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કીર્તિાસા અરે્થ પતુ્ર ગમુાવતા ર્િતાના સવેંદન સારે્થ ઊઘડત ુ ંમનોર્વશ્વ - 
‘ધમૂ્રસેર’ - ગુાબદાસ બ્રોકર 

 
 

 ગજુયાતી વાહશત્મના ખ્માતનાભ અને રકપ્રિમ એલા લાતાાકાય ગરુાફદાવ બ્રકયન 
જન્ભ ૨૦ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૦૯ના યજ યફદંયભા ંથમ શત. તેભના લાતાાવગં્રશની લાતાાઓભા ં
પ્રલમ લૈપ્રલધ્મ ઘણુ ંયશલે ુ ંશલા છતા ંણ ાત્રના ભાનવને ઉજાગય કયલાન તેભન િમત્ન 
વયાશનીમ કશી ળકામ. 

 ગરુાફદાવ બ્રકયની ‘ધમૂ્રવેય’ લાતાા પ્રતાના તાના તુ્રને ગભુાવ્મા ફાદ જાગતા ં
વલંેદન અને તેભાથંી વ્મક્ત થતી ભનલેદનાને ઉજાગય કયે છે. Flash back ટેકપ્રનકથી 
રખામેરી આ લાતાાભા ંકભરનમનફાબ ુતાના તુ્ર બફપ્રનને આઝાદીની રડતભા ંભકરે છે 
અને ત્માયછી તેભન ત ેતુ્ર ળશીદ થઈ જામ છે. એક ક્ાપં્રતકાયી તુ્રના પ્રતા કશલેડાલલાની 
રારવાભા ં તાના યલુાન તુ્રને ગભુાલી ફેવતા કભરનમનફાબનેુ બિરૂટ ીતા ં તેભાથંી 
નીકતા ધભુાડાભા ં દેખાત ુ ં તાનુ ં ભતૂલૂા જીલન તેભના ભનપ્રલશ્વને ઊઘાડ આે છે. 
લયઘડાભા ંજલા કભરનમનફાબ ુઅને તેભના ંત્ની નીબરભાદેલી તૈમાય થામ છે ત્મા ંતેભને 
તાન એકન એક તુ્ર બફપ્રન માદ આલે છે અને ધભુાડાની એ વેયભા ંતેઓ એક છી એક 
િવગંને જતા તાના તુ્રને માદ કયતા યશ ેછે અને ત્મા ંતેભનુ ંજે વલેંદન છે, તેભની તુ્રને 
ગભુાવ્માની જે લેદના છે તે ગાઢ ફનતી જણામ છે અને તેભાથંી વ્મક્ત થતી તેભની 
ભાનપ્રવકતા લાતાાને કરુણ સ્ળા કયાલે છે.  

 એકલાય લયઘડાના િવગંભા ંજલા તૈમાય થમેરા કરભનમનફાબ ુત્માથંી ાછા લે છે 
ત્માયે તેભને યકતા ં તેભના ંત્ની નીબરભાદેલી ણ ત્મા ં જ યકાઈ જામ છે અને ભતૂકાની 
સ્મપૃ્રતભા ં વયી ડતા ં જણામ છે. તેભને સ્તબ્ધ જઈને કભરનમનફાબ ુ દ્વાયા છૂાતા િશ્નન 
ઉત્તય ન આી ળકતા ં તેભની સ્સ્થપ્રત જતા ં કભરનમનફાબ ુ તે જે દ્રશ્મ જયુ ં શત ુ ં તેની 
માદભા ંવયી ડે છે. અને લયઘડાભા ંઘડા ય વલાય એ યલુાનને તે શરેીલાય જઈ યહ્યા 
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શલાન એલ પ્રલબિત્ર બાલ તેઓ અનબુલે છે વાથ ેજ લયઘડાભા ંએ યલુાનના સ્થાને તાન 
તુ્ર શલાની એલી મદુૃતય કલ્ના કયલા રાગે છે ત્મા ંપયીથી નીબરભાદેલી જલાનુ ંભડુ ંથળે 
એભ કશ ે છે છતા ં ણ કભરનમનફાબ ુ ત્માજં યશ ે છે અને પયીથી તેભના સ્મપૃ્રતન એ દય 
આગ લધે છે. એભા ંએ બફપ્રનને ફરાલે છે અને પયીથી તેઓ બિરૂટ ીલા રાગે છે ત્મા:ં 
“બિરૂટ વગી. તેની ધમૂ્રવેય પ્રલપ્રલધ આકૃપ્રતઓ યિી યશી. ગયદન ઊંિી યાખી આકાળભા ંલશી 
જતી એ વેયને પ્રનશાી યશરેા કભરનમનફાબનેુ એ વેય કઈ જુદા જ િદેળભા ંઘવડી ગઈ.” 
(ગરુાફદાવ બ્રકય, ‘શ્રી બ્રકયની શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’, .ૃ૧૩૯)  

