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મધ્   ુજરાતનાત દિવાતી  ીતિત્   ્ષ્ેત ષેત નવા  વપતિનાજપ  ગુવતા 
 

ભૂિમકત એમ.ાષેતકિા ત 

૧. પ્રસ્ નતાાત  

જુરાતનમતપ દિવાતી  મૌિિક ીતિત્   નાષેત ીમતર િાેષેત ભુાતાવતી તટષેતલ, લગકીતિત્   ીપેગકક રગાતાાિંીપત 

જાવા, ર તાપવ રગે , વત તભતઈ ાતઢજ, ેતપિનભતઈ દચત ય, તીજ  તિિક, ઠતકગાભતઈ ાત ક, િીદ્કાતર ીગલપક  ા ષુેતાષેતએ 

ઘણત ીપેગકાગ ક તય છષેત. િજવ દિવાતી મતપથ  રષેત કષેતટલતક ીતિત્   નાષેત ીમતર િાેષેત ીપેગકાગ થ ત છષેત નષેતમતપ નવા  

વપતિનાજપ પ્રવતા દ લષેતિમતપ વેતયવ્  જપ છષેત. ભુાતાવતી તટષેતલષેત  દિવાતી ઓાત મૌિિક ીતિત્  ાષેત િલિિન સ્ ારુપત દત ાષેત 

કજેળ ીપેગકક ના કષેત કતમ ક જું છષેત. મૌિિક ીતિત્  મતપથ  જજાુા થન  ાતાનગ ીમકતલ ા મતાાીવાાાત પ્રાતતગ જતાતપન 

મતાાઈિનતતીાષેત ીતા  ા નષેત જજાુા કાષેત છષેત. દ ા નષેત નવા વપતિનએ ન્ કતિલા ાવગવાત િરલ લતાત નાષેત તતલમતપ ાવગવાત 

નાષેત છગટતજવષેતતજા િરલ લતાત કાતપટ, છગટતજવષેતતજા, ાીાતવ , ીપિષેતવત, તતા રષેતનતજા, વભગઈ, કારણ, ાતઘગિવ ત નતલજકતમતપ 

ાીનત ાતઠાત,ાીતાત,નવા  નાષેત ભ લ જાિના  ીપસ્ કૃેિનાત મૌિિક ીતિત્  ાષેત િલિિન સ્ ારુપત દત ાષેત ઈિનતતી 

ીપેગકાાત ્ષેત્ષેત ાોંકા   કતમુ ા  કા  છષેત. નષેતમાત ીતિત્  ાષેત ીમરાત મતટષેત દ લષેતિાષેત ્ણ િાભતુગમતપ ાતેંચાતમતપ 

દવ્  ગ છષેત. 

(૧) નવા  વપતિનાગ તિાચ  નાષેત તજસ્ નકગ  

(ા) નવા  વપતિનાત તજસ્ નકગાજપ ીતમતિરક તિનતતિીક િા્ લષેતષણ(લગકુ નગ) 

(૩) નવા  વપતિનાત ગ્રપથગાજપ ઈિનતતી ીપેગકામતપ મૂલ            

જતાગક્ન ાતાનગા  િાસ્ નૃેન ચચતય ન્ષેત પ્રસ્ નજન છષેત. 
 

૧. નવા  વપતિનાગ તિાચ  નાષેત તજસ્ નકગ  

નવા  વપતિન દિવાતી  જાિનાત છષેત. નષેતમણષેત દિવાતી  ીમતર િાેષેત ુદ્ય નાષેત તદ્ય એમ ાન્ ાષેત પ્રકતાાત ીતિત્   

સ્ ારુપતગમતપ દ વપતિનએ  મત્ ાાજપ કત ય ક જું છષેત. શ્ર  ેપકાભતઈ નવા  એ પ્રતથિમક ેતળતાત િે્ક તનત નાષેત નષેતમાત ત્ ા  

શ્ર મન  ાષેતાતાષેતાષેત કગાણ-૪ ીજક ાગ નભ્  તી કાષેતલગ છષેત. ીપેગકા મતટષેત નમતમ તતીતઓ ાાળત કત  ેકત  એાત તગાત છનતપ 

તણ એક દિવાતી  વપતિન મતટષેત કગઈ પ્રષેતાણતસ્ થતા તગ  એ સ્ ાતભતિાક છષેત. નષેતમતપ મજખ્  ્ ાષેત ભુાતાવતી તટષેતલ, 

