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ગજુયાતી ડામયર્સ્ોરયક ગઝરકાય: અદભ ટૈકાયલી. 
   

ડામર્સ્ોયા એ અત્મતં વકુંર વજં્ઞા છે. આ વજં્ઞા ભાનલજીલનની વલવલધ સકૂ્ષ્ભાવતસકૂ્ષ્ભ, 
વકુંર આંતય ફાહ્ય રયસ્ર્સ્થવતઓ આ વજં્ઞાના અથથ વલળેો વાથે જોડામેરી છે. ગજુયાતી 
વારશત્મભાલંીવભી વદીના અંવતભ દામકાથી ગજુયાતી વારશતમકે્ષતે્ર મખુ્મ વારશતમધાયા વાથે 
ડામર્સ્ોયા ગજુયાતી વારશતેધાયાનો વભાલેળ થામ છે. આ વારશત્મધાયા વાથે ડો. ફલતં 
જાનીનુ ં નાભ અવલનાબાલે જોડામેલુ ં છે. તેભનો ડામર્સ્ોયા (ગજુયાતી ડામર્સ્ોયા) વારશત્મનો 
ઊંડાણ લૂથકનો અભ્માવ યહ્યો છે. આ વજં્ઞા ના મૂ અથથ વકેંતો ગ્રીક બાાવાથે વકંામેરા 
જોલા ભે છે. મૂ ‘ડામર્સ્ોયા’ એ ગ્રીક બાાનો ળદ દ છે. અને રશ  ુ ફાલફરના ગ્રીક 
અનલુાદભા ં વ ા પ્રથભલાય તેનો ઉલ્રેખ ભે છે. લ.વ. ની ાચંભા વદીભા ં ફેબફરોવનમન 
કથ પ્ટટવલટી છી ેરેર્સ્ટાલનની વીભા ફશાય શાકંી કઢામેર જમ:લળ (મહદૂી) પ્રજા ભાટે આ વજં્ઞા 
પ્રમોજલાભા ંઆલી શતી. આ પ્રજાએ ર્સ્લ ચ્છછક ર્સ્થાતંય નશત ુ ં કયુું ણ તેને દેળભાથંી ફ 
લૂથક શાકંી કાઢલાભા ં આવ્મા શતા. ોતાની ભાતભૃવૂભ છોડીને જલાનુ ં પયભાન (હુકભ) તેને 
થમેરો. એટરે ફ લૂથક શાકંી કઢામેર આપ્રજા વલશ્વના ફીજા અનેક દેળભા ંપેરાલ ગલ યંત ુ
લતનથી વલખટુા ડમાનો બાલ, લનવવક્યરુયટી, લતનઝૂયાો, આત્ભવરંગ્નતા લગેયે જેલા બાલો 
તેભની ભાનવ ચેતના ય પેરામ જામ છે. રયણાભે જે વલેંદના જાગે છે તેને આણે 
‘ડામર્સ્ોરયકા’ વલંેદના ગણાલી ળકામ.કેન્દ્રથી વલખટુી ડેરી આ પ્રજા ભાટે વ ા પ્રથભ 
‘ડામર્સ્ોયા’ વજં્ઞા ઉમોગભા ંરેલાલ. ‘ડામર્સ્ોયા’ એટરે વલખયાવુ ંઅથલા કોલ વનશ્વત યાષ્ટ્રની 
વરં્સ્કૃવતના મૂની ભાનલ જાવતનુ ંઅન્દ્મત્ર વલર્સ્તયવુ.ં    
 ‘ડામર્સ્ોયા’ એટરે ોતાની ભાતભૃવુભથી ફ લૂથક શાકંી કઢામેરી પ્રજા. વલશ્વકક્ષાએ 
આલી ધટનાઓ ફહુ ઓછી ફનતી શોમ છે. યંત ુગજુયાતી ડામર્સ્ોયાની લાત કયલાની થામ 
ત્માયે એક ફાફત નોંધવનમ ફની યશ ેછે. કે ગજુયાતી ડામર્સ્ોયા એ ર્સ્લ ચ્છછક ડામર્સ્ોયા નથી 
તેભણે અન્દ્મ પ્રજાની જેભ દેળ છોડીને જલાનો કોલ હુકભ થમો નથી. એટરે મેૂ આ વજં્ઞા જે 
પ્રજા ભાટે લયામેરી તે પ્રજાએ અનબુલેરી વ્મથા કે લેદના અશીં નથી. ર્સ્લ ચ્છછક ર્સ્થાતંયના 
કાયણે પ્રદેળભા ં ર્સ્થમી થલા ભાટુ જે વધંથ અનબુલામો છે. તે ડામર્સ્ોરયક બાલ ફની તેભના 