 જેભ જેભ ધમૂ્રવેય લશ ેજતી શતી તેભ તેભ કભરનમનફાબનુી નજય વભક્ષ એ યલુાનન 
દેખાલ તેભજ પ્રલપ્રલધ આકૃપ્રતઓ લધ ુસ્ષ્ટ થતી જતી શતી અને ત્મા ંતેભને તાન યલુાનીન 
વભમ માદ આલી જામ છે અને વાથે જ બફપ્રન વાથેન તાન લાતાારા માદ આલે છે. 
તેભની દ્રષ્ષ્ટ એકાએક બફપ્રન ય ડે છે. તેઓ જુએ છે અને  બિિંતાભા ંડફેૂરા બફપ્રનને તેનુ ં
કાયણ છેૂ છે તે ફધી ફાફત આજે અિાનક તેભના સ્મપૃ્રતટ ય થયાતી જલા ભે છે. 
એક તયપ લયઘડાભા ં જલાનુ ં ભડુ ં થઈ યહ્ુ ં શમ છે અને ફીજી તયપ ભતૂકા તેભના 
લતાભાનભા ં તયલયત જણામ છે. અશીં જે વલેંદન છે તે કભરનમનફાબનુા પ્રલિાયજગતને 
ખલુ્લુ ંકયી દેત ુ ંજલા ભે છે. 

 પયીથી એક સ્મપૃ્રત તયંગ કભરનમનફાબનેુ ભતૂકાની માદભા ંખેંિી જામ છે અને લી 
ાછા તેઓ બફપ્રન વાથેના વલંાદને માદ કયે છે અને ત્મા ં ક્ાપં્રતકાયી થલા થનગની યશરેા 
તાના તુ્ર પ્રલળે પ્રલિાયલા રાગે છે અને તુ્ર જ્માયે ક્ાપં્રતકાયી આંદરનભા ંજડાલાની યજા 
રેલા પ્રતા ાવે આવ્મ શત ત્માયે તેભને ઈપ્રતશાવ તાના તુ્રને વદીઓ સધુી માદ કયળે 
એલ પ્રલિાય આલે છે અને બફપ્રન વાભે જતા,ં તેન ભાસભૂ િશયે જતા ં કભરનમનફાબ ુ
પ્રલિાયે છે: “શા ાડુ ં? શભેંળ ભાટે એ નષ્ટ ન થઈ જામ?” (ગરુાફદાવ બ્રકય, ‘શ્રી બ્રકયની 
શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’, .ૃ૧૪૧)  

ત્મા ંક્ષબણક થબંી જતા કભરનમનફાબનેુ તેભન તુ્ર તાના આદળા અને બાલનાની 
લાત કયે છે અને પયીથી તેઓ એક વનેયી કલ્નાની દુપ્રનમાભા ંખલાઈ જતા જણામ છે. તેઓ 
તે ક્ાપં્રતકાયી બફપ્રન મકુયજીના પ્રતા કશલેડાલલાભા ં ગલા અનબુલતા જલા ભે છે. એક 
તયપ તુ્રને આંદરનભા ંભકરતા ંજાગતી લેદના છે અને ફીજી તયપ કીપ્રતિ ભેલલાની તીવ્ર 
એલી રારવા. આ ફનંે લચ્િે પવાતા કભરનમનફાબનુ ભનદ્વન્દ્વ યિાત જલા ભે છે અને 
ત્મા ંપયીથી પ્રલિાયભા ંખલાઈ જતા તેઓ: “અનેક પ્રલિાય આલે છે. પયી ાછી ેરી લણજાય 
દેખામ છે. કીપ્રતિદેલી આંગણે આલી. એને કેભ ાછી લામ? તુ્રને એની ભશચે્છા કેભ ણૂા 
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કયલા ન દેલામ? લીય તુ્રના પ્રતા કશલેાલાની તક કેભ જલા દેલામ?” (ગરુાફદાવ બ્રકય, 
‘શ્રી બ્રકયની શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’, .ૃ૧૪૨)  