રગાતાાિંીપત જાવા,રેાપન ેષેતિવ ાતળત, િગવ વતી તામતા, ર મલ લભતઈ તામતા, તકજેતત, ત્કતા ાિનલતલ રગુ , 

શ્ર  ાતરષેતન્ વભતઈ ભુન, ામષેતેચપવ ચતાવત રષેતાત નાષેતક િાદ્ાતાગાત મત યુવેયા નાષેત પ્રષેતાણતથ  એક તછતન નાષેત ાપિચન 

િાસ્ નતાા  નાષેત નષેતમતપ તણ ીમતરાત ાપિચન ીમજવત ાત દિવાતી  વપતિન દ્ાતાત એક વથાથ  તણ ાકજ ીપતતવાગ ક તય છષેત . 

િાેષેતષ મત્ ાા  ાતાન એ છષેત કષેત ેપકાભતઈાત ત્ ા  શ્ર મન  ાષેતાતાષેતાાગ દ કતમુ ા મતપ ીતથ–ીતકતા મળનત દ 

વપતિનએ ીિત તાત પ્ર તીથ  મધ્  જુરાતના  દિવાતી  ીપસ્ કૃેિનાષેત જજાુા કા  પ્રીપેા   કતમ ક જું છષેત. દમ નષેતઓ 

ીપેગકા નાષેત ીપતતવાાત કત યમતપ એકા જા તૂાક ાા  ાહ્યત. જુરાતનમતપ દિવાતી  વપતિન દ્ાતાત દટલત ાતગળત 

પ્રમતણમતપ દિવાતી  ીમતર િાેષેત ્ષેત્કત ય કા  ીપેગકા કાાતા નષેતઓ  પ્રથમ વપતિન છષેત. દુળ જલ લષેતિ ક ત નષેત મજરા ાષેત 

વથાથ  તણ ાકજ ગ્રપથગ દ વપતિનએ ીિત તાત પ્ર તીથ  લખ્  ત છષેત. રષેતા  િાુન ા ચષેત મજરા છષેત. 

(૧) દિવાતી ઓાગ કલતાતાીગ (૧૯૭૯) 

(૨) નવા  લગ્ ાુ નગ નાષેત િાિઘઓ (૧૯૮૧) 

(૩) કષેતીૂવત કતમણુતાતપ (૧૯૮૩)  

(૪) તાવષેતે  તાગણલગ ((૧૯૮૪) 

(ત) તતલા  લગકીપસ્ કૃેિન (૧૯૮૪) 

(૬) તતલાત ાતઠાત  

(૭) ાીંવણતાત ુ નગ 

(૮) ઢષેતાાતાજપ થતવ 
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(૯) લતલવષેત કજપાા નાષેત ત ાતપવષેતકજપાા  

(૧૦) મષેતાતીા  લગકકથતઓ  

(૧૧) ચૈનાષેત ચપતગ મ તગિા ગ 

(૧૨) નગફતા  તષેતાણ 

(૧૩) વતરુપાગ વૈ્    

(૧૪) ાતકત ુગા  ાષેત કતતા કતળગ (૧૯૮ત) 

(૧ત) દિવાતી  લગકમષેતળત(૧૯૮૬) 

(૧૬) લગ્ ાતિ્કત(૧૯૮૭) 

(૧૭) ીતતષેતલ  એ દપાગ મ તગિા ગ (૧૯૮૮) 

(૧૮) ીતુા  ીગટ  ી ીમા  વોંવ  ાષેત....(૨૦૦૧) 

(૧૯) દિવાતી ઓાગ કલતાતાીગ 

(૨૦) મૂછગમેં મતળગ 

(૨૧) દિવાતી  છૂપવણત 

(૨૨) દિવાતી  ીપસ્ કૃેિનાગ સ્ ાતધ્  ત   

(૨૩) મષેતાતીા  લગકીપસ્ કૃેિન  

(૨૪) દિવાતી  લગકાૃે્  ગ 
 

૨. નવા  વપતિનાત તજસ્ નકગાજપ ીતમતિરક તિનતતિીક િા્ લષેતષણ (લગકુ નગ) 

ભતાના  નન્   પ્રજાા  રષેતમ દિવાતી  પ્રજાા  તગનતા  દુા  તાપતાત નાષેત ીપસ્ કૃેિન કાતાષેત છષેત.તતષેતાાષેતે, 

