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પ્રકાશકી્ય

જુદી જુદી ગ્ંથશ્રેણીઓ દ્ારા રિતિના લોકોપયોગી વિષયો પર પ્રરાણભૂત, 
સિ્મગ્ાિી અનરે રાહિતીપૂણ્મ પુસતકોનું પ્રકાશન એ ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટની એક 
આગિી વિદ્ાકીય પ્રિૃવતિ છરે. અતયારરે  જુદી જુદી સાત ગ્ંથશ્રેણીઓ દ્ારા સંશોધકો 
અનરે અભયાસીઓનરે ઉપયોગી એિાં 68 પુસતકોનું પ્રકાશન થઈ ચૂકયું છરે.

આ ટ્રસટરે ગુજરાતી વિશ્વકોશની રચનાનું અવભધયાન સાકાર કયુું છરે. 
એના પચીસ ગ્ંથોનું પ્રકાશન થઈ ચૂકયું છરે. એ ઉપરાંત ગુજરાતી વિશ્વકોશના 
પ્રથર સાત ગ્ંથોની નિી સંિવધ્મત આિૃવતિ પણ પ્રવસદ્ધ થઈ છરે. િળી ગુજરાતી 
બાળવિશ્વકોશના સુંદર રંગીન વચત્ો સાથરે પાંચ ખંડ પણ પ્રકાવશત થઈ ચૂકયા છરે 
અનરે એની સાથોસાથ ચહરત્કોશ અનરે પહરભાષાકોશ તૈયાર કરિાની કારગીરી 
પણ ચાલી રિી છરે.

આની સાથોસાથ વિશ્વની વિદ્ાઓનો તલસપશશી પહરચય આપતી પુસતકશ્રે-
ણીનો પ્રારંભ કરિારાં આવયો. કર્મયોગી સિ. સાંકળચંદભાઈ પટરેલ જીિન-ઘડતર 
ગ્ંથશ્રેણીના14રા પુસતક રૂપરે શ્ી પ્રફુલ્લ રાિલ સંપાહદત ‘સવયસાચીનો શબદિરેધ’ 
પુસતક પ્રગટ કરતાં અરરે આનંદ અનુભિીએ છીએ. આ પૂિવે શ્ી પ્રફુલ્લ રાિલના 
સંપાદન િરેઠળ ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટના ‘સિાધયાય-વિશરેષ’ (ભારતીબિરેન પંડ્ા 
સાથરે) અનરે ‘િસનતસૂવચ’ (સુરરેશ શુકલ અનરે નવલની દરેસાઈ સાથરે)એ બંનરે ગ્ંથો પ્ર-
કાવશત થયા છરે. આ એરના સંપાદન િરેઠળના ત્ીજા ગ્ંથરાં શ્ી ધીરુભાઈ ઠાકરના 
વિિરેચનસંગ્િોરાંથી 28 લરેખોની પસંદગી કરિારાં આિી છરે. આનરે રાટરે પ્રફુલ્લ 
રાિલરે ઘણો પહરશ્ર ઉઠાવયો છરે. 

અરારરે  રાટરે આ આનંદદાયક બાબત બનરે છરે કરે ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટના 
સથાપક કર્મયોગી શ્ી સાંકળચંદ પટરેલની ગ્ંથશ્રેણીરાં ગુજરાતી વિશ્વકોશના પ્રણરેતા 
શ્ી ધીરુભાઈ ઠાકરના વિિરેચન-લરેખોનું પુસતક પ્રગટ થાય છરે.

આશા રાખીએ છીએ કરે અરારાં અનય પ્રકાશનોની રાફક આ પુસતકરાંથી 
ગુજરાતની સાહિતયરવસક અનરે સંસકારવપ્રય પ્રજા રૂલયિાન ભાતું રરેળિશરે.
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ધીરુભાઈ વિદ્ાન વિિરેચક, સાહિતયના ઇવતિાસલરેખક, ચહરત્કાર, નાટ્યકાર 
અનરે વનબંધકાર છરે. પ્રિાસલરેખક, અનુિાદક અનરે સંપાદક પણ છરે. આ સૌ સાથરે એ 
રૂલયવનષ્ઠ કરેળિણીકાર અનરે ‘વિશ્વકોશ’ના અનનય - વિરલ સંપાદક ખરા.

ગુજરાતી ભાષારાં ‘વિશ્વકોશ’ના 25 જ રેટલા ગ્ંથો એરના સરથ્મ નરેતૃતિરાં 
પ્રગટ થયા છરે, એ એરની દીઘ્મદૃવટિ, આયોજનશવકત અનરે ઉતકટ વિદ્ાપ્રીવતનાં 
દશ્મન કરાિરે છરે. એરના વિદ્ાજીિનના આ સૌથી રોટા પ્રદાનનરે ગુજરાત સદાય 
કૃતજ્ઞ ભાિરે યાદ કરતું રિરેશરે. િરેરચંદ્રાચાય્મની વિદ્દ્ રંડળીની જ રેર એરની તજ્જ્ઞ 
રંડળીના સાથી વિદ્ાનો અનરે બિારના વિદ્ાનોની સિાયથી ‘વિશ્વકોશ’ના પ્રકાશન 
દ્ારા એરણરે ગુજરાતની જ્ઞાનતૃષાનરે સંતોષી છરે.

યુિાન અધયાપક તરીકરે વિદ્ાથશીઓ પર ગોળીબાર કરતા ગોરા અરલદારનરે 
‘Please stop ti’ કિી એરના બૅટનનો પ્રિાર એરણરે ઝીલયો છરે. એરની વનભશીક 
કર્મઠતાનો પ્રથર અંકુર તયાં ફૂટ્યો િતો. જીિનના રયાિનરે રોડાસા કૉલરેજના 
આચાય્મપદરે રિીનરે ગ્ારપ્રદરેશની એ ઉચચવશક્ણની સંસથાનરે િટિૃક્ જ રેિી વિકસા-
િીનરે એરની રચનાતરક કર્મશીલતા એક દૃવટિિંત રૂલયવનષ્ઠ કરેળિણીકાર તરીકરેની 
કર્મશીલતા સુફલિંતી બની િતી. જીિનની સંયાએ ‘વિશ્વકોશ’ના સંપાદનની જિા-
બદારી – પડકારરૂપ જિાબદારી સિીકારીનરે, જીિનના દસરા દાયકારાં એરની 
કર્મવનષ્ઠાએ આપણનરે ગૌરિાવનિત કયા્મ છરે. ધીરુભાઈના િાથ દરયંતીના િાથ 
જ રેિા અરૃતસ્રવિયા, એરના કર્મક્રેત્રાં જ રે આિરે તરે સજીિન થઈ જતા. અવિરત કા-
ય્મરતતા એ એરનરે રન રોટુ ંજીિનરૂલય િતું. ‘ન પ્રરાહદતવય’ એ એરનો ધયાનરંત્.

 – વચમનલાલ વરિવે્દી



ધીરુભાઈ ઠાકરની વવવેચના

અિા્મચીન ગુજરાતી વિિરેચનાનો આરંભ થયો પાશ્ાતય સાહિતય વિિરેચનાના 
સંપકવે અનરે પ્રભાિરે. કિો નરે, એરાંથી પ્રરેરણા લઈનરે. આપણી સંસકૃત વિિરેચનાથી 
એની ધાટી અલગ િતી. આધુવનક વિિરેચનાનો પુરોધા તો નર્મદ જ. અલબતિ એની 
સરજ અનરે અભયાસની રયા્મદા િતી જ. નર્મદ-દલપતયુગનરે  નિલરાર જ રેિો ગુ-
ણદશશી છતાંય વનભશીક વિિરેચક રળ્ો. પંહડતયુગરાં નરવસંિરાિની દુિા્મસાદૃવટિએ 
ઘણં ચળાયું તો િળી એ યુગનરે આનંદશંકર ધ્ુિની સરતોલ દૃવટિનો લાભ રળ્ો. 
એ જ યુગનરે બ. ક. ઠાકોર પાસરેથી અથ્મઘન અગરેય કવિતાની રીરાંસા પ્રાપ્ત થઈ. 
ગાંધીયુગનો સજ ્મક ગાંધીવિચાર ધારાનો િાિક બનયો, તયારરે  રારનારાયણ પાઠક 
અનરે વિષ્ણપ્રસાદ વત્િરેદીની રૂલયાંકનરીવતએ કાળનું વિિરેચન સજ ્મકોનરે હદશાસૂચક 
બનયું. અનંતરાય રાિળની પાકી સાહિવતયક - તાવતિક સરજથી ગુજરાતી વિિરેચન 
સરૃદ્ધ બનયું. ગાંધીયુગના બરે સરથ્મ સજ ્મક સુનદરમ્-ઉરાશંકરરે  જ રે હદશા ભણી 
ગવત કરી તરેરાં કૃવતના રસવબનદુનરે પારીનરે ભાિકનરે તરેનાથી અિગત કરાિિાનો 
અવભગર રહ્ો િતો. એ અવભગરરે એરની વિિરેચના શુષ્ક ન બનતાં રસલક્ી 
બની. એરાં જ્ઞાનનો ભાર નિીં, પણ સરજની સરળ અવભવયવકત છરે. આ જ રાગ્મ 
એરના સરકાલીન - અનુકાલીન વિિરેચકોએ અપનાવયો. અલબતિ, સિુની આગિી 
વિિરેચનરીવત તો િતી જ. ધીરુભાઈ ઠાકર આ ધારાના રર્મજ્ઞ અભયાસી વિિરેચક. 
એરની વિિરેચનાનો પ્રધાન સૂર કૃવતના આસિાદનો રહ્ો છરે, તો એની રયા્મદાનો 
વનદવેશ કરિાનું એ ચૂકયા નથી. આસિાદ પૂિવે વિિરેચય કૃવતના સંદભવે તરેઓ જ રે 
ભૂવરકા બાંધરે છરે તરેરાં સાહિતયના ઇવતિાસકારની દૃવટિનું દશ્મન થાય છરે. એરણરે 
કૃવતલક્ી વિિરેચના કરી છરે તો સિરૂપલક્ી વિિરેચના એરની પાસરેથી રળી છરે. સૈ-
દ્ધાવનતક વિિરેચનારાં એરનો સંચાર છરે. સજ ્મકના વયિિારજગત કરે રનોજગતનરે 
ઉઘાડી એના સજ ્મનનું રૂલયાંકન કરિાનો એરનો અવભગર રહ્ો છરે. િળી એરની 
નાટ્યરુવચ અનરે રંગભૂવરના પ્રતયક્ પહરચયરે એરણરે કરરેલી નાટ્યવિિરેચના સૂચક 
બની રિરે છરે. એરનાં વયાખયાનોરાં વિિરેચનાતરક અંશો રળરે છરે તો સંસથાગત કરે 
રાહિતીપ્રદ લરેખરાં િકીકતનરે નાણિાનું તરેઓ ચૂકતા નથી. સાક્રોનો તુલનાતરક 
અભયાસ કયયો છરે તયાં પણ રૂલયાંકન-વિિરેચન િતા્મય છરે. એરની સરતોલ દૃવટિએ 
જહટલ પણ ઊકલી રિરે છરે. કોઈ િાદ-િાડારાં તરેઓ ગૂંથાયા-ગૂંચાયા નથી, પહરણારરે 
પરંપરાના અનાદર િગર એરણરે નિાનો સિીકાર કયયો છરે. આધુવનક-અનુ-આધુવનક 
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સજ ્મકોની કૃવતઓનરે એરણરે પ્રરાણી છરે. એરનો વિિરેચનપ્રિાસ પ્રસન્નકર બનયો છરે 
એરના વિદ્ાવયાસંગરે.

જ રેનરે પંહડત સુખલાલજીએ ‘सर्वांगीण संशोधन और सम्वलोचन्व’ રૂપરે ઓળખાિરેલ 
છરે તરે ‘રવણલાલ નભુભાઈ : સાહિતયસાધના’ (1966, 2૦૦5)થી આરંભાયરેલી 
ધીરુભાઈ ઠાકરની વિિરેચનસફર ‘ગાંધીજી અનરે પાંચ સાક્રો’ (2૦12) સુધી ચાલી, 
એ દરવર એરની પાસરેથી ‘રસ અનરે રુવચ’ (1963), ‘સાંપ્રત સાહિતય’ (1968), ‘પ્ર-
વતભાિ’ (1972), ‘વિક્રેપ’ (1973), ‘વિભાવિતમ્’ (1983), ‘અવભજ્ઞાન’ (1992), 
‘રંગરાધુરી’ (2૦૦૦), ‘શબદ અનરે સંસકૃવત’ (2૦૦2), ‘શબદનું સખય’ (2૦૦7), 
‘કરેટલાક સાહિવતયક વિિાદો’ (2૦11) એ વિિરેચનસંગ્િો પ્રાપ્ત થયા છરે. એરાંથી 
અિીં અઠ્ાિીસ લરેખો પસંદ કરીનરે સંપાહદત કયા્મ છરે. આ લરેખો ધીરુભાઈ ઠાકરની 
વિિરેચક પ્રવતભાના વનદશ્મક છરે. આ લરેખો દ્ારા ગુજરાતી સાહિતયની ગવત-પ્રગ-
વતનો આલરેખ ઉપલબધ થાય છરે, તો ધીરુભાઈ ઠાકરની અભયાસપૂત છબી પણ 
પરાય છરે.

આ સંપાદનના પ્રથર લરેખ ‘સતયશોધના વત્ભરેટા પર’રાં ધીરુભાઈ ઠાકરરે  
વિજ્ઞાન, તતિજ્ઞાન અનરે કલાની તાવતિક ચચા્મ કરી છરે. એરના રતરે ‘વિજ્ઞાન ભૌવતક 
તથય તારિરે છરે; કલા રાનિીય સતય પ્રગટ કરરે  છરે; તતિજ્ઞાન િૈવશ્વક ઋત સથાપિા 
રથરે છરે.’ (પૃ. 2) સથૂળરાંથી સૂક્રનરે શોધી કાઢિાનો પુરુષાથ્મ વિજ્ઞાની, તતિજ્ઞાની 
અનરે કલાકાર-કવિ કરરે  છરે. ધીરુભાઈ ઠાકર નોંધરે છરે, ‘તતિજ્ઞાની જ રેર તવભવનિરેશનરે 
પોતાનો પરર ઉદ્ રેશ ગણરે છરે, કળાકાર જ રેર સૌનદય્મવનરૂપણનરે પોતાનો વપ્રય વયાપાર 
રાનરે છરે તરેર વિજ્ઞાની આ સૃવટિના વિવશટિ અથા્મત્ કાય્મકારણ સહિત સિાુંગ સંપૂણ્મ 
- જ્ઞાનનરે પોતાનું પરર ધયરેય રાનરે છરે.’ (પૃ.. 4) એરણરે ‘િૈજ્ઞાવનક દૃવટિનરે ‘પરર 
ચરેતનયાત્ાનું એક તરેજસિી સાધન’ (પૃ.. 4) રાનયું છરે અનરે ‘કવિતાની વિભાિનાનરે 
શુદ્ધ કલાલક્ી બનાિિારાં પરોક્ રીતરે િૈજ્ઞાવનક પદ્ધવતનો ફાળો છરે.’ (પૃ.. 6) એર 
નોંધયું છરે. ચચા્મના અંતરે એરણરે તારવયું છરે કરે, ‘સતયશોધના વત્ભરેટા પર વિજ્ઞાન, 
તતિજ્ઞાન અનરે કળા આજ રે કદાચ સૌથી વિશરેષ વનકટ આિીનરે ઊભાં છરે.’ (પૃ.. 6) 
અિીં ધીરુભાઈ ઠાકરની વચંતક, વિચારક નરે વિિરેચક છબી પરાય છરે. આ તાવતિક 
ચચા્મરાં એરની વિવશટિ અથ્મઘટન શવકતનો પહરચય રળરે છરે.

‘જીિન, રૃતયુ અનરે કવિતા : એક દૃવટિ’ એ પણ તાવતિક ચચા્મ કરતો લરેખ છરે. 
આરંભરે કરસનદાસ રાણરેકની કાવયપંવકત ટાંકીનરે, જીિન અનરે રૃતયુ સાથરે કવિતાનરે 
જોડીનરે એ ત્ણરેયની અવનિાય્મતા ઉજાગર કરી ‘રરણનો સારનો કરિો એ જીિનનું 
લક્ણ છરે’ (પૃ. 8) એ પરર સતય દશા્મિીનરે ધીરુભાઈ ઠાકર કિરે છરે, ‘રૃતયુએ જીિનનરે 
સલૂણં બનાવયું છરે.’ (પૃ. 9) િળી એરના અવભપ્રાયરે ‘સતય, ધર્મ, નીવત, અવંિસા 
ઇતયાહદ સદગુણો કરેળિિાનો પુરુષાથ્મ તરે રરણની સારરે જીિનનરે ટકાિી રાખિાનો 
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વિધરેયાતરક  (positive) રાગ્મ છરે, જીિનનરે કશોક અથ્મ (significance) આપિાનો 
પ્રયતન છરે.’ (પૃ.. 9) એ જ રીતરે ‘કવિતા અનરે કલાનું સજ ્મન પણ એક પ્રકારનો 
સિયંસફુહરત પ્રયતન છરે.’ (પૃ.. 9) એટલરે તો કવિતારાં રૃતયુની સંવિવતિ ડોકાયા િગર 
રિરેતી નથી. િરઝ્મિથ્મ, કલાપી, ઉમરર ખયયાર, શરેલી, શંકરાચાય્મ, િોલટ વિટરન, 
નહરંસિરાિ, નિાનાલાલની કાવયપંવકતઓ દ્ારા રૃતયુની ઘટનાનરે વયકત કરિાનો 
અિીં પ્રયાસ થયો છરે. એનડરુ રારિરેલના પ્રરેવરકાનરે ઉદ્ રેશીનરે લખાયરેલા કાવય દ્ારા 
પ્રરેરીજનના િલોપાતનરે અવભવયકત કયયો છરે. આર, રૃતયુ સંદભવે રચાયરેલી કવિતા 
દ્ારા જીિન અનરે રૃતયુનું વચંતન કયુું છરે. અંતરે ધીરુભાઈ ઠાકરરે  આપરેલું તારણ આ 
છરે : ‘આજના જ રેટલી વનકટતા જીિન અનરે રૃતયુએ કદાચ અગાઉ કદી પરસપર 
પ્રાપ્ત નહિ કરી િોય. રૃતયુ આિરે તરે પિરેલાં વજદંગીનો જુગાર પૂરરેપૂરો ખરેલી લરેિાની 
દુદ્મમય ઇચછા આજના રાનિીના ચિરેરા પર અંહકત થયરેલી દરેખાય છરે. આજનો કવિ 
એ આકાંક્ાનરે િાચા આપી રહ્ો છરે. તરેનરે રાટરે એ શબદનો નિો સંદભ્મ શોધી રહ્ો 
છરે. રાણસનરે કોરી ખાતી એકલતા અનરે હરકતતા તરેના સંિરેદનનો વિષય બનીનરે નિી 
જ અવભવયવકત પારરે છરે. રૃતયુજવનત િરેદનાનરે શબદબદ્ધ કરિી તરે આજના કવિનો 
જીિનનરે નિો અથ્મ આપિાનો પુરુષાથ્મ છરે.’ (પૃ.. 16)

નર્મદ સાહિતય સભાના ઉપકારરરે આપરેલું વયાખયાન તરે ‘સાહિતયરાં રૂપવિ-
ધાન’ એ લરેખ. અિીં રૂપવિધાનની વિચારણા છરે. ‘કલાનરે રૂપ સાથરે આંતહરક સંબંધ 
છરે - દરેિ અનરે આતરાની જ રેર.’ (પૃ. 17) એર રૂપ વિશરે સપટિતા કરીનરે ધીરુભાઈ 
ઠાકરરે  કહ્ું છરે કરે, ‘કલા કલા છરે તરેરાં આકૃત થયરેલા રૂપ કરે સૌનદય્મનરે કારણરે, રૂપનરે 
આકૃત થિા રાટરે, અરૂત્મનરે રૂત્મતા પારિા રાટરે રાધયરની જરૂર િોય છરે. સજ ્મકની 
કલપનાનરે બળરે આ રાધયર દ્ારા રૂપસજ ્મન થાય છરે. રૂપરચનાનો વયાપાર એ જ 
સજ ્મનપ્રહક્યા, જ રે ભાિકનરે સૌનદય્મનો આસિાદ કરાિરે છરે.’ (પૃ. 17). સજ ્મકરે સજ ્મકરે 
રૂપવિધાન અલગ િોય છરે અનરે અનયથી એ કરેિો અલગ પડરે છરે તરેનું વિગતરે અિીં 
વનરૂપણ કયુું છરે. નર્મદથી રાંડીનરે આધુવનક યુગના સજ ્મકોના રૂપવિધાનની વિગતરે 
સોદાિરણ િાત કરીનરે નોંધયું છરે કરે, ‘સાહિતયકૃવતનું રૂપવિધાન સજ ્મકની સફળતા-
-વનષ્ફળતાનું વનણા્મયક બનરે છરે.’ (પૃ. 21) કાનત, બ. ક. ઠાકોર, રુનશીના રૂપવિધા-
નનો ઉલ્લરેખ કરીનરે, સાહિતય સિરૂપની પરંપરા બંધાયા પછી સજ ્મક પ્રયોગ તરફ 
િળરે છરે એિું એરનું કિરેિું છરે. તયારરે  રૂપવિધાન રિતિનું બની રિરે છરે. ‘દરરેક િખતરે 
પોતાની કૃવતની રૂપરચના જુદી તરી આિરે એિી સજ ્મનપ્રહક્યા ચાલરે તરેિું સજ ્મક 
કલાકારનું લક્ય િોય છરે.’ (પૃ.. 23) એર નોંધી ધીરુભાઈ ઠાકર કિરે છરે, ‘પરનતુ 
તરે જિલ્લરે જ વસદ્ધ થાય છરે.’ (પૃ.. 23) રૂપવિધાનથી જ સજ ્મકની ઓળખ પરાય 
છરે. અંતરે રૂપરચનાની અનરેકવિધ શકયતાઓનો એરણરે સિીકાર કયયો છરે. રૂપવિધાન 
સંદભવે ગુજરાતી સજ ્મકોનાં સજ ્મનની ગવતનો આલરેખ અિીં સુલભ થયો છરે.
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‘રાણસની શબદ સાથરેની સગાઈ સંસકૃવત જ રેટલી જૂની છરે.’ (પૃ. 3૦) આ 
િાકયથી ‘આધુવનક સાહિતયરાં રાનિ’ લરેખનો આરંભ થયો છરે અનરે પછી 
સાહિતયરાં ઊપસી આિરેલી રાણસની છબીનો વચતાર આપયો છરે. અિીં સુરરેશ 
જોષીથી રવણલાલ દરેસાઈ સુધીના કવિઓનાં કાવયોરાં જ રે રીતરે રાણસની છબી 
વઝલાઈ છરે તરે દશા્મવયું છરે. આધુવનક સજ ્મકોના સજ ્મન સંદભવે એરનું વનરીક્ણ આિું 
છરે : ‘કવિતારાં આધુવનક રાણસનું વયવકતતિ ઝીણિટ અનરે વિગતથી વઝલાયું છરે.’ 
(પૃ. 4૦). િળી એરણરે તારવયું છરે કરે, ‘કોઈ જરાનાના સાહિતયરે રાણસનું આજના 
જ રેટલું કરુણ અનરે વિરૂપ વચત્ ઝીલયું નિીં િોય.’ (પૃ. 4૦) વિવિધ ગદ્સિરૂપરાં 
વનરૂપાયરેલી રાનિછબીના અંતરે એરનરે લાગયું છરે કરે, ‘આધુવનક સાહિતયનો વિષય 
બનરેલ રનુષ્યનું જીિન ભલરે દુભ્મગ નરે વન:સતિ લાગરે, તરેરાંથી આકાર લરેતી કળા 
જ્યાં સુધી સુભગ અનરે સતિશાળી િશરે તયાં સુધી વચંતાનું કારણ નથી.’ (પૃ. 44)

