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ગજુયાતી દલરત કવલતા  

પ્રા. સવિતા સી. પટેલ 

શ્રી અંફાજી આર્ૌ્વ કૉરજે,અંફાજી 

       ગજુયાતભાાં  દલરત વાહશત્મ અંગેની વબાનતા ભશાયાશરને 
અનવુયીને આલી એક યીતે કશીએ ત એ હયસ્ષથવત મહુકતનુાં એક 
વલવળશટ વાભાજજક આંદરન છે. આ કરાવર્જન તાના આગલા 
વભાજજક હયલેળભાાં શ્વવીને તાના જ રશાભાાં કરભ ફીને 
તાનાાં અનબુલની ષલાનભુવૂતને ષશટ ણે વનિઃળાંક હૃદમષળી 
અનભુવૂત અલબમકત કયી છે. જ્મવતફા ફૂરે અને ફાફાવાશફે 
આંફેડકય જેલા ભશાનબુાલની પ્રત્મક્ષ પે્રયણા અને વત્લળાી 
વાહશત્મકાયની પ્રવતફદ્ધતાએ આંદરનની પ્રબાલકતાનાાં મૂભાાં 
શતા. 
        ઈ.વ.૧૯૬ભાાં ડૉ. આંફેડકયનાાં અલવાન પ્રવાંગે વાંખ્માફાંધ 
અંજલરકાઓ નાની ભટી વિકાઓભાાં પ્રગટ થમેરાાં. ત્માાંથી દલરત 
કવલતાન પ્રાયાંબ થમ એભ કશી ળકામ. આભ ગજુયાતી દલરત 
વાહશત્મન પ્રાયાંબ દ્ય યચનાઓથી થમ. અનેક દલરત કવલઓએ 
તાની મથા, વલાદ અને આક્રળને દ્યના ભાધ્મભભાાં 
અલબમહકત આલા ભાાંડી. વલવલધ વાભાવમકભાાં દલરત વાંલેદનાને 
મકત કયતા કવલતાઓ પ્રગટ થલા રાગી. દલરત િકાયએ 
મખુ્મત્લે દલરત વાભાવમકભાાં રેખ રખી વત્મ શકીકતને પ્રકાળભાાં 
આણી. ગજુયાતી દલરત વાહશત્મભાાં વાભાવમકભાાં ષલાબાવલક યીતે 
કવલતાનુ ાં ખેડાણ વવલળે થયુાં છે. 
          ભધ્મકારીન ગજુયાતીભાાં કવલ નયવવિંશ ભશતેા આત્ભજ્ઞાની 
બકત અષવૃમ લગ્ના રક વાથેના ભાનલીમ વાંફાંધના કાયણે 
વાંઘ્ થમાની ઘટનાનુ ાં આરેખન આત્ભચહયિાત્ભક દભાાં છે. 
આજથી ૦૦ લ્ લેૂ આ અષવૃમ વભાજને ભાનલીમ 
અલબગભથી આગલી ફેહપકયાઈથી મદુ્દા વાથે અનામ છે. જે 
ઈવતશાવની અદ્વિતીમ ઘટના છે.  
           ‘એલા યે અભે એલા યે.... ’ (નયવવિંશ ભશતેાની 
કામકૃવતઓ) ગ્રાંથના આ દભાાં અષવૃમ વાથેના નયવવિંશ ભશતેાનાાં 
બહકત વાંફાંધથી નાગયી ન્માત વાથે વર્્જમેરા સકૂ્ષ્ભ વાભાજજક 
વાંઘ્નુ ાં લાષતલદળી આરેખન છે. ત કવલમિી ભીયાાંએ ગરુુદે 
વાંત યહશદાવન ષલીકાય કમો છે. તે ભીયાાંએ એક દભાાં ગાયુાં  છે.  