છેલટે તાની ખ્માપ્રત અથે તેઓ તુ્રને ખળુીથી ક્ાપં્રતકાયી આંદરનભા ં જડાલાની 
અનભુપ્રત આે છે અને પયીથી એક બમાલશ દ્રશ્મ તેભની આંખ વાભે તયલયલા રાગે છે તેભા ં
ળશીદતુ્રની માદ આલે છે. તેનુ ંરશીથી તયલયત ુ ંએ ળયીય અને િશયેા ય છલામેરી ખળુી 
તેભજ વતં દેખામ છે ત્મા ં અશ્રબુીની આંખે પયીથી તેઓ ધભુાડાની એ વેયે વેયે દ્રશ્મની 
શાયભાા જલા રાગે છે. પયીથી તેભને બફપ્રન ળશીદ થમ તે વભમે રકના મખેુથી નીકતા 
િળવંાના એ ફર માદ આલે છે વાથે જ નીબરભાદેલીનુ ં તીવ્ર આકં્દ ણ વબંામ છે: 
“લીયતુ્રના પ્રતા ફનવુ ં શત ુ,ં તાને િળવંાના ષુ્ની ભાા લીણલી શતી?” (ગરુાફદાવ 
બ્રકય, ‘શ્રી બ્રકયની શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’, .ૃ૧૪૪) 

 અશીં ભાત્ર તાની ખ્માપ્રત અથે કભરનમનફાબ ુએ તાના તુ્રને જે યીતે ગભુાવ્મ 
શત તે સ્સ્થપ્રત અત્માયે માદ આલતા ંતેઓ અત્મતં વ્માકુ થઈ જામ છે. તેભનુ ંબીતય તેભને 
કયી ખાત ુ ંજણામ છે અને ત્માયે તેઓ અનબુલે છે કે ફધે જ િળવંાના સયૂ યેરાઈ યહ્યા છે ત્મા ં
તાની જ ત્ની તેનાથી ખળુ નથી. તાના દીકયાએ દેળ ભાટે આેરા આ ફબરદાનનુ ંતેને 
બાન નથી એ પ્રલિાયે તેઓ દુ:ખી થઈ જામ છે. અને ત્માયે ફધા રક એકઠા થઈને ફેસ્મા શતા 
ત્મા ંિારતી લાતના કેટરાક ળબ્દ તેભને વબંામ છે: ‘મખૂો, છકયાને િડાલી ભામો !’ તેથી 
આગ વાબંલા તેઓ િમત્ન કયે છે ત્મા ંતેભને વાબંલા ભે છે: “ ‘ભદા  શત ત તે કેભ 
ન ગમ, અત્માયે ફશાદુયી કયે છે તે ?’” (ગરુાફદાવ બ્રકય, ‘શ્રી બ્રકયની શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’, 
.ૃ૧૪૫) અને આટલુ ંવાબંતા ંજ તેઓ ભનભન ખફૂ જ દુ:ખી થઈ જામ છે અને તે વભમે 
તેભને ખફૂ ઊંડ આઘાત રાગે છે. એક તયપ ફગંાના બાગરા ડયાન અને જુલાન નીકી 
ડયાન િવગં માદ આલતા ંપયીથી રકના ‘ભદા  શત...’ એ ળબ્દ તેભના કાનભા ંગ ૂજં્મા કયે 
છે અને તેથી તેભનુ ંભન લધ ુવ્મગ્ર ફને છે.  