ધીરુભાઈ ઠાકરરે  ગુજરાતી ગદ્ના પ્રારંભની સવિગતરે સરજ ‘જૂનું ગુજરાતી 
ગદ્’ લરેખરાં આપી છરે. ‘‘ગુજરાતી ગદ્નો સૌથી જૂનો નરૂનો સંગ્ાવરંસિકૃત ‘બા-
લવશક્ા’ નારનું વયાકરણ છરે.’’ (પૃ. 5૦) એર દશા્મિીનરે એરણરે સાહિતયગુણિાળા 
ગુજરાતી ગદ્ની કૃવત ‘પ્રવતકારરણ બાલાિબોધ’ની ચચા્મ કરી છરે અનરે એરાંની 
કથાનું ઉદાિરણ આપીનરે એના ગદ્નરે ઉલ્લરેખયું છરે, પરંતુ ‘પ્રાચીન ગુજરાતી ગદ્નું 
વશખર’ (પૃ. 48) તો એરણરે ‘પૃથિીચંદ્રચહરત નરે જ રાનયું છરે. આ ધર્મકથાના ગદ્નરે 
એના લરેખકરે ‘છટાદાર અનરે લયિાિી બનાિિાનો સિરેતુક પ્રયતન કયયો છરે. એ 
રુદ્ો પ્રસતુત કયયો છરે. (પૃ. 48) તયારબાદ ‘િચનારૃત’ના ગદ્નરે એરણરે ચીંધયું છરે 
નરે ‘િરેદરિસય’નું ઉદાિરણ આપયું છરે. ધીરુભાઈ ઠાકરરે  યોગય રીતરે વિલોકયું છરે : 
‘‘ગુજરાતી ગદ્નું રાંસલ અનરે ભભકદાર ગણી શકાય તરેિું સાહિવતયક વયવકતતિ 
સૌ પિરેલું રાવણકચંદ્રરે બાંધી આપયું તો સિાવરનારાયણરે સૌ પ્રથર તરેના પર ‘વનર્મળી’ 
છાંટી.’’ (પૃ. 5૦)

જૂના ગુજરાતી ગદ્ના સીરાસતંભ સરા ‘િચનારૃત’નરે કરેનદ્રરાં રાખીનરે 
લખાયરેલા લરેખ ‘િચનારૃતો : િકતા, િકતવય અનરે િાણી’રાં પ્રારંભરે ‘શુદ્ધ આતર-
શોધક આંદોલન’ (પૃ. 52) સરો સિાવરનારાયણ સંપ્રદાય તતકાલીન અનય આંદો-
લનથી કરેિી રીતરે અલગ છરે તરે દશા્મિીનરે એ ‘સંપ્રદાયનું કાય્મ સરાજોવભરુખ િોિા 
છતાં તરેનું ફલક સતત અંતરુ્મખ રિરેલું છરે.’ (પૃ. 52) એ એની વિશરેષતા રાની છરે. 
િળી એ સંપ્રદાયની પ્રિૃવતિના સંદભ્મ એરણરે ‘ઓગણીસરી સદીરાં ભારત અનરે 
ગુજરાતરાં ધાવર્મક નિજાગૃવતનો (Renaissence) યુગ બરેઠો તરેનાં પ્રથર હકરણો, એ 
રીતરે સિાવરનારાયણ સંપ્રદાયરાંથી ફૂટ્યાં િતાં’ (પૃ. 53) એર ટાંકયું છરે. તદુપરાંત 
એરના રતરે ‘પણ સિાવરનારાયણ સંપ્રદાય જ એક એિું આંદોલન િતું જ રે પાશ્ાતય 
ધર્મ કરે સંસકારના આકારરણની પ્રવતહક્યા રૂપરે ઉદભવયું નિોતું, પરંતુ હિનદુ ધર્મની 
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જ આંતરશુવદ્ધની સિયંભૂ પ્રહક્યાનું સીધું પહરણાર િતું.’ (પૃ. 54) અિીં સિજાનંદ 
સિારીની જીિનરરેખા સાથરે એરના કાય્મનરે િણીનરે, તરેરના ક્રદરેિની સાથરે અદૃશય 
થયરેલા ચરતકારો પછી પણ પ્રભાિક રિરેલ ઉપદરેશારૃત જ રે ‘િચનારૃત તરીકરે ખયાત 
છરે જ રેનરે ‘સરાજોદ્ધારક પ્રિૃવતિનું સાધન’ (પૃ..’ 56) લરેખીનરે એની સવિસતર ઉદાિરણ 
સહિત અિતરણો ટાંકીનરે ચચા્મ કરી છરે. ‘િચનારૃતરાં આિરેલી સિજાનંદ સિારીની 
જીિનવિષયક ઝીણી વિગતો સાથરે એ સંપ્રદાયની રૂળ વિભાિનાનો સંદભ્મ પણ 
ટાંકયો છરે અનરે એરની ‘ઉદાર અનરે તતિવનષ્ઠ વિચારક’ની છબી છતી કરી છરે. 
સિજાનંદ સિારી ‘વયિિારકુશળ અનરે દીઘ્મદૃવટિિાળા ધાવર્મક નરેતા િતા’ (પૃ. 62) 
તરેની પ્રતીવત બરે બાબતો વનદવેશી પ્રસતુત કરી છરે. આ ‘િચનારૃતો’ ધીરુભાઈ ઠાકરનરે 
‘તરેરના વયવકતતિના જીિંત સપશ્મિાળાં’ (પૃ. 63) લાગયાં છરે. જ રે ‘ભાવિક ભકતોનરે 
રાટરે વનતયના આચાર અનરે આધયાવતરક વિકાસ રાટરે ઉતિર રાગ્મદશ્મન પૂરંુ પાડરે 
છરે.’ (પૃ. 63) ધીરુભાઈ ઠાકરરે  તરેરાં પ્રયોજાયરેલી ભાષા પર પણ પ્રકાશ પાડ્ો છરે 
અનરે નોંધયું છરે : ‘અિીં જૂની ગુજરાતીનું સાતતય દશા્મિતા કરેટલાક પ્રયોગો જોિા 
રળરે છરે. તરેર સંસકૃત અધયાસિાળી કથન પદ્ધવત ધયાન ખેંચરે છરે. સાથરે સાથરે િકતવય-
ના પ્રિાિરાં તળપદા પ્રયોગો એિી સિજ રીતરે ભળી જાય છરે કરે ‘તરેનરે લીધરે િકતવય 
દુગ્મર કરે વકલટિ બનતું નથી.’ (પૃ. 66) િળી કથનરાં તળપદા રણકાના સંદભવે 
‘િકતવયરાં પહરવચતતા, ઠોક અનરે િસતારલકિત્ સુગાહ્તા આિરે છરે.’ (પૃ. 66) 
એિો વનષ્કષ્મ આપયો છરે. સિજાનંદ સિારીના િકતવયથી ‘ગુજરાતી ભાષાનું એટલંુ 
બિોળું અનરે તલસપશશી ખરેડાણ (પૃ. 67) થયું છરે અનરે એનાથી ‘ગુજરાતી ગદ્ની 
ચીકણી અનરે કઠણ પરેશીઓિાળી કણક બંધાય છરે.’ (પૃ. 67) સિજાનંદ સિારીનરે 
ધીરુભાઈ ઠાકર ‘સાહિવતયક અગ્યાયી’ (પૃ. 69) કિરે છરે જ રે સરગ્ લરેખના સંદભવે 
સાથ્મક લાગરે છરે. સરગ્ લરેખરાં તલસપશશી અભયાસ િતા્મય છરે.

ધીરુભાઈ ઠાકરરે  જ રે સંપાદનો કયાું છરે તરેરાં ‘કરુણપ્રશવસત એરનું રિતિનું 
સંપાદન છરે. એરાં ‘કરુણપ્રશવસત : સિરૂપ અનરે વિકાસ એ કરુણપ્રશવસતના સિ-
રૂપની સિાુંગ સરજ આપતો સિાધયાયલરેખ છરે. જ રેરાં કરુણપ્રશવસતના વિકાસનો 
ઇવતિાસ આરરેજ છરે. ગુજરાતીરાં અંગ્રેજી સાહિતયની અસર તળરે કરુણપ્રશવસતઓ 
લખાયરેલી છરે. નહરંસિરાિની ‘સરરણસંહિતા’થી આરંભી રાધરેશયાર શરા્મવલવખત 
‘વપતાનું રૃતયુ સુધીની કરુણપ્રશવસતઓનો સવિગતરે અભયાસ અિીં છરે. જ રેરાં 
ધીરુભાઈ ઠાકરની ઊંડી અનિરેષક પ્રવતભા પરાય છરે તો તદવિષયક ગિરેષણા જોિા 
રળરે છરે. કરુણપ્રશવસતરાં પ્રભુશ્દ્ધાથી અવસતતિિાદી િલણ સુધીની કાવયયાત્ાનો 
એક વચતાર રજૂ કયયો છરે. અંતરે રિતિનું વિધાન કરરે  છરે : ‘અદ્તન જીિનપ્રિાિરાં 
કવિનું સંિરેદન જાણરે કરે થીજી ગયું િોય એિી ટાઢીબોળ ઢબરે કવિની િાત કિરેિાય 
છરે.’ (પૃ. 84) કરુણપ્રશવસતના સિરૂપનરે સરજિા-પારિા રાટરે આ સિાધયાયલરેખ 
ખૂબ ખપનો છરે.
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‘ખંડકાવય : સિરૂપ અનરે વિકાસ’ એ પણ સંપાદન વનવરતિરે લખાયરેલો 
અભયાસલરેખ છરે. અિીં ખંડકાવયની સિરૂપલક્ી સઘન વિચારણા કરીનરે ધીરુભાઈ 
ઠાકરરે  એ સિરૂપની વિભાિનાનરે સપટિ કરી છરે. તરેઓ લખરે છરે : ‘કાનતરે સંસકૃત અનરે 
અંગ્રેજી કાવયકલાના રોચક સરનિય રૂપરે ખંડકાવયનો નિીન કવિતાપ્રકાર પ્રચવલત 
કયયો છરે. (પૃ. 85) અનરે એ કાનતના કવિરાનસરાંથી પ્રગટરેલો ‘અનોખો કાવયપ્રકાર 
છરે. સંસકૃત ખંડકાવયથી ગુજરાતી ખંડકાવય સાિ અલગ રૂપરે વિકસયું છરે. આ સિરૂપ 
વિશરેની ગુજરાતી વિિરેચકોએ જ રે વિચારણા કરી છરે તરેનરે ટાંકીનરે, એના સિરૂપનરે 
સપટિ કરિા સાથરે કાનત પછી ગુજરાતી સાહિતયરાં ખંડકાવયનો પ્રકાર જ રે રીતરે 
વિકાસ પામયો તરેનો સુરરેખ આલરેખ અિીં છરે, તો ‘અદ્તન પરેઢીનું ખંડકાવય વિષય-
િૈવિધય સાધી શકયું નથી.’ (પૃ. 96) એિો સપટિ અવભપ્રાય વયકત કયયો છરે તો િળી 
‘પિરેલાંનાં જ રેટલાં િાલ ખંડકાવયો લખાતાં નથી.’ (પૃ. 96) એ પણ અિલોકયું છરે. 
એકંદરરે  અિીં ખંડકાવયના સિરૂપનું ચોખખું રૂપ છતું થયું છરે.

ધીરુભાઈ ઠાકરની નાટ્યરુવચ અનરે તદનિયરે એ સિરૂપનરે સાહિતયસિરૂપ 
તરીકરે પ્રરાણિાનો ઉપક્ર ‘નાટકનું સાહિતયસિરૂપ લરેખરાં છરે. એરણરે પ્રારંભરે જ 
સપટિ કયુું છરે કરે, ‘નાટકનો ઉદભિ પ્રતયક્ પ્રયોગ રૂપરે થયો િોિાથી તરેના સિરૂપનું 
યથાથ્મ દશ્મન કરિા રાટરે રંગભૂવર સાથરે તરેનો અવિશ્રેષ્ય સંબંધ સિીકારીનરે ચાલિું 
પડશરે. દુવનયાના ઉતિર નાટ્યકારો પર તરેરના સરયની રંગભૂવરની ગવતવિવધએ 
અસર કયા્મનું ઇવતિાસરાં નોંધાયું છરે’. (પૃ. 97) એરણરે સોફોકાલીસ, શરેકસવપયર 
અનરે ઇબસનરાં નાટકો સાથરે તતકાલીન રંગભૂવરની િાત જોડી છરે. શબદ જ સા-
હિતયનું ઉપાદાન િોિા છતાં ધીરુભાઈ ઠાકરના રતરે ‘ખરંુ જોતાં જ રે અથ્મરાં શબદ 
કવિતા, નિલકથા કરે નિવલકાનું ઉપાદાન બનરે છરે તરે અથ્મરાં તરે નાટકનું ઉપાદાન 
બનતો નથી. (પૃ. 98) એટલરે ‘અથ્મ પ્રગટ કરિાની સાથરે નાટકનો શબદ હક્યાનરે પ્રરેરરે  
છરે તરે એની વિશરેષતા છરે’ (પૃ. 98) નાટકનરે એરણરે ‘વરશ્ કલાપ્રકાર’ ગણયો છરે. િળી 
‘બીજા કોઈ પણ સાહિતયપ્રકાર કરતાં નાટકની વિશરેષતા એ છરે કરે તરે આપણી નજર 
સારરે િાલતુંચાલતું નરે બોલતું દરેખાય છરે.’ (પૃ. 98) અિીં અનય સિરૂપ સાથરે તુલના 
કરતાં કરતાં નાટકની રાંડીનરે િાત થઈ છરે. નાટકનું જુદાપણં સંિાદથી પરાય છરે. 
ધીરુભાઈ ઠાકર સંિાદનરે ‘નાટકનું, નાટ્યરૂપનું અનરે નાટ્યકળાનું દપ્મણ (પૃ. 99) કિરે 
છરે અનરે એરના રતરે ‘નાટકની સફળતાનો આધાર સંિાદયોગય ભાિકથા (pitch) 
અનરે સિરભાર (accent) સહિત બોલાય તરેના પર છરે’ (પૃ. 1૦૦) કવિતા, નિલ-
કથા નરે નિવલકાથી નાટકની વભન્નતા એરણરે સુસપટિ કરી આપી છરે અનરે ‘લાંબી 
ચચા્મ કરે વિચારનો ભાર નાટકનો ચંચળ પણ રૃદુદરેિ ઉપાડી શકતો નથી’ (પૃ. 
1૦1) એિું એરનંુ રાનિું છરે. નાટક એહરસટોટલ કવથત ‘વત્પહરરાવણક ફલકિાળું, 
ઇવનદ્રય-સંતપ્મક રસાનુભિ કરાિરે તરેિું, દૃઢબંધિાળું સાહિતયસિરૂપ છરે. (પૃ. 1૦2) 
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એરણરે વિષય, પાત્, સંિાદ, ભાષા, સંઘષ્મ, અવભનય ઇતયાહદ અંગોના સાયુજ્યરાં 
નાટ્યકૃવતનું વનરા્મણ જોયું છરે.

‘આતરકથા લખિી એ સાિસ છરે (પૃ. 1૦5) એ િાકયથી આરંભાતો લરેખ છરે 
‘આતરકથાનો પ્રથર પ્રયોગ. ધીરુભાઈ ઠાકરની એ વિશરેષતા છરે કરે રૂળ વિષયની 
પીહઠકા તરેઓ સુંદર રીતરે બાંધરે છરે અનરે પછી સિજતાથી વિષયરાં પ્રિરેશ કરાિરે છરે. 
આતરકથા લખિી એ ખરરેખર દુસસાિસ છરે છતાં લખનાર રાટરે ધીરુભાઈ ઠાકર 
કિરે છરે તરેર ‘આતરખોજનો જ એક તરીકો’ (પૃ. 1૦5) છરે. ‘સતયશોધનો પંથ’ 
તો ‘દુગ્મર’ િોિાનો-રિરેિાનો જ. આ સંદભવે ધીરુભાઈ ઠાકરરે  કહ્ું છરે તરેર, ‘તરેના 
કથનરાં અતયુવકત અનરે ઊનોવકત થિાનો પૂરરેપૂરો સંભિ છરે, એટલરે સિજીિનની 
િકીકત જાણતો િોિા છતાં લરેખક સો ટચનું સતય આતરકથારાં ઉતારી શકતો 
નથી. (પૃ. 1૦5) ઉતિર રીતરે લખાયરેલું આતરચહરત્ રળિું એરનરે ‘વિરલ’ લાગયું 
છરે. ગુજરાતીરાં આતરકથા લખિાનો આરંભ નર્મદરે કયયો, ‘પણ તરેનું આતરચ-
હરત્ well-written life છરે એર ભાગયરે જ કિી શકાશરે (પૃ. 1૦6) એિું સતય 
કથન કરીનરે ધીરુભાઈ ઠાકરરે  ‘રારી િકીકત’ વિશરે એરનું દૃવટિવબંદુ સરજાવયું છરે. 
આતરકથા અંગરેની સથૂળ વિગતો ઉલ્લરેખીનરે એરણરે નર્મદરે આતરકથાનરે પ્રરાણભૂત 
બનાિિા કરરેલા પહરશ્રનો વનદવેશ કયયો છરે. નર્મદરે આલરેખરેલાં વયવકતવચત્ોથી નર્મ-
દના સિભાિની પીહઠકા રળી રિરેિાનું ધીરુભાઈ ઠાકરનું રંતવય છરે. કશાય ક્ોભ 
કરે આડબંર િગર નર્મદરે વનરૂપરેલી જીિનની સઘળી ઘટનાનું એરણરે તટસથ વિિરણ 
કયુું છરે. એરનરે ‘નર્મદના જીિનની િાસતવિક છબી ઝીલતી આ આતરકથા તરેના 
િરેદનાશીલ રાનસ અનરે પ્રયોગશીલ સાહિતયનરે સરજિાના સાધનરૂપ દસતાિરેજ’ 
(પૃ. 114) જ રેિી લાગી છરે તો ‘તળપદી ભાષાનો વિપુલ ઉપયોગ’ (પૃ. 115) એરનરે 
નર્મદની ગદ્વસવદ્ધ જણાઈ છરે. નર્મદની રોરાંચક જીિનકથા સંદભવે એરણરે નર્મ-
દના ચહરત્ાલરેખનની અપરેક્ા સરેિી છરે. નર્મદની આતરકથાનું આ તટસથ રૂલયાંકન 
ધીરુભાઈ ઠાકરની સરતોલ વિિરેચકદૃવટિનું દ્ોતક છરે.

