SAHITYASETU

Included in the UGC Approved List of Journals

ISSN: 2249-2372
A Peer-Reviewed Literary e-journal
Website: http://www.sahityasetu.co.in
Year-8, Issue-4, Continuous Issue-46, July-August 2018

ગુજયાતી ડામયર્સ્ોરયક ગઝરકાય: અદભ ટૈ કાયલી.
ડામર્સ્ોયા એ અત્મંત વંકુર વંજ્ઞા છે . આ વંજ્ઞા ભાનલજીલનની વલવલધ સ ૂક્ષ્ભાવતસ ૂક્ષ્ભ,
વંકુર આંતય ફાહ્ય રયસ્ર્સ્થવતઓ આ વંજ્ઞાના અથથ વલળેો વાથે જોડામેરી છે . ગુજયાતી
વારશત્મભાંલીવભી વદીના અંવતભ દામકાથી ગુજયાતી વારશતમક્ષેત્રે મુખ્મ વારશતમધાયા વાથે
ડામર્સ્ોયા ગુજયાતી વારશતેધાયાનો વભાલેળ થામ છે . આ વારશત્મધાયા વાથે ડો. ફલંત
જાનીનું નાભ અવલનાબાલે જોડામેલ ું છે . તેભનો ડામર્સ્ોયા (ગુજયાતી ડામર્સ્ોયા) વારશત્મનો
ઊંડાણ  ૂલથકનો અભ્માવ યહ્યો છે . આ વંજ્ઞા ના મ ૂ અથથ વંકેતો ગ્રીક બાાવાથે વંકામેરા
જોલા ભે છે . મ ૂ ‘ડામર્સ્ોયા’ એ ગ્રીક બાાનો ળદ દ છે . અને રશ ુ ફાલફરના ગ્રીક
અનુલાદભાં વા પ્રથભલાય તેનો ઉલ્રેખ ભે છે . લ.વ. ની ાંચભા વદીભાં ફેબફરોવનમન
કથ પ્ટટવલટી છી ેરેર્સ્ટાલનની વીભા ફશાય શાંકી કઢામેર જમ:લળ (મહદ
ૂ ી) પ્રજા ભાટે આ વંજ્ઞા
પ્રમોજલાભાં આલી શતી. આ પ્રજાએ ર્સ્લચ્છછક ર્સ્થાંતય નશત ું કયુું ણ તેને દે ળભાંથી ફ
 ૂલથક શાંકી કાઢલાભાં આવ્મા શતા. ોતાની ભાત ૃભ ૂવભ છોડીને જલાનુ ં પયભાન (હુકભ) તેને
થમેરો. એટરે ફ  ૂલથક શાંકી કઢામેર આપ્રજા વલશ્વના ફીજા અનેક દે ળભાં પેરાલ ગલ યં ત ુ
લતનથી વલખુટા ડમાનો બાલ, લનવવક્યુરયટી, લતનઝૂયાો, આત્ભવંરગ્નતા લગેયે જેલા બાલો
તેભની ભાનવ ચેતના ય પેરામ જામ છે . રયણાભે જે વંલેદના જાગે છે તેને આણે
‘ડામર્સ્ોરયકા’ વંલેદના ગણાલી ળકામ.કેન્દ્રથી વલખુટી ડેરી આ પ્રજા ભાટે વા પ્રથભ
‘ડામર્સ્ોયા’ વંજ્ઞા ઉમોગભાં રેલાલ. ‘ડામર્સ્ોયા’ એટરે વલખયાવુ ં અથલા કોલ વનશ્વત યાષ્ટ્રની
વંર્સ્કૃવતના મ ૂની ભાનલ જાવતનુ ં અન્દ્મત્ર વલર્સ્તયવુ.ં
‘ડામર્સ્ોયા’ એટરે ોતાની ભાત ૃભુવભથી ફ  ૂલથક શાંકી કઢામેરી પ્રજા. વલશ્વકક્ષાએ
આલી ધટનાઓ ફહુ ઓછી ફનતી શોમ છે . યં ત ુ ગુજયાતી ડામર્સ્ોયાની લાત કયલાની થામ