ઘાષેતણત,ા નિાાતરગ, રુપિઢ, મતન્  નતઓ, ાતદ્યગ, ીપુ ન, લગકાૃે્  , મષેતળતઓ, ાૃે્   ા ષુેતાષેત રષેતા  રષેતાજપ “લગકુ ન” તણ દ 

ીપસ્ કૃેિનાત નિભન્ ા નપુ ીમતા છષેત. નવા  વપતિનએ નષેતમાત ગ્રપથગમતપ મજખ્  ્ ાષેત લગકુ નગાગ ીપગ્રત કાષેતલગ છષેત. જુરાતન  

ભતષતમતપ “લગકુ ન” એટલષેત ેજપ નષેત જાણ એ નગ જુરાતના  સ્ ્  ઓમતપ મજિતતટ એ ુાતનતપ કપઠસ્ થ ુ નગાજપ “લગકુ ન”  

ાતમતિભકતા  શ્ર  ાણિરનાતમ ાતાતભતઈએ ઈ.ી.૧૯૦ત મતપ દપ જપ. નષેત તછ  મષેતઘતણ , ર મલ લ તામતા, ુગકજળવતી 

ાત ચજાત ા ષુેતાષેતએ કપઠસ્ થ તદ્ય-ુ ન ીતિત્   મતટષેત “લગકુ ન” ેબ્ વ સ્ ા કતા  લ કગ.૧.નવા વપતિનએ તગનતાત ગ્રપથગમતપ તણ 

દર ેબ્ વ સ્ ા કત ત છષેત. “લગકુ ન” એ  લગકીતિત્  ાગ ર એક ભતુ છષેત. નષેતમતપ ીમસ્ ન રાીમજવત ાજપ પ્રવતા તગાતથ  

નષેતમતપ કતર્મયક, તિનતતિીક લગકકથતાકાતળત,   જતાતપન નષેત રષેત  ીમજવત ાજપ છષેત નષેતાજપ ીતચજપ પ્રિનિંાપા વર્ેયન થત  છષેત. ૨ નવા  

વપતિનએ નષેતમાત ગ્રપથગમતપ દિિાતી  લત્િણકનત વેતયાનત લગકુ નગ દપ  ત છષેત. નાષેત કષેતટલતક ગ્રપથગમતપનગ લગકુ નગા  

ીમરૂન  તણ દત  છષેત. દિવાતી ઓમતપ નાષેતક તષેતટતજાિનઓ રષેતા  કષેત નવા , ભ લ, ાતઠાત, ાત ક ા ષુેતાષેતાત જિતણત, 

કતષેતાનગ, રગવકણત, લગકકથત, વપનકથત, લગ્ ાુ નગ, માિે ત, મષેતળતાત ાૃે્  ાત ુ નગ, તગળ ાત ુ નગ, ુતપક  નાષેત કસ્ નૂાાત 

િાેષેત નષેતમર તિનતતિીક ાાતાગ િાેષેતા  િાુનગ નષેતમાત ીતિત્  ીરયામતપથ  પ્રતપ ન થત  છષેત. નષેતમણષેત  ૧૯૮૧મતપ “નવા  

લગ્ ાુ નગ નાષેત િાિઘઓ “ ાતમષેત ીપતતિવન કાષેતલત ગ્રપથા  ાચાત કાાતા  પ્રષેતાણત કઈ ા નષેત થઈ નષેત રગઈએ નગ લગકીતિત્  ાત 

ીપતતવા ાિનષેત મષેતાતીાતપ લગ્ ાુ નગાજપ ીપતતવા ેપકાભતઈ નવા એ  ક જું તનજ નાષેત મષેતાતી  “લગકુ ન” પ્રવષેતે (તિાચ  

લષેતિ)ાત એક ભતુ રુપતષેત “ાજિદ્કપ્રકતે” મતપ લગ્ ાુ નગાગ તિાચ  પ્રુટ ક ત તનગ. ાષેતાતાષેતા નવા એ ીપિષેતવત નતલજકતાત 

નવા ઓમતપ ુાતનતપ લગ્ ાુ નગાજપ ીપતતવા ેરુપપ ક જું. ાામતીાત ીમ ુતળતમત નષેતમણષેત  નવા  જાિનમતપ િાાતતીાપક ાત 

પ્રીપુથ  મતપવ ાષેત ાા-ાતજ તાણ ાષેત ઘષેતા દાષેત નથત ાતજાષેત નષેતવાતાત ીતમીતમત દણત ાતળાત ીજક ાત પ્રીપુગ વામ  તા ુાનત 

ાકત ુ નગાજપ ીપતતવા ક જું છષેત.ુ નગ રષેતાત સ્ ારુપતષેત ુાતનત ીતપભ્  ત નષેતાત સ્ ારુપતષેત ર થગવતક નતાતવ િીાત  ીપગ્રત ક ત. 