નિાનાલાલની કવિછબી જ રેર છદંોબદ્ધ કાવયોથી પ્રફુલ્લતાનો અનુભિ કરાિરે 
છરે તરેર એરની ડોલનશૈલીથી ભાિકનું રન પુલહકત બની રિરે છરે. ધીરુભાઈ ઠાકર 
ડોલનશૈલીનરે નિાનાલાલનો ‘વિચક્ણ શૈલીપ્રયોગ’ લરેખરે છરે અનરે આ શૈલીપ્રયોગ-
નરે રૂલિતો લરેખ છરે ‘ડોલનશૈલીનું સાથ્મકય.’ ડોલનશૈલી વિશરેના પરસપર વભન્ન 
અવભપ્રાયો ટૂકંરાં દશા્મિીનરે ધીરુભાઈ ઠાકરરે  ડોલનશૈલીના પ્રયોગ પાછળ નિાનાલા-
લનો રુખય ઉદ્ રેશ ‘પોતાના ભવયસુંદર કલપનાિૈભિનરે યથાથ્મ રીતરે ઝીલરે તરેિો સરથ્મ 
સતતિાિી રિાછદં શોધિાનો િતો.’ (પૃ. 118) એ િકીકતનરે સપટિ કરી છરે. ડો-
લનશૈલીના સાથ્મકય સંદભવે એરનંુ કથન છરે : ‘નિાનાલાલની ડોલનશૈલી વપંગળના 
વનયરનરે અનુસરતી નથી, છતાં કાવયના અંતસતતિ રસનરે ઉતકૃટિ પ્રરાણરાં ધારણ 
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કરરે  છરે. (પૃ. 119) આ શૈલીનું પ્રરેરકબળ છરે નિાનાલાલનું ‘રંગદશશી રાનસ.’ ડોલ-
નશૈલી એ કવિનરે ‘ભવય વિષયનરે અનુરૂપ’ રળરેલું ‘ઉદાતિ િાિન છરે. િળી એરનરે 
લાગયું છરે કરે ‘એકધારા ભવય િસતુના વનરા્મણ રાટરે’ નિાનાલાલરે આ શૈલી પસંદ 
કરી છરે. ‘કવિની ગગનગારી કલપનાપાંખ ડોલનશૈલીરાં વનબુંધપણરે વિિરરે  છરે.’ (પૃ. 
121) િળી ‘અગોચરનરે ગોચર કરિાની કવિની અનુપર શવકત આર ડોલનશૈલીરાં 
સવિશરેષ આવિભા્મિ પારરે છરે, એ તરે શૈલીની નાનીસૂની વસવદ્ધ નથી.’ (પૃ. 122) નિા-
નાલાલરે નાટકરાં પણ આ શૈલી સફળ રીતરે પ્રયોજી છરે એિું ધીરુભાઈ ઠાકરરે  ટાંકી 
બતાવયું છરે. ડોલનશૈલીની વસવદ્ધઓ સાથરે રયા્મદાનરે પણ વનદવેશી છરે. એરનરે શ્દ્ધા છરે 
: ‘ગુજરાતી કવિતા જીિશરે તયાં લગી નિાનાલાલ જીિશરે, અનરે નિાનાલાલની કવિતા 
જીિતી રિરેશરે તયાં લગીનું ડોલનશૈલીનું આયુષ્ય વનવશ્ત છરે.’ (પૃ. 124) નિાનાલાલ 
અનરે એરની ડોલનશૈલી પ્રતયરેનો અિોભાિ આ લરેખરાં દૃવટિગોચર થાય છરે.

ગુજરાતી સાહિતયરાં સરયાનતરરે  વિવિધ પ્રિાિોનો ઉદય થયો છરે તરેરાં 
િીસરી સદીના રધયાનતર પછી એક આછો પ્રિાિ દવલત સાહિતયનો છરે. તરેનું 
વનવરતિ ભીરરાિ આંબરેડકરનું અિસાન િતું. એરણરે અંજવલ આપિા લખાયરેલ 
કાવયથી ગુજરાતી દવલત કવિતાનો આરંભ થયો િતો. એ પ્રિાિની વિકાસગાથા 
‘દવલત સાહિતય’ લરેખરાં વનરૂપાઈ છરે. લરેખનો આરંભ રરાઠી લરેખક બાબુરાિ 
બાગુલરેના અિતરણથી કયયો છરે જ રે જૉસરેફ રૅકિાનના રતરે ‘રાનિનરે દરેિ, ધર્મ અનરે 
દરેશથીયરે અદકા સથાનરે સથાવપત કરરે , જાવત તથા િણ્મનો કઠોર વિરોધ કરીનરે રાનિનરે 
રુકત કરીનરે પુરસકૃત કરરે  - પ્રવતવષ્ઠત કરરે  એ સાહિતય જ સાચું દવલત સાહિતય.’ 
(પૃ. 125) આ વિચારધારાના સંદભવે ધીરુભાઈ ઠાકરરે  સાત્્મનરે ટાંકીનરે એનો પ્રવતઘોષ 
દવલત સાહિતયના કવિતાઋતુપત્ ‘આક્ોશ’ની સંપાદકીય નોંધરાં જ રે રળરે છરે તરેનરે 
સરરીનરે લખરે છરે, ‘દવલત સાહિતય લખિું એ નિીન ઘટના નથી. દવલત સાહિતય 
નાર આપીનરે લખિું એ એક ઘટના બનરે છરે.’ (પૃ. 126) આ ‘ઘટના’ના સંદભવે 
એરણરે રઘુિીર ચૌધરીનું વિધાન ટાંકયું છરે. પછી 1956થી આરંભાયરેલા દવલત 
સાહિતયનરે ઉલ્લરેખીનરે એ હદશારાં કાય્મરત લરેખકો - સારવયકોની પ્રિૃવતિનો આછો 
ખયાલ આપયો છરે. એરના રતરે ‘દવલત સાહિતયના ઇવતિાસરાં 1981ની સાલ રિ-
તિની છરે.’ (પૃ. 127) એ િષવે અનારત વિરોધી આંદોલન ફાટી નીકળ્ું નરે પહરણારરે 
જ રે વિષર પહરવસથવતનું વનરા્મણ થયું તરેના પ્રતયાઘાત રૂપરે જ રે કવિતા લખાઈ એરાં 
દવલતની ભાિના - એક રીતરે આકારોશ - તારસિરરે  પ્રગટ થયો છરે અનરે ગુજરાતી 
સાહિતયરાં દવલત સાહિતયની ધારા િિરેતી થઈ, તયારરે  દવલતરેતર સજ ્મકોએ પણ 
દવલત સાહિતયનું સજ ્મન-લરેખન કયુું. એરાં સરૂપ ધ્ુિની ‘સળગતી િિા’રાંની 
કવિતા ધીરુભાઈ ઠાકરનરે ‘સો ટકા સરાજાવભરુખ લાગી છરે અનરે દવલત કવિરાં 
શંકર પરેનટર, દલપત ચૌિાણ, નીરિ પટરેલ, િરીશ રંગલરની કવિતા ‘ગુજરાતી 
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કવિતાના રુખય પ્રિાિરાં સથાન પારરે તરેર છરે.’ (પૃ. 133) એર કહ્ું છરે. કવિતા સાથરે 
ગદ્રાં લખાયરેલી દવલત કૃવતઓની ચચા્મ પણ એરણરે કરી છરે. જૉસરેફ રૅકિાન, 
રોિન પરરાર, દલપત ચૌિાણ, ભી. ન. િણકર ઇતયાહદ ગદ્ક્રેત્રે પ્રિૃતિ સજ ્મકોની 
ગદ્રચનાઓ - નિલકથા, ટૂકંી િાતા્મ અનરે નાટક-નો ઉલ્લરેખ કરીનરે દવલત સાહિ-
તયનરે એરણરે ‘ગુજરાતી સાહિતયના પ્રિાિની જ એક સરેર’ (પૃ. 134) રાની છરે. 
છરેલ્લરે એરણરે કહંુ્ છરે, ‘તરેનો અલગ ચોકો રિરે તરે ઇટિ નથી. સરસિતીના દરબારરાં 
ઉચચનીચના ભરેદભાિ નથી.’ (પૃ. 134) સાહિતયવચંતક ધીરુભાઈ ઠાકરનું આ કથન 
કોઈ પણ સજ ્મકનરે પણ એટલું જ રાગ્મદશ્મકરૂપ છરે. એક રીતરે આ લરેખ દવલત સા-
હિતયના ઇવતિાસ સરો છરે.

ગુજરાત સાહિતયરાં વિવિધ સિરૂપોરાં આધુવનકતાનો પ્રિરેશ થયો તરે સાથરે 
ગુજરાતી વિિરેચનરાં પણ આધુવનકતાએ દરેખા દીધી તરેની વિચારણા ધીરુભાઈ 
ઠાકરરે  ‘સિાતંત્રયોતિર ગુજરાતી વિિરેચનરાં આધુવનકતાિાદી િલણો’ લરેખરાં કરી 
છરે. ‘આધુવનકતા સરયિાચકના કરતાં ગુણિાચક વિશરેષ છરે’ (પૃ. 135)એ રુદ્ાના 
સંદભવે એરણરે ગુજરાતી સાહિતયરાં જ રે આધુવનકતાની હફકર થઈ છરે તરેના અનુષંગરે 
અિલોકયું છરે કરે, ‘છતાં કિરેિું જોઈએ કરે, િાદ તરીકરે આધુવનકતાનાં રૂવળયાં ગુજ-
રાતરાં ઊંડાં ઊતયાું નથી. તાજગી બક્તી િિા તરીકરે જ તરેનો બિુધા અનુભિ 
થતો રહ્ો છરે.’ (પૃ. 135) એરણરે ગઈ પરેઢી સાથરે આધુવનક સાહિતયની તુલના કરીનરે 
બંનરે િચચરેના ભરેદનરે સપટિ કરિાનો સતુતય પ્રયાસ કયયો છરે. સારાવજક સંદભ્મના 
બુલંદ અિાજ પછી ‘શુદ્ધ સૌંદય્મપરક સજ ્મનની હિરાયત કરતો નૂતન કલાિાદ 
પ્રગટ્યો’ (પૃ. 136) છરે. પરંપરાથી જુદું નરે કંઈક વિદ્રોિિાળું લખાણ આધુવનકતાની 
તાસીર છરે. 1956રાં લખાયરેલા કાવય ‘વછન્નવભન્ન છુ’ંરાં કવિ ઉરાશંકરનો વિદ્રોિ 
ઉતકટ સિરરે  પ્રગટ થતો સંભળાય છરે. તયારથી ગુજરાતીરાં આધુવનકતારાં પ્રિરેશ 
થયો ગણાય તરેિું એરનું રાનિું છરે. છતાં એરના રતરે તો, ‘ઉરાશંકર પ્રકૃવતએ 
સરાજાવભરુખ અનરે સંિાહદતાના કવિ છરે. તરેરનું સંધાન પરંપરા સાથરે જ રિરે છરે.’ 
(પૃ. 137) એરનરે ‘િધુ સપટિ નરે અવભવનિરેશયુકત આધુવનકતાનો અિાજ વનરંજન 
ભગતની કવિતારાં સંભળાય છરે.’ (પૃ. 137) અલબતિ, એરના રતરે આધુવનક સા-
હિવતયક આંદોલનના પ્રિત્મક તો સુરરેશ જોષી છરે. એરણરે સુરરેશ જોષીની વિિરેચન 
પ્રિૃવતિની દીઘ્મ ચચા્મ કરીનરે આધુવનકતાિાદી િલણો ગુજરાતી વિિરેચનરાં કરેિાં છરે 
તરેનો ખયાલ પ્રસતુત કયયો છરે. િળી સુરરેશ જોષીનું ‘કાવયવિિરેચન સજ ્મનાતરક છટા 
અનરે સુગંધ’ (પૃ. 138) ધારણ કરરે  છરે એિી એરની પ્રતીવત છરે. કૃવતવિિરેચનરાં કશું 
સંહદગધ કરે િાયવય સિરૂપનું રિરેિા ન પારરે તરે રીતરે સુરરેશ જોષીની વિિરેચન પદ્ધવતની 
ખાવસયતનરે ઉલ્લરેખી છરે. એરણરે રૂપવનરા્મણ-રૂપવનવર્મવતનો રહિરા કયયો છરે. કાવય-
વિિરેચન સાથરે નિલકથા-નિવલકાની એરની વિિરેચનાનરે ધીરુભાઈ ઠાકરરે  સપટિ કરી 
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છરે. આર, સુરરેશ જોષીની વિિરેચનાનો આધાર લઈનરે વિિરેચનનાં આધુવનકતાિાદી 
િલણોનરે સફુટ કયાું છરે. આધુવનકતાની સરજ આપતો આ લરેખ ધીરુભાઈ ઠાકરની 
વિદગધતાનો દ્ોતક છરે.

સજ ્મકના જીિન અનરે કાય્મનો તુલનાતરક અભયાસ ‘ગોિધ્મનરાર અનરે 
રવણલાલ’ એ લરેખરાં થયો છરે. બંનરે સજ ્મકોના વયવકતતિનરે ધીરુભાઈ ઠાકર આલરેખરે 
છરે અનરે સાથરે સાથરે ઉભયની તુલના કરરે  છરે. એરાં જીિનની તુલના છરે તો ઉભયના 
કાય્મનો તોલ થયો છરે. આ બંનરે સજ ્મકોના સજ ્મનરે-કાયવે તરે કાળરે સરાજ પર જ રે 
પ્રભાિ પાડ્ો તરેનું વનરૂપણ-વિિરણ કયુું છરે. ધીરુભાઈ ઠાકરરે  ઉભયની ધર્મ પ્રતયરેની 
દૃવટિનરે અિલોકતાં લખયું છરે : ‘રવણલાલની ધર્મશ્દ્ધાના પાયારાં કરેિલાદ્તૈ િતો 
તો ગોિધ્મનરારની ઈશ્વરશ્દ્ધા શુદ્ધાદ્તૈના રંગિાળી િતી.’ (પૃ. 153) પવશ્રની 
અસર પછી પૂિ્મરાં જ રે બનયું એ ઘટનારાં ‘પૂિ્મના ભૂતરાંથી પવશ્રનરે અનરે પવશ્રના 
િત્મરાનરાંથી પૂિ્મનરે શીખિાનો બંનરેએ અનુરોધ કયયો છરે.’ (પૃ. 155) એ સાથરે ઉભયરે 
‘સંિાદ અનરે સરનિયરાં ઇટિ જોયું છરે તરે રુદ્ાનરે સફુટ કયયો છરે. િળી ગુજરાતી ગદ્રે 
રરેળિરેલી વસવદ્ધરાં આ બંનરે સજ ્મકોના પ્રદાનનો રહિરા કયયો છરે.

‘અક્રપ્રિૃવતિ’ જ જ રેરનું જીિનકાય્મ રહ્ું િતું એિા સાહિતયસિારી ગોિધ્મનરાર 
વત્પાઠીની સક્રેપબુકના આધારરે  એરના જીિનલક્યનરે ઉજાગર કરતો દીઘ્મલરેખ છરે 
‘રનીષીના રનોલોકરાં’. ધીરુભાઈ ઠાકરરે  યોગય રીતરે જ એરનરે ‘રનીષી’ કહ્ા છરે, 
તરે આ લરેખરાં વનરૂપાયરેલ વિષય પરથી ફવલત થાય છરે. ગોિધ્મનરારનું અંગત જીિન 
યાતનાઓથી ભરરેલું િતું, પણ એરના જીિનલક્યથી તરેઓ કયારરેય ફંટાયા નિોતા 
તરેનું રુવચર આલરેખન ધીરુભાઈ ઠાકરરે  કયુું છરે. ગોિધ્મનરારની જીિનદૃવટિનરે બરાબર 
આતરસાત્ કરી િોિાનું પ્રતીત થાય છરે. ગોિધ્મનરારરે આતરકથા લખી નથી, પરંતુ 
રોજનીશી લખરેલી એ સક્રેપબુકરાં આિતા ઉલ્લરેખથી સરજાય છરે. એરની નોંધોનરે 
ધીરુભાઈ ઠાકરરે  ‘રનન નોંધ’ કિી છરે અનરે લખયું છરે કરે, ‘આ રનનનોંધો રોજનીશી-
ની રાફક કાલાનુક્રરે લખાયરેલી છરે અનરે તરેરાં પણ કુટુબંની તરેરજ પોતાનરે લગતી, 
રોજનીશીરાં સથાન પારરે તરેિી કરેટલીક િકીકત આપરે છરે. િળી રિાન પુરુષોની 
આતરકથાઓરાં જોિા રળરે છરે તરેિું તટસથ આતરપરીક્ણ નરે સિદોષકથનરાં રાચતું 
અંતરુ્મખ રનોિલણ પણ આ સક્રેપબુકરાં તરેરણરે કત્મવયની તીક્ણ ધાર પર ચાલતા 
પોતાના જીિનપ્રિાસની િાત કરતાં કરતાં પ્રગટ કરી બતાવયું છરે. છતાં આ નોંધોનું 
સિરૂપ નથી ડાયરીનું કરે નથી આતરકથાનું. તરેનું સિરૂપ ઉતિર પ્રકારની રનનપોથીનું 
છરે. તરેરાં રુખયતિરે વિચારની પ્રહક્યાનરે ગવત આપરે તરેિી તતિલક્ી ચચા્મ આિરે છરે.’ 
(પૃ. 161). આ રનનપોથીરાં નોંધાયરેલી વિગતોરાંથી ગોિધ્મનરારની જીિનદૃવટિનરે 
ઉજાગર કરતા, એરના રનોજગતનરે અવભવયકત કરતા, એરની રાટિ ્ર પ્રતયરેની 
વનષ્ઠાનરે રજૂ કરતા અનરે એરની અધયાતરિૃવતિનરે વનદવેશતા અંશો આપીનરે ધીરુભાઈ 
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ઠાકરરે  તરેની છણાિટ કરીનરે, ગોિધ્મનરારના ઉદાતિ ચહરત્નું દશ્મન કરાવયું છરે. એર 
એરની રનીષી છબીનરે પ્રતયક્ કરાિી છરે. એરની સજ ્મક પ્રવતભાનો આદર કયયો છરે. 
‘પરંતુ તરેરણરે કવિતા કરતાં તતિજ્ઞાનનરે િંરરેશા વિશરેષ રિતિ આપયું િતું’ (પૃ. 166) 
એિું પણ નોંધયું છરે. તતકાલીન ઘટનાનું વનવરતિ બનિાનું એરનું લક્ય નિોતું પણ 
તરેરનરે છરે તરેના કરતાં િધુ ઉન્નત દરેશ બનાિિાની રનીષા િતી એ એરનું જીિનકાય્મ 
થઈ પડ્ું. ‘એ જીિનકાય્મ વસદ્ધ કરિા જતાં ગોિધ્મનરાર રણયોદ્ધારાં દરેખાતી 
દૃઢતા, હિંરત, વતવતક્ા, આતરશ્દ્ધા અનરે તયાગભાિના ઉપરાંત તતિજ્ઞાનીની સાફ 
વટિ અનરે સરતોલ બુવદ્ધની પણ પ્રતીવત કરાિરે છરે.’ (પૃ. 168) ગોિધ્મનરારની રનન-
પોથી સંદભવે ધીરુભાઈ ઠાકરનું અિલોકન આિું છરે : ‘ગોિધ્મનરારનંુ હૃદય સિજન 
સરક્ ખૂલતું િોય તરે રીતરે આ રનનપોથી સરક્ ખૂલરે છરે. વિવિધ વિષયોના વિરશ્મ 
દરવરધયાન જ રેર બુવદ્ધનો અસાધારણ ઉનરરેષ આ નોંધપોથીનાં પાનાં પર પ્રગટરે 
છરે તરેર િત્મરાનના ઉંબર પરથી ભૂતકાળનરે વિલોકતાં કરે ભવિષ્યનો વિચાર કરતાં 
જાગરેલાં સંિરેદનોનરે તરે રુકતપણરે િિરેિા દરે છરે. કરેટલીક િાર એ સંિરેદનોની અવભવય-
વકત કવિતા અનરે તતિજ્ઞાનનો ઉદાતિ સરનિય દશા્મિતા કલપનાવિિાર સુધી લઈ 
જાય છરે.’ (પૃ. 17૦) આ સુદીઘ્મ લરેખરાં ધીરુભાઈ ઠાકરરે  ગોિધ્મનરારના સજ ્મન 
સંદભવે એરના જીિનકાય્મનરે તાવતિક દૃવટિએ રૂલિિાનો સતુતય પ્રયાસ કયયો છરે.

િીસરી સદીના પિરેલા દાયકારાં ગુજરાતી નાટક અનરે રંગભૂવરની જ રે 
વસથવત િતી  તરેનો આછો આલરેખ આપીનરે ધીરુભાઈ ઠાકરરે  નિાનાલાલનો નાટ્ય-
સજ ્મક તરીકરે ઉદય અનરે એરની નાટ્ય-રંગભૂવર ક્રેત્રેની વસવદ્ધ-રયા્મદાની સરતોલ 
વિિરેચના ‘નાટ્યસજ ્મક નિાનાલાલ’ એ લરેખરાં કરી છરે. વયિસાયી રંગભૂવરના પ્ર-
વતકાર રૂપરે નિાનાલાલનું નાટ્યલરેખન થયું એરાં એરણરે કાવયરાં પ્રયોજ રેલી ડોલન-
શૈલીનો જ વિવનયોગ કયયો છરે. એની ઉદાિરણ સહિત ચચા્મ કયા્મ પછી ધીરુભાઈ 
ઠાકરરે  વિલોકયું છરે કરે, ‘કવિનાં બધાં નાટકોની આંતરરચના વશવથલ બંધિાળા 
ભાિનાપ્રધાન નાટકની જ રિી છરે.’ (પૃ. 183) િળી એરનરે આ નાટકો તખતા પર 
ઉતારિાં રુશકરેલ િોિાનું જણાયું છરે. જોકરે ‘કવિનાં નાટકોરાં વિવિધ રસનાં એટલાં 
દૃશયો છરે કરે િાસય વસિાયના લગભગ તરાર રસના ભોગીનરે તરેરાંથી પોતાની 
પસંદગીની કોઈ નરે કોઈ ચીજ રળી રિરે છરે.’ (પૃ. 184) છતાં ‘કવિ નખવશખ સુંદર 
ગણાય તરેિું નાટક આપી શકયા નથી, પરંતુ શ્રેષ્ઠ કોટીના નાટક રાટરેની ભરપૂર 
સારગ્ી તરેરનાં નાટકોરાં પડરેલી છરે.’ (પૃ. 184) અિીં નાટ્યસજ ્મક નિાનાલાલનું 
સુયોગય રૂલયાંકન થયું છરે.