   “યશીદાવ ચેરી ભીયાાંફાઈ એભ ફલમાાં, યાણા 
ભાયે કયલ વાધ ુકેય વાથ, યાણા યાજ.,” 

        ભીયાાં ગરુુ વાંત યહશદાવના ષલીકાયન આલા અનેક દભાાં 
ઐવતશાવવક યુાલ ભે છે. પ્રખય જ્ઞાનભાગી કવલ અખાએ છપ્ાભાાં 
ર્જવતલાદી ભાનવવકતા ય પ્રશાય કમો છે.  

         આ ભધ્મકારીનયગુના અષવૃમ વભાજનાાં જ કવલઓ જેભ 
કે દેલજ્ઞ કવલ નાકય, વિકભ વાશફે, બીભ વાશફે, દાવી જીલણ, 
ડુાંગયયુી, વલેથાનાથ, તેર્જનાંદ ભશાન તસ્ષલનીઓભાાં આઈ ચેશય, 
વાધ્લી યતનફાઈ લગેયે નોંધાિ છે. યાંત ુઆ ભશાત્ભાઓથી 
આમરૂ વભાજહયલત્ન ન થયુાં. 
       લી, અલા્ચીન યગુભાાં કવલ નભ્દનાાં ‘હશન્દુઓની ડતી’ 
ભશાકામના પ્રમગભાાં ર્જવતલાદને જ કાયણભતૂ ભાન્મ છે. 

‘ખયે ઊકયડા નીક, નક્ ર્જણે તે ભશર’ 
        ય૦ભી વદીભાાં ભશાત્ભા ગાાંધીજીના દલરત-ળવત પ્રત્મેના 
લાત્વલમ બાલથી વશાનભુવૂત અને શભદદીના લચિણ જલા ભે છે. 
જેભાાં કવલશ્રી ઉભાળાંકય જી, સુાંદયમૌ, ઝલેયચાંદ ભેઘાણી, 
યા.વલ.ાઠક, પ્રશરાદ ાયેખ, દળ્ક, લગેયે વર્જકના વાહશત્મભાાં 
મથાસ્ષથવતલાદી કમાયેક ચેતલણી યકુત ધ્લવન લગ્ વાંઘ્ની લાત 
વાંબામ છે.  
        ‘દહયદ્ર, દુફ્, દીન અછૂત, ‘અન્ન લના અડલડતા (ભાણેક), 
‘કતાય ત્માાં થઈ ખડી, દલરત ળવત કેયી (ભનસખુરાર ઝલેયી) 
આભ દહયદ્ર-દલરતની ઉશાવ રીરા જઈ પ્રજલલત ફનેરા કવલ 
ઉભાળાંકય જી કશ ેછે- 

‘ભખૂ્માાં જનની જઠયાસ્નન ર્જગળે, 
          ખાંડેયની બષભકણી ન રાધળે.’ (ગાંગિી) 

         એલી જ ઉત્કટ ીડાથી ફ-જી ઊઠેરા કવલ સુાંદયમૌ કશ ે
છે- 

‘દહયદ્રાયણ્મથી યેશા દાલાન બભકૂળે 
         સલુખમાાં શર્મમ્લાવીઓને ચણાની જેભ ભ ૂાંજળે.’ 
                                           (લસધુા) 