એ ુ નગમતપથ  િે્ ટ લતુનત પ્રકતેા  ગગ્   ુ નગ લગ્ ાિાિઘાત તિાચ  ીતથષેત  “સ્ ાતધ્  ત ” મતપ ાષેત લતપાત લષેતિગરુપતષેત પ્રુટ 

થ ત.નાષેત દ ુ નગ ફા થ  ગ્રપથ સ્ ારુપતષેત પ્રકતિેન થ ત. ૩  મષેતાતી પ્રવષેતેમતપ નવા ઓા  િાેતળ ાીન  છષેત. દ ગ્રપથમતપ 

લગ્ ાીપસ્ કતાથ  લઈાષેત છષેતક ાાાકૂાષેત તોંિાત ીજક ા  એમ કજલ ૨૪ રષેતટલ  લગ્ ાિાિઘઓાષેત લુનત ૧૯૭ ુ નગાગ ીપગ્રત 

દતષેતલગ છષેત.  
 

નષેતમણષેત ૧૯૮૩ લિષેતલ ગ્રપથ  “કષેતીૂવત કતમણુતાત” મતપ કજલ ૮૪ લગકુ નગાગ ીપગ્રત છષેત.૧૯૪૨મતપ ેપકાભતઈ નવા  દ્ાતાત 

પ્રથમ ીપતતિવન થ ષેતલતપ નાષેત ૧૯૪૮ થ  ાષેતાતાષેતા નવા ા  મવવથ  લિત ષેતલત દ લગકુ નગ મષેતાતી પ્રવષેતેા  ગ્રતમ   

દિવાતી  ીપસ્ કૃેનાગ િચનતા દતષેત છષેત. નષેતમણષેત ભવતલ , ુાવત, કગિઠ ત, તગચપાત, ી મષેતલ ા ષુેતાષેત ુતમગમતપ જાનષેત ફા ાષેત, રુપારુપ 

ીપતકય કા ાષેત ુ નગ ીપતતિવન ક તય છષેત. દ કત ય એક સ્ ્   ીપેગકક મતટષેત વતવ મતુ  લષેત નષેતાજપ છષેત. મગટતપભતુાત ુ નગ ાષેતાતાષેતાષેત 

સ્ ાપકપઠષેતથ  જનત તય છષેત. કષેતટલતપક ેપકાભતઈએ ીપતતિવન ક તય છષેત.  
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જતાગક્ન ાષેત ગ્રપથગ નગ મત્ જવતતાણ રુપતષેત ુણ  ેકત  તાપનજ દાત નગ ઘણત ાકત ગ્રપથગ નષેતમણષેત ીપતતિવન ક તય છષેત. નષેતમતપાત 

મત્ ાાત કષેતટલતક ગ્રપથગ િાેષેત ાતન કા  છષેત.  

(૧) દિવાતી ઓાગ કલતાતાીગ (રૂા૧૯૭૯) લષેતિક ાષેતાતાષેતા નવા ,થાણપ પ્રકતેા,તતા રષેતનતજા, કજલ તૃે્ ઠ :૧૦૦)  

દ તજસ્ નકા  પ્રસ્ નતાાતમતપ નષેતમણષેત લખ્  જપ છષેત કષેત ...દિવાતી  લગકીવાાા  કલતઓ પ્ર્  ષેત નપ જુિલિાવેે કા ાષેત,દિવાતી  

ીવાા દ છષેત-દાજપ છષેત. નષેત વેતયાાતાગ નમતાગ ામ્ર પ્ર તી છષેત. દ તજસ્ નક કજલ ૧૨ પ્રકાણગમતપ ાતેંચત ષેતલજપ છષેત. નષેતમતપ 

ીપખ્  તાપક – ૩ત નીા ાગ મૂક  છષેત. નીા ાા  તગનતા  તણ એક દુા  ભતષત તગ  છષેત.                     
 