‘જીિનપ્રરેરી અનરે જીિનધરશી’ સાહિતયકાર કાકાસાિરેબ કાલરેલકરનરે ધીરુભાઈ 
ઠાકર ‘સૌનદય્મદશ્મન અનરે સંસકારોઉદબોધનની દૃવટિએ પ્રિાસિણ્મન કરિાની 
શરૂઆત’ (પૃ. 188) કરનાર લરેખરે છરે. કાકાસાિરેબ ‘સૌનદય્મદશશી કવિ અનરે ઉતસાિી 
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વશક્ક (પૃ. 189) છરે. કાકાસાિરેબની જીિનલવક્તા ‘જીિનલક્ી સાહિતયકાર 
કાકાસાિરેબ કાલરેલકર’રાં ઉજાગર કરી છરે.

‘ઝિરેરચંદ રરેઘાણી - લોકવપ્રય લોકકવિ’ એ લરેખરાં ધીરુભાઈ ઠાકરરે  
રરેઘાણીની સજ ્મકકવિની પ્રવતભા સરળ શૈલીરાં આલરેખી છરે. રરેઘાણી પૂિવે નિાનાલાલરે 
‘લોકગીતોના ઢાળ અનરે લોકજીિનના તળપદા ભાિોનો સફળ વિવનયોગ’ (પૃ. 191) 
કયા્મનો વનદવેશ કરીનરે રરેઘાણીનું નોખું સજ ્મકવયવકતતિ આર આલરેખયંુ છરે : ‘રરેઘાણીના 
કરતાં ઘણા ઊંચા બરનાં પ્રરેર, ભવકત અનરે શૌય્મનાં ગીતો નિાનાલાલરે આપયાં 
છરે, પરંતુ નિાનાલાલની એ પ્રકારની કવિતા ઘણંખરંુ રધયકાલીન િાતાિરણરાં 
રાચરે છરે, તયારરે  રરેઘાણી તરેનરે ગાંધીયુગના નૂતન િાતાિરણનો રંગ ચડાિરે છરે તરે 
એરની વિવશટિતા છરે. નિા યુગસંદભ્મરાં રરેઘાણીએ લોકજીિન અનરે લોકસંસકૃવત 
સાથરે કવિતાનરે જોડી આપીનરે પંહડતયુગના ભારરેખર અનરે બંવધયાર િાતાિરણ-
રાંથી ગુજરાતી કવિતાનરે રુકત કરિાનો પ્રયતન કયયો.’ (પૃ. 191-192) ‘રાવટિ ્રય 
કવિ’નું વબરુદ પારનાર રરેઘાણીની રાટિ ્રભાિનાનરે વયકત કરતી કવિતાનું અિીં 
દશ્મન કરાવયું છરે તો લોકસાહિતય સંદભવે એરણરે કરરેલો પહરશ્ર અિીં વયકત થયો 
છરે. િળી એરના અનુિાદો ‘અનુસજ ્મન’ બનયા િોિાનું લખયું છરે. અિીં રૂલયાંકન-
વિિરેચન કરતાં સજ ્મન સંદભવે સજ ્મક રરેઘાણીની ઓળખ વિશરેષ રળરે છરે.

ચનદ્રિદન રિરેતાની જનરશતાબદીના પહરસંિાદનું િકતવય તરે ‘ચનદ્રિદન 
રિરેતા અનરે સાંપ્રત રંગભૂવર’ લરેખ. ધીરુભાઈ ઠાકર ચનદ્રિદન રિરેતાનરે ‘ગુજરાતી 
સાહિતયનું સુખદ આશ્ય્મ’ (પૃ. 197) રાનરે છરે અનરે ભાિપૂિ્મક કિરે છરે કરે, ‘નાટ્યલરે-
ખન, હદગદશ્મન, અવભનયન અનરે નાટ્યવશક્ણ પરતિરે આજની પરેઢી ચનદ્રિદનના 
ખભરે બરેઠરેલી છરે. સાંપ્રત રંગભૂવરના તરે વપતા છરે. નિી રંગભૂવરના આંદોલનના તરે 
આદ્પ્રિત્મક િતા.’ (પૃ. 197) ચનદ્રિદન રિરેતાની આ ઓળખ આપીનરે ગુજરાતી 
રંગભૂવરનો આછો વચતાર આપયો છરે. િળી સાંપ્રત રંગભૂવરની યોગય રુલિણી કરી 
છરે. ધીરુભાઈ ઠાકરના રતરે ચનદ્રિદનની ‘રૂહઢભંજકતા નિી રંગભૂવરની સથાપનાનું 
પ્રરેરક બળ િતું.’ (પૃ. 2૦૦) એરણરે ચનદ્રિદન રિરેતાકૃત ‘આગગાડી’ નરે ‘નિી 
રંગભૂવરના ઉદયનું પ્રભાત’ (પૃ. 2૦૦) લરેખયું છરે. નાટ્યલરેખક નરે નાટ્યવનરા્મતા 
ચનદ્રિદનનું એક સુરરેખ વચત્ અિીં ઉપલબધ થયું છરે. ધીરુભાઈ ઠાકરનો ચનદ્રિદન 
રિરેતા તરફનો આદર અનરે અિોભાિ પણ વયકત થયો છરે. એરણરે અિીં રંગભૂ-
વરની આિશયકતાનરે પણ ગૂંથી છરે.

જયવનત દલાલ પણ ચનદ્રિદન રિરેતાની જ રેર ગુજરાતી નાટકક્રેત્ ગણના-
પાત્ સજ ્મક િતા. ધીરુભાઈ ઠાકરરે  યોગય રીતરે જ ‘જયવનત દલાલ અનરે તરેરની 
નાટ્યસૃવટિ’ એ લરેખરાં નોંધયું છરે કરે ‘ચનદ્રિદનરે નિી રંગભૂવર રાટરેની િિા રુંબઈરાં 
જરાિરેલી તરેિી િિા અરદાિાદરાં જયવનત દલાલરે જનરાિી િતી.’ (પૃ. 2૦4) 
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જયવનત દલાલના જીિનની સથૂળ વિગતો સાથરે એરના નાટ્યક્રેત્ના પ્રદાનની પૂ-
િ્મભૂવરકા આપીનરે એરના સજ ્મક વયવકતતિનરે લાઘિથી આલરેખયું છરે. એરની નિ-
લકથા અનરે રરેખાવચત્ોનાં પુસતકોનરે ઉલ્લરેખીનરે એરના એકાંકી સજ ્મનના ઉનરરેષનરે 
દશા્મવયો છરે. જૂની રંગભૂવર જયવનત દલાલનું ‘પારણં’ િોિાનું ધીરુભાઈ ઠાકરનું 
કથન છરે અનરે દલાલના ‘િાસતિલક્ી અવભગર સાથરે એરની પ્રયોગાતરક કૃવતઓનું 
સરરણ કયુું છરે. ‘દલાલનાં નાટકોની ખરી ખૂબી ચબરાક સંિાદોરાં રિરેલી છરે.’ (પૃ. 
2૦6) અનરે ‘બોલાતી ભાષાનું સતિ તરેરણરે નાટકરાં ઉતાયુું છરે’ (પૃ. 2૦7) એિું 
એરનું વનરીક્ણ છરે. એરણરે યોગય રીતરે અિલોકયું છરે કરે, ‘ગુજરાતી િાતા્મની રાફક 
એકાંકીનરે આધુવનકતાનો સપશ્મ સૌપ્રથર જયવનત દલાલરે આપયો. તરેરણરે એકાંકીનું 
િળિું ફૂવત્મલું સિરૂપ ઘડી આપયું છરે એ તરેરની આ ક્રેત્ની રોટી સરેિા.’ (પૃ. 2૦8) 
ધીરુભાઈ ઠાકરનું રૂલયાંકન તો ‘પ્રયોગશીલ લરેખકના કરેટલાક િાર ખાલી જાય એિું 
દલાલની બાબતરાં પણ બનયું છરે’ (પૃ. 2૦8) વિધાનરાં છતું થયું છરે.

‘વિિરેચક અનંતરાય’ એ સુદીઘ્મ લરેખરાં અનંતરાય રાિળના પ્રારંવભક 
પહરચય સાથરે એરના અક્રકાય્મની વિગતો રૂકી છરે નરે એરના વિિરેચનની ભાિપૂિ્મક 
સવિગતરે તપાસ કરીનરે અનંતરાય રાિળની વિિરેચક પ્રવતભાનરે આર અિલોકી છરે : 
‘સહૃદયતા, સતયવનષ્ઠા, રવસકતા, વિદ્તિા અનરે ઝીણિટભરી સિાુંગીણ વિલોકન-
-રૂલયાંકન કરિાની ચીિટ પ્રો. રાિળની વિિરેચક તરીકરેની વિવશટિતાઓ છરે. તરેના 
ફળસિરૂપરે તરેરનાં વિિરેચનોરાં એકંદરરે  ભાિવયત્ી પ્રવતભાનો ઉતકૃટિ આવિભા્મિ 
જોિા રળરે છરે.’ (પૃ. 218) ધીરુભાઈ ઠાકરરે  રા. વિ. પાઠક, વિજયરાય ક. િૈદ્, 
વિશ્વનાથ ર. ભટ્ટ, વિષ્ણપ્રસાદ ર. વત્િરેદી, ડોલરરાય ર. રાંકડ, રવસકલાલ છો. 
પરીખ અનરે નિલરાર જ. વત્િરેદીની વિિરેચનાનો સંક્રેપ પહરચય આપીનરે અનંતરાય 
રાિળની વિિરેચનાનું રૂલય આંકી બતાવયું છરે.

ઉરાશંકર જોશીની નાટ્યપ્રવતભાનરે અિલોકતો લરેખ ‘એકાંકીકાર ઉરાશંકર’ 
છરે. ધીરુભાઈ ઠાકરનો ઊંડો નાટ્ય-અભયાસ એકાંકીકાર ઉરાશંકર જોશીના યોગય 
રૂલયાંકનરાં િતા્મય છરે. એરણરે ઉરાશંકરની ‘નખવશખ સુંદર નાટ્યકૃવતઓ’ની ચચા્મ 
કરી છરે. સંિાદોનાં ઉદાિરણો દ્ારા જ રે તરે એકાંકીની રુલિણી કરી છરે. િળી જ્યાં 
એકાંકીની સુરરેખ આકૃવત ઊપસતી નથી તરેનો પણ સપટિ વનદવેશ કયયો છરે.

‘પ્રિાલદ્ીપના કવિ’ એ વનરંજન ભગતના સજ ્મનનો સંક્રેપ પહરચય આપતો 
લરેખ છરે. પ્રસંગોવચત અપાયરેલા િકતવયરાં રૂલયાંકનનો અિકાશ િોતો નથી, પણ 
જ રે તરે સજ ્મકની સુરરેખ સજ ્મકછબી આલરેખિાનો ખયાલ રિરેલો િોય છરે તરે અિીં 
સાથ્મ રીતરે પ્રકટતો અનુભિાય છરે. ‘સંસરૃવત કાવયના સંદભવે ધીરુભાઈ ઠાકર કિરે 
છરે કરે, ‘વનર્ા્મવનત, એકલતા, એકવિધતા નરે શૂનયતાનો ભાિ જોર પકડરે છરે. કવિતા 
સંિરેદનથી રસાઈનરે આિિાનરે બદલરે િિરે િસતુ પોતરે જ કાવયરાં વચવત્ત થતી રિરે 
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છરે.’ (પૃ. 234) એરનરે ‘પ્રિાલદ્ીપ’ની ‘રચનાઓ ગુજરાતી કવિતાનરે આધુવનકતાના 
ઉંબર પર લાિી’ (પૃ. 234) રૂકતી જણાઈ છરે. ધીરુભાઈ ઠાકર લખરે છરે, ‘યંત્-
િૈજ્ઞાવનક સંસકૃવતરાં જીિતા રનુષ્યની યાંવત્ક જીિનરીવત અનરે તરેરાંથી નીપજતી 
કૃતકતા, અથ્મિીનતા અનરે કાળગ્સતતાનો દોર આર અિીં કવિતા રૂપરે રૂત્મ થાય 
છરે.’ (પૃ. 235) વનરંજન ભગતની વિિરેચન પ્રવતભા સંદભવે ધીરુભાઈ ઠાકરનું કથન 
છરે : ‘સવન્નષ્ઠ સાહિતયકારની પ્રસન્ન રુદ્રા તરેરના સજ ્મનની રાફક વિિરેચનરાં પણ 
ઊપસી આિરે છરે.’ (પૃ. 237)

ધીરુભાઈ ઠાકર રૂળ ઇવતિાસ વપ્રય વિિરેચક િોઈ એરના અનરેક લરેખોરાં 
ઇવતિાસ અનરે રાહિતીનું આકલન વિશરેષ િોિાનું બનયું છરે. ‘વસદ્ધાનતસારનું અિ-
લોકન’ એ ધાટીનો લરેખ છરે. અિીં એરણરે અંકોડા ગોઠિી આપયા છરે, અનરે એર 
િાચકનરે એક સુરરેખ આલરેખ ઉપલબધ કરી આપયો છરે, જ રેનાથી રૂળ કથનનો ઉદ્ રેશ 
વસદ્ધ થાય છરે. અિતરણોથી ખવચત આ લરેખરાં કાનત અનરે રવણલાલના સજ ્મકવય-
વકતતિનો વનખાર જોિા રળરે છરે. ધીરુભાઈ ઠાકરનરે ‘‘ગુજરાતી પત્સાહિતય અનરે 
વચનતનાતરક ગદ્સાહિતયરાં ‘વસ. સા. નું અિલોકન’ વિશરેનું આ પ્રકરણ અપૂિ્મ 
અનરે અનનય’’ (પૃ. 246) લાગયું છરે. િળી ‘િળિા રસળતા રોરૅવનટક વરજાજરાં 
ધર્મ જ રેિા ગંભીર વિષયની ચચા્મ અનરે વિિાદ કરતા આ પત્ો કાનતના ઋજુ રાનસ 
ઉપરાંત તરેરની બિુશ્ુતતા અનરે રવસકતાનરે પ્રવતવબંવબત કરરે  છરે. તરે વનવરતિરે તરેરનું 
ગદ્ પણ અનોખો ઉનરરેષ ધારણ કરરે  છરે’ (પૃ. 246) એિું અનુભવયું છરે.

ધીરુભાઈ ઠાકર જ્યારરે  એરનરે વપ્રય સજ ્મક કરે કૃવત વિશરે લખરે છરે, તયારરે  એરાં 
જુદા  જ પ્રકારનું ઓજસ પરાય છરે. રવણલાલ નભુભાઈ એરના વપ્રય સજ ્મક 
રહ્ા છરે તો િળી એરના સજ ્મનનું ધીરુભાઈ ઠાકરનરે અનરેરંુ આકષ્મણ કહ્ું છરે. જોકરે 
કયારરેક એરાં ભાિનો વિશરેષ ઉભાર પણ િતા્મય છરે. છતાં કતા્મ-કૃવતનું સરતોલ 
વિિરેચન કરિાનું એરનું િલણ પ્રશસય છરે.  ‘‘ ‘ગુલાવબંસિ’ એક સરીક્ા’’ એક 
સુદીઘ્મ વિિરેચનલરેખ એરની અભયાસિૃવતિનો દ્ોતક છરે. કૃવતનું એરણરે જ રે અિલોકન 
- રૂલયાંકન કયુું છરે તરેરાં એરની નયાયવપ્રય વિિરેચક પ્રવતભાનો અનનય ઉઘાડ િતા્મય 
છરે. એરની પૂિ્મ લરેખનરીવત રુજબ આ લરેખના આરંભરે એરણરે ‘ગુલાવબંસિ’ વિશરેના 
વિદ્ાનોના અવભપ્રાયો સંકવલતરૂપરે રજૂ કયા્મ છરે. રૂળરે લૉડ્મ વલટનકૃત ‘ઝરેનોની’ 
નારની અંગ્રેજી નિલકથા પર આધાહરત ગુલાવબંસિ રૂપાનતહરત નિલકથા છરે. 
પરંતુ એનું ભારતીય રૂપ એ રવણલાલની વસવદ્ધ છરે અનરે આ વસવદ્ધનરે ધીરુભાઈ 
ઠાકરરે  ઉદાિરણો આપીનરે સુયોગય ઠરેરિી છરે. એરના રતરે ‘‘ ‘ઝરેનોની’રાં વનરૂવપત 
તતિજ્ઞાન ગુજરાતીરાં ભારતીય દશ્મનનું સિરૂપ ધારણ કરરે  છરે, તરે રવણલાલની 
રૂપાંતરકલાની નોંધપાત્ વિવશટિતા છરે.’’ (પૃ. 249) નિલકથારાંની તતિચચા્મ અનરે 
તરેરાં વનરૂપાયરેલ િાતાિરણ જોતાં ધીરુભાઈ ઠાકરનરે ‘રૂળના બાહ્ તરેરજ આંતર- 
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સિરૂપનરે ભારતીય સિાંગ આપિારાં રવણલાલનરે અપૂિ્મ સફળતા રળી’ (પૃ. 25૦) 
િોિાનું લાગયું છરે. એરણરે રવણલાલની રયા્મદાનરે પણ નોંધી છરે તો Art, Science 
અનરે Genius જ રેિા શબદોનો સુયોગય અનુિાદ કરિાની રવણલાલની ક્રતાનરે પણ 
ઉલ્લરેખી છરે. ‘રિસયથી ભરપૂર અંગ્રેજી સૂત્ો કરે કિરેિતોનરે ગુજરાતી સૂત્ કરે કિરેિત 
રૂપરે રરતાં કરી દરેિાની આિડત રવણલાલનરે સિજવસદ્ધ છરે. સંસકૃત ઉવકતઓનો 
છૂટરે િાથરે ઉપયોગ કરીનરે અનુિાદનરે તરેરણરે એિો પાકો ભારતીય ઓપ આપયો છરે કરે 
એ અનુિાદ છરે એિી કોઈનરે શંકા ન આિરે.’ (પૃ. 253) િળી ‘‘રૂળ કથાનાં પ્રસાદ, 
ગૌરિ, તરેજ અનરે રિસયનરે ગુજરાતી ભાષારાં નરે ભારતીય દશ્મનનરે િાતાિરણની 
અંદર ઝીલી બતાિતું ‘ઝરેનોની’નું આ સુિાચય રૂપાંતર, જો તરેરણરે એ પરદરેશી 
કૃવતના ‘અનુકરણ’ રૂપરે છરે એર જાિરેર કયુું ન િોત તો, રવણલાલની રૌવલક કૃવત 
તરીકરે ખપત.’’ (પૃ. 253) ધીરુભાઈ ઠાકરરે  ‘ગુલાવબંસિ’ની કથાનો સાર આપયો છરે 
અનરે એરનરે આ કૃવત ‘ઉતિર િાતા્મરસ’ પૂરો પાડનારી લાગી છરે. ધીરુભાઈ ઠાકરરે  
આ નિલકથાના અનરેક પાસાંઓની ચચા્મ કરી છરે. એરનરે આ કથા ‘વરટિ અનરે પથય 
જ્ઞાનનો ખોરાક પૂરો પાડતી’ (પૃ.. 257) જણાઈ છરે.

‘‘પુસતક સાથરેનો રારો સંબંધ િંરરેશા રોરાંચક રહ્ો છરે. અજાણયા આગંતુક 
સાથરે પ્રથર પિરેલી વરત્તા બંધાય તરેિો રસભીનો સંબંધ પુસતક સાથરે બંધાઈ જાય 
છરે, નિું પુસતક િાથરાં આિરે એટલરે કશીક ગૂઢ આનંદની લાગણી બંધાઈ જાય છરે. 
‘વરિલ’નો અનુભિ થાય છરે. નાનપણરાં જ રે થતું તરે રોટપણરાં થતું રહ્ું છરે.’’ (પૃ. 
258) એિી કાવયાતરક કરેહફયત આપીનરે, પોતાની અંગત િાતનો દોર લંબાિીનરે 
ધીરુભાઈ ઠાકરરે  પોતાની પુસતક પ્રતયરેના લગાિની કથા ‘રારંુ વપ્રય પુસતક’ નારક 
લરેખરાં કિીનરે, ‘આર વિવિધ સથળકાળરાં થયરેલ ગ્ંથસંસગવે રારા વચતિ પર પ્ર-
તયક્ નરે પરોક્ રીતરે અનરેક રાનવસક, આધયાવતરક નરે સાહિવતયક સંસકારો પાડ્ા 
છરે.’ (પૃ. 26૦) એિો પ્રવતભાિ આપયો છરે. િળી, ‘તરે સૌરાં ગાંધી સાહિતયરે રારા 
જીિન પર ઊંડી અસર કરરેલી છરે. જીિનદૃવટિ ઘડિારાં, રૂલયોની પસંદગીરાં, વનષ્ઠા 
દૃઢ કરિારાં તરેરજ વયવકતગત અનરે સારાવજક આચારવિચાર પરતિરે ગાંધીજીના 
વિચારોનો પ્રભાિ રારા પર વિશરેષ પડરેલો છરે’ (પૃ. 26૦) એિું એરનું કથન 
છરે. એરનરે ‘વજદંગીના આથરતરે અજિાળરે’ પોતાનું વપ્રય પુસતક લરેખયું છરે ‘રારંુ 
જીિન એ જ રારી િાણી’, અનરે ખૂબ િોંશથી એરણરે એ પુસતકના પ્રકાશનનરે 
‘ગુજરાતી ભાષાસાહિતયની એક અવિસરરણીય ઘટના’ (પૃ. 26૦) તરીકરે ઘટાવયું 
છરે. ગાંધીજીના આ ચહરતનરે ધીરુભાઈ ઠાકર ‘રિાકાવયની લગોલગ પિોંચતી’ એક 
‘ભવયસુંદર ચહરત્કથા’ (પૃ. 263) કિરે છરે અનરે ‘આ રિાકથારાં અનરેક રસઝર-
તી ઉપકથાઓ ગૂંથાયરેલી છરે. તરેરાં શાનત, િીર અનરે કરુણની બરેિડરાં રૌદ્ર અનરે 
ભધયાનકની નાનકડી સરિાણીઓ િિરે છરે, સિાતંત્રયોતિર ભારતનું એ રિાભારત 
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છરે. ગુજરાતી સાહિતયરાં તરેના લરેખકની આ અક્રસરેિા ચહરત્નાયકના જ રેટલી જ 
વચરસરરણીય રિરેશરે’ (પૃ. 263) એિી આશા સરેિરે છરે. એરણરે અપરેક્ા રાખી છરે : 
‘રારંુ એ વપ્રય પુસતક સૌ આતરધરશીઓનું વપ્રય પુસતક બની રિો !’ (પૃ. 263) 
અિીં ધીરુભાઈ ઠાકરનો ગાંધીજી પ્રતયરેનો અિોભાિ છલકાય છરે અનરે તરેઓ આ 
ચહરત્કથાથી પહરતોષ અનુભિરે છરે.

