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દુષ્મતંકુભાય: હશન્દી ગઝરન વળક્ત અલાજ 

 
  
સ્લાતતં્ર્મત્તય હશન્દી ગઝરકે્ષતે્ર દુષ્મતંકુભાયનુ ંનાભ ખફૂ આદય લૂવક રેલામ છે. દુષ્મતંકુભાય 
લેૂની હશન્દી ગઝર ઉદૂવ -પાયવી યંયાના અનવુયણ સધુી વીમભત જણામ છે. ગઝર કે્ષતે્ર એવુ ં
કઈ નોંધાત્ર હયલતવન પ્રગટ્ુ ંનશીં, જે દુષ્મતંકુભાયના આગભનથી પ્રગટે છે. અભીય ખળુય 
અને ભશાત્ભા વતં કફીયના શાથે હશન્દી ગઝરન ામ નખંામ શલા છતા ં હશન્દી ગઝર આ 
યંયાના ભાગે આગ લધી ળકી નશીં, એટલ ુ જ નશીં યીમતકાભા ં ત ગઝરે દયફાયી 
વભ્મતા અને વસં્કૃમતના ંગણુ-ગાન ગાલાન જ ઉદે્દળ વેવ્મ જણામ છે, હયણાભે બફનજરૂયી ઉદૂવ -
પાયવી ળબ્દ અને ળયાફ, જાભ, વાકી, ભમખાના, જેલા ં યંયાગત બાલપ્રતીક છૂટથી 
પ્રમજામા.ં બાયતેન્દુયગુ-દ્વિલેદીયગુભા ં આ અયાજકતા થડી દૂય થઈ ખયી, ત છામાલાદભા ં
જમળકંય પ્રવાદ, મનયારા આહદ ગઝરકાયએ ગઝરને નલી હદળા આી, જેભા ં યભામનમત 
વસં્કૃમત, વભ્મતાને ફદરે તત્કારીન જીલન વદંબવને લાચા ભી. ઉત્તય છામાલાદભા ં પે્રભ, 
પ્રકૃમતની વાથે-વાથે આધમુનક હયલેળગત મથાથવ ફધના ંબચત્ર ગઝરભા ંમનરૂામા,ં બાાકીમ 
ફદરાલની વાથે અબબવ્મક્ક્તયીમતભા ં ણ કેટરાક ફદરાલ થમા. આ ફધા ં હયલતવનના 
હયણાભે હશન્દી ગઝર આગ જતા ંએક મલસ્તતૃ હયલતવન દાખલે છે. પ્રમગલાદભા ંળભળેય 
ફશાદુયમવિંશ, મત્રરચન ળાસ્ત્રી, બગહયજાકુભાય ભાથયુ આહદન નોંધાત્ર પા ણ હશન્દી ગઝરના 
હયલતવન ભાટે ભકાળ યચે છે.  
દુષ્મતંકુભાય ઈ.વ. ૧૯૭૫ભા ં ‘વામે ભેં ધૂ’ વગં્રશથી ગઝર કે્ષતે્ર પ્રલેળ કયે છે ત્માયે એક 
ચક્ક્વ ભમૂભકા તેભના ભનભા ંડેરી શતી. આ વગં્રશની કુર 52 ગઝર તત્કારન વભાજની 
લાસ્તમલક ક્સ્થમતનુ ં બચત્ર યજૂ કયે છે. ગઝર જે યાજમવિંશાવન ઉય બફયાજભાન શતી તેને આભ 
આદભીની લચ્ચે રઈ આલલાનુ ંકાભ દુષ્મતંકુભાયે કયુું. આ અંગે તેઓ તાની ભમૂભકા સ્ષ્ટ 
કયતા ંકશ ેછે કે “ઉદૂવ  ઔય હશન્દી અને-અને મવિંશાવન વે  ઉતયકય જફ આભ આદભી કે ાવ 
આતી શૈં ત ઉનભેં પકવ  કય ાના ફડા મશુ્કકર શતા શૈ. ભેયી મનમત ઔય કમળળ મશ યશી શૈ કી 
ઈન દન બાાઓ ક જ્માદા વે જ્માદા કયીફ રા વકુ. ઈવરીએ મે ગઝરે ઉન બાા ભેં કશી 
ગઈ શૈ, જજવે ભેં ફરતા હ ૂૂઁ.” (વામે ભેં ધૂ .ૃ iii) આલ બાાકીમ બેદબાલ દૂય કયલા તેભજ 
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વાભાન્મ ભાનલીની વલેંદના યજૂ કયલા ભાટે દુષ્મતંકુભાયે ગઝરનુ ંસ્લરૂ વદં કયુું, જે આજે 
વાભાજજક લાસ્તમલકતાને પ્રગટ કયલા ભાટેનુ ંએક વળક્ત ભાધ્મભ વાબફત થયુ ંછે. વભગ્રતમા 
જતા ં દેળ જે હયક્સ્થમતભા ં વડામેર શત એ હયક્સ્થમતનુ ં ફમાન એટરે  દુષ્મતંકુભાયની 
ગઝર.  
‘ઈકકે શકીકી’ અને ‘ઈકકે મભજાજી’ન બાલ ધયાલતી ગઝરભા ં દુષ્મતંકુભાયે ગયીફી, ચયી, 
લ ૂટંપાટ, ફેંકાયી, ભોંઘલાયી, ભ્રષ્ટાચાય, આતકંલાદ, ફોંફધડાકા જેલી વાભાજજક 
લાસ્તમલક્તાઓને, વભસ્માઓને ગઝરનુ ં રૂ આપયુ.ં અશીં વાભાજજક, યાજકીમ, આમથિક 
અવભાનતા વાભેન આક્રળ, ગયીફ-ભધ્મભલગવ પ્રત્મેની વશાનભુમૂત, જામતલાદ, ધભવલાદ, 
કભલાદની આંટીઘ ૂટંીઓભા ંપવામેરા ભાનલીની વ્મથા-ીડા અને ળમત પ્રત્મેન અણગભ છે. 
વભકારીન વાભાજજક વ્મલસ્થા અને તેભા ંપ્રગટતી મલવગંમતઓની તાયસ્લયે યજૂઆત છે. જુઓ-  
    