વારશતમ વર્જનભા ં આલે છે. વિભની વરં્સ્કુવતનુ ં આક્રભણ અને ર્સ્લદેળની વરં્સ્કુવતના ડેર 
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જન્દ્ભજાત વરં્સ્કાયો આ ફને્ન વરં્સ્કૃવત લછચે વેત ુ રૂ ફનલા ઉત્ન્ન થતો ભનો વધંથ એ 
ડામર્સ્ોરયક બાલનુ ંમુ છે. અભેરયકા, કેનેડા, રકર્સ્તાન લગેયે જેલા ધણા દેળોભા ંબાયવતમ અને 
ખાવ તો લધાયે પ્રભાણભા ંગજુયાતીઓ કામભી લવલાટ કયે છે. ગજુયાતી બાાનુ ંવર્જન-બાલન 
લ વશ્વકતાનેઆંફે એ આણા ભાટે ગ ાયલની લાત ગણામ. 
 અરશિં બિટન સ્ર્સ્થત આધવુનક ગજુયાતી કવલ અદભ ટંકાયલીની ગઝર યચનાઓનો 
અભ્માવ કયલાનો ઉક્રભ છે. મૂનાભ અદભ મવુાબાલ ઘોડીલારા. બરૂચ જજલ્રાના ટંકાયીમા 
ગાભના લતની. જેઓ બિટનભા ંર્સ્થાવમ થમા છી વારશત્મ જગતભા ંઅદભટંકાયલીથી ઓખામા 
છે. કાવ્મ વારશત્મના વરં્સ્કાય ફાણભા ંભાતા ાવેથી ગામન ર્સ્લરૂે ભળ્મા શતા.છી ધીભ ે
ધીભે અભ્માવાતેં તે રયકલતા ધાયણ કયે છે. આધવુનક ગજુયાતી કાવ્મ વારશત્મ કે્ષતે્રનુ ંર્સ્થાન 
ભાન બયુું છે. આધવુનક  ગઝરકાયો આરદર ભન્દ્સયુી, ભનશય ભોદી, બચનુ ંભોદી, ભનોજ ખડંેરયમા, 
શ્માભ વાધ,ુ યાજેન્દ્ર શકુર, યભેળ ાયેખ જેલા ગઝરકાયો વાથે તેનુ ંનાભ વકંામેલુ ંછે. તેભની 
ાવેથી આણે ‘વફંધં’, ‘નખવળખ’, ‘ગઝરોની ચોડી’ , ‘ગજુબરળ ગઝરો’, ‘તભા’, ‘રયઝાભણુ’ં, 
‘૧૦૮ ગઝરો’, ‘અદભ ટાકંાયલીની ગઝરો’, ‘અડવઠ’, અંગ પ્રત્મગં’, ‘ભનચંક’, ‘વયત’, 
‘ગઝરભમ’ જેલા ગઝર વગં્રશો પ્રાટથામ છે. તેભની યચનાઓ ભાથંી વાય થતા ંફહ ૂવલધતા, 
ફે વરં્સ્કૃવત કે ફે દેળ લછચેનો વલયોધાબાવ, ફહુર્સ્લયતા, ફહુવરં્સ્કૃવતલાદ, બબન્ન-બબન્ન ચયંગી 
નાગરયકતા લત્મારદ જેલા બાલવલશ્વો તેભની ગઝરના વલમ કેન્દ્રો ફને છે. અશીં તેભના ાચેંક 
ગઝર વગં્રશોની યચના રલ તેભના ડામર્સ્ોરયક બાલ વલશ્વોને તાવલાનો ઉક્રભ વેવ્મો છે. 
 ગઝરનુ ંર્સ્લરૂ અવ્મકત ભાથંી ગોપ્ષ્ટ્ડરૂ વ્મકતની રક્રમા છે. પે્રભીને જેભ નળો ચઢે તેભ 
ગઝરકાયને ગઝરની ભર્સ્તીભા ં ભગ્ન શોતા શોમ છે જેને ‘ગઝબરમત’ કશલેાભા ંઆલે છે. તે 
ોતાનનીકોલક આંતરયક દુવનમા વાથેજ જીલતા શોમ છે. અદભ ટંકાયલીની ગઝરો વલધ વલધ 
પ્રવતકો કલ્નો રલ ોતાની એક કલ્વનક દુવનમાનુ ં વર્જન કયે છે. પ્રવતકો- કલ્નો ધાયા 
ગઝરભા ં વ્મકત થવુ ં એ તેભની વલળેતા છે. તેભની યચનાઓ ભાથંી આણે બાયતીમ 
વરં્સ્કારયતાના દળથન થામ છે. ‘અદભ ટંકાયલીની ગઝરોની ચોડી’ ગઝર વગં્રશની એક 
ગઝરભા ંવલશ્વએકતાની બાલના યજુ કયતા ંળથયભા ંકશ ેછે. કે:- 

