / ત  રસી-ક્યાયે પ્રગટત ઘીન દીલ / દૂયના ભાંરદયની આયતીના ઘાંટાયલના સયૂ / 
જૂાઘયભાાંથી પ્રગટેરી ધૂસીની સ ગાંધને લહતેી લાય રહયી / હરકબમાડ કાંઠે બજન ગાતી ભાન બાલવલબય 
ધ્લવન / ાકગહૃથેી કતડવ્મયત ગરૃહણીનાાં કાંકણન આલકાયત નાદ / બાખરડમાબેય દડી આલતા વળશ ના ગની 
ઝાાંઝયીન સાદ / સ્લય અને સ ગાંધન ાં અન ભ વભરન... / આ ઘયભાાંથી હ ાં ક્યાાં ફહાય જ ગમ હત!’   

   ‘વદી ગયુ’ંભા ંયદેળની યીત-બાત અને જીલનળૈરી વાભે બાયતીમ જીલનળૈરીને મકૂતા ંએભાથંી વ્મતત થત 
વ્મગં વ્મજંનાતભક ફન્મ છે. ખયાક-કના વદંબોભાથંી ાભત ફે વસં્કૃમત લચ્ચેન બેદ કરાતભક યીતે યજૂ 
થમ છે. જીલામેરા જીલનની સ્મમૃતઓ લતથભાન જીલનની મલડફંનાઓને કેલી યીતે લાચા આે છે; અથલા ત 
નલીન રયવયભા ંભાનલી તે તાને કેલી યીતે ફદરે છે, અને તેભ કયલા ભાટે કેલા ંવભાધાન કયલ ડે છે 
તેનુ ંવ્મજંનાવબય ળચત્ર અશીં તદી બાાભા ંઅંરકત થયુ ંછે. જુઓ- 

    ‘આણને ત બૈ, સદી ગય ાં રાંડન! / આ હેંગય જેવ  ળયીય, /ઉય કડાાં ટીંગાડીએ ત્માયે જયાક નજયે ચડે. / 
ઈંરડમાભાાં ત બૈ / બ ળળટડ  ને ેડટથી લધ  કશ ાં ેયામ જ નૈ ને / અંદાદભાાં ગયભી ચેટરી! /વ રન કડાાં ત / 
ઘારી ભેરલાનાાં / ડાભયની ગીઓભાાંમ નાખીને. / ઐત / વ રન અંદયલેય, ઉય સ્લેટય રાાંફી ફાાંમન ાં, /ને 
છી ગયભ ખભીસ, / ાછાં સ્લેટય નાંફય ફે, / ને જેકેટ / ને ાછ ઉય ધગરડમા જેલ કટ / ગે ભપરય ને 
ભાથે કાનટી! / ને આવ ાં જ નીચે / જાાંગગમ ને ચડ્ડી  / ઉય એ... ને ગથી કેડમહ ધીના ભજાાં, / છી ગયભ 
ાટલનૂ / જાડા બ ટભજાાં / લા બૈ લા! / આ રડરના લજન કયતાાંમ કાડન ાં લજન લધી જામ! / (ને ઈન્ડડમાથી 
રાલેલ ાં ચાટલ ાં / હાલ નાન ાં ડે ભને આખ જલા!) / એમ ભાબ ડે ભાબ! / હ ાં હભજ્મા?  /(નૈ ત ટાઢે થથરયમે 
ટાઢે)  

કાવ્મન અંત વ્મજંનાવબય ફન્મ છે. ળચત્તભા ંડેરી લતનની સ્મમૃતઓ અતીત અને વાપં્રતને તરુનાલે છે 
તમાયે એભાથંી ેદા થત રયક્સ્થમતજન્મ લેદનાન ડઘ ડામસ્યાના બાલને લધાયે તીવ્ર ફનાલે છે. જેભકે-  

‘ઈ ફધ ાંમ હાચ ાં, ણ ગભે ઈ ક, / ફફરીની ફા યટરા ને ભયચાાંન  ાં અથાણ ાં / ફપ્યના રાલતી’તી 
ળેતયે / ઈ યૈ યૈને હાાંબયી આલે તાંઈ.....’ 

‘ભેઘધનુના વાત યંગ’ ણ તેભની બાલવબય યચના છે, જેભા ં ‘હુ ં બાયતલાવી ગજુૉય ળિટનલાવી’ની 
ઓખ યુલાય થઈ છે. યદેળભા ંયહ્યે યહ્યે ણ ભનથી તાના અતીતભા ંજઈ ચડતા કાવ્મનામકના ંચૈતમવક 
રયભાણ ડામસ્રયક બાલને ષુ્ટટ આનાયા ંનીલડ્ા ં છે. વભગ્ર યચનાભા ંભાત ુ ંગજુયાતી લાતાલયણ અને 
વાસં્કૃમતક વદંબથ વાથે મકૂામેર ળિટનના અનેક યંગ કાવ્મતભક અથથવકેંત પ્રગટાલે છે. ળયીય બરે ઇળરિંગ યડે 
ઘભૂત ુ ંશમ ણ ભન ત મુફંઈની ળેયફજાયભા,ં અભદલાદની યતનભા ંબભે છે. થેમ્વ નદીને જઈને કમલને 
ગગંા, મમનુા, વયસ્લતીનુ ંસ્ભયણ થામ છે અને મલળા ચચોને જતા ંદ્વાયકાનુ ંભરંદય, ાળરતાણાના ંજૈન ભરંદય, 
ાયવીઓના આતળદેયા,ં અમતૃવયનુ ંસલુણથ ભરંદય, વાયનાથની બદુ્ધની મમૂતિઓ નજય વભક્ષ ઉવી આલે છે, 
યંત ુકાવ્માન્તે મલશ્વ ભાનલી ફનલાની અળબપ્વા પ્રગટ થામ છે તમાયે સ્લદેળ અને યદેળ લચ્ચેન જે બેદ શત 
તે ભરૂાઈ જામ છે. જુઓ-   
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     ‘...ફન ાં હ ાં વલશ્વભાનલી/ ક્ષણબય/ હ ાં/ બાયતલાસી ગ ર્જય/ ગિટનલાસી!’ 