         આભ ીહડત પ્રત્મેની વશાનભુવૂત અને ીડક પ્રત્મેન 
અણગભ ગાાંધીયગુની કવલતાભાાં પ્રગટ થતાાં જલા ભે છે. યાંત ુ
દલરતની તીકી મથા, લેદના અને વાાંષકૃવતક યાંયા વાભે 
વલદ્રશ ત આંફેડકય દળ્નની અવયથી રખામેરી દલરત કવલતાભાાં 
જલા ભે છે. 
         ષલાતાંત્ર્મત્તય દલરત-ળવત વર્જકન કવલતાપ્રલાશ આ 
યગુભાાં ધવનક, નલધવનક અને ગયીફ લચ્ચે લગ્બેદની લધ ુને 
લધ ુશી ખાઈઓ યચાતી ગઈ. ધભ્લાદી ઝનનૂ યદુ્ધ અને 
ભશાબમાનક યગથી ણ લધ ુને લધ ુવલ્નાળ નતયતા ગમા. 
ષલાવધનતાના ભીઠાાં પ અદના આદભી કે છેલાડાનાાં જણને પ્રાપ્ત 
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થલાને ફદરે લધભુાાં લધ ુઅત્માચાય, અન્મામ, ભશામથાઓ, 
વામહૂશક શત્માકાાંડ, ફાત્કાય ર્જવત અને ધભ્લાદી હુલરડ, 
અનાભત વલયધી તપાન, બ્રાહ્મણ, ક્ષવિમ, લૈવમનુ ાં જ વલણીકયણ 
થલા રાનયુાં ઝૂડટ્ટીઓન મા લધત ર્જમ છે. ત્માયે 
ભધ્ભલગીમ સવુળલક્ષત દલરત-ળવત વાહશત્મનાાં પે્રયણા સ્ત્રત વભાાં 
વાભાવમક ળરૂ થમા. 
        ‘ેંથય’, ‘આક્રળ’, ‘કા સયૂજ’, ‘ગરૂડ’ 
‘દલરતફાંધ’ુ.‘અજ ાં’, મહુકત નામક’, ‘દલરતવભિ’, ‘વભાજવભિ’ 
જેલા અનેક વાભાવમકએ વલળેાાંક પ્રગટ કયી દલરત વાહશત્મને 
લેગ આપ્મ. વનયલ ટેરથી ભાાંડીને દરત ચોશાણ જેલા અનેક 
વર્જકએ દ્ય, ગદ્ય ઉયાાંત વાભાજજક, વાહશજત્મક વાંળધન િાયા 
કાંડામો. જેભાાં દલરત ળવત જીલનનુાં ષલાનભુવૂતનુ ાં આગવુાં બાલવલશ્વ 
છે. 
         ખાવ દલરતકવલતાન પ્રાયાંબ વાંાહદત કામ વાંચમથી 
થામ છે. ગણત યભાય અને ભની ર્જની વાંાહદત ‘દલરત 
કવલતા’ ચાંદુ ભશહેયમા અને ફારકૃશણ આનાંદ વાંાહદત ‘વલષપટ’ 
કામ વાંચમ ‘અસ્ષભતા’ કામવાંચમ ત્માયફાદ ળાંકય ેન્ટય, યાજુ 
વરાંકી તેભજ અનેક કવલઓભાાં ષલાંત ાંિ કામવાંગ્રશ પ્રાપ્ત થામ છે. 
અન્મ નોંધાિ વાંાદનભાાં વ ાંકરનગીત ‘એકરમન અંગઠૂ’, 
‘શ્રભકવલતા’, ‘આનાંદધાયા’, ‘પ્રવતફધ્ધ’, ‘દુાંદુલબ’, ‘ભાણવ’ 
ઐવતશાવવક વાંાદક કામો છે.  
          દલરત કવલતાભાાં લાષતલભાાં આક્રળ અને આંદરન 
કવલતા છે. દલરત કવલઓનાાં કેટરાાંક ષલતાંિ કામવાંગ્રશ ણ 
પ્રકાવળત થમા છે. કે.ફી.ાંડમાન ‘લચનગાયી’ (1982)ભાાં અને 
દરત ચોશાણન ‘ત  છી’ પ્રગટ થમ છે. અળકમ લેદનાની 
મથા અને ીડાને કામભાાં મથાથ્ લચિાાંકન થયુાં છે. 

                       ‘ગરુાભી ફેડીઓ 
                        કેલી શમ! 

                        નજયે જઈ નથી 
                        યાજભાગ્ ઉય ચારતાાં ચારતાાં 

                        હૃદમ થડક ચકૂી ર્જમ. 
                        રૂ્જ ભાટે ઝુકેલુાં ભષતક 

                        છેદાઈ ર્જમ, 
                        લક્ષવતજને ષળ્લા 
                        શાથ ઊડે નશીં 

           નજય વાભે વાંબગાતી સ્ત્રીની ચીવ વાંબામ 
                         તમ 

                         ભોનન હકલર તટેૂ નશીં 
                         તેને શુાં કશીશુાં દષત !’ 