ત્માયે એક ફાફત નોંધવનમ ફની યશે છે . કે ગુજયાતી ડામર્સ્ોયા એ ર્સ્લચ્છછક ડામર્સ્ોયા નથી
તેભણે અન્દ્મ પ્રજાની જેભ દે ળ છોડીને જલાનો કોલ હુકભ થમો નથી. એટરે મ ૂે આ વંજ્ઞા જે
પ્રજા ભાટે લયામેરી તે પ્રજાએ અનુબલેરી વ્મથા કે લેદના અશીં નથી. ર્સ્લચ્છછક ર્સ્થાંતયના
કાયણે પ્રદે ળભાં ર્સ્થમી થલા ભાટુ જે વંધથ અનુબલામો છે . તે ડામર્સ્ોરયક બાલ ફની તેભના
વારશતમ વર્જનભાં આલે છે . વિભની વંર્સ્કુવતનુ ં આક્રભણ અને ર્સ્લદે ળની વંર્સ્કુવતના ડેર
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જન્દ્ભજાત વંર્સ્કાયો આ ફન્ને વંર્સ્કૃવત લછચે વેત ુ રૂ ફનલા ઉત્ન્ન થતો ભનો વંધથ એ
ડામર્સ્ોરયક બાલનુ ં મુ છે . અભેરયકા, કેનેડા, રકર્સ્તાન લગેયે જેલા ધણા દે ળોભાં બાયવતમ અને
ખાવ તો લધાયે પ્રભાણભાં ગુજયાતીઓ કામભી લવલાટ કયે છે . ગુજયાતી બાાનુ ં વર્જન-બાલન
લવશ્વકતાનેઆંફે એ આણા ભાટે ગાયલની લાત ગણામ.
અરશિં બિટન સ્ર્સ્થત આધુવનક ગુજયાતી કવલ અદભ ટંકાયલીની ગઝર યચનાઓનો
અભ્માવ કયલાનો ઉક્રભ છે . મ ૂનાભ અદભ મુવાબાલ ઘોડીલારા. બરૂચ જજલ્રાના ટંકાયીમા
ગાભના લતની. જેઓ બિટનભાં ર્સ્થાવમ થમા છી વારશત્મ જગતભાં અદભટંકાયલીથી ઓખામા
છે . કાવ્મ વારશત્મના વંર્સ્કાય ફાણભાં ભાતા ાવેથી ગામન ર્સ્લરૂે ભળ્મા શતા.છી ધીભે
ધીભે અભ્માવાંતે તે રયકલતા ધાયણ કયે છે . આધુવનક ગુજયાતી કાવ્મ વારશત્મ ક્ષેત્રેન ુ ં ર્સ્થાન
ભાન બયુું છે . આધુવનક ગઝરકાયો આરદર ભન્દ્સયુ ી, ભનશય ભોદી, બચનુ ં ભોદી, ભનોજ ખંડેરયમા,
શ્માભ વાધુ, યાજેન્દ્ર શુકર, યભેળ ાયે ખ જેલા ગઝરકાયો વાથે તેન ુ ં નાભ વંકામેલ ું છે . તેભની
ાવેથી આણે ‘વંફધ
ં ’, ‘નખવળખ’, ‘ગઝરોની ચોડી’ , ‘ગુજબરળ ગઝરો’, ‘તભા’, ‘રયઝાભણુ’ં ,
‘૧૦૮ ગઝરો’, ‘અદભ ટાંકાયલીની ગઝરો’, ‘અડવઠ’, અંગ પ્રત્મંગ’, ‘ભનંચક’, ‘વયત’,
‘ગઝરભમ’ જેલા ગઝર વંગ્રશો પ્રાટથામ છે . તેભની યચનાઓ ભાંથી વાય થતાં ફહ ૂ વલધતા,
ફે વંર્સ્કૃવત કે ફે દે ળ લછચેનો વલયોધાબાવ, ફહુર્સ્લયતા, ફહુવર્સ્ં કૃવતલાદ, બબન્ન-બબન્ન ચયં ગી
નાગરયકતા લત્મારદ જેલા બાલવલશ્વો તેભની ગઝરના વલમ કેન્દ્રો ફને છે . અશીં તેભના ાંચેક
ગઝર વંગ્રશોની યચના રલ તેભના ડામર્સ્ોરયક બાલ વલશ્વોને તાવલાનો ઉક્રભ વેવ્મો છે .