 તુ્રને ગભુાલલાનુ ં બાન થતા ં જ જાણે કે તાનુ ં વલાસ્લ ખઈ ફેસ્મા શમ એલી 
પ્રનયાધાય અનભુપૂ્રત વાથે રાિાય સ્સ્થપ્રતભા ં મકૂામેરા એલા કભરનમનફાબનુ ુ ં ભન જાણે કે 
અલાજ કયી ઉઠ્ુ ંશમ એભ તેઓ નીબરભાદેલી આગ ખફૂ યડે છે અને ત્માથંી આગ લધતા 
પ્રલિાયભા ંતેઓ તે વદૃ્ધ શલાન અશવેાવ કયે છે. વાથે જ ઉંભય થતા ંફીજુ ંફાક ણ થઈ 
ળકત ુ ંનથી અને તેથી તઓે શતાળ ફની જામ છે અને તાના તુ્રને યક્ય શત એ પ્રલિાયે 
તેઓ અંદય ને અંદય મુઝંામા કયે છે. તે તુ્રને ન યક્ય એ લાતન તેભને લવલવ યશી જામ 
છે. વાથે જ તાની જાતને તેઓ પ્રધક્કાયે છે: “તાને લીય નશત ુ ં ફનવુ,ં લીયતુ્રના પ્રતા 



 

 
Page URL: http://www.sahityasetu.co.in/issue46/ami.php                                                                                               Page 4 of 6 

કશલેડાલવુ ંશત ુ.ં તાની એકની એક આળાલલ્રયીને બિતાભા ંસલુાડી તેનુ ંજ અબબભાન કયવુ ં
શત ુ.ં” (ગરુાફદાવ બ્રકય, ‘શ્રી બ્રકયની શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’, .ૃ૧૪૭)  

વતત તેભના ભનભા ંભાત્ર એક જ લાત ઘમૂ્મા કયે છે કે તાના ફદરે છકયાને િડાલી 
ભામો અને ત્માયે તુ્રના ભતન ફજ ન વશી ળકતા એલા એ પ્રતા અશ્રબુીની આંખે જુએ છે 
ત્મા ંધમૂ્રવેય લધ ુએક આકૃપ્રત યિે છે. દય લખત કયતા ંઆ લખતે કંઈક બબન્ન િકાયનુ ંએક દ્રશ્મ 
તેભના દ્રષ્ષ્ટથ ય થયામ છે. તેભા ંતેઓ તાના તુ્ર બફપ્રનને લયયાજારૂે જુએ છે અને 
બફપ્રન તેભના આળીલાાદ રેલા જેવુ ંભાથુ ંનભાલે છે કે તયત જ તેઓ એકાએક અધાા ફેઠા થઈ 
જઈને શાથભા ંયશલે ુ ં બિરૂટ ણ પેંકી દે છે અને ત્મા ંઆળીલાાદના રૂભા ંભનભન ‘ઘણુ ંજીલ 
ફેટા’ એવુ ંઉચ્િાયે છે અને એજ વાથે ફીજી ે જ બાનભા ંઆલી જતા ંતાના જીલનભા ંભાત્ર 
એકરતા છલાઈ ગઈ શલાનુ ંઅનબુલે છે. તાની આલી રાિાય સ્સ્થપ્રતના કાયણે તેઓ ફધી 
જગ્માએ જલાનુ ંણ ફધં કયી દે છે અને અવશામ એલી સ્સ્થપ્રતભા ંઢગર થઈ ડતા તેભને 
તેભના ંત્ની વબંાી રે છે અને ત્માયે કભરનમનફાબ ુનીબરભાદેલીને લયઘડાભા ંલયયાજાની 
જગ્માએ તેણે કને કલ્પ્મ શત એભ છૂતા ં તેભન જલાફ ણ કભરનમનફાબનુી કલ્ના 
વાથે જ બત આલે છે અથાાતૌ તે ફનેં એ ત્મા ંતાના તુ્ર બફપ્રનને જ કલ્પ્મ શત અને તે 
વભમે નીબરભાદેલી વભક્ષ તાના ગનુાન એકયાય કયતા એલા કભરનમનફાબનુી રાિાય 
સ્સ્થપ્રતભા ંનીબરભાદેલી તેભને વાતં્લન આે છે ત્માયે કભરનમનફાબ ુતાની ભરૂ સ્લીકાયતા ં
કશ ેછે: “ભાયે ભાન જઈત ુ ંશત ુ,ં િપ્રતષ્ઠા જઈતી શતી. હુ ંનાભદા  શત. યત્ન જેલ તુ્ર ગભુાવ્મ. 
જજિંદગી લેડપી નાખી.” (ગરુાફદાવ બ્રકય, ‘શ્રી બ્રકયની શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ’, .ૃ૧૪૯) અને આ વાથે 
જ કભરનમનફાબનેુ તેભના ંત્ની વબંાી રે છે ત્મા ંત તેભની જજિંદગીના ફે ાિં લા લધી 
ગમા શલાનુ ંજણામ છે અને ત્મા ંજ તેભના એ વલંેદન વાથે લાતાાન અંત આલે છે.  