કથાલરેખક રઘુિીર ચૌધરીની નિલકથા ‘અરૃતા’નું અિલોકન કરતા 
ધીરુભાઈ ઠાકરનરે તરેનું પ્રકાશન ‘એક અપૂિ્મ સાહિતય ઘટના’ જ રેિું લાગયું છરે. 
આંતહરક સંઘષ્મની આ કથારાં એરનરે ‘રઘુિીરની પ્રવતભાનો ઉનરરેષ’ (પૃ.. 265) 
દરેખાયો છરે. ‘અરૃતાના કથાિસતુનરે ટાંકીનરે અિલોકયું છરે કરે, ‘આંતરસિરૂપનું વિશદ 
અનરે કલાપૂણ્મ આલરેખન લરેખકની રનુષ્યસિભાિની ઊંડી જાણકારી ઉપરાંત પ્રતયક્ 
અનરે તરેની પારના જીિનનરે જોિાની િરેધક વટિનું દ્ોતક છરે.’ (પૃ.. 269) િળી એની 
રયા્મદા દશા્મિતા લખયું છરે કરે, ‘લરેખકરે િસતુનો પથરાટ ઓછો કયયો િોત તો નિલ-
કથાનું સંવિધાન િધુ compact બનત. (પૃ. 27૦) ધીરુભાઈ ઠાકરનરે ‘અરૃતા’ એ 
‘વિઘટનરાંથી સાયુજ્ય અનરે સંયોજનનો નિસંદરેશ’ (પૃ. 27૦) આપતી નિલકથા 
લાગી છરે. ‘અરૃતા’નું અિલોકન ધીરુભાઈ ઠાકરની તતકાલીન નિોહદત સજ ્મકનરે 
પોંખિાની િૃવતિ-દૃવટિનો પહરચય આપી રિરે છરે. આ જ રીતરે એરણરે રધુરાય-
ના િાતા્મસંગ્િ ‘રૂપકથા’નું અિલોકન કયુું છરે. ધીરુભાઈ ઠાકરનરે આ િાતા્મઓરાં 
રધુરાયનું પ્રયોગશીલ સજ ્મક રાનસ િતા્મયું છરે. ‘આધુવનક નિવલકાના કસબના 
અભયાસની દૃવટિએ (પૃ. 273) આ સંગ્િની િાતા્મઓ એરનરે ધયાનપાત્ લાગી છરે. 
પણ વિશરેષ તો ‘શુદ્ધ કલા આકાર પકડી શકશરે કરે કરેર અનરે તરેર થશરે તો એ સો 
ટચની શુદ્ધ કલા િશરે કરે કરેર એ સરય જ કિી શકરે’ (પૃ. 273) એ કથન આજના 
સંદભવે ધીરુભાઈ ઠાકરની વિિરેચક દૃવટિનું  પ્રરાણ છરે.

ધીરુભાઈ ઠાકરની વિિરેચના ભાિકનરે રૂળનો આસિાદ કરાિરે છરે જ રેરાં એરનું 
વિિરેચકતરેજ િતા્મય છરે. એ દૃવટિએ આ વિિરેચનરાં એરની ધી અનરે દ્ુવતનો યોગ 
થયો છરે જ રે એરની બિુશ્ુતતાની ઓળખ સરો છરે.

અિીં સરાવિટિ લરેખો વિષરે ધીરુભાઈ ઠાકર સાથરે વિરશ્મ થયો િતો. િળી આ 
પસંદગીથી એરણરે આનંદ વયકત કયયો િતો. એરની અનુપવસથવતરાં પ્રકટ થતું આ 
પુસતક એરનરે અંજવલરૂપ બની રિરેશરે. સિુનરે આ ગરશરે તરેિી શ્દ્ધા છરે.

 – પ્રફુલ્લ રાવલ
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રનુષ્ય પૃથિી પર ઉતક્ાનત થયો એ સૃવટિના ઇવતિાસનું એક અવિસરરણીય 
પ્રકરણ છરે. ‘સૃવટિબાગના એ અરૂલ ફૂલ’નરે સૌ-પ્રથર એ ‘સૃવટિબાગ’ વિશરે જ રે 
કુતૂિલ થયું િશરે, અનરે પછી પોતાનરે વિશરે. આસપાસની સૃવટિ જોઈનરે તરેનરે પ્રથર 
પ્રશ્ન થયો િશરે કરે આ બધું શું છરે ? किम इदम् ? સૂય્મનરે જોઈનરે તરેનરે સિાલ થયો િશરે 
: આ આગનો ગોળો કયાંથી આવયો ? જ રેર જ રેર એ કુદરત અનરે તરેની ચરતકાહરક 
ઘટનાઓ જોતો ગયો િશરે તરેર તરેર તરે બધાંનરે જોિા-સરજિાની અનરે તરેરનાં રિસયો 
ઉકરેલિાની તરેની િૃવતિ સતરેજ થતી ગઈ િશરે. પછી તો ભૌવતક વયવતકરો અનરે તતિોનું 
વિલોકન, પૃથક્કરણ અનરે રૂલયાંકન તરેની વનતયપ્રિૃવતિ બની ગઈ. એ હદશારાં રિ-
તિના વનણ્મયો તારિીનરે તરેણરે જ સતયશોધનો પુરુષાથ્મ કયયો તરેનું નાર વિજ્ઞાન.

ૠતુરાં થતા ફરેરફાર જોઈનરે રુગધભાિરે એણરે પ્રશ્ન કયયો િતો કરે આ અદભુત 
સૃવટિનો કતા્મ કોણ િશરે ? બીજી બીજુ ક્ીણ થતા જતા જીિનરે તરેનરે ગરગીન 
બનાિી દીધો િશરે. જરા, વયાવધ અનરે રૃતયુના અનુભિરે તરેનરે િંુ કોણ છુ ં? કયાંથી 
આવયો ? કયાં જઈશ? આ સૃવટિ સાથરે રારો શો સંબંધ ? જીિું છુ ંતરેનો િરેતુ શો 
? - િગરેરરે  સંખયાબંધ પ્રશ્નો ઉદભવયા િશરે. તરેનરે પહરણારરે જીિ, જગત અનરે ઈશ્વ-
રના સિરૂપ તથા પરસપર સંબંધ પરતિરે તરેનરે વિચાર કરતો કયયો. એ હદશાનો તરેનો 
પુરુષાથ્મ તતિજ્ઞાન તરીકરે ઓળખાયો.

વયાપક સતય રૂપરે અગાઉ તારિરેલા વનણ્મયો શા તરીકરે સથપાયા. એ શાસ્ત્રનું 
યરે શાસ્ત્ર તરે તક્મ, જ રેરાં બૌવદ્ધક પ્રરાણની નયૂનતા ન રિરે તરેિી યુવકત િતી. ત્ીજો 
પોતાનો અનુભિ. આર, શાસ્ત્ર, યુવકત અનરે અનુભિની વત્વિધ કસોટીએ કસીનરે તરે 
વિજ્ઞાન અનરે તતિજ્ઞાનનાં તથયોનું તારતમય કાઢિા લાગયો.

પણ કરેટલીક િાર એિા અનુભિ થતા કરે તયાં શાસ્ત્ર કરે યુવકતની કસોટી 
કાર લાગતી નહિ. કશોક આંતહરક પ્રકાશ તરેનરે એિો અવભભૂત કરી દરેતો કરે 
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તરેનાથી એકાએક ઉદગાર નીકળી જતો : અરરે , અિીં સૂય્મ, ચંદ્ર કરે તારાનું તરેજ 
નથી, િીજળી પણ ચરકતી નથી, તો આ પ્રકાશ કયાંથી ? ( न तत्र सूर्यो भ्वकत, न 
चन्द्रत्वरि्व: नैम्व करद्युतो भ्वनन्त, कुतोऽर्मन्निः) આિા અનરેક આિરેગયુકત અનુભ-
િોએ તરેનરે સિયંસફુહરત લયબદ્ધ ઉદગારો કાઢતો કયયો િશરે. આ અવભવયવકત તરેણરે 
િખત જતાં અંગચરેટિા (નૃતય), સિર (સંગીત), રરેખા (વચત્) કરે શબદ (કવિતા) જ રેિાં 
રાધયરોરાં વસદ્ધ કરી. તરે કલા કરે સજ ્મનની પ્રિૃવતિ.

વિજ્ઞાન, તતિજ્ઞાન અનરે કળાનાં રૂપાળાં નાર પામયા તરે પિરેલાંથી આજ સુધી 
રનુષ્યના એ ત્ણરે પુરુષાથયો સરાંતર ચાલતા રહ્ા છરે. ત્ણરેની નરેર અજ્ઞાન કરે 
અસતયના આિરણનરે ખસરેડીનરે જ્ઞાન કરે સતયનરે શોધિા રાટરે કરે પ્રગટ કરિાની છરે. 
પણ તરેર કરિારાં ત્ણરેની પદ્ધવત અનરે દૃવટિ વભન્ન જણાય છરે. વિવિધ દરેશકાળરાં 
ચાલતી આ પ્રિૃવતિઓ કરેટલીક િાર પરસપર વિરોધી સતયો તારિતી પણ લાગરે. દા. 
ત. ગુરુતિાકષ્મણનો વનયર આપનાર અનરે પૃથિી ગોળ છરે નરે સૂય્મની આસપાસ ફરરે  
છરે એ સતયનરે પ્રકાશરાં લાિનાર પવશ્રી વિજ્ઞાનરે ચૈતનયનો વનષરેધ કરીનરે નરી આંખરે 
દરેખાતા પદાથ્મ વસિાય કશું જ સતય નથી એર પ્રવતપાદન કરિાનો પ્રયતન કરરેલો. 
તરે જ િખતરે તયાંના અરુક કવિઓ ચૈતનયનો આવિષ્કાર દશા્મિતા ઉદગારો કાઢતા 
િતા. યુરોપીય તતિજ્ઞાન ધર્મથી વનરપરેક્ બનીનરે શુદ્ધ તક્મની પહરપાટી પર ચાલતું 
આવયું છરે તયારરે  ભારતીય તતિજ્ઞાન ધર્મવરવશ્ત અનુભિ પર બંધાયરેલું છરે. આથી 
એ પ્રિવતિઓ પરસપર છરેદ ઉડાડતી િોય એિું અરુક દરેશકાળરાં લાગરે. ભૂવરકા 
અનરે પદ્ધવત ઉપરાંત ત્ણરેના સતયની કોટી પણ વિવભન્ન છરે એ લક્રાં રાખીશું તો 
આ વિસંિાદનું સરાધાન થઈ જશરે. વિજ્ઞાનનું સતય બાહ્ અિલોકન અનરે વિશ્રે-
ષણ પર આધાહરત િોિાથી એક જરાનારાં સથાવપત થયા પછી બીજા જરાનારાં 
તરે ખોટુ ંઠરરે  એર પણ બનરે. તરેનરે રુકાબલરે તતિજ્ઞાનનું સતય અરૂત્મ અનરે ભાિાતરક 
(abstact) કોટીનું િોિાથી તરે ‘બ્રહ્મ સતય અનરે જગત્ વરથયા છરે’ જ રેિા રૂળભૂત 
વસદ્ધાંત રૂપરે સથપાય છરે. વિજ્ઞાન પ્રતયક્ પ્રયોગ દ્ારા વસદ્ધ કરરે  છરે. તતિજ્ઞાન શાસ્ત્ર, 
યુવકત અનરે અનુભિની સરાણરે ચઢીનરે આિતું વિભાિના-સિરૂપનું (conceptual) 
િોય છરે. કવિતા રનુષ્યજાવતનરે સપશ્મતું િૈયવકતક પ્રતયયનું સતય પ્રગટ કરરે  છરે. 
સહૃદય ભાિકનરે પહરતોષ ઉતપન્ન કરરે  તરેિી પ્રતીવત એ જ એનું પ્રરાણ છરે. ટૂકંરાં, 
વિજ્ઞાન ભૌવતક તથય તારિરે છરે; કલા રાનિીય સતય પ્રગટ કરરે  છરે; તતિજ્ઞાન િૈવશ્વક 
ૠત સથાપિા રથરે છરે.

કવિ, તતિજ્ઞ અનરે વિજ્ઞાની એ ત્ણરેની સફળતા એક રીતરે જોઈએ તો સથૂળ-
રાંથી  સૂક્રનરે શોધી કાઢિાના સારથય્મ પર અિલંબરે છરે. ત્ણરેનરે પોતપોતાનું vision 
િોય છરે. કવિનો વયાપાર પ્રધાનપણરે હૃદયનો િોઈ સંયોજનનો છરે. વિજ્ઞાનીનો રુ-
ખયતિરે બુવદ્ધનો િોઈ વિશ્રેષણનો છરે. તતિજ્ઞનો બુવદ્ધ, હૃદય અનરે આપસૂઝનો છરે. 
એટલરે તરેરાં બંનરે પ્રિતવે છરે.
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રાહિતી િકીકતો, પુરાિા, અિલોકન, પ્રયોગો, અનુરાન, તુલના, પરીક્ા 
ઇતયાહદ સાધનોથી સજ્જ થઈનરે વનતાનત સતયનું દશ્મન કરિા-કરાિિા સદાપ્રિૃત 
દૃવટિ તરે િૈજ્ઞાવનક દૃવટિ. આ સતયપારખુ દૃવટિ ત્ણરેના કાય્મરાં િતિરેઓછરે અંશરે પ્રયો-
જાય છરે. જ રેિી દૃવટિ તરેિું દશ્મન. જો દૃવટિનું તરેજ ઝાંખું પડી ગયું િોય, તરેનરે પડળ 
આવયાં િોય અગર અનય કોઈ કારણરે તરેની શવકત પહરવરત થઈ ગઈ િોય તો એ 
બિુ કાર આપી શકરે નહિ. એથી ઊલટુ,ં જો દૃવટિ વિરલ અનરે તરેજોયુકત િોય તો 
તરેનું દશ્મન સપટિ, સુરરેખ અનરે સંપૂણ્મ બનરે.

િૈજ્ઞાવનક દૃવટિનો િરેતુ સતય પ્રતીત કરિાનો છરે. પણ સતયનું રુખ તો, ઉપવન-
ષદરાં કહ્ું છરે તરેર, રાયાના સુિણ્મપાત્થી ઢકંાયરેલું છરે. સતયાનિરેષીનો ખરો પુરુષાથ્મ 
સતયનરે અનાિૃત કરિારાં રિરેલો છરે. સારાનય રનુષ્યનરે જ્ઞાનદૃવટિ કરેળિિા જતાં 
સિાથ્મ, અિંતા, કારોધ, રાગ, દ્ રેષ, આળસ, જડતા, વનવષ્ક્યતા િગરેરરે  આિરણો 
નડરે છરે. તરે અજ્ઞાનનરે િશ થઈનરે રાયારાં સતયનું આરોપણ કરરે  છરે નરે ખુદ રાયાનરે 
જ સતય તરીકરે ઉપાસિા લાગરે છરે. તરેિી જ ર્રજાળ િૈજ્ઞાવનક દૃવટિ કરેળિનારના 
કાય્મપથરાં વિસતરરેલી િોય છરે. પોતરે નક્કી કરરેલ શોધનરે રાગવે જતાં તરેનરે ભૂલથાપ 
દરે, અિળરે રાગવે ચડાિી દરે, ખોટા તતિનું પ્રવતપાદન કરિા લલચાિરે એિી અનરેક 
નાનીરોટી રુશકરેલીઓનો તરેનરે સારનો કરિાનો આિરે છરે.

આ ર્ાવનતના જાળારાંથી રાગ્મ કરિો શી રીતરે ? અિલોકન-દૃવટિનરે શુદ્ધ 
કરિી તરે પિરેલું પગલું. સતયશોધકરે પિરેલાં તો પોતાનું ધયરેય સપટિ સરજી લરેિું 
જોઈએ. પછી, બાણાિળી પોતાના વનશાનનરે તાકી રિરે તરેર, એ લક્યનરે સતત નજર 
સરક્ રાખરે. એક િાર, બરે િાર, પાંચ િાર, પાછા પડિાનું થાય તોપણ ધયરેય પરથી 
વનશાન ખસરે નહિ. ઉતકટ સતયવજજ્ઞાસા િોય તો જ આ બની શકરે. અભયાસ 
(અવભ+આસ્=પુન:પુન: થિું) દૃઢ થતો જાય તરેર તરેર જડ-ચરેતનનો, સતયાસતયનો, 
સથૂળ-સૂક્રનો વિિરેક ઉદય પારતો જાય છરે. વિિરેકનો ઉદય થતાં દૃવટિરાં વિષયનું 
યથાથ્મ દશ્મન કરિા જ રેટલી વસથરતા અનરે તીક્ણતાની પ્રતીવત કરાિતું તરેજ આિરે છરે.

એ તરેજના પ્રકાશરે સતયશોધક આગળ િધરે છરે. િિરે પોતાના કાય્મરાં એનરે રસ 
પડરે છરે તરે એકાગ્તા એિી િધરે છરે કરે એરાંથી બાહ્ પ્રયોજન લુપ્ત થઈનરે કરેિળ 
વનષ્કાર, પારરાવથ્મક ભાિરે પ્રિૃવતિ કરિાની તરન્ના જાગરે છરે. તાદાતમયરાંથી જનરતી 
આ તરન્ના  તરે વિિરેકનરે પૃવટિ કરનારંુ વિરાગનું સાધન. ઉચચ રનોવનગ્િ િગર 
આિો વિરાગ કરેળિાિો રુશકરેલ. બ્રહ્માજીએ રનુષ્યની ઇવનદ્રયોનરે બહિરુ્મખ બનાિી 
છરે. તરેનરે અંતર ભણી િાળિારાં ન આિરે તો સતયશોધનો પુરુષાથ્મ થઈ શકરે નહિ. 
અનરેક વયિિારકરયો િડરે વિવક્પ્ત થયરેલું વચતિ સૂક્ર વિલોકન અનરે વિશ્રેષણની 
પ્રિૃવતિ સફળ રીતરે ચલાિી શકરે નહિ. વનષ્કારભાિરે થતી ઇટિોપાસનાની રાફક તરેની 
તપ અનરે સિાયાય િડરે ઉપાસના થાય તો જ સફળતા રળરે નરે સાચી િૈજ્ઞાવનક દૃવટિ 
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કરેળિાય, ચોકસાઈ, વયિસથા, વિશદતા, સંગીનતા, સૂક્રતા, સતયવનષ્ઠા, વતવતક્ા, 
પ્રારાવણક શંકા, સાિધાનતા, રતાંતરક્રા, ધૈય્મ, ખંત ઇતયાહદ અનરેક ઉચચ ગુણો 
તપસિી સતયશોધકરાં કાળક્રરે ઉતક્ાનત થઈનરે તરેનરે ૠવષની પાત્તા બક્રે છરે.

પોતાનરે પ્રાપ્ત થયરેલ જ્ઞાનનો અિમ્ ઓગળી જઈનરે તરેનારાં નમ્રતા આિરે 
છરે. ૠતના ઉપાસકની રાફક करज््वतम् अकरज्वनत्वम् अकरज््वतम् च करज्वनत्वम् – એ 
નયાયરે જીિનભરના પુરુષાથ્મનરે અંતરે સતયસૂય્મનો એકાદ અંશ પણ પ્રાપ્ત થાય તો તરે 
કૃત-કૃતયતા અનુભિરે છરે. જ રેણરે જ રેણરે એિું સતયશોધન કયુું િોય તરે તરેનરે રન સનરાનય 
છરે. પરંતુ તરેનો શ્દ્ધાભાિ વયવકતના કરતાં સતય પર - વનભવેળ સતય પર-વિશરેષ 
િોય છરે. પોતાની તીક્ણ અનરે સૂક્ર વનકષપટ્ટી પર તરે બીજાનાં રંતવય કસીનરે જુએ 
છરે નરે તરેરાં અશુવદ્ધ રાલૂર પડરે તો તજી દરે છરે, પછી તરે ગરરે તરેિી રિાન વયવકતનું 
રંતવય ભલરે ન િોય. બીજી તરફ, નાનારાં નાની વયવકત પાસરેથી આિતા પ્રરાણભૂત 
સતયનરે સિીકારરે  પણ છરે. તરેર કરતાં પોતાના વનણ્મયનરે ફરેરિિા પડરે તો જાિરેરરાં તરેર 
કરીનરે તરે ઉચચ રતાંતરક્રા દાખિરે છરે. આ ઉપરથી સરજાશરે કરે િૈજ્ઞાવનક દૃવટિ 
એટલરે સિરંતવયનરે સિ્મથા સતય નરે પ્રરાણભૂત ઠરાિતી અિંગ્વસત સંકુવચત દૃવટિ 
નહિ, પરંતુ સતય જ રેટલું અનરે જ્યાં જ્યાંથી રળરે તયાં તયાંથી તરેટલું કસીનરે સિીકારતી, 
શુદ્ધ અનરે કડક પણ ઉદાર અનરે સિ્મગ્ાિી સતયવપ્રય દૃવટિ.