‘‘એક મરુકભા ંએક લાય એવુ ંથયુ ં
રક્રવભવ લદ ને લદ રદલાી થલ ગલ 

 

આણે ખાતે અઢી અક્ષય જભા 
કેટરી જાશોજરારી થલ ગલ’’ 

 તો આણે જોલ ળકીએકે અખરંડત બાયતની લાત તેભની ગઝર યચનાભા ંજોલા ભે છે 
‘‘वसुदवे कुटुम्बकम’’ ની બાલના વનરૂતો દેળ આણો બાયત દેળ છે. જમા ંવલથ ધભથ વભ બાલ 
અને વલથ ધભથ ભભ બાલની બાલના કેલામેરી છે. અદભ ટંકાયલીની ગઝરના શયુભા ંભાત્ર 
રક્રવભવ- લદને લદનુ ંરદલાી થવુ ંએટરે આણી વારં્સ્કૃવત એકતાની બાલના જોલા ભે છે. તો 
ફીજા ળથયભા ં ‘અઢી અક્ષય’ એટરે ‘પ્રેભ’ને જભા કયલાની લાત તો બાયવતમ વરં્સ્કૃવતભા ંા-
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ણુ્મના જભા-ઉધાયના રેંકાજોકા ં આણા ળાસ્ત્રભા ં જોલા ભે છે. તો પે્રભનુ ં જભા થવુ ં એ 
બાયતીમ વારં્સ્કૃવત રયલેળ પ્રભાણે ણુ્મનુ ંજભા થલાની લાત છે. તે જભા થલાથી જાણે તેભની 
ચેતના જાશોજરારીની બવ્મતા અનબુલી યશી શોમ તેવુ ં રાગ્મા કયે છે. ‘રયઝાભણુ’ં ગઝર 
વગં્રશની ‘વટતદી’ જેલી ગઝર યચનાભા ંકેલા ંવારં્સ્કૃવતક પ્રવતકો ઓતોત થલ જામ છે કે- 

‘‘ગેર્જયીના કોડ યૂા થલ ગમા 
લ્મો, ગઝરના શાથ ીા થલ ગમા’’ 
**************************** 

‘‘વાતભો આ ળ’ેય સણુીને અદભ 
એભ રાગે વાત પેયા થલ ગમા’’ 