િસ્તતુ લાતાા ‘ધમૂ્રવેય’એ પ્રતાની કીપ્રતિ ભેલલાની તીવ્ર એલી ઝખંનાના કાયણે ળશીદ 
થઈ જતા તુ્રને ગભુાવ્મા ફાદ જાગતુ ંવલેંદન અને તેભાથંી ઘેયી ફનતી લેદનાને લાિા આે 
છે. કભરનમનફાબ ુ તે ક્ાપં્રતકાયી તુ્રના પ્રતા થલાન જળ રેલા ઈચ્ુક છે. તે એક 
ક્ાપં્રતકાયી તુ્રના પ્રતા શલાનુ ંગલા રેલા ભાગેં છે અને હયણાભે તેઓ તાના જુલાન દીકયાને 
આઝાદીની રડતભા ં શભાઈ જલાની ણ અનભુપ્રત આી દે છે. Flash back ટેકપ્રનકના સુદંય 
િમગ દ્વાયા લાતાાકાયે અશીં કભરનમનફાબનુા ભતૂકાને સ્મપૃ્રત સ્લરૂે બિરૂટભાથંી નીકતા 
ધભુાડાની વેયભાથંી ઊઘડત ફતાવ્મ છે. કભરનમનફાબ ુજે બિરૂટ ીલે છે તેભાથંી નીકતા 
ધભુાડાની જે વેય છે અથાાતૌ ધમૂ્રવેય છે તેભા ંતેઓ તાના ભતૂકાના િવગંને જુએ છે અને 
વાથે જ તુ્ર બફપ્રનની માદ, તેન રડતભા ંજલાન પ્રનણામ, તાની વભંપ્રત તેભજ ળશીદ થતા ં
તુ્ર ગભુાલતા ંિાયે ફાજુ થતી િળવંા વાથે પ્રનિંદાના એ ફર તેભની ઈચ્છા યૂી થઈ શલા 
છતા ંણ તેભને ભલ જઈત આનદં કે વતં થત નથી. તેઓ ત તાની િળવંાભા ંણ 
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તાની પ્રનિંદાને જુએ છે અને ત્માયે તાની કીપ્રતિ ભેલલાની જે રારવા શતી તેના કાયણે તે 
જે તુ્રયત્ન ગભુાવ્યુ ંશત ુ ં તેની બાયબાય લેદના તેભના વભગ્ર ભાનવટ ય છલાઈ જામ છે 
અને હયણાભે તેભની રાિાય સ્સ્થપ્રત વ્મક્ત થતી જલા ભે છે. આ લાતાા વદંબે ડૉ. યપ્રતરાર 
યહશત નોંધે છે: “Flash backની ઢફે રખામેરી લાતાા ‘ધમૂ્રવેય’ભા ંતાના તુ્રના ંલૂા જીલનના ં
વસં્ભયણને જતા ંકભરનમનફાબનુ ુ ંભનજગત આરેખલાન અશીં વાથાક િમાવ થમ છે.”૧  