ગઝરનું ર્સ્લરૂ અવ્મકત ભાંથી ગોપ્ષ્ટ્ડરૂ વ્મકતની રક્રમા છે . પ્રેભીને જેભ નળો ચઢે તેભ
ગઝરકાયને ગઝરની ભર્સ્તીભાં ભગ્ન શોતા શોમ છે જેને ‘ગઝબરમત’ કશેલાભાં 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
ગઝરભાં વ્મકત થવું એ તેભની વલળેતા છે . તેભની યચનાઓ ભાંથી આણે બાયતીમ
વંર્સ્કારયતાના દળથન થામ છે . ‘અદભ ટંકાયલીની ગઝરોની ચોડી’ ગઝર વંગ્રશની એક
ગઝરભાં વલશ્વએકતાની બાલના યજુ કયતાં ળથયભાં કશે છે . કે:‘‘એક મુરકભાં એક લાય એવુ ં થયુ ં
રક્રવભવ લદ ને લદ રદલાી થલ ગલ
આણે ખાતે અઢી અક્ષય જભા
કેટરી જાશોજરારી થલ ગલ’’
તો આણે જોલ ળકીએકે અખંરડત બાયતની લાત તેભની ગઝર યચનાભાં જોલા ભે છે
‘‘वसुदव
े कु टु म्बकम’’ ની બાલના વનરૂતો દે ળ આણો બાયત દે ળ છે . જમાં વલથ ધભથ વભ બાલ
અને વલથ ધભથ ભભ બાલની બાલના કેલામેરી છે . અદભ ટંકાયલીની ગઝરના શુયભાં ભાત્ર
રક્રવભવ- લદને લદનુ ં રદલાી થવું એટરે આણી વાંર્સ્કૃવત એકતાની બાલના જોલા ભે છે . તો
ફીજા ળથયભાં ‘અઢી અક્ષય’ એટરે ‘પ્રેભ’ને જભા કયલાની લાત તો બાયવતમ વંર્સ્કૃવતભાં ા-
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ુણ્મના જભા-ઉધાયના રેંકાજોકાં આણા ળાસ્ત્રભાં જોલા ભે છે . તો પ્રેભનુ ં જભા થવુ ં એ
બાયતીમ વાંર્સ્કૃવત રયલેળ પ્રભાણે ુણ્મનુ ં જભા થલાની લાત છે . તે જભા થલાથી જાણે તેભની
ચેતના જાશોજરારીની બવ્મતા અનુબલી યશી શોમ તેવ ુ ં રાગ્મા કયે છે . ‘રયઝાભણુ’ં ગઝર
વંગ્રશની ‘વટતદી’ જેલી ગઝર યચનાભાં કેલાં વાંર્સ્કૃવતક પ્રવતકો ઓતોત થલ જામ છે કે ‘‘ગેર્જયીના કોડ  ૂયા થલ ગમા
લ્મો, ગઝરના શાથ ીા થલ ગમા’’
****************************
‘‘વાતભો આ ળે’ય સુણીને અદભ
એભ રાગે વાત પેયા થલ ગમા’’
તો અરશિં ભાત ૃબાાના કોડ ુયા કયલાના ભનસ ૂફા ધયાલતા કવલ ‘વટતરદ’ પ્રવતક રાયા
બાયતીમ રગ્ન જીલનની ધટભા રૂે યજૂ કયે છે . રગ્ન પ્રથાની પેયાવલવધ દયમ્માન ફોરતા
‘વટતદી’ શ્ર્રોકનું ઉછચાયણથી નલદંવત નલજીલન અને વાત જન્દ્ભોનુ ં ફંધનભાં ફંધામ
છે .તેભ અરશિં ણ ‘વટતદી’ થી ગુર્જયી બાાવાથે તેભનો જન્દ્ભોજનભનો નાતો ફાંધે
છે .ગઝરના વાત ળેય અને અંવતભ ળેયભાં વાતભો ળેય ને વાત પેયાની લાત ોતાના તખલ્લુવ
વાથે કેવ ું વશજતાથી લણી રે છે . આ વશજતા અદભ ટંકાયલીની ગઝર વલળેતા ગણાલી
ળકામ. ડામર્સ્ોરયક બાલ પ્રવતકો વનરૂવત તેભની ગઝરોભાં ોતાના વંઘથભમ જીલનની ગાથા
ણ તેઓ વનરૂે છે . અભ્માવ અથે ગમેરા અદભ ટંકાયલી ત્માંજ બિટનભાંજ ાછથી કામભી
ર્સ્થાવમ થલ જામ છે . ત્માં તેભની ાવે ફધુ ં જ તેભ છતા તેભની ચેતના શંભળા એક વેકરતાનો
વળકાય ફને છે . ચાયે કોયથી કોયી ખાતી એકરતા તેભને ર્સ્લજનો લછચે ણ એકરા- અતુરા ડી
દે છે . તેથી જાણે કે વિભની જીલન પ્રણારી તયપ યો ઠરલતા શોમ તેભ કશે છે કે‘‘આદભીનો માથમ ડાથરય છે
આ જગા એક ફખડ જતય
ં છે
શોઠ ય એના અદથ શાર્સ્મ અને
એક ડૂવકુંમ એની બીતય છે .’’