                                                               (ત 
છી) 

      યાંયાન વલચ્છેદ ાખાંડ-પ્રાંચ-ધાવભિક અંધશ્રદ્ધા વાભે 
પ્રફર આલેગ વાથે કટાક્ષયકુત ચાફખા અને આક્રળ જેલા દલરત 
કવલતાનાાં રક્ષણ વાહશર યભાયની યચનાઓભાાં જલા ભે છે. 
                   ‘વહ્ાાં ઉેક્ષાને અલચન કૈંમે ગણ્યુાં નથી 

 શલે ભાંડમા છીએ, શયલા નલ ેઢીની વલદા 
નલી ેઢીના આ થ ય વલાયી નીકળે 
અને એની આબા વક જગભાાંશી પ્રવયળે’ 

                                                 (મથા ચ્ચીવી) 
         ‘મથા ચ્ચીવી’ કામવાંગ્રશભાાં આ યીતે ભાનલીમ પે્રભની 
બાલના મકત થઈ છે.  
          ફફરદાવ ચાલડાએ ‘અત્માચાય થલા છે’ વાંચમ પ્રગટ 
કયે છે. તેભાાં કવલન વાભાજજક –લાડાફાંધ બેદબાલ વાભે 
ઉદેળાત્ભક અલાજ વાંબામ છે. 
                        ‘ભાણવને ભાણવન બેદ 
                         વત્લયે તેને મકૂ છેદ.’  
                                            (અત્માચાય થલા દ)  
        કવલ પ્રલીણ ગઢલી ાવેથી ‘ભ ાંહદય હયલેળ ન કય દષત’ 
કામભાાં અંધ ધાવભિકતા અને   અંધશ્રદ્ધાન વાંણ્ૂ અનાદય 
આરેખામ છે. 

‘આણા વતઓૃના દેશ 
                 એ વળરાઓના અવહ્બાયથી દટામા છે? 

                                                     (ડછામ) 
         કવલ યભણ લાઘેરાની કવલતાભાાં અવભાનતા, વલવાંલાહદતા 
વાભાજજક કરુ્તા પ્રત્મેન આક્રળ તેભની કવલતાઓભાાં અલવાદ 
ફનીને ઘ ૂાંટામેર જલા ભે છે.  

‘કયભ અભારુાં કાઠુાં ભનલા કયભ અભારુાં કાઠુાં, 
   ભળયુાં છે ભરુ્ાં ચાઠુાં, ભનલા કયભ અભારુાં કાઠુાં. 

                                                  (ષળ્ની ભશેંક) 
         ભાણવાઈને ભાયી નાખીને અભાનલીમ મશાય કયનાયાઓ 
વાભે વલદ્રશ કાયે છે. ભાણવભાાં ભાણવની ળધ કયતાાં કવલ કશ ેછે.  

‘તાયી ાવે જે છે એ અજલાાાં ભાયાાં છે, 
ભાયી ાવે જે છે એ અંધાયા તાયાાં છે ? 

                                     (આંગાાંના આસુાં) 
          અન્મ દલરતકવલઓભાાં શયીળ ભાંગરભે ‘પ્રકાં’ ભશળે 
ાંડમાએ ‘ભાણવ કયડે છે’(1999) ત એ.કે. ડહડમા 
‘સમુોન્મખુ’(1999) કાસ્ન્તરાર ભકલાણા ‘કાવતર’ ઉનાભથી 
નગયજીલનની ચારીઓભાાં ઝૂાંડટ્ટીઓ લણ્લતાાં કશ ેછે 

 ‘રક વો કશ ેછે કે ફતાલ કમાાં છે ામભારી 
    નાક દફાલી ફફડી ઊઠળ કમાાં પવામા ખારી 

તફાશી બયી જજિંદગીની જલી શમ ફેશારી 
  ચાર તેભને ફતાવુાં હુ ાં શીયારારની ચારી? 
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           અત્માચાય  ય કટાક્ષભમ પ્રશાય કવલ વાભાંત યભાયનાાં 
‘નફેર પ્રાઈઝ’ભાાં મકત થમ છે. 