પ્રતચ ાકતળાત મતાા ઓ િેકતા મ્  તાત દાપવમતપ નણઘવ ા નષેત તતથતુ તલતાનત તૂલજાા કાનત ુગળ ુગળ ફાનત એ 

દિવાૃે્   નાષેત નષેતમતપથ  દિવાતી  ાૃે્  ાગ રન્ મ થ ગ. “દિવાતી ઓા  મગટતમતપ મગટ  ીપસ્ કતા ીમૃેિદ્ક તગ  નગ નષેત નષેતાત 

દિવાતી  ાૃે્  ગ છષેત. રષેત જુરાતનાત લગકાૃે્  ગ કાનતપ રજ વ  ર ભૂિમકત તા ાચત ષેતલત છષેત નાષેત ભતાનમતપ નન્   ભતુગમતપ 

રગાતમતપ દાનત દિવાતી  ાૃે્  ગ ીતથષેત ાકજ મળનતપ દાષેત છષેત.” ૪  રજ વત રજ વત પ્રવષેતેગમતપ રજ વતરજ વત ાતમષેત ઓળિત  છષેત. 

રષેતમકષેત ાગળત, તતલષેતણ , ઘિમ મ ા જપ, ટ મલ , મતટલ , કૂવણ  જ, દલષેતણ  ત, ઢગલાૃે્  , ઘગિવલગ વતપિવ તાૃે્   ા ષુેતાષેત  પ્રકતાગ છષેત. ત 

તજસ્ નકાત પ્રથમ ્ણ પ્રકાણગમતપ ાૃે્   િાેષેત ાતન કા  કષેત. ીૌપ્રથમ દિવાતી ઓાત ાૃે્   ાતાીત પ્રકાણમતપ ાૃે્  ા  જ્ તિન, 

ાૃે્  ાત પ્રકતા,દિવાતી  ાૃે્  ગમતપ નવા ,ભ લ,ાતઠાતનાષેત ાત ક જાિનાત લગકાૃે્  ગ એક નભ્  તી  ીપેગકકા  વ્ ટ એ 

ારૂદન કા  છષેત.દિવાતી  ભતષતમતપ ાૃે્  ાષેત “ચતળગ” ના કષેત ઓળિાતમતપ દાષેત છષેત. ાળ  ાૃે્  ાષેત “ાતચ” તણ કતષેત છષેત ચતળગ 

એ રૂાગ ેબ્ વ છષેત. 
 

લગકાતદ્યગા  ાાતાટ,નષેતાત પ્રકતાગ નષેતમર ક્ જ લગકાતદ્ય ક્ તપ્રીપ ષુેત  ાતતાતાતમતપ દાષેત છષેત .નષેતા  િાસ્ નૃેન છણતાટ કા  છષેત. ૬                

ત ઠગાગ દિવાતી ઓા  ીમગ્ર ીવાાવ્  ાસ્ થતાષેત દલષેતિન  એક કતર્મયક કલતકૃેિન છષેત.મજખ્  ્ ાષેત દ કલતકૃેિન 

ાવગવાત,તપચમતતલ નાષેત મધ્  પ્રવષેતેાત દિવાતી  પ્રવષેતેગમતપ રગાત મળષેત છષેત. દ પ્રકાણમતપ ત ઠગાતા  ાકે ,નષેત મતટષેતાત 

ા ાત,ાપુ,સ્ થતા, નાષેત કથતાસ્ નજ િાેષેત ટૂપકમતપ તાપનજ ીમગ્ર િચનતા દપ  ગ છષેત.  

