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ગજુરાતી દલત સાહિત્યનો ઉદ્દભવ 

 
  

‘દલરત વાહશત્મ’ ળબ્દ પ્રચલરત થમ ત્માયે તેન ખફુ વલયધ થમેર. કશલેાતા વલદ્વાનએ ત એભ 
ણ કશલેુું કે વાહશત્મને કુઇ વલળેણની જરૂય નથી. એટરે કે, વાહશત્મ ળબ્દની ુઅગ જે ‘દલરત’ 
ળબ્દ ુઅલે છે તે એક વલળેણ છે. ુઅભ, ખાવ કયીને ત તેભણ ેતેભના ભનની દલરત પ્રત્મેની 
ધણૃાને જ વ્મક્ત કયી શતી. એવુું એટરાું ભાટે કશી ળકામ કે, ુઅ શરેાું ણ વાહશત્મને ુનેક 
વલળેણ રગાડલાભાું ુઅલી ચકુ્યા છે. જેભ કે, –‘જૈન વાહશત્મ’, ‘ચાયણી વાહશત્મ’, ‘સ્લાવભનાયામણ 
વુંપ્રદામનુું વાહશત્મ’, ‘વુંત વાહશત્મ’ લગેયે... સ્લાબાવલક છે કે, દલરત વાહશત્મ ણ એક વાહશત્મ 
વલળે છે જેનુું વાહશત્મ દલરત જીલન, વભસ્મા, પ્રશ્ન, હયલતતન, વલદ્રશ, નલયચના, જાગવૃત, 
ભાનલતાનુું વાહશત્મ છે. યુંત ુુશીં મૂ લાત કયલાની છે ગજુયાતી દલરત વાહશત્મના ુઈદ્દબ્લની 
જેની ુશીં વલળે ચચાત કયીએ. 

ુઅણે વો જાણીએ છીએ કે દલરત વાહશત્મનુું મૂ ત ડૉ.ફાફા વાશફે આંફેડકયની વલચાયધાયા છે. 
દલરત વાહશત્મ વદીઓથી ચારી ુઅલતી દલરતનુું ળણ કયલાની, તેભને કચડલાની, તેભને 
શનુી જેભ યાખલાની પ્રથાભાુંથી એક પ્રકાયની દમનીમ તેભજ દુદતળા બયી સ્સ્થવતન ખ્માર 
ુઅનાય તેભજ તેનુું બાન કયાલનાય ડૉ. આંફેડકયને ુઅબાયી છે. તેભને દલરત ય થતા 
ુત્માચાય ુન ેુન્મામને નાબદુ કયલા ભાટે ુને દેળભાું વભાનતાની બાલના જગાડલા ભાટે ુનકે 
રેખ રખ્મા. તઓે વાહશત્મકાય કે કવલ નશતા છતાું તભેની ુલબવ્મહકભાું કાવ્માત્ભકતા જલા ભે 
છે. ‘ત ધભત ફદર’ તેભની યચનાભાું તેઓ રખ ેછે- 

‘ભેલવુું શમ સ્લભાન, 
યચલ શમ વશકાયી વભાજ, 
પ્રાપ્ત કયલ શમ ુવધકાય, 
જુઇતી શમ વભાનતા 
ુન ેસ્લતુંત્રતા ત ધભત ફદર. 
જીલી ળક સખુ ળાુંવતથી એલા વલશ્વનુું કયવુું શમ વનભાતણ 

ત ધભત ફદર’ 1 (ુનલુાદ – વાહશર યભાય) 
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 ભયાઠી વાહશત્મકાય ુરુ્ તન ડાુંગેએ નોંધયુું છે કે- 

‘ડૉ. આંફેડકયે દલરતની એક વભગ્ર ેઢીની ક્ાુંવતકાયી લૈચાહયક યુંયાનુું ઘડતય કયુું શત ુું. ુઅજે એ 
દલરત તેભના ભસ્તક ઊંચાું કયી ળકે છે એનુું શ્રેમ ડૉ. આંફેડકયને પાે જામ છે. ુઅ વાભાજજક 
જાગવૃતની વાહશજત્મક ુલબવ્મસ્ક્ત એટરે દલરત વાહશત્મ’2 