અંદયની એકરતાએ ફશાયની બીડ બમાું જીલનો માથ મ નથી

ફની ળકતા. તો યદે ળના

વ્મર્સ્તતા બમાું જીલનનો બચતાય એક ળેય ભાં આ યીતે આે છે કે‘‘લકથ વુભન લથધયના વત્રળંકુ ઉય
લ્માં, રટકતાં થલ ગમાં યદે ળભાં
દે ળથી રથટવથ જે આવ્મા શતા
ીા ચટ્ટા થલ ગમા યદે ળભાં’’
યદે ળના ત્રણેમ ‘લ’ ના આકથણ અને તેના ય રટકતાં થલ ગમાંનો બાલ વનરૂમો છે . તો
બિટનભાં ર્સ્થામ થમા છી ોતાના લતન તયપનો પ્રેભ ઠારલતા કશે છે . લતન તયપનો પ્રેભ
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તેને ાછો લતા બણી જાણે ખેંચી યહ્યો છે . એ ખેંચ-તાણ ને વપ્રમ ાત્રના વંદબથ તેઓ આ યીતે
ગઝરના ળેયભાં વનરૂે છે . ‘‘ જમાં સુકાલા નાંખી એણે ઓઢણી
રીભડાની ડા ભીઠી થલ ગલ’’
લતન ઝુયામો અંદભ ટંકાયલીને કોયી ખામ છે .
તેભની ગઝર વલળેતા વનરૂતા બચનુ ભોદી તેભની અદભ ટંકાયલીની ગઝર ચોડી
ની પ્રર્સ્તાલના ભાં નોધતાંકશે છે . કે -‘‘ અદભને લાંચો તો અખા બગત વાંબયે , શ્રી ધયાણી વાંબયે ,
અયે , આણા યભેળ ાયે ખ ણા વાંબયે ’’ અદભ ટંકાયલીની ગઝરો ભાંથી વાય થતા
આણેએક યં યાનો રયચમ થામ તેભની ગઝર યચનાઓભાં અખાનુ ં લેદાંત છે . તો યભેળ
ાયે ખ જેલા વાદમથવપ્રમ કવલ ણ છે . તેઓ વશજ છે . તો ઊડાં ણ છે . તેભના ‘રયઝાભણુ’ં કાવ્મ
વંગ્રશની ‘વાટતારશત’ ગઝર ભાંથી વાય થતા અખાની લેદાંત વલચાય ધાયાનો બા થામ.