તાના જે તુ્રને કભરનમનફાબએુ કીપ્રતિ ભેલલાની ઝખંનાથી આઝાદીની રડતભા ં
ભકલ્મ શત છેલટે રક દ્વાયા ઉચ્િાયતા ળબ્દથી તેઓ બીતયથી શિભિી જામ છે અને 
એકલાય બિરૂટ ીતા ંતે ફધા જ વસં્ભયણ તેભની વાભે ખડા ંથામ છે ત્મા ંતેભની જે ભનલેદના 
છે તે આકાહયત થતી દ્રષ્ષ્ટગિય થામ છે. શ્રી અમતૃરાર માબિક નોંધે છે:   

“ધમૂ્રવેય લાતાાન ુ ં કરાપ્રલધાન બિત્તાકાક અને હ્રદમલેધક ફન્યુ ં છે. ક્ાપં્રતકાયી પ્રલિાય 
ધયાલનાય પ્રતા કભરફાબ ુતે ક્ાપં્રતકાયી નથી ફની ળક્યા. યંત ુ તેભન એકન એક તુ્ર 
બફપ્રન ક્ાપં્રતકાયી થલા થનગની યહ્ય છે. તુ્ર પ્રતાની ાવે એ ભાટે આળીલાાદ રેલા આલે છે. 
પ્રતા તે આ ેછે અન ેબફપ્રન ક્ાપં્રતની આગભા ંઝંરાલી બસ્ભીભતૂ થઈ જામ છે. રકટીકા ખરંુ 
જતા ંટીકા જ નશતી. અંત:શ્રપુ્રતથી અંત:કયણની ટીકા ણ શતી. બફપ્રનની ભાતા નીબરભા ત 
તુ્રપ્રલહશન થઈ જલાથી જીલનન આનદં જ ગભુાલી ફેઠી છે. લાતાાના આ પ્રલમ ભાટે જે 
કરાત્ભક પ્રનરૂણ કયલાભા ંકોળલ્મ ગરુાફદાવે દાખવ્યુ ંછે તેથી જ લાતાાવૌંદમા િકાળી યહ્ુ ંછે. 
એને ભાટે ાશ્ચાત દળાનની યીપ્રત (Flash back) ટેકપ્રનક લાતાાકાયે અજભાલી છે. તેભજ 
ગરુાફદાવની લાતાાકરા િપ્રતબફિંબફત થામ છે.”૨         

  ‘ધમૂ્રવેય’ લાતાાભા ં તાની િપ્રતષ્ઠા ભેલલાની રારવાને રઈને ક્ાપં્રતકાયી તુ્રને 
ગભુાલી ફેવતા કભરનમનફાબ ુ બિરૂટભાથંી નીકતી ધમૂ્રવેયભા ં તાનુ ં જે ભતૂલૂા જીલન 
જુએ છે તેભાથંી જાગતા ંતેભના ંવલેંદન અને તે ક્ાપં્રતકાયી થલાના ફદરે તુ્રને તેભા ંશભી 
દીધ શલાની તીવ્ર એલી લેદનાવબય સ્સ્થપ્રતભા ંમકૂાતા તેભની ભાનપ્રવક સ્સ્થપ્રત વ્મગ્ર ફનતી 
જણામ છે. જેભ ધમૂ્રવેયભા ં એક છી એક વેય નીકતી જામ છે તેભ કભરનમનફાબનુી 
સ્મપૃ્રતઓ ણ એક છી એક એભ તેભના સ્મપૃ્રતટ ય થયાતી જામ છે અને એ દ્રષ્ષ્ટએ આ 
લાતાાન ુ ંળીાક ણ મગ્મ ઠયે છે. અશીં પ્રતાની જે કીપ્રતિરારવા છે તે બિરૂટ જેલી છે. અથાાતૌ 
થડીક ક્ષણ ભાટે તેભા ંઝગભગાટ થામ, થડીક ધમૂ્રરીરા અને અંતે યાખ થઈ જામ તેલી. જે 
િપ્રતષ્ઠા ભાટે તુ્રને શભી દીધ છેલટે તે જ રકપ્રનિંદાભા ં હયણભતા ં વ્મક્ત થતા ં વલેંદન 
કભરનમનફાબનુા ભનપ્રલશ્વને ઊઘાડ આે છે. 
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