ુઇ.વ. ૧૯૫૬ભાું દલરતના તાયણશાય ુન ે પે્રયણામવૂતિ એલા ડૉ. આંફેડકયના ુલવાન ે વભગ્ર 
બાયતન ે ુઅઘાત શચાડય શત. ખાવ કયીને દલરત લગત ય એની ઘયેી ુવય થુઆ. તભેણ ે
આંફેડકયને અંજરી ુઅલા ભાટે ુનેક ‘અંજલર’ કાવ્મ યચ્માન ેુઅ કાવ્મ યચનાયા કુઇ વવદ્ધશસ્ત 
કવલઓ નશતા ! પ્રસ્તતુ અંજલર કાવ્મનુું વુંાદન ડૉ. યભેળચુંદ્ર યભાયે ‘અંજલર’ નાભ ે કયુું છે. 
ુશીંથી જ દલરત કવલતાઓન પ્રાયુંબ થમ એભ કશી ળકામ. ુઅ ુઈયાુંત ભયાઠી દલરત વાહશત્મના 
આંદરનની ુવય ગજુયાતી બાા ય ડી જેને કાયણ ેગજુયાતી દલરત વાહશત્મ અંગેની વબાનતા 
ુઅલી. ુઇ.વ. ૧૯૨૯ભાું ભનય ગાુંગેયા નાભના એક દલરત યલુાને ‘આંતય લેદના’ કાવ્મભાું તાની 
વુંલેદના વ્મક્ત કયી છે ને રખ્ય ુછે- 

‘શડધતૂ થુઆ શલ ડય, જીલન શનુા તલુ્મ છે; 
ુલતાય રીધ હશિંદભાું, એ શ ુુભાયી ભરૂ છે ?’3 