તો અરશિં ભાતબૃાાના કોડ યુા કયલાના ભનસફૂા ધયાલતા કવલ ‘વટતરદ’ પ્રવતક રાયા 
બાયતીમ રગ્ન જીલનની ધટભા રૂે યજૂ કયે છે. રગ્ન પ્રથાની પેયાવલવધ દયમ્માન ફોરતા 
‘વટતદી’ શ્ર્રોકનુ ં ઉછચાયણથી નલદવંત નલજીલન અને વાત જન્દ્ભોનુ ં ફધંનભા ં ફધંામ 
છે.તેભ અરશિં ણ ‘વટતદી’ થી ગરુ્જયી બાાવાથે તેભનો જન્દ્ભોજનભનો નાતો ફાધેં 
છે.ગઝરના વાત ળેય અને અંવતભ ળેયભા ંવાતભો ળેય ને વાત પેયાની લાત ોતાના તખલ્લવુ 
વાથે કેવુ ં વશજતાથી લણી રે છે. આ વશજતા અદભ ટંકાયલીની ગઝર વલળેતા ગણાલી 
ળકામ. ડામર્સ્ોરયક બાલ પ્રવતકો વનરૂવત તેભની ગઝરોભા ંોતાના વઘંથભમ જીલનની ગાથા 
ણ તેઓ વનરૂે છે. અભ્માવ અથે ગમેરા અદભ ટંકાયલી ત્માજં બિટનભાજં ાછથી કામભી 
ર્સ્થાવમ થલ જામ છે. ત્મા ંતેભની ાવે ફધુ ંજ તેભ છતા તેભની ચેતના શભં ળા  એક વેકરતાનો 
વળકાય ફને છે. ચાયેકોયથી કોયી ખાતી એકરતા તેભને ર્સ્લજનો લછચે ણ એકરા- અતરુા ડી 
દે છે. તેથી જાણે કે વિભની જીલન પ્રણારી તયપ યો ઠરલતા શોમ તેભ કશ ેછે કે- 

‘‘આદભીનો માથમ ડાથરય છે 
આ જગા એક ફખડ જતંય છે 

 

શોઠ ય એના અદથશાર્સ્મ અને 
એક ડવૂકંુમ એની  બીતય છે.’’ 

અંદયની એકરતાએ ફશાયની બીડ બમાું જીલનો માથમ નથી  ફની ળકતા. તો યદેળના 
વ્મર્સ્તતા બમાું જીલનનો બચતાય એક ળેય ભા ંઆ યીતે આે છે કે- 

‘‘લકથ વભુન લથધયના વત્રળકું ઉય 
લ્મા,ં રટકતા ંથલ ગમા ંયદેળભા ં

 

દેળથી રથટવથ જે આવ્મા શતા 
ીા ચટ્ટા થલ ગમા યદેળભા’ં’ 

યદેળના ત્રણેમ ‘લ’ ના આકથણ અને તેના ય રટકતા ંથલ ગમાનંો બાલ વનરૂમો છે. તો 
બિટનભા ંર્સ્થામ થમા છી ોતાના લતન તયપનો પે્રભ ઠારલતા કશ ેછે. લતન તયપનો પે્રભ 
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તેને ાછો લતા બણી જાણે ખેંચી યહ્યો છે. એ ખેંચ-તાણ ને વપ્રમ ાત્રના વદંબથ તેઓ આ યીત ે
ગઝરના ળેયભા ંવનરૂે છે. - 

‘‘ જમા ંસકુાલા નાખંી એણે ઓઢણી 
રીભડાની ડા ભીઠી થલ ગલ’’ 

 
લતન ઝુયામો અંદભ ટંકાયલીને કોયી ખામ છે.  
 તેભની ગઝર વલળેતા વનરૂતા બચન ુભોદી તેભની અદભ ટંકાયલીની ગઝર ચોડી 
ની પ્રર્સ્તાલના ભા ંનોધતાકંશ ેછે. કે-‘‘ અદભને લાચંો તો અખા બગત વાબંયે, શ્રી ધયાણી વાબંયે, 
અયે, આણા યભેળ ાયેખ ણા વાબંયે’’ અદભ ટંકાયલીની ગઝરો ભાથંી વાય થતા 
આણેએક યંયાનો રયચમ થામ તેભની ગઝર યચનાઓભા ંઅખાનુ ં લેદાતં છે. તો યભેળ 
ાયેખ જેલા વ ાદમથવપ્રમ કવલ ણ છે. તેઓ વશજ છે. તો ઊડા ંણ છે. તેભના ‘રયઝાભણુ’ં કાવ્મ 
વગં્રશની ‘વાટતારશત’ ગઝર ભાથંી વાય થતા અખાની લેદાતં વલચાય ધાયાનો બા થામ. 
તેઓ વભગ્ર જીલનની વભગ્ર ઘટનાક્રભ વનરૂતા ંકશ ેછે. કે-      