(ા) ાતકતુગા ાષેત કતતા કતળગ !  છષેત. (ાાષેતમ ાા,૧૯૮ત)     
 

દ વપતિનાજપ નન્   એક મત્ ાાજપ તજસ્ નક  “ાતકતુગા ાષેત કતતા કતળગ !” છષેત. દ તજસ્ નકમતપ ્રમમ ૧૭૦ થ  ૨૨૦  એમ કજલ 

ત૧ “લગકુ ન” દતષેતલત છષેત.  રષેતમતપ કૃે્ ણ જતાતપન ભતથજીવ વષેતા, રગુ ા  રમતન રષેતાત કતર્મયક ાતાનગ નાષેત  નષેતમર 

રીમત ઓવણ, િાીલવષેતાાતજા, રષેતા  તિનતતિીક ાતાન નષેતમર મતત્ મત ુતપક  નાષેત કસ્ નજાાત િાેષેતાત લગકુ નગ તણ 

દાા  લષેતાતમતપ દવ્  ત  છષેત. દમ મગતા થ  મતત્ મત ીજક ાત ુ નગાગ ીમતાષેતે કાત ગ છષેત. જતાતપન ાણપવ-

ભગજાઈ,વતવતા  વ કા ,ભતઈ-ાતષેતાાત તષેતન, ાણપવ-ભગજાઈાત ાષેતાા  દુ રષેતા  ીતમતિરક ાતાનગાષેત લુનત લગકુ નગ 

છષેત.               
 

વષેતેા  દથતવ  મતટષેત ુતપક ીવ રષેતલમતપ છષેત ્  તાષેત  કસ્ નૂાાત ુતપક ીવા  િાા કતઢાત રષેતલમતપ રાત નૈ તા થનત તગ  નાષેત 

લગકગ નષેતમાષેત ાતા ાષેત કૈ ય દતનત તગ  એ ભતા વેતયાનજપ ુ ન ચતપવતજાત (નત.ીપિષેતવત) ાતપ ાના  નપાતાષેતા તતીષેતથ ૧૯૪૨-

૪૩ ાત નાીતમતપ મળષેતલજપ છષેત.  

ફાન  ફાપુ ા  ફગર ાષેત કસ્ નજા ાત ! 

મત નમત ુતપક  કત ાષેત દાેષેત ાષેત.  

વતનણ ીતાનત જાા ાષેત કસ્ નજા ાત! 

મત નમત ુતપક  તાષેત દાેષેત ાષેત. 

 વતનણ કાેજપ ાતવ એ  ાષેત, 
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 ફાન  ફાપુ ા  ફગર ાષેત કસ્ નજા ાત ! 

મત નમત ુતપક  કત ાષેત દાેષેત ાષેત.  

(નતીં િફાપુ  ેબ્ વ નપગ્રષેતરગ મતટષેત ાતાત ગ છષેત) 

 

ાળ  ઠતકગા જતતવ  રેષેત એા  ા કથ  મતાતત તગનતા  રુપતતળ  કન્  તઓ નાષેત ાતજદરુપઓાષેત ાતતા ા કળાત વષેતનત ાત . 

ઘાષેતણત તતષેતા ાષેત ુમષેત ્  તપ ફાાત ાત .નષેત નપ ષુેતાજપ એક “લગકુ ન”......... 

ીતનષેત ાષેતાવ ઓ ાષેત ! કૂાષેત તતણ  ા રૈે : કૂાષેત તતણ  ા રૈે 

કગઈ ઘષેતલગમેં  ઠતકગા લ  ીવેષેત ! 

 તુગાત કિલ તપ ાષેત! ત ષુેત રગલષેતણતપ લષેત  : ત ષુેત રગલષેતણતપ લષેત . 

કગઈ ઘષેતલગમેં  ઠતકગા લ  ીવેષેત ! 

તુગાત જાપરાત  ાષેત! ત ષુેત રગલષેતણતપ લષેત  : ત ષુેત રગલષેતણતપ લષેત . 

કગઈ ઘષેતલગમેં  ઠતકગા લ  ીવેષેત ! ૭ 

 

૩. ીતતષેતલ  ાષેત,દપાગ મ તગિા ગ !(િાિાક પ્રવષેેત  નાષેત જાિનાત લગકુ નગ)                      

દ વપતિનએ  ીપતતવા કાષેતલ  એક નન્    તજસ્ નક  “ીતતષેતલ  ાષેત,દપાગ મ તગિા ગ !( િાિાક પ્રવષેતે નાષેત જાિનાત લગકુ નગ)”  

મતપ રજ વત રજ વત િેષયક તષેતઠળ કજલ ૧૬ પ્રકાણગમતપ ીપિષેતવત,મષેતાતી નાષેત તતલ િાસ્ નતામતપ પ્રચિલન લગકુ નગ િારુપપ  ત છષેત.          