ુશીં દલરત યલુાનની લેદના વ્મક્ત થામ છે. તે હશિંદુ શલા છતાું ણ હશિંદુઓથી ુરગ છે તેનુું 
બાન થતા જ ુનામાવે જ તેની રાગણીઓ કવલતા દ્વાયા લશલેા રાગે છે. જેભ કે, દલરત હશિંદુ છે કે 
નહશ તે પ્રશ્ન ણ ુઈસ્સ્થત થામ છે. દલરતને ડૉ. આંફડેકયે ‘ુંચભ લણત’ કહ્ય છે, ત ભશાત્ભા ફૂરેએ 
‘શદૂ્રાવતશદૂ્ર’ કહ્યા છે. ુભ ણ, હશિંદુ ધભતભાું યશલેા ભાત્રથી તે બેદન બગ ફને છે, ભાટે જાગવૃત 
દ્વાયા જ દલરતને પયી ધભત હયલતતન તયપ લાી ળકામ. ુઅલી ત કેટરીમે કાવ્મ યચનાઓએ 
દલરત વાહશત્મન ેએક ુઅગલી ઓખ ુઅી. જેભાું દલરત યલુાનએ તાના સ્લાનબુલન ેવ્મક્ત 
કમાું છે. ુઅ ુઈયાુંત ગજુયાતના કેટરાક વાભવમકએ દલરત વાહશત્મન ેએક નલી હદળા ુઅી જેભાું 
નાગજી બાુઇ ુઅમતના ‘દલરત ગજુયાત’ ુન ે જેઠારાર જાદલના ‘ુઅતતનાદ’ જેલા વાભવમકભાું 
દલરતના દુુઃખ,દદત  વલે કવલતાઓ પ્રગટ થતી શતી. ગજુયાતી દલરત વાહશત્મભાું ‘દલરત ેન્થય’ના 
પ્રમખુ ડૉ. યભેળચુંદ્ર યભાયે ુઇ.વ. ૧૯૭૫ભાું ‘ેન્થય’ નાભનુું વાભવમક ળરુું કયુું. જેને ગજુયાતી 
દલરત વાહશત્મનુું ુઈદ્દબ્લ લફિંદુ કશી ળકામ. જેભાું આંફેડકયલાદી વલચાયધાયાને વલળે ભશત્લ 
ુઅલાભાું ુઅવ્યુું ુને તભેની એ વલચાયધાયાને લેગલુંતી ફનાલી. દલરત વાહશત્મન ખયેખય 
પ્રાદુબાતલ ત ૧૪ એવપ્રર, ૧૯૭૮ભાું કવલતાના વાભવમક ‘ુઅક્ળ’ દ્વાયા થામ છે, જેના તુંત્રી સ્થાન ે
દલરત રેખક ુન ેુગ્રણી કભતળીર ડૉ. યભેળચુંદ્ર યભાય છે ુન ે તેનુું વુંાદન કયનાય દલરત 
કવલઓ નીયલ ટેર, દરત ચોશાણ, પ્રલીણ ગઢલી ુન ે મગેળ દલ ે લગેયે વુંકામેરા શતા. 
પ્રસ્તતુ વાભવમકની કવલતાઓભાું મખુ્મત્લે દલરતના દુુઃખ, દદત , ુભાન, ુન્મામ, ુત્માચાય, 
ધણૃા, ુનાચાય, વતયસ્કાય, લેઠ-લૈતરુું, વ્મલવામણુું, ુસ્શૃ્મતા, હશિંવા, ગયીફી, વનયાળા, રાચાયી, 
ળણ, બેદબાલ, ઓયભામાણુું લગેયે વાભેના ુઅક્ુંદન ેલાચા ભે છે. ‘ુઅક્ળ’ના વુંાદક કવલઓ 
નોંધ ેછે કે – 
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‘ુભાયે વા, વાલયણ કે ુઅયી-છયી પગાલીન ે કવલ ફનવુું ડ્ુું છે. ુભાયા ળબ્દભાું પ્રગટત 
પ્રક ુઅખયે ત લેદનાનુું જ ફીરુ્ ું નાભ છે.’4 