 ‘તેઓ લનષવતભાાં જીલે છે 
      ળધી ‘નફરપ્રાઈઝ’ ભેલે છે 

          યાંત ુ‘શહયજનભાાં જીલ છે કે નશીં ! 
        તે યુલાય કયલા શર્જય લોથી 
        આફાર વદૃ્ધની કતર ચરાલે છે 

                                             (જલાામખુી) 
         આભ દલરતકવલતાભાાં મળલાંત લાઘેરા, ભવન યભાય, 
વનયર ટેર, ભાંગ યાઠડ, હશતેન્દ્ર હશતકય, ચાંડીદાન ગઢલી લગેયે 
દલરત-લફનદલરત વર્જકન પા નોંધાિ છે 
         આભ દલરતકવલઓ વદીઓથી ચારી આલતી ભજબયૂી  
અને રાચાયીને કાયણે છાતીભાાં ગ ૂાંગાઈ યશતેી લેદનાને લાચા 
આે છે. તેભાાં ષલષથતા, વાંમભ, છાંદ અને બાાની વપાઈ 
ળરૂઆતનાાં કામભાાં કચાળ જલા ભે છે. ત દલરતતેતય વર્જકએ 
દલરતની અનભુવૂતને આત્ભવાત કયીને કવલતા યચી  છે. 
         આભ કેટરાક દલરત કવલઓને વાહશજત્મક એલડ્ કે 
ાહયતવક િાયા ષલીકાય ણ થમ છે. વાભાજજક હયલત્ન અને 
આવથિક વભાનતા ષથાી ળકામ. જે ષલતાંિતા-વભાનતા અને 
ફાંધતુાણ્ૂ વભતાયકુત વભાજ યચનાનુ ાં વનભા્ણની ઝાંખના અને 
ધ્મેમ જલા ભે છે. 
દલલત કવિતામાાં તારણ ોઃ 
૧ ખયુળી પે્રભી નેતા તયપ કટાક્ષ દલરત વર્જકએ કમો છે. જે 
કવલતાભાાંથી વાય  
    થતાાં ચક્કવ અનભુવૂત થામ. 
ય લણ્ મલષથા જેલી યાંયા વાચલી યાખલાથી દેળની એકતા 
ભાટે ઘા વભાન 
    સયૂ દલરતક વલતાભાાંથી નીકે છે.  
3 ભાનલન ભાનલ તયીકેન ષલીકાય કયલાની લાત દલરત વર્જકએ 
ઊંચા વાદે  
    કયી છે.   
૪ દલરતદ્દષ્શટથી થતા ઈવતશાવના નલા અથ્ઘટનની બીતયભાાં 
અસ્ષભતાની ળધ 
    કેન્દ્રષથાને છે. ભાનલતાન ભહશભા પયી ષથાલ એ એભનુાં 
રક્ષ્મ જલા ભે છે. 
          દલરત કવલતાએ ઘણા પટકાય ઝીરીને ઉત્તયત્તય પ્રગવત 
કયી છે. દલરત કવલતાએ એના ઉદે્દળની શદભાાં યશીને શયણપા 
બયી છે. એ ત ચક્કવ ષલીકાયવુાં ડળે. 
 
સાંદર્ભગ્રાંથ  
૧ અધીત ય૦૦૪ 
ય વાહશત્મસષૃ્શટ-પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ 

3 ળબ્દવ- વલળેાાંક નલેર્મફય ય૦૦3 
૪ ગજુયાતી વાહશત્મની વલકાવયેખા – ધીરૂબાઈ ઠાકય                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