મશાૂઁ ત મવપવ ગ ૂગેં ઔય ફશયે રગ ફવતે શૈ, 
   ખદુા જાણે મશાૂઁ ય હકવ તયશ જરવા હુઆ શગા.(વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૧૫) 
        * * * 
   મજુભે યશતે શૈ કયડ રગ ચુ કૈવે યહું,  
   શાય ગઝર અફ વલ્તનત કે નાભ એક ફમાન શૈ.(વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૫૭) 
દુષ્મતંકુભાયની ગઝરભાં એક પ્રકાયની આગ છે. તેભા ંવભાજભા ંજે હયક્સ્થતી ઊબી થઈ છે 
તેના પ્રત્મેન જ ય નથી યંત ુએ હયક્સ્થતીને લેગ આનાય લગવ પ્રત્મેન ણ ય છે, જ 
કે આ ય કઈ નપયતભાથંી નશીં યંત ુએ લગવ પ્રત્મેની વશાનભુમૂતભાથંી પ્રગટય છે. વાભાજજક 
રૂહઢઓ અને સ્થબગત મલૂ્મને ફદરલા ભાટે વભગ્ર વભાજને જગાડલાનુ ં કાભ દુષ્મતંકુભાયે 
ગઝરના ભાધ્મભથી કયુું. યૂી વબાનતા અને ભક્કભતાથી આ ફદરાલ રાલલા ભાટેની 
અબબવ્મક્ક્ત ણ એટરી જ વચટ છે. જુઓ-  
   મવપવ શંગાભા ખડા કયના ભેયા ભકવદ નશીં,  
   ભેયી કમળળ શૈ હક મે સયૂત ફદરની ચાશીમે. 
    

ભેયે મવને ભેં નશીં ત તેયે મવને ભેં વશી, 
   શ કશીં બી આગ, રેહકન આગ જરની ચાશીમે . (વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૩૦) 
સયૂત ફદરલાની અને આગ જરાલાની લાત ભાત્ર ફમાન તયીકે નથી કયી યંત ુલાસ્તલભા ં
દુષ્મતંકુભાયભા ંઆ બાલના ડેરી શતી. દેળની ગયીફી, ળણ અને અવભાનતા દુષ્મતંકુભાયને 
અંદયથી જ મલદ્રશ કયલા પે્રયે છે. બમ અને ભખૂથી ીડાત વભાજન એક લગવ વતત વઘંવભાં 
જીલન વાય કયે છે. ળક લગવ પ્રત્મેન કટાક્ષ કેલ કાવ્મત્ભક, લેધાત્ભક ફન્મ છે તે જુઓ.
   

ભખૂ શૈ ત વબ્ર કય, યટી નશીં ત ક્યા હુઆ, 
   આજ કર હદલ્શી ભેં શૈ જેયે ફશવ મે મદુદુઆ. (વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૨૧) 
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યાજકીમ નેતાઓના ં ખટા ં ચ ૂટંણી ઢંઢેયાઓ, ગદુંને દુમત યાજકાયણ, તેની છ-કટ, 
ફહુરૂમમાઓની જેભ લેળ ફદરતા નેતાઓ, દેળના વમંલધાનને થેરાભા ં રઈને પયતા 
યાજકાયણીઓ લગેયે પ્રત્મેન ય આ વગં્રશભા ંઠેય ઠેય નજયે ડે છે.  
   લ આદભી નશીં મકુમ્ભર ફમાન શૈ, 
   ભાથે ે ઉવકે ચટ કા ગશયા મનળાન શૈ. 
    