તતિજ્ઞાની જ રેર તતિવભવનિરેશનરે પોતાનો પરર ઉદ્ રેશ ગણરે છરે, કળાકાર જ રેર 
સૌનદય્મવનરૂપણનરે પોતાનો વપ્રય વયાપાર રાનરે છરે તરેર વિજ્ઞાની આ સૃવટિના વિવશટિ-
-અથા્મત્ કાય્મકારણસહિત સિાુંગસંપૂણ્મ-જ્ઞાનનરે પોતાનું પરર ધયરેય રાનરે છરે. તતિજ્ઞ-
નરે અદ્તૈાનુભિ જ રેિા તતિદશ્મનથી અનરે કળાકારનરે સજ ્મનથી જ રેિો આનંદ થાય છરે 
તરેિો આનંદ િૈજ્ઞાવનક દ્રટિાનરે પ્રકૃવતના પટતંરરે  વબરાજ રેલા સતયસિરૂપ પરરાતરાના 
સાક્ાતક્થી થાય છરે. અંતરે તો કળા કિો કરે વિજ્ઞાન કિો કરે તતિદશ્મન કિો, એક જ 
ઉદ્ રેશનરે પિોંચિાના વિવિધ રાગયો છરે નરે ? િૈજ્ઞાવનક દૃવટિ એ પરર ચરેતનયાત્ાનું 
એક તરેજસિી સાધન છરે.

રનુષ્યના ઘર પૃથિીનરે અદભુત આનંદસાધનોથી ભરી દઈનરે તરેનરે સિગ્મસર 
બનાિિાના કોડનરે પૂરા કરિાનો વિજ્ઞાનના ચરતકાહરક સાધનરે સરથ્મ પ્રયાસ કયયો 
છરે. છરેલ્લાં બરે અઢી િજાર િરસથી અનરેક ભૌવતક અનરે રાનવસક વયવતકરો પરતિરે 
વિજ્ઞાનરે રનુષ્યના અજ્ઞાનનું છરેદન કયુું છરે. આર છતાં, આ ચરતકાહરક શસ્ત્રનો 
રનુષ્યરે કરેટલો ગરેરઉપયોગ કયયો છરે તરે પણ જગત જાણરે છરે. રનુષ્યજાવતના વનર્મળ 
િિરેતા જીિનપ્રિાિનરે ડિોળી નાખિારાં, ઘડીભર થંભાિી દરેિારાં કરે તરેનરે ઉનરાગવે 
િાળિારાં વિજ્ઞાન વનવરતિ બનયું છરે એ એક િકીકત છરે.

વિજ્ઞાનની શોધોની અસર રનુષ્યના ભૌવતક જીિન પર જ પડરે છરે એિું નથી. 
તરેની જીિનદૃવટિ ઘડિારાં પણ વિજ્ઞાનરે આજ લગી ખૂબ રિતિનો ફાળો આપયો 
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છરે. વિશ્વના વિવિધ વયવતકરો વિશરેનું રનુષ્યનું જ્ઞાન જ રેર જ રેર િધતું ગયું તરેર તરેર 
તરેનો જીિન વિશરેનો અવભગર બદલાતો ગયો. છરેલ્લી બરે સદી દરવરધયાન થયરેલ 
િૈજ્ઞાવનક સંશોધનોએ રનુષ્યસરાજ પર અસર કરી છરે તરેટલી કદાચ તરે પિરેલાંની 
બાર સદી દરવરયાન પણ થઈ નિીં િોય. ભૌવતકશાસ્ત્ર, ખગોળશાસ્ત્ર, જીિશા-
સ્ત્ર, રાનસશાસ્ત્ર િગરેરરેરાં થયરેલાં સંશોધનોએ રનુષ્યના જીિન વિશરેના દૃવટિકોણનરે 
સદંતર ફરેરિી નાખયો. તરેની અનરેક શ્દ્ધાઓ અનરે રાનયતાઓનરે આ સંશોધનોએ 
રૂળરાંથી ઉખરેડી નાખી. સતયના જ્િલંત અવનિની જ્િાળાથી છરેલ્લાં બસો િષ્મ 
દરવરધયાન રાણસ દાઝયો છરે એટલો કદાચ ઉતક્ાવનતના ઇવતિાસ દરવરધયાન 
કદી દાઝયો નહિ િોય.

ડાવિ્મનના ઉતક્ાવનતના વસદ્ધાનતની જ િાત કરીએ. ડાવિ્મનરે રાણસનરે વિશ્વના 
કરેનદ્રરાંથી ખસરેડી નાખયો. તરેની ઈશ્વરની વિભાિના ફુગગાની રાફક ફૂટી ગઈ. 
રાણસના જીિનનરે ઈશ્વર વનયરરે છરે એ િાત રોટી ર્ાવનત ઠરી. વિવધના ક્રૂ પંજારાં 
પોતરે ફસાયરેલો છરે એિી પ્રતીવત રાણસનરે વિજ્ઞાનરે કરાિી.

રનોવિજ્ઞાન અનરે જીિવિજ્ઞાનની શોધોએ રાણસનું પ્રકૃવત ઉપરનું આવધપતય 
તોડી નાખયું. ઊલટુ,ં એ શોધોએ સાવબત કરી આપયું કરે રાણસ પોતરે જ િૈજ્ઞાવનક 
વયવતકરનો એક નરૂનો છરે !

અિકાશનાં સંશોધનોએ એક પછી એક નિા આંચકા રાણસનરે આપયા જ 
કયા્મ છરે. પૃથિી વિશ્વના કરેનદ્રરાં છરે એિો તરેનો દૃઢ ખયાલ િતો. તરેનરે ખગોળની 
શોધોએ સદંતર ખોટો ઠરાવયો. પૃથિી તો વિશ્વના બીજા ગ્િોનરે રુકાબલરે અલપ છરે 
અનરે રાણસ તરેનરે રુકાબલરે અલપાવતઅલપ છરે એિું તરેનરે દીિા જ રેિું સપટિ સરજાયું. 
સાપરેક્તાના વસદ્ધાનતરે તરેના સથળ અનરે સરય વિશરેના ખયાલોનરે બદલી નાખયા. 
અણબૉમબ  કરે િાઇડ્રોજન બૉમબ જ રેિાં વિનાશનાં બ્રહ્માસ્ત્ર પોતરે જ રે વિજ્ઞાનની 
સિાયથી શોધી શકયો એ જ વિજ્ઞાનરે રાણસનરે પોતાની અલપતાનું ભાન કરાવયું 
એ કરેિું વિવચત્!

ચંદ્ર ઉપર પગ રૂકયા પછી રાણસની પરલોક વિશરેની કલપના ઠગારી નીિડી 
છરે. પૃથિી અનરે પરલોકનો સંબંધ ગઈ સદીરાં જોિાતો તરેના કરતાં િિરે જુદી દૃવટિએ 
જોિાય છરે. દરેિલોક, રાક્સલોક િગરેરરે  વિશરેના તરેના ખયાલો સિપનની દુવનયાના ઠયા્મ. 
આની અસર ધર્મ, નીવત ઇતયાહદ વિશરેનાં તરેનાં રૂલયો પર થઈ, વિજ્ઞાનરે તરેનરે જ રે 
સતયનું દશ્મન કરાવયું તરેનરે પહરણારરે આજ રે સદ્-અસદ્, પુણય-પાપ, પવિત્-અપવિત્, 
ઉચચ-નીચ આહદનો તરેનરે રન કશો અથ્મ રહ્ો નથી. યંત્િૈજ્ઞાવનક યુગની ઔદ્ો-
વગક ક્ાવનતએ રાણસનાં જીિન વિશરેનાં રૂલયોનરે ઉપરતળરે કરી નાખયાં. વિશ્વયુદ્ધરાં 
થયરેલ ભયાનક સંિારરે  તરેની રિીસિી શ્દ્ધાનરે ઉખરેડી નાખી. ભૂત અનરે ભવિષ્યથી 
વિવચછન્ન િત્મરાનનરે જ એ સાચો રાનિા લાગયો. કશુંક થિારાં નહિ, પણ િોિારાં 
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તરેનરે રસ રહ્ો. અવસતતિિાદની હફલસૂફીએ સંિરેદનશીલ રાનિીનરે ઘરેરી લીધો.
િૈજ્ઞાવનક દૃવટિએ બુવદ્ધરાન રનુષ્યનરે આર જુદી જ રીતરે પોતાનરે તરેરજ 

જગતનરે જોતો કયયો છરે. આધુવનક વિજ્ઞાનરે તરેનરે વનર્ા્મનત સતયદશ્મન કરાિિા સાથરે 
સિદશ્મન પણ કરાવયું. એનો પ્રભાિ સાહિતય અનરે કળાના વસદ્ધાનત પર પણ પડ્ા 
વિના ન રિરે તરે દરેખીતું છરે. આધુવનક કળાકાર નાવસતકભાિરે રૃતયુનો પયગંબર 
બનયો! તરેની સંિરેદના પર રૃતયુનો દીઘ્મ ઓછાયો પડરેલો જણાય છરે. રાણસ રાણસ 
િચચરેનો સંિાદ અટકી જઈનરે ભીષણ એકલતા અનરે હરકતતા તરેના કાળજાનરે કોરી 
ખાતી િોય તરેર તરેના કાવયાહદરાંના ઉદગારો પરથી સરજાય છરે. અવસતતિ વસિાય 
તરેનરે કોઈ આદશ્મ કરે રૂલયની િાત કરિાની નથી. આ તો થઈ ઇબારતની િાત.

કવિતાની ટકૅવનક પર િૈજ્ઞાવનક દૃવટિ અનરે પદ્ધવતની અસર સવિશરેષ દરેખાય 
છરે. આજનો કવિ ઉતિરોતિર િધુ નરે િધુ તટસથ નરે િસતુલક્ી બનતો જાય છરે. પોતાની 
રરેળરે પોતાનું આરપાર અિલોકન (X-Raying) કરી શકરે તરેિી તટસથતા તરે કરેળિતો 
દરેખાય છરે. અરૂત્મતા તજીનરે એ રૂત્મતા અનરે આકાર ભણી િળતો જાય છરે. સંભાર 
નહિ પણ સિરૂપનરે તરે રિતિ આપિારાં રાનરે છરે. આજનો કવિ શબદનાં ચોસલાંની 
કાવયની આકૃવતરાં ગોઠિણી કરિા તતપર થયો છરે. અથ્મવનરપરેક્ શબદની કમપયૂ-
ટરથી થતી ગોઠિણી દ્ારા કાવયરચનાનો અખતરો કરિા સુધી તરે પિોંચયો છરે એ 
પણ યંત્વિજ્ઞાનનું જ પ્રભુતિ સૂચિરે છરે નરે ?

કવિતાની વિભાિનાનરે શુદ્ધ કલાલક્ી બનાિિારાં પરોક્ રીતરે િૈજ્ઞાવનક પદ્ધ-
વતનો ફાળો છરે. કવિની ચરેતનાનો ગવતશીલ પ્રવતરૂપોરાં આવિષ્કાર થિો એ નિી 
િાત નથી., પરંતુ એ પ્રવતરૂપોનો નિીન સંદભ્મ નિા યુગની ચાડી ખાધા િગર 
રિરેતો નથી. ગુજરાતનો કવિ જાગવતક ચરેતનાના સંદભ્મરાં આતર-આવિષ્કાર સાધરે 
એ પણ આધુવનક વિજ્ઞાનનો ચરતકાર છરે.

આધુવનક કવિ વિજ્ઞાનીની ટાઢાશથી દુણાયરેલા રાનિીની અંતરની આગનરે 
શબદસથ કરરે  છરે. આધુવનક વિજ્ઞાનની જડથી અવતહરકત ચૈતનય પર શ્દ્ધા રૂકીનરે 
ઊભો છરે અનરે આધુવનક તતિજ્ઞ રાનિતાના કલયાણની િરેદી પર જીિનની િોડ 
બકિા તૈયાર થયો છરે. વિજ્ઞાન, તતિજ્ઞાન અનરે કળા ત્ણરેની રીટ હિજરાઈ રિરેલી 
રાનિજાત પર રંડાયરેલી છરે. રનુષ્યસંસકૃવતએ આજના જ રેિી કટોકટી કદી જોઈ 
નહિ િોય. સતયશોધના વત્ભરેટા પર વિજ્ઞાન, તતિજ્ઞાન અનરે કળા આજ રે કદાચ 
સૌથી વિશરેષ વનકટ આિીનરે ઊભાં છરે.

(‘વિક્રેપ’રાંથી)

²
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‘જીિન શું ? જીિિું રરતાં લગી ;

રરણ શું ? જીિતાં લગી કલપિું.’

(‘ખાખનાં પોયણાં’)
કરસનદાસ રાણરેકના આ ઉદગારો સારાનય રાનિીનો જીિન અનરે રૃતયુ 

વિશરેના પ્રવતભાિ દશા્મિરે છરે. રાણસનો શ્વાસ બંધ થઈ જાય તયાં સુધી તરે જીિરે છરે 
એર કિરેિાય છરે. રૃતયુ ખરરેખર શી િસતુ છરે તરેનો ચોક્કસ ખયાલ એ જીિતાં આપી 
શકતો નથી અનરે રૃતયુ પામયા પછી તરેનરે વિશરે કશું પણ કિી શકરે એિી વસથવતરાં 
રિરેતો નથી. એટલરે તરેની િયાતી દરવરધયાન રૃતયુ રાણસનરે રન એક ગૂઢ કોયડો 
જ રિરે છરે. આથી રૃતયુ વિશરે એ જાતજાતની કલપનાઓ કરીનરે રન િાળરે છરે. કવિતા 
અનરે તતિજ્ઞાનની ઉતપવતિ ઘણખરંુ રૃતયુ વિશરેની આ ઉલઝનરાંથી થયરેલી છરે.

તાવતિક રીતરે જોઈએ તો જનરની સાથરે જ રૃતયુ શરૂ થઈ જાય છરે. જીિન 
એટલરે રરણ તરફની ગવત. પ્રતયરેક ક્ણરે રાણસ રૃતયુ તરફ જઈ રહ્ો છરે. શ્વાસરે 
શ્વાસરે રરણ પારિાની હક્યા જ ચાલતી િોય છરે. જૂના િખતરાં સરય રાપિા 
રાટરે કલાકશીશીનો ઉપયોગ થતો. શીશીના ઉપલા ગોળાધ્મરાં ભરરેલી રરેતીનો એક 
એક કણ નીચલા ગોળાધ્મરાં પડતો જાય : એર કરતાં કરતાં છરેિટરે છરેલ્લો કણ 
નીચલા ગોળાધ્મરાં પડરે તયારરે  કલાક પૂરો થયો ગણાતો. એિું જ જીિન વિશરે છરે. 
પ્રતયરેક ક્ણરે ખૂટતું જતું આયખું છરેલ્લી ક્ણ આિતાં પૂરંુ થઈ જાય છરે. એ ક્ણ 
કયારરે  આિશરે તરેની રાણસનરે ખબર િોતી નથી. પણ બધો િખત રરણ પારિાની 
હક્યા તો ચાલતી જ િોય છરે. આ દૃવટિએ શ્ી રાણરેકની ઉપર રૂકરેલી કાવયપંવકતનરે 
ફરેરિીનરે એર કિીએ કરે,

‘જીિન શું ? જીિિું રરતાં લગી ;
રરણ શું ? જીિતાં લગી જીિિું.’
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એ દૃવટિએ જીિન અનરે રૃતયુ એકબીજાના પયા્મય બની રિરે.

પરંતુ રાણસ જીિનનરે રૃતયુનો પયા્મય ગણરે તો જીિનનો પોતાનો અથ્મ રિરે 
નહિ. રરણનો સારનો કરિા તતપર થઈનરે એણરે જીિનનરે તરેનો વિવશટિ અથ્મ બક્યો 
છરે. સૃવટિરાં ચૈતનયનો આવિષ્કાર જોઈનરે એ રુગધ થઈ ગયો. સૂય્મ, ચંદ્ર, તારા, ઉષા, 
સંધયા, સાગર, સહરતા, પિ્મત, પશુ, પંખી, િનસપવત આહદ તરેની ચૈતનય-પ્રતીવતનાં 
રુખય સાધન બની રહ્ાં. રૃતયુની છાયારાં રિીનરે પણ રનુષ્ય નિજીિન અનરે ચૈ-
તનયનો લલકાર ઝીલી શકરે છરે તરે તરેની જીિનવનષ્ઠાનો વિજય છરે એર એક રીતરે 
કિી શકાય. ગવત, હક્યા અનરે પ્રિૃવતિનરે તરે જીિનનાં પ્રતીક તરીકરે અનરે તરે બધાંના 
અભાિનરે જીિનના અભાિરૂપ રૃતયુના પ્રતીક તરીકરે ઓળખાિરે છરે.

જીિનનો િસંત કરે િષા્મ રૂપરે થતો આવિષ્કાર રાણસનરે આહદકાળથી આનંદ-
રોરાંચ જગાડતો આવયો છરે એ ખરંુ. પણ તરેના જીિનનાં અનરેક પ્રસથાનોનું જવંપંગ 
બોડ્મ તો રૃતયુ જ બનરે છરે. રૃતયુ ન િોત તો રનુષ્યજીિનરાં પ્રરેર, પરાક્ર કરે ભવકત 
િોત ? આનંદ અનરે સુખનું તરેનરે રન કરેટલું રૂલય િોત ? અરર થિાની ઝંખના 
તરેનરે જાગત ? ઈશ્વરની કલપના ઉદભિી િોત ? આજ રે આપણરે જ રેનરે જીિન કિીએ 
છીએ તરે જીિન િોત ? સજ ્મનનો આજ રે દરેખાય છરે તરેટલો ફાલ રળત ખરો? આિા 
અનરેક પ્રશ્નો ઉદભિરે છરે.

રૃતયુના ભાનરે રાણસનરે સરયનું તીવ્ર ભાન કરાવયું. વજદંગીની નશ્વરતાના 
ખયાલરે તરેનરે પળરેપળનો હિસાબ કરિા પ્રરેયયો. રૃતયુનરે લીધરે જીિનરાં ગવત આિી; 
આનંદ, પ્રરેર અનરે શ્દ્ધાનો સંચાર થયો. બીજા રાણસ પ્રતયરે પ્રરેર અનરે સિાનુભૂવત 
જાગિાનું રુખય કારણ રૃતયુ જ છરે. નાના-રોટા, ગરીબ-તિંગર, રાય-રંક સૌ રતય્મ 
છરે એ ખયાલરે રાનિતાની ભાિના જાગી. આ દૃવટિએ એર કિી શકાય કરે રનુષ્યનરે 
‘અિવનનું અરૃત’ પ્રરેર રૃતયુના વિષરાંથી લાધયું છરે. રાણસનરે રૃતયુ આિિાનું ન 
િોત તો િાતસલય, રૈત્ી અનરે દાંપતય જ રેિી ભાિનાઓ વિકાસત કરે કરેર એ પ્રશ્ન છરે.

રરણનો સારનો કરિો એ જીિનનું લક્ણ છરે. પ્રાણીસૃવટિનું નાનારાં નાનું 
અંગ પણ રરણનો સારનો કયા્મ િગર રિરેતું નથી. કઠણ ખડકની િચચરેથી નાજુક 
તૃણ ઊગી નીકળરે છરે. રનુષ્યની સંતવત રાટરેની એષણા, કવિતા કરે કલારાં આતર-
-આવિષ્કાર સાધિાની પ્રરેરણા કરે કશુંક પરાક્ર કરીનરે જીિનનરે સાથ્મક કરી જિાની 
ભાિના રરણનો પડકાર ઝીલિાની જ તરેની વિવિધ પ્રિૃવતિઓ છરે. દરેિ નશ્વર છરે, 
પણ આતરા અરર છરે એ રૃતયુના આઘાતરે રનુષ્યનરે કરાિરેલું ક્ાનતદશ્મન છરે, જ રે 
તરેનરે રાટરે યુગોથી રોટુ ંઆશ્વાસન બની રિરેલ છરે. સુખની હકંરત દુ:ખથી થાય છરે, 
આનંદની હકંરત વિષાદથી થાય છરે અનરે પ્રકાશની હકરત અંધકારથી થાય છરે તરેર 
જીિનની હકંરત રૃતયુનરે કારણરે અંકાય છરે. રૃતયુએ જીિનનરે સલૂણં બનાવયું છરે. 
રૃતયુએ રાણસની પાસરે જીિનનો િૈભિ ખુલ્લો રુકાવયો છરે. ધર્મ, અથ્મ, કાર અનરે 
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રોક્ એ ચારરે  પુરુષાથયો એક રીતરે જોઈએ તો રૃતયુપ્રરેહરત જ છરે નરે ? કર્મ અનરે પુન-
જ ્મનરનો હિંદુ ધર્મનો વસદ્ધાનત કરે એકરેશ્વરનો અનરે પરેગંબરનો, વરિસતી કરે ઇસલારનો 
ખયાલ જીિનની નશ્વરતાનરે લક્રાં રાખીનરે પ્રિતયયો નથી શું ? રૃતયુ પછી રાણસનરે 
તરેનાં પાપ-પુણયનો હિસાબ આપિાનો છરે રાટરે તરેણરે સતકરયો કરિાં એિો સીધો યા 
ગવભ્મત ઉપદરેશ તરેનરે અપાતો જ રિરે છરે. તરેનરે અનુલક્ીનરે તરેનું આવસતક, નાવસતક કરે 
અજ્ઞરેયિાદી જ રેિું િત્મન ઘડાય છરે.