‘ુઅક્ળ’ભાું દલરત કવલતાને સ્થાન ભળયુું જેભાું ુનેક યલુા કવલઓએ દલરતની દુદતળા ુન ે
બાયતીમ વભાજ વ્મલસ્થા જે બેદકાયી છે ય ુઅક્ળ વ્મક્ત કમો છે. વભગ્ર દલરત વભાજન ેુન ે
તેભની દુદતળાને વનરુતુું વાહશત્મ વલકસ્ય ુુન ેુઅલી યીતે ુઅગ લધતુું ગયુું. ૧ હડવેમ્ફય, ુઇ.વ. 
૧૯૭૯ભાું કવલ દરત ચોશાણ ે વનાકીન દલેની પ્રસ્તાલના વાથ ે ‘કા સયૂજ’ વાભવમક ળરુું કયુું. 
જેભાું ઘણા ફધા યલુા દલરત કવલઓની યચનાઓને સ્થાન ભળયુું શત ુું. તેભજ તેન વ્માક પ્રભાણભાું 
પ્રચાય ુન ેપ્રવાય થમ શત. દલરત કવલતા વાહશત્મને ુઅગ લધાયલાભાું ‘કા સયૂજ’નુું મખુ્મ 
મગદાન યહ્ુું છે. ‘ુઅક્ળ’ ુન ે ‘કા સયૂજ’ છી ુન્મ દલરત વાભવમકભાું દલરત કવલતાઓ 
પ્રગટ થતી યશ ેછે, જેભાું ‘ગરુડ’, ‘દલરત ફુંધ’ુ, ‘ુજ ું’, ‘મસુ્ક્ત નામક’, ‘દલરત વભત્ર’, ‘નમા ભાગત’, 
‘તભન્ના’, ‘ુભ્યદુમ’, ‘પ્રગવત જ્મત’, ‘તયવ’, ‘ુક્ષમ’, ‘સ્લભાન’, ‘હયદ વુંદેળ’, ‘રગાભ’, 
‘દલરત મસુ્ક્ત’, ‘એક્વપ્રેવ’, ‘શમાતી’, ‘દલરત ચેતના’, ‘વુંઘત-ુઇ જનતર’ લગેયે છે, જેભાું દલરત 
કવલતાઓ તથા વાહશત્મ પ્રગટ થતુું યહ્ુું છે તેભજ ુઅજે ણ પ્રકાવળત થામ છે. ુઅ ુઈયાુંત 
‘ચાુંદની’, ‘તાદર્થમત’, ‘ફહજુન વાહશત્મ’, ‘યફ’, ‘નમાભાગત’, ‘વલ’, ‘વભાજ વભત્ર’, ‘ળબ્દસષૃ્ટટ’, 
‘શમાતી’ લગેયેના દલરત વાહશત્મ વલળેાુંકએ દલરત વાહશત્મના ુઈદ્દબલ ુન ે વલકાવભાું ભશત્લનુું 
મગદાન ુઅપ્યુું છે. ુઅલી યીતે દલરત વાહશત્મન ુઈદ્દબલ દ્યભાું થમ ુને વલસ્તયત યહ્ય જેના 
પ રૂે ુનેક કાવ્મ વુંગ્રશ પ્રગટ થમાું. જેભાું ભધકુાન્ત કલ્લ્તન ‘કેળહયમા ટળયનુું ુઅકાળ’ 
(૧૯૭૯), સયેુળ ફાહયમાન ‘ફાત્કાય’(૧૯૮૦), જમુંત યભાયન ‘તેટી’(૧૯૮૧), શ્માભ વાધનુ 
‘મામાલયી’(૧૯૮૧), નયેળ ટ્ટણીન ‘તાયા ઘય સધુી’(૧૯૮૧), વથક યભાયન ‘ઝુંખના 
વથકની’(૧૯૭૩), ‘દ્વદ્વદર’(૧૯૭૮), ‘લત્તા’(૧૯૮૧) વલળે ધમાન ાત્ર છે. 

ુઇ.વ. ૧૯૮૧ભાું જ્માયે ુનાભત વલયધી યભખાણ પાટી નીકળમા ત્માયે ગજુયાતનાું દલરત તયપની 
ુઈરા લગતની ખખરી વશાનભુવૂત ખલુ્રી ડી ગુઇ ુન ેદલરતના ુઅક્ળભાુંથી લધ ુપ્રફ વાહશત્મ 
યચાયુું જેભાું ગજુયાતના ‘રકામન’ દ્વાયા ગણત યભાય ુન ેભનીી જાનીએ વુંાહદત કયેર 
‘દલરત કવલતા’ન પ્રથભ વુંગ્રશ વને ૧૯૮૧ભાું પ્રગટ થમ. ફારકૃટણ ુઅનુંદ ુન ેચુંદુ ભશહેયમા 
વુંાહદત ‘વલસ્પટ’(૧૯૮૪) કાવ્મવુંગ્રશભાું ૧૪ કવલઓની ૬૪ યચનાઓન વભાલળે કમો છે. ુઇ.વ. 
૧૯૮૪ભાું ‘નમાભાગત’ વાભવમક દ્વાયા ‘ુસ્સ્ભતા’ નાભન અંક ચુંદુ ભશહેયમા દ્વાયા વુંાહદત થામ છે. 
દલરત કવલતા ક્ષેત્રે દરત ચોશાણ, શયીળ ભુંગરભ, નીયલ ટેર, પ્રલીણ ગઢલી, વાહશર યભાય, 
હકવન વવા, બી.ન. લણકય લગેયે તેભની વજૉનાત્ભકતાથી ુઈત્તભ દલરત કવલતાઓનુું વજૉન કયે છે. 
ુઅ ુઈયાુંત લફન દલરત વજૉકએ ણ તેભાું ભશત્લની ભવૂભકા બજલી છે. જ કે દલરત યલુાન ુન ે
વજૉકએ એલ વલયધ કયેર કે દલરત વવલામ કુઇ દલરત વાહશત્મ યચી જ ન ળકે એટરે દલરત 
વાહશત્મની યચના ભાત્ર દલરત વજૉક જ યચી ળકે. યન્ત ુએ અંગ ે કેટરામે ુરગ ુરગ ભત 
જલા ભે છે. તેભ છતા દલરત વાહશત્મના વલકાવભાું લફન દલરત વજૉકન પા ભશત્લન યહ્ય છે. 
જવેપ ભેકલાનના યેખા લચત્ર દલરત વાહશત્મના વલકાવભાું ભશત્લની ભવૂભકા બજલ ે છે. જેભાું 
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‘વ્મથાના લીતક’(૧૯૮૫) ુન ે‘આંગલમાત’ નલરકથા નોંધાત્ર છે. ુઅ યચનાઓ દ્વાયા ગજુયાતી 
દલરત વાહશત્મભાું ગદ્યન પ્રાયુંબ થામ છે, જેના દ્વાયા દલરત વાહશત્મન ેવમદૃ્ધ થયુું છે. 