દથતવ   તૂાેાત ીમ મતપ ભતાનમતપ ાતાત ાતાત ારાતવતઓ નાષેત ઠકાતનગા  ીપખ્  ત િૂા ર તન . એક-ાષેત ુતમાત કણ  

તગ  નષેતાત ઠતકગાગ તણ તનત. નાષેત નષેતમા  માીવ એ ર કત વગ ુણતનગ. ાષેતઠા  કતમુ ા થ  કપટતળષેતલત દિવાતી ઓમતપ 

ાષેતઠાત રજલમ નપ ષુેત ભતાષેત નણુમગ છષેત. દ ુ ન ુતનતપ રઈ ાતચ -કૂવ ાષેત ાષેતઠાત રજલમાષેત કચા  ાતખ્  તાગ દાપવ નષેતઓ લષેત 

છષેત. ાષેતઠાત રજલમાજપ દ ુ ન ાીાતવ  નતલજકતાત તગચપાત ુતમાત શ્ર  ્ કમભતઈ  ાતતજભતઈ ભ લ તતીષેતથ  ૧૯૪૬ મતપ 

ીપગ્રતષેતલજપ છષેત. 

દર  લત કગાગ ાતાગ ? 

ઈાષેત ાષેતઠષેત લુતવ  વેંમ ! 

................................... 

................................. 

 દર લત ઈીલતાગ ાતાગ, 

 ઈાષેત ાષેતઠષેત લુતવ  વેંમ ! 

 ટગતલ મેં વઈણ, 

ઈાષેત વળાત ાષેતીતવ  વેંમ ! ૮                 

ીમતરમતપ ાાનત ાાતાગ,ીમતર જતા જના  દાષેતલ  નીા,ીમતરાપકતાણમતપ થનતપ ફષેતાફતાગ નાષેત ીમતરાત ીપઘષયાષેત  

શ્ર મન  ાષેતાતાષેતા નવા એ લગકુ નગમતપ દાા  લઈ દિવાતી  ીમતરીવાા- ીપસ્ કૃેિનાગ િચનતા દપ  ગ છષેત.  
 

૪. નવા  વપતિન ાત ગ્રપથગાજપ ીપે ગકામતપ મૂલ    

કગઈતણ ીતિત્  ાષેત નન્   ીજક  તતોંચતવાત મતટષેત ભતષત એ નિાાત ય મતધ્  મ છષેત. ઈ.ી.૧૯ત૬ા  ાસ્ ન  ુણના  નાજીતા 

ભતાનમતપ ૧૬તા ભતષતઓ તન  દરષેત ભતાનમતપ ૨૪૩ ભતષતઓ ેષેતષ ાત  ુઈ છષેત.ાવગવાતમતપ કત યાન ભતષત ીપે ગકા કષેતન્ વ 

એ પ્રકતિેન કાષેતલત ીાે્ણ નાજીતા ૮૦૦ રષેતટલ  ભતષતઓ ભતાનમતપ ીવા ન તગાતાત પ્રમતણગ મ્  ત છષેત. લજપ ન થ ષેતલ  

મગટતભતુા  ભતષતઓ દિવાતી  ભતષતઓ છષેત. કતાણ કષેત ભતષત લજપ ન થાતથ  રષેત-નષેત ીમજવત  તગનતા  તતાપતિાક ઓળિ 

જુમતા  વષેત છષેત, રષેત-નષેત ીમજવત ાજપ તતાપતિાક િતા-િાિતા,ીતિત્   ,ીપસ્ કૃેિન, કીા, િંચપના, િાદ્યત, કલત,તાપતાતુન 

િાિઘિાકતાગ ા ષુેતાષેત િનમ થઈ જા  છષેત. ૯ 
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નવા  વપતિન એ લગકુ નગાત ીપતતવા દ્ાતાત દિવાતી  ભતષતાષેત ાચતાાતાજપ કત ય નગ ક જું  છષેત . નાષેત નષેત ભતષતમતપ ાચત ષેતલત 

લગકુ નગ દ્ાતાત દિવાતી  ીપસ્ કૃેિનાષેત જજાુા કા  છષેત. લગકુ નગરુપતષેત ીપતતિવન ક તય તગાતથ  ઈિનતતી ીપેગકામતપ 

પ્રથમક્તા  ીતકા ીતમગ્ર ા  ભષેતટ કા  છષેત. નષેતમણષેત ઓછત ાગલત દિવાતી   ીમજવત ા  ીપસ્ કૃેિનાષેત પ્રકતેમતપ લતાાતાજપ  

કતમ ક જું છષેત. 