भसमीभूतसर् देहसर् पयुनर्वगमनं कुत: આ દરેિ નાશ પામયો, પછી પાછા કયાંથી 
આિિાનું ? ऋणं कुतर्व धृतं पीबेत् ખાઓ, પીઓ નરે રઝા કરો; પૈસા ન િોય તો દરેિું 
કરો ; પણ ભોગ ભોગિી લો-એ ચાિા્મકની નીવત છરે. અનરે तेन तर्तकेर् भयुज्ीथ्विः म्व 
गृधिः िसर्नसरद् धनम् - જગતરાં જ રે કંઈ જીિન છરે તરે આ બધું ઈશ્વરરે  િસાિરેલું છરે 
તરેથી તરેનરે નારરે તયાગીનરે (જ રે આિી રળરે તરે) ભોગિતો જા; કોઈના પણ ધન વિશરે 
િાસના રાખીશ રા. - એ ઈશાિાસય ઉપવનષદના ૠવષનો ઉપદરેશ છરે. સારસારા 
છરેડાના આ બંનરે અવભગરો રૃતયુના ખયાલથી પ્રરેહરત નથી શું ? ભવકત, જ્ઞાન, 
િૈરાગય અનરે રોક્ સુધીનો વિચાર, બ્રહ્મ સતય અનરે જગવનરથયાનો િરેદાનતવસદ્ધાંત 
તરેર દરેિનરે નીરોગી નરે દીઘા્મયુષી બનાિિા રાટરે ચલાિરેલી શોધો િગરેરરે  રૃતયુનો 
પડકાર ઝીલિા રનુષ્યરે કરરેલા વિવિધ પુરુષાથયો છરે.

ખૂબીની િાત એ છરે કરે રૃતયુના ખયાલરે રાણસનરે જીિનથી વિરુખ બનાવયો 
નથી. પણ તરેનરે જીિનનો ચાિક બનાિીનરે તરેનો એકાગ્બુવદ્ધથી વિચાર કરતો કયયો. 
તરેના પહરણાર રૂપરે વિજ્ઞાન, તતિજ્ઞાન અનરે જીિનનાં ઐહિક ક્રેત્ોરાં નિાં નિાં સા-
િસસંશોધનો  થયાં. જીિન ક્ણભંગુર છરે એનું એનરે દુ:ખ થયું છરે, પણ તરેનાથી િા-
રણબુવદ્ધ અનુભિિાનરે બદલરે એ જીિનનરે િધુ વયિવસથત, સરૃદ્ધ, સુખી અનરે સુઘડ 
બનાિિા રથતો રહ્ો છરે. સરાજ, અથ્મકારણ, વશક્ણ અનરે સંસકૃવતનાં વિવિધ સથ-
ળકળરાં પ્રિત્મતાં પહરબળો આ દૃવટિએ જોઈએ તો રનુષ્યસરાજની જીિનવનષ્ઠાનાં 
દ્ોતક છરે. સતિા, ધન, કીવત્મ ઇતયાહદ રાટરેના પ્રપંચ, ચોરી, જૂઠ, દંભ, અનયાય, 
હિંસા િગરેરરેનો લરેિાતો આશ્ય રરણની સારરે જીિનનરે ટકાિી રાખિાનાં ફાંફાં છરે. 
અનરે એ બધાંનો તયાગ કરીનરે સતય, ધર્મ, નીવત, અહિંસા ઇતયાહદ સદગુણો કરેળિ-
િાનો પુરુષાથ્મ તરે રરણની સારરે જીિનનરે ટકાિી રાખિાનો વિધરેયાતરક (positive) 
રાગ્મ છરે, જીિનનરે કશોક અથ્મ (significance) આપિાનો પ્રયતન છરે.

કવિતા અનરે કલાનું સજ ્મન પણ એ પ્રકારનો એક સિંયફુહરત પ્રયતન છરે. 
કવિતા જીિનનો આવિષ્કાર િોિા સાથરે રૃતયુના પડકારનું પહરણાર પણ છરે, રાનિ 
આતરાનું સતિ (essence) તરેરાં પ્રગટ થાય છરે. સંિરેદના (sensitivity) તરેનું પ્રભ-
િસથાન છરે, આનંદ તરેની ફલશ્ુવત છરે.કવિતા ઘણંખરંુ જીિન અનરે રૃતયુના સંઘ-
ષ્મની કથા જ બની રિરે છરે, પછી તરે પ્રરેરની િોય કરે શૌય્મની, આનંદની િોય કરે 
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વિષાદની. સાહિતયરાં પિરેલાં દરેિ-દાનિનું યુદ્ધ િણ્મિાતું; પછી રનુષ્ય અનરે વિવધ 
િચચરેના, રનુષ્ય અનરે સરાજ િચચરેના, વયવકત વયવકત િચચરેના અનરે છરેલ્લરે વયવકતની 
ભીતરરાં રિરેલી િૃવતિ-િૃવતિ િચચરેના કરે એક જ િૃવતિની બરે છાયા િચચરેના સંઘષ્મનું 
વનરૂપણ થતું આવયું છરે. પરંતુ બધી કક્ાએ જીિન-રરણ િચચરેનું યુદ્ધ તો ખરેલાય છરે 
જ. સિરેજ સંદભ્મ ફરેરિીનરે કવિતાનરે આપણરે र्युद्धसर् िथ्व रमर््व કિીએ તો ?

 જીિનના અનુભિના અંતસતલરાં રૃતયુની સંવિવતિ સૂક્ર રીતરે પડરેલી િોય 
છરે. તરે કવિતારાં કોઈ નરે કોઈ રીતરે ડોકાયા િગર રિરેતી નથી. કાવયની ઉતપવતિના 
રૂળરાં રોટરે ભાગરે િરેદનાનો ધક્કો િોય છરે. કવિતાનો આહદર ઉદગાર િાલરી-
હકએ કાઢ્ાનું કિરેિાય છરે. પારધીના િાથરે ક્ૌંચયુગરનરે ખંહડત થતું જોઈનરે તરેરના 
રુખરાંથી અનુટિપુ સરી પડ્ો :

‘म्व ननष्वद प्रकतष्वं तरमगन: श्वश्वती: सम्व:
र्तिौंचनमथयुन्वदेिम् अरधी: ि्वममोकहतम् !’

અનરે એર અકસરાત કાવયનું સજ ્મન થઈ ગયું. એ રીતરે રૃતયુની ભરેટના જ રેટલી 
જ સિાભાવિક કવિતાની ભરેટ રનુષ્યનરે રળરેલી છરે. વચત્, સંગીત, નૃતય, વશલપ નરે 
સથાપતય જ રેિી કળાઓ કોઈ નરે કોઈ સિરૂપરાં કુદરતરાં પ્રગટ થયરેલી જણાશરે. 
પણ કવિતા રાનિીની આગિી સરજત છરે. કવિતાનું રાધયર િાણી ઉતક્ાવનતના 
વશરરોર શા રાનિીની વિવશટિ શવકત છરે. રૃતયુ ન િોત તો કવિતા કદાચ હફક્કી 
રિરેત અનરે કવિતા ન િોત તો જીિન કદાચ અસહ્ થઈ પડત.

પ્રકૃવતનરે પોતાનું સંિરેદન વયકત કરિાની સગિડ િશરે કરે કરેર એ આપણરે 
જાણતા નથી. પ્રકૃવત સાથરે રનુષ્યનરે ગાઢ સગાઈ છરે એરાં શક નથી. કાળની અસર 
બંનરે પર પડરે છરે એટલરે બંનરે સરદુ:વખયાં ગણાય. બંનરેનરે એકબીજા પ્રતયરે િરદદશી 
છરે. દુવનયાથી દાઝરેલો રાણસ પ્રકૃવતનરે ખોળરે સાંતિના પારરે છરે નરે પ્રકૃવત પર તો તરેણરે 
પ્રરેરનો િરસાદ િરસાવયો છરે. સૌનદય્મની ક્ણભંગુરતા રાણસનરે બરેચરેન બનાિી રૂકરે 
છરે. ગુલાબ કરે ચંપો વિલાઈ જતાં કવિનરે દુ:ખ થાય એ સરજી શકાય છરે. પણ કવિ 
િરઝ્મિથ્મ આિળનાં ફૂલનરે જોઈનરે કિરે છરે :

‘Fair daffodils,

We weep to see you haste away so soon,’

કલાપી આવગયાનરે જોઈનરે વનસાસો નાખરે છરે કરે જ રે તરેજ અંધારારાં તનરે રાગ્મ 
બતાિરે છરે તરે જ બીજાં જતંુઓની નજરરાં લાિીનરે તારા રોતનું કારણ બનરે છરે.

‘જ રે પોષતું તરે રારતું એિો દીસરે ક્ર કુદરતી !

આવગયો આ પ્રપંચ કયાંથી જાણરે ? કવિ તરેનરે કિરે છરે,

એ જાળ તું જાણરે નિીં િંુ જાણં નરે રોિું ખરરે .’
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ઉમરર ખયયારરે આ જાળ બરાબર વપછાની છરે. એ કિરે છરે :

‘Each Morn a thousand Roses brings, you say ;

Yes, but where leaves the Rose of yesterday ?

And this first summer month that brings the Rose

Shall take Jamshy’d and Kaikoba’d away.’

પૂિ્મરાં િોય કરે પવશ્રરાં, વજદંગીના જારરાં ભરરેલો રસ રધુર િોય કરે કડિો, 
એટલું એ વનવશ્તપણરે કિરે છરે કરે ટીપરે ટીપરે કરીનરે એ જાર ખાલી થઈ રહ્ો છરે :

‘The Wine of Life keeps oozing drop by drop,
The Leaves of Life keep falling one by one.’

રૃતયુના દ્ારની પરેલી પાર શું છરે તરેની ખબર નથી. તરેની રૂંઝિણ અનરે િરેદના 
અકથય છરે. ઉરર ખયયાર આથી સંિરેદનાનરે જ શરાબરાં ડબુાડી દરેિા કિરે છરે.

‘Drink ! for you know not whence you came nor why.
Drink ! for you know not why you go, nor where.’

આ આખી રરત બુવદ્ધરાં ઊતરતી નથી. અજ્ઞાત છરે, અજ્ઞરેય છરે. એટલરે છરેિટરે 
એ ઇચછરે છરે કરે-

‘Ah Love ! could you and I with Him conspire
To grasp this sorry scheme of Things entire
Would not we shatter it to bits-and then

Re-mould it nearer to the Heart’s desire ?’1

વરલન કરતાં જુદાઈ, આનંદ કરતાં વિષાદ કવિઓના કિનનો રુખય ભાિ 
રહ્ો છરે. શરેલીએ જ રે કહ્ું છરે કરે,

‘Our sweetest songs are those

That tell of the saddest thought’

એ સાચું છરે. જીિનની ક્ણભંગુરતાએ એક બાજુ જ્ઞાન અનરે ભવકતનો ઉપદરેશ 
આપતાં કાવયો પ્રરેયાું તો બીજી તરફ િરેદના-નીગળતી આતરલક્ી અનરે પરલક્ી 
ઉભય અવભવયવકત દશા્મિતી કવિતા પ્રરેરી છરે. શંકરાચાય્મ રનુષ્યના દરેિ પર પડરેલી 
કાળની અસર પરેલા પ્રવસદ્ધ સતોત્રાં િણ્મિરે છરે :

‘अंग गललतं पललतं मयुण्ं दशनकरहीनं ज्वतं तयुण्म् ।
रद्धो र््वकत गृहीतर्व दण्ं तदकप न मयुञ्चतर््वश्वकपण्म् ।।’

1. ‘Palgrave Golden Treasury, Additional Poems’. 196૦, Edward Fitz Gerald; 
PP.389-397.
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અનરે તરે પરથી ઉપદરેશ આપરે છરે કરે भज गोकरन्दं भज गोकरन्दं, गोकरन्दं भज मूढमते ।

સિજનોના રૃતયુથી પ્રરેરાયરેલી કરુણપ્રશવસતઓ (elegies) રનુષ્યની સંવિવતિનરે 
રૃતયુએ કરેટલી િલાિી દીધી છરે તરેનાં સુંદર દૃટિાનતો છરે. શરેલી જ રેિો કવિ કીટસના 
રૃતયુ પર કરે િૉલટ વિટરન અબ્રિાર વલંકન જ રેિા રાટિ ્રતારકના રુતયુ પર કાવય લખરે 
છરે, તો નરવસંિરાિ જ રેિો કવિ જુિાન પુત્ના રૃતયુ પર લખરે છરે અનરે નિાનાલાલ 
જ રેિો કવિ એ વનવરતિરે ‘વપતૃતપ્મણ’ કરરે  છરે, ગ્રે જ રેિો કવિ કબ્રસતાનરાં સૂતરેલા સૌનરે 
વિશરે લખરે છરે. રૃતયુનો જખર રાનિીના હદલ પર દૂઝતો રિરે છરે, છતાં તરેના પ્રવતકાર 
રૂપરે એ વચતિનું શરન કરનારી કોઈ નરે કોઈ હફલસૂફી ઉપજાિી કાઢરે છરે એ એની 
વિવશટિતા છરે. તુકારાર અનરે નરવસંિરાિ એનરે આધારરે  રૃતયુનરે રરી ગયરેલું રાનરે છરે. 
જ્િૉન ડૉન નારનો કવિ રૃતયુનરે ખુરારીથી સંભળાિરે છરે કરે

‘Death, be not proud, though some have calle’d thee 

Mighty and dreadful. For thou art art not so;’

કરેર કરે જ રેનરે રૃતયુએ રાયુું તરે ખરરેખર રૃતયુથી રરતું નથી. અરારા ઉતિર પુરુષો 
તો, કવિ કિરે છરે, તારી સાથરે વિદાય થાય કરે તરત જ તરેરનો આતરા રુવકત પારરે 
છરે. રૃતયુનો વનિાસ કયાં છરે ?

‘Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men,

And dost with poison, war and sickness dwell.’

કવિ છરેલ્લરે કિરે છરે, રૃતયુની નાનકડી નીંદ અનરે શાશ્વતીરાં જાગીએ, પછી 
રૃતયુ તો રરી જ ગયું નરે ?

રૃતયુની આટલી વિડબંના કરિા છતાં પોતરે રૃતયુના ઓળા નીચરે જીિરે છરે 
એની પ્રતીવત કોરળ હદલના કવિનરે સતત થયા કરરે  છરે. ‘Make hay when there 
is sunshine’ એ ઘણાખરા સરજદાર રાણસોની કાય્મનીવત બનરે છરે. આર છતાં 
આદયાું અધૂરાં રિરે છરે એ રનુષ્યજીિનની રોટી કરુણતા છરે. કવિ કાનત કિરે છરે તરેર

અિવધ અંકુશ સનરેિ સિરે નિીં.

પ્રરેરીજનોનો િલોપાત સરયના તીવ્ર ભાનથી પ્રરેરાયરેલો રિરે છરે. એનડ રારિરે-
લનું ‘To His Coy Mistress’ એ નારનું કાવય આનું સુનદર દૃટિાનત છરે એક પ્રરેરી 
તરેની શરરાળ નરે કૈંક હરસાળ સિભાિની પ્રરેવરકાનરે ઉદ્ રેશીનરે કિરે છરે કરે

‘વપ્રયરે, આપણી પાસરે પૂરતી લાંબી વજદંગી િોત
નરે સરય િોત,
તો તારી આ હરસાળ પ્રકૃવતનરે 
િંુ દોષ ન દરેત.
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તો તો આપણરે કયાં જિું
અનરે પ્રણયનો સુદીઘ્મ કાળ કરેિી રીતરે વયતીત કરિો
તરેનો વનરાંતરે બરેસીનરે વિચાર કરત.
તું
ગંગા નદીનરે હકનારરે
કીરતી પથરા શોધતી િોત;
નરે િંુ
િંબરનરે હકનારરે  રહ્ો રહ્ો
અનુનય કરતો િોત.
દસ િષ્મ લગી
િંુ તારા પ્રણયની રાગણી કયા્મ કરત
અનરે તું તરેની અનંતકાળ લગી ના પાડ્ા કરત.
સો િષ્મ લગી
તારાં નયનોની સતુવત કરતો
િંુ તારા લલાટ પર રીટ રાંડી રાખત.
પ્રતયરેક પયોધરની પૂજારાં બસો િષ્મ ખચશી નાખત.
બાકીનાં અંગોની પ્રશવસત રાટરે ત્ીસ િજાર િષ્મ આપત.
એક એક અંગનરે વનદાન એક એક યુગ અપ્મણ કરત.
અનરે છરેલ્લા યુગરાં
તારા હૃદયનાં દ્ાર ખૂલત.
વપ્રયતરરે, તું આ પ્રશવસતનરે પાત્ છરે.
એનાથી સિરેજ પણ ઓછો રારો તારરે  રાટરેનો પ્રરેર ન િોત.
પ...ણ રારી પાછળ
િરેગરે ધસી આિતા સરયના રથનો ખડખડાટ
િંુ સાંભળું છુ.ં
આપણી સારરે અનનતતાનું રણ
અફાટ વિસતરીનરે પડ્ું છરે.
પછી તારા સૌનદય્મનું નારવનશાન નિીં િોય.
પછી તારી કબરના આરસરય ઘુમરટરાં
રારંુ ગીત નિીં સંભળાય.
પછી તો કીટકો તારા વચરરવક્ત કૌરાય્મનો
ઉપભોગ કરશરે.
તારંુ અવભરાન ધૂળરાં રળી ગયું િશરે.
રારી કારનાની ભસર ઊડતી િશરે.
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કબર સરસ એકાનત સથળ છરે.
પણ, િંુ ધારંુ છુ,ં કોઈ કોઈનરે તયાં આશ્રેષ આપતું નથી.
રાટરે િરે સુંદરી,
તારી કાયા પર
પ્રભાતનાં ઝાકળ-વબંદુ જ રેિો
યૌિનનો રંગ બરેઠો છરે,
અનરે તારા હૃદયના પ્રતયરેક વછદ્રરાંથી
જુિાનીનો જુસસો પ્રગટી રહ્ો છરે,
તો, િખત છરે, તયારરે , ચાલ,
આપણરે આનંદખરેલ ખરેલી લઈએ.
અનરે સરયના રુખરાં
ધીરરે...ધીરરે
કોવળયો બની જઈએ
તરેના કરતાં
અતયારરે  જ ક્ીડારત ક્ૌંચની રાફક
આપણરે એક સપાટરે તરેનો વશકાર બની જઈએ.
ચાલ, અલબરેલી, આપણા તરાર સારથય્મ
અનરે રાધુય્મનો ગોળો િાળી દઈએ.
પછી વજદંગીના લોિદ્ાર સાથરે ઝીંક લઈનરે
આનંદ ઝડપીએ.
એર કરીનરે, જો કરે
સરયની ગવતનરે થંભાિી નિીં શકીએ,
પણ એનરે દોડાિી જરૂર શકીશું.2

આથી જ રનુષ્યનરે કાલબુવદ્ધ કહ્ો િશરે નરે ? તરેની શવકત અનરે વનબ્મળતા 
સરયથી જ રચાય છરે નરે પ્રતીત થાય છરે? નશ્વર દરેિનરે છોડીનરે યશ:શરીર પર એ 
રીટ રાંડરે છરે. રઘુિંશનો હદલીપ રાજા ગાયનરે ખાિા આિરેલા વસંિનરે

र्श:शरीरे भर मे दर््वलयु:

એર વિનંતી કરરે  છરે તરે રનુષ્યજાવતની સરયની સારરે ટકી રિરેિા રાટરેની કૃત-
વનશ્યતા સૂચિરે છરે. આ યશ:કાયનરે જરારરણથી ઉતપન્ન થતો ભય નથી. કવિઓ, 
ભકતો, સંતપુરુષો, પ્રરેરીઓ અનરે િીર-િીરાંગના આતરસરપ્મણ કરીનરે અરર બનિા 
રથરે છરે. એ સૌની િતી િોય તરેર, આનંદઘન જ રેિો રસત કવિ ગાય છરે :

2. ‘1૦૦ Best Poems in the English Language’ ed. by Stephen Graham; 1952 Pp. 
56-57.
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अब हम अमर भर्े न मरेंगे ।

રવણલાલ નભુભાઈ તરેરની જાણીતી ગઝલ ‘અરર આશા’રાં

‘રરીનરે જીિિાનો રંત્ એ હદલબરની દુિાઈ છરે.’

એર અભય િચન આપરે છરે. સંત ફ્ાવનસસની પ્રાથ્મનારાં પણ એ જ સૂર 
સંભળાશરે:

‘It is in dying that we are born to Eternal Life.’

 આર, જીિિાનો રાપદંડ જીિનનો તયાગ વિશરેષ બનયો છરે. શિાદત જીિન 
જીતિાનું ધોરણ બનયું છરે. રૃતયુથી ડરીનરે જીિનારા પર લયાનત િરસાિાય છરે.

‘Cowards die many times before their death,

The brave but once.’

- એર કિીનરે શરેકસવપયરરે  કાયરનો કાંકરો કાઢી નાખયો છરે. સતય, ધર્મ, કત્મ-
વય, આહદ રૂલયોનરે ખાતર જીિનનરે નયોછાિર કરનાર ખરંુ જીિી ગયો ગણાય છરે, 
પણ એ રૂલયોનો ભોગ આપીનરે વજદંગી ટકાિિા ચાિનાર જીિતો રરરેલો ગણાય 
છરે. રાણસ ભલરે રોટરે ભાગરે સિાથ્મપ્રરેહરત જીિન જીિતો િોય, પણ જીિનનાં રૂલયોના 
અંકનરાં તરેણરે રૃતયુનરે જ રાનદંડ તરીકરે સિીકારરેલ છરે તરે એક રીતરે એણરે રૃતયુની 
આંકરેલી રોટી હકંરત છરે.

‘રોત, જીિતું રોત

એ બરેરાં િસરું કયું ?’

-એ પ્રશ્ન કરનાર કવિ બળિંતરાય ઠાકોરરે  બતાવયું છરે કરે રોતના કરતાં જીિતું 
રોત જ િસરું િધારરે  ગણાય. દુ:ખની રાત્ા અતયવધક િધી જતાં રૃતયુનો આશ્ય 
લરેનાર રાણસ જીિતા રોતરાંથી રોત ભણી  જાય છરે. િરેદના જીિનનું ખાતર છરે. 
પણ અવતશય દાિક ખાતર છોડનરે બાળી નાખરે છરે તરેર અવતશય ઉગ્ િરેદના 
જીિનનો નાશ કરરે  એિું બનરે. પિરેલાં એ અપિાદ રૂપરે બનતું.