‘‘ વોભલાયે ાયણુ ંફધંામ છે 
ફોખા ંદાદીભા ંફહુ ંશયખામ છે 

 

ધધુયા લાગે છે ભગંલાયના 
ને છી શારયડુ ંરુૂ ંથામ છે 

 

 ધુલાયે વોટી ચભચભ લાગતી 
વલધા ધભધભ કયતી આલી જામ છે 

 

ને ગરુૂલાયે ભે રયભબઝભ યી 
શકુ્રના પ્રબાતે ઊડી જામ છે 

 

થાક રાગે છે ળવનલાયે ફહુ 
ને કફયભા ંટારંટમા રફંામ છે 

 

શા, યવલલાયે તો છુટ્ટી ાડીએ 
ત્મા ંજમતૃ્યધુટં લાગી જામ છે’’ 

 તો આ યીતે છ ળેયભા ંવલર્સ્તરયત આ ગઝર જીલનનો ધટભા યજૂ કયે છે. પ્રત્મેક ળેયભા ં
કેટરો વભમનો વ્મા વનરૂટમો છે. વોભલાય થી યવલલાય સધુીતો ભનષુ્ટ્મના એક અલતાયની 
લાત ગઝરકાય કયે છે. અને દયેક ળેયભા ં વનરૂામેરા લાય વાથે જીલનના એક- એક ર્સ્તયનુ ં
વનરૂણ જોલા ભે છે. ભનષુ્ટ્મ અલતાયના વભગ્ર જીલનભા ં વ્માેરો કા ગઝરકાય એક 
ગઝરની યચનાભા ં કેદ કયી રે છે. આ ગઝરકાયની વ્માકતાની વલળેતા છે. અદભ 
ટંકાયલીની ગઝરબાા અંગે્રજીવભશ્ર ગજુયાતી જોલા ભે છે. ફન્નેં દેળની બાા વાથે અનવુધંાન 
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ધયાલતા તેઓ ભાતબૃાાને વલળે ભશત્લ આી ગઝર કે્ષતે્ર નલતય પ્રમોગો કયે છે. એભની 
ધણી ગઝર યચનાઓભા ંગજુયાતી કશલેતો રૂરઢપ્રમોગો અને આણા  ાયાબણક વદંબો જોલા 
ભે છે. તેના થોંડા ઉદાશયણ અરશિં ટાકંલાનો પ્રમાવ છે. ગજુયાતી કશલેતો અને રૂરઢપ્રમોગો કેલા 
તેની યચનાભા ંઓત પ્રોત થલ જામ છે તે જોલએ તો ‘રયઝાભણુ’ં વગં્રશનીઆ યચના જોલએ તો 

‘‘ ગઝર નીચે વશી દર્સ્કત કયી છે 
છી એભા ંનથી કશલેા ણુ ંકૈ 

 

ટકાના તેય છો તોમા અદભજી 
શજી ફાકી યહુયુ ંછે. હુ ંણુ ંકૈ’’ 

તો ‘અદભ ટંકાયલીની ગઝરોની ચોડી’ ગઝર વગંશ ના ંષૃ્ટ્ઠ ૨૦ નફંય યની યચના આ 
યીતે ની છે કે 

‘‘એક વાધં ુને તેય તટેુ છે 
લસ્ત્ર કમા ંછે આ વીલલા જેવુ’ં’ 
******************** 
‘‘બૈંવ શજી તો બાગોે છે 
છાવ શજી તો છાગોે છે 

 

એક નલોરદત ફેઠો- ફેઠો 
લૂથ સરૂયને લાગોે છે.’’ 
******************** 

‘‘ યેતભા ંનાલ ણ ચરાલે છે 
કોણીએ ગો ણા રગાલે છે.’’ 