   વાભાન કુછ નશીં શૈ પટેશાર શૈ ભગય, 
   ઝરે ભેં ઉવકે ાવ કઈ વમંલધાન શૈ.(વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૫૯) 

  * * * 
    
   શભક તા નશીં થા શભેં અફ તા ચરા 
   ઈવ મલુ્ક ભેં શભાયી શકભૂત નશીં યશી  (વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૧૮) 
વાભાન્મ ભાનલી અયાજકતા, અત્માચાય, ભ્રષ્ટાચાય અને ળણથી બમગ્રસ્ત છે. કશલેાતી 
રકળાશીના ંમલૂ્મ પ્રત્મે ણ એને ળકંા છે, તેભ છતા ંઆલી હયક્સ્થતી વાભે કઈ કંઈ ફરલા 
ણ તૈમાય નથી. વભાજભા ંચારતી આલી અંધાધ ૂધંીથી પ્રજા ણ જાણે ટેલાઇ ગઈ છે. આથી 
ળક અને ળમત ફનેં લગવને વયખી અવય કયતા આ ળેયની ચભત્કૃમત નોંધનીમ છે.  
   ઈવ ળશય ભેં ત કઈ ફાયાત શ મા લાયદાત, 
   હકવી બી ફાત ય ખરુતી નશીં શૈ બખડહકમા.ં(વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૨૧) 
દેળ જ્માયે યાજકીમ કટકટીભાથંી વાય થઈ યહ્ય શમ છે ત્માયે તેની વાભે જમપ્રકાળ નાયામણ 
અલાજ ઉઠાલે છે અને પ્રખય મલયધ કયે છે. આ જમપ્રકાળ નાયામણની મલચાયધાયન પ્રબાલ 
દુષ્મતંકુભાય ઉય ડય છે તે એક ળેય િાયા વ્મક્ત થમ છે. જેભાથંી તત્કાબરન વાભાજજક, 
યાજકીમ ક્સ્થમતન ખ્માર આલે છે. ઉદા. તયીકે. 
   એક બઢુા આદભી શૈ મલુ્ક ભેં મા મોં કશ  
   ઈવ અંધેયી કઠયી ભેં એક યોળનદાન શૈ. (વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૨૧) 
આઝાદીના ં આટરા ં લવ થમા ં શલા છતા ં દેળભા ં વાભાજજક, યાજકીમ, આમથિક ક્સ્થમતભા ં જે 
અવભાનતા પ્રલતે છે તેના કાયણે અનેક મલડંફનાઓ ઊબી થઈ છે. આલી મલવગંમતઓને 
દુષ્મતંકુભાયે ખફૂ નજીકથી જઈ છે અને તેની અવબરમત અને બમકંયતાને ગઝરનુ ંરૂ આપયુ ં
છે, તેભા ંઅબબવ્મક્ક્તભા ંવચ્ચાઈ અને ગઝરકાયન આગલ મભજાજ લતાવમ છે. ઉદા. તયીકે.  
   યજ જફ યાત ક ફાયશ કા ગજય શતા શૈ, 
   માતનાઓ કે અંધેયે ભેં વપય શતા શૈ.  (વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૪૭) 
     *  * * 
   કશાૂઁ ત તમ થા બચયાગા ંશયેક ઘય કે બરએ 
   કશાૂઁ બચયાગ ભમસ્વય નશીં ળશય કે રીએ (વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૧૩) 
     *  * * 
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   મશાૂઁ તક આતે-આતે સખૂ જાતી શૈં કઈ નહદમા ં
   મજુે ભાલભૂ શૈ ાની કશા ૂઁ ઠશયા હુઆ શગા.(વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૧૫) 
તત્કાબરન વભાજભા ંપ્રલતવતી આલી હયક્સ્થમતના હયણાભે મલૂ્મગત હયલતવન ણ પ્રગટયા ં
છે તે નોંધ્મા છે. હદનપ્રમતહદન ગયીફ લધ ુગયીફ અને ધમનક લધ ુધમનક ફની યહ્ય છે ત્માયે 
શ ુવભાન લતવતા ભાનલીને ‘આદભી ક ભનૂકય ખાને રગે શૈ’ િાયા મકૂીને ભાનલીમ વફધંભા ં