તેઓ વભગ્ર જીલનની વભગ્ર ઘટનાક્રભ વનરૂતાં કશે છે . કે‘‘ વોભલાયે ાયણુ ં ફંધામ છે
ફોખાં દાદીભાં ફહુ ં શયખામ છે
ધુધયા લાગે છે ભંગલાયના
ને છી શારયડું ુરૂં થામ છે
ુ લાયે વોટી ચભચભ લાગતી
ધ
વલધા ધભધભ કયતી આલી જામ છે
ને ગુરૂલાયે ભે રયભબઝભ યી
શુક્રના પ્રબાતે ઊડી જામ છે
થાક રાગે છે ળવનલાયે ફહુ
ને કફયભાં ટાંરટમા રંફામ છે
શા, યવલલાયે તો છુટ્ટી ાડીએ
ત્માં જમ ૃત્યુધટં લાગી જામ છે ’’
તો આ યીતે છ ળેયભાં વલર્સ્તરયત આ ગઝર જીલનનો ધટભા યજૂ કયે છે . પ્રત્મેક ળેયભાં
કેટરો વભમનો વ્મા વનરૂટમો છે . વોભલાય થી યવલલાય સુધીતો ભનુષ્ટ્મના એક અલતાયની
લાત ગઝરકાય કયે છે . અને દયે ક ળેયભાં વનરૂામેરા લાય વાથે જીલનના એક- એક ર્સ્તયનુ ં
વનરૂણ જોલા ભે છે . ભનુષ્ટ્મ અલતાયના વભગ્ર જીલનભાં વ્માેરો કા ગઝરકાય એક
ગઝરની યચનાભાં કેદ કયી રે છે . આ ગઝરકાયની વ્માકતાની વલળેતા છે . અદભ
ટંકાયલીની ગઝરબાા અંગ્રેજીવભશ્ર ગુજયાતી જોલા ભે છે . ફન્નેં દે ળની બાા વાથે અનુવધ
ં ાન
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ધયાલતા તેઓ ભાત ૃબાાને વલળે ભશત્લ આી ગઝર ક્ષેત્રે નલતય પ્રમોગો કયે છે . એભની
ધણી ગઝર યચનાઓભાં ગુજયાતી કશેલતો રૂરઢપ્રમોગો અને આણા ાયાબણક વંદબો જોલા
ભે છે . તેના થોંડા ઉદાશયણ અરશિં ટાંકલાનો પ્રમાવ છે . ગુજયાતી કશેલતો અને રૂરઢપ્રમોગો કેલા
તેની યચનાભાં ઓત પ્રોત થલ જામ છે તે જોલએ તો ‘રયઝાભણુ’ં વંગ્રશનીઆ યચના જોલએ તો
‘‘ ગઝર નીચે વશી દર્સ્કત કયી છે
છી એભાં નથી કશેલા ણુ ં કૈ
ટકાના તેય છો તોમા અદભજી
શજી ફાકી યહુય ુ ં છે . હુ ં ણુ ં કૈ ’’
તો ‘અદભ ટંકાયલીની ગઝરોની ચોડી’ ગઝર વંગશ નાં  ૃષ્ટ્ઠ ૨૦ નંફય યની યચના આ
યીતે ની છે કે
‘‘એક વાંધ ુ ને તેય તટુ ે છે
લસ્ત્ર કમાં છે આ વીલલા જેવુ’ં ’
********************
‘‘બૈંવ શજી તો બાગોે છે
છાવ શજી તો છાગોે છે
એક નલોરદત ફેઠો- ફેઠો
 ૂલથ સ ૂરયને લાગોે છે .’’
********************
‘‘ યે તભાં 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 ગઝરભાં કશેલત અને રૂરઢપ્રમોગો નો કયી જાણે છે . અદભ ટંકાયલીની ધણી
યચનાઓભાં અંગ્રેજી-વભશ્રત ગુજયાતી બાા ણા જોલા ભે છે . એ વનવભતે તેઓ ર્સ્લબાા કે
બાયવતમ વંર્સ્કૃવતનું મ ૂલ્મ ઊંચુ ં આંકલાનો પ્રમત્ન કયે છે .
તો આ યીતે અદભ ટંકાયલીની ડામર્સ્ોરયક ગઝર યચનાઓભાંથી વાય થતાં વલવલધ
ડામર્સ્ોરયક બાલની અનુભ ૂવત થમા વલના યશેતી નથી. તેભની ગઝર યચનાના વલમો, પ્રવતકો,
કલ્નો, રમ, બાા, લગેયે ક્ષેત્રે થોડી કરાબકતાની કમાંક ખોટ લતાથ તી શોમ તેવ ુ ં રાગ્મા કયે
છે . કાવ્માત્ભક વારશત્મકતાની ખોટ ડામર્સ્ોરયક વંલેદન વલશ્વની વલમ ળસ્તતને ઢાંકી ળકત ુ ં નથી
તેભનું વંલેદન વલશ્વ વ્મંજનાત્ભક યીતે ગઝરભાં પ્રગટ થામ છે . તો આયીતે કા ભમાથદાના
કાયણે અદભ ટંકાયલીના ાંચેક કાવ્મ વંગ્રશોની થોડીક યચનાઓનાળેયને રલ તેના બાલ વલશ્વને
તાવલાનો પ્રમાવ ભાત્ર કમો છે .
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