 ‘ગજુયેજી’ભા ંયદેળ ક્સ્થત ગજુયાતીઓની લણથવકંય બાા પ્રમજન વાભેન કટાક્ષ મકૂામ છે, ત ‘જયા 
સધુય’ભા ંયદેળી યીતબાત અનાલલા વાભેન કટાક્ષ વ્મજંનાતભક ફન્મ છે. જેભકે-  

  ‘બાઈ જગદીળ, જયા સ ધય!/ આ ટેમ્સ નદીને કાાંઠે યહીને ીએ ગાંગાજ!/ જયા સ ધય! / સ ધય જયા, ળીખ, 
ઈસ્ત્રીલાા કડાાં હયે, / સેડટફેડટ છાાંટીને થડ ાં ભ ય ક્રીભ ાથય, / જયા સ ધય!/ ને કટકટ થકે યાખે છે એને 
અહીં કહ ેછે જેકેટ, / ને બટૂ નહીં, શઝૂ હયેે છે ત  ાં, ભટા હમ તે છે બટૂ./ કડ કાનની બટૂ, જયા સ ધય! / સેવલિંગ 
કયવ ાં યજ, બરે ના યજે ડહામ..’   

 ત ‘ટહુક’ભા ંભાનલની ફધંન અને મલમલધ લાડાઓભા ંયુામેર રયક્સ્થતી વાથે મતુત ખંીની જાતન 
મનદેળ ખયા અથથભા ંડામસ્રયક ફની યશ ેછે. 

 ‘ેરી ાંખીની જાત એની કયલી ળી લાત,/ નથી ધભડ, નથી લાડા, નથી ાંથ કઈ થડા/ ફસ ઉડવ ાં ને 
ચણવ ાં ને ચણવ ાં ને ઉડવ ાં/ લચ્ચે લચ્ચે તોકીને ગગન બયી દેવ ાં/ એને ઓછાં ક્યાાં આબ અને નલખાંડ ધયતી/ તમ 
ભાના ખાભાાં સાાંજે સભાવ ાં/ ને / હલે  ાં રકયણ જ્માાં ટોક કયે ત્માાં ાાંખ ભયડીને થવ ાં ફેઠા..’ 

 તેભની ાવેથી ભતી ગાધંીજી, વયદાય મલમક યચનાઓ વાપં્રત વભમભા ંવભગ્ર મલશ્વ જે રયક્સ્થમતભાથંી 
વાય થઈ યહ્ુ ં છે તે ભાટે આલા લૈમશ્વક પ્રમતબા ધયાલતા નેતાઓની ખટ લતાથમ છે તેલ લવલવ લૈમશ્વક 
ડામસ્યાન મનદેળ કયે છે. વભગ્ર યીતે જતા ંજગદીળ દલેની યચનાઓ બાલ, બાા અને અળબવ્મક્તતની દૃષ્ટટએ 
ધ્માનપ્રદ ફની છે.   

સાંદબડ સગૂચ  
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II. અભેરયકલાવી કેટરાક ગજુયાતી વજૉક, ભધસુધૂન કારડમા, ગજુયાત વારશતમ અકાદભી, ૨૦૧૧ 

III. ડામસ્યા અને ન્ના નામકની કમલતા- વંા. નતુન જાની, શ્રી ના. દા. ઠા. ભરશરા મલદ્યાીઠ- મુફંઈ, 

૨૦૦૭   

IV. ડામસ્યા મલબાજન અન ેમવિંધી ડામસ્યા વારશતમ, નતૂન જાની, ‘તથામ’ ભાચથ-ભે, ૨૦૧૦  

V. ળિટનભા ં ગજુયાતી ડામસ્યા: ઐમતશામવક અને વાપં્રત પ્રલાશ, ભકયંદ ભશતેા, મળયીન ભશતેા, મલશ્વ 

ગજુયાતી વભાજ, અભદાલાદ, ૨૦૦૯ 

VI.  ળિટનભા ંગજુયાતીઓ, પ્રલીણ ન. ળેઠ, જગદીળ દલે, ગજુયાત વારશતમ અકાદભી, ૨૦૦૭  

VII.  ળિરટળ ગજુયાતી ડામસ્યા કાવ્મધાયા, વંા. ડૉ. ફલતં જાની, ાશ્વથ બ્બ્રકેળન, ૨૦૧૪  
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VIII. Global Indian Diaspora (history, culture and identity) Ed. Ajaykumar sahoo and laxmi narayan 

kadekar, Rawat Publications, jaipur, 2014 

IX. Indian Diaspora and translationalism, Ed. Ajaykumar sahoo and micheel baas,Rawat Publicationsj 
aipur, 2013 

X. Indian Diaspora, Riocha Dewani, books Enclave, jaipur, 2013 
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               ***************************************************************************** 
 

ડૉ. યભેળ ચોધયી  
આમવસ્ટન્ટ પ્રપેવય 
અનસુ્નાતક ગજુયાતી મલબાગ  
વયદાય ટેર યમુનલમવિટી 
 

Copyright © 2012 - 2018 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 