ુઅભ, ગજુયાતી દલરત વાહશત્મભાું શરેીલાય ગદ્યન પ્રમગ કયનાય જવેપ ભેકલાન ે દલરત 
વાહશત્મના વલકાવભાું ભશત્લની ભવૂભકા બજલી ત્માય ફાદ ઘણુું વાહશત્મ યચાયુું જેભાું દલરતના 
ળણ ુન ેતેભના ય ુન્મામની લાત કશલેાભાું ુઅલી. દલરતએ તાના સ્લભાનની યક્ષા કયલા 
ભાટેની ભથાભણભાુંથી જન્ભરે ુઅક્ળ તેભણે ુનેક યીતે વ્મક્ત કમો જે દલરત વાહશત્મના નાભ ે
ઓખાયુું.  

ુઅજે ગજુયાતી દલરત વાહશત્મ ુનેક વાહશત્મ સ્લરૂભાું યચાલા રાગયુું છે. તેભની કરભ કવલતાથી 
વલસ્તયી લાતાત, યેખાલચત્ર, નલરકથા, વનફુંધ, વલલેચન, રઘકુથા, જીલનચહયત્ર તેભજ ુઅત્ભકથા 
લગેયે. ગજુયાતી દલરત વાહશત્મ વુંદબે ુઅત્ભકથા વાહશત્મ ભડથેી  ળરુું થયુું. યુંત ુ તેભની 
ુઅલશ્મકતા શતી, ભાટે તે ુઅલકાયને ાત્ર છે. ફી. કેળયવળલમૌ ‘ણૂત વત્મ’ રખ ેછે, ત્માયે તેભની 
ુઅત્ભકથા ુનલુાદ દ્વાયા વલદેળભાું શોંચે છે, લુંચામ છે ુને ુભ્માવક્ભભાું ણ સ્થાન ાભ ેછે. 
જે દલરત વાહશત્મની ુઅલશ્મકતા તેભજ ભાનલ જીલન ભાટે ુઈમગીતા વવદ્ધ કયે છે. ગજુયાતી 
દલરત નલરકથા શરેેથી જ વલળે યશી છે. જળેપ ભેકલાન, શયીળ ભુંગરમૌ, ફી. કેળયવળલમૌ, 
દરત ચોશાણ, ભશન યભાય લગેયે રેખકએ દલરત વાહશત્મભાું વલળે યીતે ુઈલ્રખેનીમ 
નલરકથાઓ ુઅી છે. દલરત વાહશત્મ બવલટમભાું ણ ભાનલ મસુ્ક્ત ભાટે કામત કયત ુું યશળેે ુને 
તેની લક્ષવતજ વલકવતી યશળેે. 
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