આલેર ફદરાલને યજૂ કમો છે. તેલી જ યીતે મતં્રયગુીન વભાજની બમાનકતાની વાકેંમતક 
અબબવ્મક્ક્ત કેલી કયી છે તે જુઓ- 
   ફજંય ધયતી, ઝૂરતે ોધે, બફખયે કાટેં, તેજ શલા  
   શભને ઘય ફૈઠે-ફૈઠે શી વાયા ભજંય દેખ બરમા (વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૫૨) 
બાલ-મલચાય, વલેંદન અને અબબવ્મક્ક્તની દ્રશ્ષ્ટએ ણ દુષ્મતંકુભાયની ગઝર નોંધાત્ર ફની 
છે. બાલને અનરુૂ બાા પ્રમજન અને બાલને વ્મજંનાત્ભક ફનાલા ભાટે પ્રમજેર પ્રતીક, 
કલ્ન તેભજ યદીપ, કાહપમાન વમબુચત મલમનમગ હશન્દી ગઝરને યંયાગત ગઝર કયતા ં
જુદી હદળાભા ં રઈ જામ છે. ળયાફ, જાભ, વાકી, ભમખાના જેલા ં યંયાગત બાલ પ્રતીકને 
સ્થાને વાપં્રત જીલનની અબબવ્મક્ક્ત વાધલા કાલ્મનકતાને સ્થાને લાસ્તમલક્તા મકૂીને તાના 
વભમ અને વભાજની જે ભાગં કે અેક્ષા શતી તેને ગઝરના ભાધ્મભ િાયા યૂી કયલાન પ્રમત્ન 
કમો. આ વદંબવભા ં ડૉ. મલશ્વનાથ મતલાયીનુ ં મલધાન નોંધાત્ર ફન્યુ ં છે, તે રખે છે કે-“ઈન 
ગઝર કી જભીન ઈકક કી નશીં, યાજનીમત ઔય મથાથવ કી જભીન શૈ, ઈન ગઝર ભેં પમારા, 
ળયાફ ઔય વાકી કી જગશ આજકા તડતા, છટટતા આદભી શૈ, ઉવકી જજિંદગી શૈ, ઉવકી 
વચ્ચાઈ શૈ, ઉવકી ભખૂ શૈ, ઉવકી ઈચ્છા શૈ, ઉવકા બમ શૈ, લશ બયા યૂા આદભી શૈ- માતનાએ 
ઝેરતા હુઆ, ભખેૂ, નગેં, ફેઘય, ફેજુફાન રગ કી ીડા ક શી દુષ્મતંકુભાયને આની ગઝર 
કા મલમ ફનામા શૈ. દુષ્મતંકુભાયની ગઝરે આજકી ખતયનાક વચ્ચાઇઓ ક ફમાન કયતી શૈ.” 
(દુષ્મતંકુભાય: એક મલદ્રશી ગઝરકાય .ૃ ૮૦)   
ભાનલીમ જીલનની મલવગંમતઓને, વાભાજજક આંતય મલયધને બામક ચેતના િાયા પ્રગટાલતી 
વાકેંમતક અબબવ્મક્ક્ત વ્મજંનાત્ભક ફની છે. જુઓ- 
   ફાઢ કી વબંાલનાએ વાભને શૈ, 
   ઔય નદીમ કે હકનાયે ઘય ફને શૈ. (વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૪૩) 
     * * * 
   જજવ તયશ ચાશ ફજાઓ ઈવ વબા ભેં, 
   શભ નશીં  શૈ આદભી, શભ ઝુનઝુને શૈ. (વામે ભેં ધૂ, .ૃ ૪૩) 
હશન્દી-ઉદૂવ  બાા લચ્ચેન જે વઘંવ શત તે દૂય કયલાનુ ં કાભ ણ તેભણે કયુું છે. તેભણે 
પ્રમજેર શધુ્ધ હશન્દી, તદી હશન્દી, અયફી-પાયવી તેભજ ઉદૂવ  બાાનુ ં મભમિતરૂ તેભની 
બામક વભથવતાને વ્મક્ત કયે છે. આ અંગે  તે કશ ેછે કે “ભૈંને ઉવ બાા કી તરાળ કી જ હશન્દી 
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ક હશન્દી ઔય ઉદૂવ  ક ઉદૂવ  હદખાઈ દે ઔય આભઆદભી અની જફાન વભાજ કય અના વકે.” 
(વાહયકા .ૃ ૩૬, ભે ૧૯૭૬) 
આભ દુષ્મતંકુભાયે ગઝર સ્લરૂના ભાધ્મભ િાયા વાભાજજક લાસ્તલને પ્રગટાલલાનુ ંકાભ કયુું. 
ગઝરના રૂઢ અને યંયાગત ભાખાભા ં પેયપાય કયીને ગઝર સ્લરૂની ચસુ્તતા, વકુંરતા 
ફક્ષી. યંહયત ગઝરને એક નલી હદળાભા ંરઈ જલાનુ ંકાભ કયુું.  
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