 

િે્ ટ ીતિત્  મતપ ીરયકા  કલ તાતલ લતાત ાપુ તગ  છષેત તાપનજ લગક ીતિતન   મતપ ીતચગ ઈિનતતી તગ  છષેત. દ ીતિત્    

ીવાા નાષેત ીમતરાજપ પ્રિનિંાપા થ લનજપ ાહ્યજપ તગાતથ  ીવાાાત ીગળષેત ીપસ્ કતા, વૈિાકીવાા, તાપતાતા  રુપિઢાત ા નિાાતર, 

ીવાાઘવનાા  ે િ, િા્  કમય, ાસ્ ્ તલપકતા, ીતકાીતમગ્ર  ા ષુેતાષેત ીાયાતાનગાગ ાણયાષેત છષેત. દમ “લગકુ ન” એ 

લગકીવાા ીતથષેત નિાભતજ્  ીપાપક કાતાષેત છષેત. તિના  મતફક ાષેતાતાષેતા તણ દિવાતી ઓા  નથય નાષેત ીમતરવ્  ાસ્ થતાત 

નભ્  તી  છષેત.નષેતમણષેત લિષેતલત તજસ્ નકગ મત્ ઈિનતતીાત ર ાતીં તાપનજ ાતીં તાપનજ લગકીતિત્  , ીમતરેતસ્ ્ , નથયે તસ્ ્  

રષેતા  નન્   મતાાિાદ્યતેતિતઓાષેત મતટષેત તણ નમૂલ   મતિતન  તૂા  તતવષેત છષેત.દમ એક ા નષેત રગઈએ નગ નષેતમાજપ દ  ગુવતા 

દકજિાક ીપેગકાતદ્કિનઓમતપ દપનાિાદ્યતક   ીપેગકા મતટષેત ીપેગકાાજપ જત્તમ જવતતાણ છષેત . દ વપતિનએ  મષેતાતીાત 

ઉંવતણાત ુતમવતપઓમતપ દિવાતી ઓ ીતથષેત ાતનાતીત કા ાષેત મતિતન  એક્ કા ાષેત રજ વ  રજ વ  દિવાતી  જાિનઓાત 

ુ નગ ીપતતિવન ક તય છષેત.મત્ ાા  ાતાન એ છષેત કષેત તગનષેત તણ દિવાતી  ીમતરાત ર તગાતથ  નષેતઓ ીતા  ા નષેત ીમીવ 

ેક્ ત છષેત નાષેત ીતચ  મતિતન  પ્રતપ ન કા  ેક્ ત છષેત.  
 

૫. જતીપતતા 

જુરાતનમતપ દિવાતી  ીતિત્  ાજપ ીપેગકા નાષેત ીપતતવા એક લતપા  તાપતાત ાત  છષેત. નાષેતક વષેતે -િાવષેતે  નાષેત િજવ 

દિવાતી  ીપેગકકગ નાષેત ીપતતવકગએ નષેતમાજપ  ગુવતા દપ  જપ છષેત. રષેતમતપ દ નવા વપતિનએ િતી કા ાષેત મધ્   જુરાતનાત 

દિવાતી ઓ તા તગનતાજપ ીપેગકા કષેતન્ વ ન કા ાષેત ઈિનતતીા  મૌિિક ીતકા ીતમગ્ર  ્ષેત્ષેત મગટજપ પ્રવતા દપ  જપ છષેત. 

દિવાતી  રષેતાત િાકીનત ીમજવત ગાગ ઈિનતતીલષેતિામતપ િલિિન સ્રગનગા  મગટ  નછન ાનતય  છષેત ્  તાષેત નષેતમણષેત 

તિાશ્રમતૂાયક રષેત દિવાતી ઓાત મૌિિક ીતિત્  ાષેત િલિિન સ્ ારુપત દપ  જપ નષેતાગ રગટગ રવષેત નષેતમ ાથ . નાષેત નષેતાજપ ર કત ય 

નવા  વપતિનએ મધ્  જુરાતનાત દિવાતી  િાસ્ નતાગાત મૌિિક ીતિત્  ાષેત િલિિન સ્ ારુપત દત ાષેત મત્ ાાજપ  ગુવતા 

દપ  જપ છષેત.  
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