તો આ યીતે તેભની ગઝર યચના ની બાા ઊડી ને આંખે લગે એલી યશી છે. વલવલધ બાલો 
વનરૂલા તેઓ ગઝરભા ં કશલેત અને રૂરઢપ્રમોગો નો કયી જાણે છે. અદભ ટંકાયલીની ધણી 
યચનાઓભા ંઅંગ્રેજી-વભશ્રત ગજુયાતી બાા ણા જોલા ભે છે. એ વનવભતે તેઓ ર્સ્લબાા કે 
બાયવતમ વરં્સ્કૃવતનુ ંમલૂ્મ ઊંચુ ંઆંકલાનો પ્રમત્ન કયે છે. 
 
 તો આ યીતે અદભ ટંકાયલીની ડામર્સ્ોરયક ગઝર યચનાઓભાથંી વાય થતા ં વલવલધ 
ડામર્સ્ોરયક બાલની અનભુવૂત થમા વલના યશતેી નથી. તેભની ગઝર યચનાના વલમો, પ્રવતકો, 
કલ્નો, રમ, બાા, લગેયે કે્ષતે્ર થોડી કરાબકતાની કમાકં ખોટ લતાથતી શોમ તેવુ ંરાગ્મા કયે 
છે. કાવ્માત્ભક વારશત્મકતાની ખોટ ડામર્સ્ોરયક વલેંદન વલશ્વની વલમ ળસ્તતને ઢાકંી ળકત ુ ંનથી 
તેભનુ ં વલેંદન વલશ્વ વ્મજંનાત્ભક યીતે ગઝરભા ં પ્રગટ થામ છે. તો આયીતે કા ભમાથદાના 
કાયણે અદભ ટંકાયલીના ાચંેક કાવ્મ વગં્રશોની થોડીક યચનાઓનાળેયને રલ તેના બાલ વલશ્વને 
તાવલાનો પ્રમાવ ભાત્ર કમો છે.  
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‘‘ સદંર્ભ સચુિ’’ 
1. અદભ ટંકાયલીની ગઝરોની ચોડી- યન્નાદે પ્રકાળન , પ્ર.આ-૧૯૯૭, નુા મરુણ-

૨૦૦૧ 
2. રયઝાભણુ ં- યન્નાદે પ્રકાળન , પ્ર.આ-૨૦૧૩ 
3. ૧૦૮ ગઝરો અદભ ટૈકાયલી- યન્નાદે પ્રકાળન , પ્ર.આ-૨૦૦૬ 
4. અભેરયકાભા ંશોવુ ંએટરે-અદભ ટંકાયલી- યન્નાદે પ્રકાળન , પ્ર.આ-૨૦૦૧ 
5. બિટન-આદભકદ અયીવાભા ં–અદભ ટંકાયલી – આય.આય.ળેઠ પ્રકાળન, 

પ્ર.આ.જાન્દ્ય.ુ૨૦૦૫ 
6. અદભ ટંકાયલીની ડામર્સ્ોયા કવલતા- વંા- ડાથ. ફલતંજાની, પ્રાશ્વથ પ્રકાળન 
7. બિરટળ- અભેરયકન ડભમર્સ્ોરયક ગજુયાતી કવલતા- ડાથ. યભેળ ચ ાધયી, ળદ દ સપૃ્ષ્ટ્ર 

નલેમ્ફય-૨૦૧૫ 
8. ડામોયા વલબાજન અને વવિંધી ડામર્સ્ોયા વારશતમ નતૂન જાની‘તથાવ’ ભાચથ-ભે-

૨૦૧૦ 
9. અદભ ટંકાયલીની ડામર્સ્ોરયક કવલતા- ડાથ. યભેળ ચ ાધયી તથાવ, લથ-૧૧ ભાચથ-

એવપ્રર-૨૦૧૬ 
                                                  

 

પ્રો.આનદં એમ. બથિયા, ‘વ્રજ’ રકષ્ટ્ના ાકથ વોવામટી, ચોલરટમા લાડી,એયોટ યોડ, કેળોદ-
૩૬૨૨૨૦ ભો.૯૬૦૧૫૨૫૭૯૧.                                                                  
Email:-bathiaanand77@gmail.com 
 