આજનો રાનિી એનરે વનયર તરીકરે સિીકારતો િોય એર લાગરે છરે. કદાચ તરેના 
સિ્મ પૂિ્મકાલીનોના કરતાં વિશરેષ પ્રરાણરાં આજ રે એ રૃતયુના ઓથાર નીચરે જીિતો 
જણાય છરે. એનરે ભૂતકાળ પ્રરેરી શકતો નથી, ભાવિરાં કોઈ આશા દરેખાતી નથી. 
િત્મરાનરાં જ એ જીિરે છરે, સૃવટિના એક વયવતકર તરીકરે, હદવયતા, ઈશ્વર, સિગ્મ, 
રોક્ આહદરાં તરેનરે શ્દ્ધા રિી જણાતી નથી. સૂકા રણરાં રૃગજળનરે પારીનરે તૃષા 
છીપિિા રથતા રુસાફર જ રેિી તરેની રનોદશા છરે. અવસતતિનરે કોરી ખાતા રૃતયુનું 
નત્મન જ તરેનરે ચોતરફ દરેખાય છરે. બીજા વિશ્વયુદ્ધ રે તરેનો જીિન વિશરેનો અવભગર 
બદલાિી નાખયો છરે. જીિનના પ્રતયરેક રંગનો કસ કાઢી લરેિા રાટરે એ ઝનૂની બનતો 
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જણાય છરે. અશાવનત, વિસંિાદ, વિખિાદ અનરે વિષાદ તરેના જીિનના સથાયી ભાિ 
દરેખાય છરે. રૂલયોનો ભુક્કો કરીનરે બીભતસતા, કુરૂપતા અનરે વિદ્રોિનાં નિાં રૂલયો 
ઉપજાિિાનો પ્રયાસ આધુવનક રાનિીરાં પ્રતીત થાય છરે. ધર્મ, જાવત, દરેશ, ભાષા 
આહદના ભરેદરાંથી રુકત થયો નથી, છતાં તરે વિશ્વના સંદભ્મરાં વિચારતો થયો છરે.

આજના જ રેટલી વનકટતા જીિન અનરે રૃતયુએ કદાચ અગાઉ કદી પરસપર 
પ્રાપ્ત નહિ કરી િોય. રૃતયુ આિરે તરે પિરેલાં વજદંગીનો જુગાર પૂરરેપૂરો ખરેલી લરેિાની 
દુદ્મમય ઇચછા આજના રાનિીના ચિરેરા પર અંવકત થયરેલી દરેખાય છરે. આજનો કવિ 
એ આકાંક્ાનરે િાચા આપી રહ્ો છરે. તરેનરે રાટરે એ શબદનો નિો સંદભ્મ શોધી રહ્ો 
છરે. રાણસનરે કોરી ખાતી એકલતા અનરે હરકતતા તરેના સંિરેદનનો વિષય બનીનરે નિી 
જ અવભવયવકત પારરે છરે. રૃતયુજવનત િરેદનાનરે શબદબદ્ધ કરિી તરે આજના કવિનો 
જીિનનરે નિો અથ્મ આપિાનો પુરુષાથ્મ છરે.

જીિન, રૃતયુ અનરે કવિતાનું એ જ રોટુ ંસાથ્મકય નથી શું ?

(‘વિક્રેપ’રાંથી)

²
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નર્મદ સાહિતય સભાના પ્રરુખશ્ી જયનતભાઈ પાઠક, સાહિતયરવસક સજ્જનો 
અનરે સન્નારીઓ,

જગવન્નયંતાનાં સજ ્મનો જ રેર રૂપથી ઓળખાય છરે તરેર સાહિવતયક રચનાઓ 
પણ તરેરનાં રૂપથી ઓળખાય છરે. સૃવટિના સજ ્મકરે પ્રકૃવત અનરે પ્રાણીનાં અપાર 
િૈવિયપૂણ્મ રૂપ આપયાં તરેનું રાણસરે િગશીકરણ કયુું અનરે િગ્મ કરે જાવત(genre)નરે 
ઓળખિા રાટરે દરરેકનરે નાર (label) આપયું. સાહિતયનું પણ તરેર જ છરે. વિિરેચનરે 
સાહિવતયક સજ ્મનોના રૂપ પ્રરાણરે િગ્મ પાડ્ા અનરે દરરેકનરે આંગળી રૂકીનરે ઓળખી 
શકાય તરેિાં કવિતા, નાટક, નિલકથા, ટૂકંી િાતા્મ, ચહરત્, વનબંધ એર નાર પાડ્ાં.

વયિિારરાં જોિા રળતા પદાથયો અનરે સાહિવતયક પદાથ્મ િચચરે ફરેર એ 
કરે સાહિતય કલા છરે, શુદ્ધ લવલત કલા છરે. સથાપતય, વશલપ, વચત્, સંગીત અનરે 
સાહિતય એ પાંચ શુદ્ધ લવલત કલાઓ છરે. નાટ્ય અનરે નૃતય વરશ્ કલાઓ છરે, કરેર 
કરે તરેરાં એકથી અવધક કલાઓનું પ્રિત્મન થાય છરે.

કલાનરે રૂપ સાથરે આંતહરક સંબંધ છરે - દરેિ અનરે આતરાની જ રેર. કલા કલા 
છરે તરેરાં આકૃત થયરેલા રૂપ કરે સૌનદય્મનરે કારણરે. રૂપનરે આકૃત થિા રાટરે, અરૂત્મનરે 
રૂત્મતા પારિા રાટરે રાધયરની જરૂર િોય છરે. સજ ્મકની કલપનાનરે બળરે આ રાધયર 
દ્ારા રૂપસજ ્મન થાય છરે. રૂપરચનાનો વયાપાર એ જ સજ ્મનપ્રહક્યા, જ રે ભાિકનરે સૌ-
નદય્મનો આસિાદ કરાિરે છરે. તાજરિાલ જ રેિી ઇરારત સથાપતયકલાનો, ગાંધી, કૃષ્ણ 
કરે િીનસની પ્રવતરા વશલપકલાનો, િુસરેનનું અશ્વનું કરે વલયોનાદયો દ વિનચીનું રોના-
વલસાનું વચત્ વચત્કલાનો અનરે સાયગલ કરે લતા રંગરેશકરનું ગીત સંગીતકલાનો 
આસિાદજનય આનંદાનુભિ કરાિરે. સથાપતયરાં ઈંટ, ચૂનો, પથથર, કાષ્ઠ ઇતયાહદ 
સથૂળ સારગ્ીના વરશ્ણથી રચાયરેલી અંગ-ઉપાંગોની સરપ્રરાણ (symmertrical) 
ગોઠિણીથી ઊપસતો નયનરમય આકાર કલાજનય (aesthetic) આનંદ આપરે છરે. 
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પથથર, કાષ્ઠ કરે ધાતુરાં થયરેલું રૂવત્મવિધાન જડરાં ચરેતનનો આભાસ ઊભો કરતી 
ચરતકૃવત છરે. વચત્કલા એક સોપાન આગળ જાય છરે. રંગ અનરે રરેખાએ ઉપસાિરેલાં 
દૃશયો રનુષ્યની ભાિસૃવટિનરે િલાિી નાખરે એિું કશુંક ભાિ કરે વિચારરૂપ અદૃશય 
સૂચિરે છરે. આ ત્ણરે ચક્ુગ્મમય કલાઓ છરે. સંગીત શ્ુવતગમય કળા છરે. અદભુત 
સિરરરેળ તરેરાંથી કણ્મરધુર ચીજ વનપજાિરે છરે, જ રે ભાિકનરે કલાકો સુધી આનંદ-
-સરાવધરાં લીન કરી શકરે.

સથાપતયથી સંગીત સુધી આિતાં જોઈશું તો રૂપવનવર્મવતનું રાધયર ઉતિરોતિર 
સૂક્ર થતું જાય છરે અનરે સજ ્મકની કલપના િધુ નરે િધુ વયાપક ફલક પર વિસતરતી 
જાય છરે. સાહિતયકલાનું રાધયર શબદ છરે; સંગીતરાં સિર વનષ્પન્ન કરિા િાવજતં્નો 
આશ્ય લરેિાનું થાય, પણ સાહિતયરાં કશું બાહ્ સાધન કારરે લાગતું નથી. િાણી 
પૂરરેપૂરંુ આંતહરક અનરે સરથ્મરાં સરથ્મ સાધન છરે. પ્રવતભાિંત કવિ ઉપરની ચારરે  
કલાઓની એકસારટી અસર િાણી દ્ારા વનષ્પન્ન કરી શકરે. તરેની િાણી તાદૃશ 
વચત્ ઉપજાિી શકરે. પ્રાસ અનરે લય કવિતારાં સંગીતનો અનુભિ કરાિરે. શબદસૌ-
ષ્ઠિ વશલપની પ્રરાણબદ્ધ સજીિતા સજ વે અનરે સરગ્ કૃવતના આકારનું આયોજન 
સથાપતયકલાનો વિશરેષ દશા્મિી શકરે.

સાહિતયકલાની બીજી વિવશટિતા એ કરે તરે રાણસની અનોખી સરજત છરે. 
બીજી કલાઓ કુદરતરાં કોઈ નરે કોઈ સિરૂપરે જોિા રળરે, પણ કવિતા કરે સાહિતય 
તો રાણસની - કરેિળ રાણસની સજ ્મકતાની નીપજ છરે. આકાશના પલટાતા રંગોરાં 
વચત્કલા, િૃક્ના આકારરાં સથાપતય, પિ્મતનાં શૃંગોરાં વશલપ, દોડતા િરણારાં 
નૃતય અનરે કલકલ કરતા ઝરણા કરે કોહકલના ગાનરાં સંગીતકલા પ્રતયક્ થાય; પણ 
સાહિતયકલા રાણસની આગિી સરજત િોિાથી કુદરતરાં કયાંય જોિા નહિ રળરે. 
કરેર કરે તરેનું ઉપાદાન િાણી રાણસની વિવશટિ શવકત છરે. એ રીતરે સાહિતયકલા 
રાનિ-સંસકૃવતના વિકાસની પારાશીશી છરે.

સાહિતયકૃવતનું રૂપવિધાન તરેનરે સિકીય અવસતતિ બક્રે છરે. તરેનાથી કૃવત આકા-
રબદ્ધ થયરેલી દરેખાય છરે. િકતવય(content)નો આકાર બાંધિારાં સજ ્મકના સારથય્મ-
ની કસોટી થાય છરે. પોતાના હૃદગતનરે ભાિક સુધી પિોંચાડિારાં તરે કલપના અનરે 
િાણીએ પ્રયોજ રેલાં ઉપકરણો કારરે લગાડરે છરે, જ રે િસતુત: ભાષાકર્મ છરે. ભાષા, છદં, 
લય, પ્રાસ અનરે અલંકાર િકતવયનરે રૂપ અપવે છરે. િાણી અનરે િકતવયના એ રીતરે 
થતા રાસાયવણક સંવરશ્ણથી કૃવતનું રૂપઘટન થાય છરે. આ રૂપવિધાનની પરંપરા 
ગદ્પદ્ સાહિતયરાં બંધાય છરે, તરેનરે પહરણારરે વિવિધ સાહિતયસિરૂપો કરે જાવતઓ 
(genre) પ્રચવલત થાય છરે. કવિતા, નાટક, નિલકથા, નિવલકા, ચહરત્ અનરે વનબંધ 
એ સિરૂપો વિવિધ શવકતરુવચ ધરાિતા લરેખકોનરે ઉપલબધ થતાં ગયાં તરેર તરેર તરે 
તરે સિરૂપનું સાહિતય અવસતતિરાં આિતું ગયું. દરરેક ભાષાના સાહિતયની ખાવસયત 
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અનુસાર તરે સિરૂપોના વિવભન્ન પ્રકારો પડતા રહ્ા. ગુજરાતી સાહિતયની િાત 
કરીએ તો કવિતારાં રિાકાવય, આખયાનકાવય, કથાકાવય, ઊવર્મકાવય, રુકતક, 
િાઇકુ એિા રુખય પ્રકારો જોિા રળરે છરે. તરેરાં રૂપરચનાની દૃવટિએ ધયાન ખેંચરે તરેિા 
ઊવર્મકાવયના પદ, ગરબી, રાસ, ગઝલ, સૉનરેટ, કરુણપ્રશવસત િગરેરરે  પરેટાપ્રકારો 
સરય જતાં ઉરરેરાતા રહ્ા છરે. નાટકરાં ટ્રજૅડી, કૉરરેડી, ઍબસડ્મ િગરેરરે ; નિલકથારાં 
પ્રસંગપ્રધાન, પાત્પ્રધાન, નાટ્યાતરક અનરે રિાનિલ; નિવલકરાં ઘટનાપ્રધાન અનરે 
િારયોવનકા જ રેિા ઘટનાલુપ્ત; ચહરત્રાં આતરચહરત્ અનરે જીિનચહરત્ ઉપરાંત 
સરૃવતવચત્, રરેખાવચત્, ચલવચત્ાતરક ચહરત્ (filmobiography), ચહરત્સિાધયાય; 
અનરે વનબંધરાં લવલત અનરે લવલતરેતર એર પરેટા પ્રકારો સજ ્મક અનરે સરયની 
જરૂહરયાત પ્રરાણરે પ્રયોજાતી રચનારીવત અનુસાર અવસતતિરાં આિતા રહ્ા છરે.

અિીં રૂપ (form) અનરે સિરૂપ (genre) િચચરે તફાિત સપટિ થિો જોઈએ. 
કૃવતનો સિકીય ઘાટ તરે તરેનું રૂપ - form - છરે. અનરે એક જ પ્રકારની અનરેક 
કૃવતઓની રચનાપરંપરા અનરે નિા પ્રયોગોની ઘટરાળનરે અંતરે બંધાયરેલું સાહિતયનું 
વનવશ્ત રાળખું તરે તરેનું સિરૂપ, તરેની જાવત - genre. પ્રતયરેક સાહિતયકૃવતનું રૂપવિ-
ધાન જુદું િોય તરેર પ્રતયરેક સાહિતયસિરૂપ(genre)ની વશસત અલગ િોય છરે. કવિતા 
જ રેિા રોટા સિરૂપની રિાકાવયથી િાઈકુ સુધીની રચનારીવત વિવભન્ન િોય; પણ 
બધા પરેટાપ્રકારોરાં સિ્મસારાનય કાવયતતિ અનુસયૂત િોિું જોઈએ.

કવિ ભાષાકર્મ દ્ારા કાવયકૃવતરાં સિકીય પ્રવતભાના સપશ્મિાળી ચરતકૃવત 
સજ વે છરે. તરેરાં કવિનો શબદ વયિિારનો સંદભ્મ છોડીનરે નિો જ કાવયરય સંદભ્મ 
રચરે છરે. તરે કલપનાનો, ભાિનાનો, કવિની સરગ્ ચરેતનાનો િાિક બનીનરે ભાિકની 
ચરેતના સુધી પિોંચરે છરે. દા. ત., કાનતની પરેલી જાણીતી પંવકત લઈએ. તરેરાં હૃદયની 
વયથા િણ્મિતાં કવિ કિરે છરે :

               ‘સિસ્રશત શલ્યમાં હૃ્દ્યની પથારી થતી.’

અનરે સુનદરરનું પરેલું જાણીતું રુકતક

              ‘તને મેં ઝંખી છે

               ્યુગોથી ધીખેલા પ્રખર સિરાની તરસથી.’

આ દોઢ પંવકત કાવયની સંપૂણ્મ રૂપરચનાની દ્ોતક છરે. પ્રરેરની ઝંખનાની 
ઉતકટતા દશા્મિિા સિરાની તરસની કલપના ભાિકના વચતિરાં કવિના સંિરેદનની 
સચોટ છાપ રૂકી જાય છરે. ભાિપ્રતીક, કલપન કરે પ્રવતરૂપ બનીનરે અથિા રરણીય 
અલંકાર રૂપરે કરે સીધા સચોટ કથન રૂપરે શબદ કાવયરાં ચરતકૃવત સજ વે છરે.  છદં, 
પ્રાસ અનરે લય તરેરાં ભળીનરે િકતવયનરે રૂપ અપવે છરે. આ રૂપનો આરોપ બિારથી 
થતો નથી. કવિના ભાિજગતરાંથી તરે સિયરરેિ ઊપસી આિરે છરે. કવિએ કવિએ 
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ભાષાકર્મ જુદું. તરેર આકૃવત પણ વિવભન્ન. જ રેટલા કવિવરજાજ એટલાં રૂપ.

નિલકથા સારાનય રીતરે વશવથલ સાહિતયપ્રકાર ગણાય છરે. કરેટલાક તરેનરે 
કોથળાના જ રેિું સિરૂપ કિરે છરે. તરેરાં િાણીની વિવિધ લયછટા ઉપરાંત જીિનનાં 
તરાર ક્રેત્ોની સરસયાઓની ચચા્મ િગરેરરે  બધી જ સારગ્ી ભરિાનો અિકાશ િોય 
છરે. ગઈ સદીરાં નિલકથા િત્મરાનપત્નું કાર કરતી. તરે કથારસ પીરસિા સાથરે 
સાંસાહરક જીિનનાં દૃશયો કરે ઘટનાઓ આપતી. િાચકની સુરુવચ ઘડરે તરેિું સુઘડ 
સિરૂપ તરેરાંથી ઊપસયું નિોતું. ‘સરસિતીચંદ્ર’ આિતાં ભારતીય જીિનનાં ચારરે  
પુરુષાથયો અનરે સારાવજક, રાજકીય નરે સાંસકૃવતક આદશયોની ઉચચ ભૂવરકા પર 
રંડાયરેલ વશટિ અનરે રરણીય નિલકથાનો નરૂનો પ્રાપ્ત થયો. ‘સરસિતીચંદ્ર’નો 
પ્રતયરેક ભાગ અલગ નિલકથા જ રેિો છરે અનરે ચારરે  રળીનરે રિાનિલ(chronicle)
ની નજીક જતો ઘાટ આપરે છરે. એડવિન મયૂરરે  સથળ અનરે સરયનાં પહરરાણો-
(dimensions)રાં એકસાથરે પ્રિત્મતા સાહિતયપ્રકારનરે રિાનિલ કિી છરે. ‘સરસિ-
તીચંદ્ર’રાં આિતાં ભરચક દૃશયો, વિચારનું ઊંડાણ અનરે પાત્ોની વસથવતગવત તરેનરે 
વિશરેષત: સથળના પહરરાણરાં આકાર લરેતી દશા્મિરે છરે. સરયનું પહરરાણ િસતુના 
પ્રિાિ અનરે કાય્મની ગવતનરે િિરેતાં રાખરે છરે. ‘સરસિતીચંદ્ર’નું સરગ્ આયોજન જોતાં 
સથળની અપરેક્ાએ સરયનું પહરરાણ ઓછુ ંધયાન ખેંચરે છરે. બંનરે પહરરાણોનું સંતુલન 
એરાં સચિાયું નથી એટલી રૂપવિધાનની દૃવટિએ ‘સરસિતીચંદ્ર’ની રિાનિલરચ-
નારાં ઊણપ ગણાય.

ગુજરાતી નિલકથાનરે સુરરેખ આકૃવત રૂપરે દૃઢ બંધરાં વનબદ્ધ કરિાની કલા 
કનૈયાલાલ રુનશીએ બતાિી. િસતુકથન, પાત્ાલરેખન, સંિાદ અનરે કાય્મગવત નિ-
લકથાના સિરૂપગત ઘટકો છરે. પાત્ પ્રસંગનરે ઘડરે, પ્રસંગથી પાત્ વિકસતું જાય 
અનરે સતત િાતા્મરસ વનષ્પન્ન થઈનરે નિલકથાનો રસવપંડ બંધાય એિી રચનાકલા 
રુનશીની નિલોરાં પ્રતીત થાય છરે. નાટકરાં રૂપાનતર પારી શકરે તરેિા ઝરકદાર 
સંિાદો અનરે  આકષ્મક કથનરીવત નાટ્યાતરક નિલકથાની રચનાકલાના રુખય 
અંશો છરે. રુનશીની નાટ્યાતરક નિલોની રચના પાછળ કલાનરે ખાતર કલાની 
વજકર કરતી સાહિવતયક ભાિના િતી. ગોિધ્મનરારની રાફક તરે કળાનરે ભોગરે 
જીિનના પ્રશ્નો ચચ્મિા અટકતા નથી.

ટૂકંી િાતા્મની સજ ્મનપ્રહક્યારાં િસતુ અનરે વનરૂપણના વિવિધ ઘટકો ભાષાકર્મ 
દ્ારા કલાતરક ઘાટ પારરે તરેિું આયોજન િોય છરે. ધૂરકરેતુએ રસાિિ કથનરીવત 
અનરે રાવર્મક સંિાદોરાં હૃદયસપશશી ઘટનાનરે આકૃત કરિાની કલા ગુજરાતીરાં 
સૌપ્રથર દશા્મિી. ટૂકંી િાતા્મની રાફક એકાંકીરાં છરેિટરે ચરતકૃવતજનક િળાંક આિરે 
છરે. ઉરાશંકર જ રેિો સજ ્મક શબદો, પાત્ો અનરે વિગતોની કરકસર કરીનરે રંગભૂવરનરે 
જચરે અનરે સાહિવતયક ઘાટ પારરે તરેિાં એકાંકીનું કલાસિરૂપ કોરી આપરે છરે.
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સાહિતયકૃવતનું રૂપવિધાન સજ ્મકની સફળતા-વનષ્ફળતાનું વનણા્મયક બનરે 
છરે. સજ ્મનપ્રહક્યા આતરાવભવયવકત દ્ારા વયાપક અનુભિવિશ્વનું પ્રતયાયન 
(communication) કરિાની સજ ્મકની રિતિાકાંક્ાની દ્ોતક િોય છરે.

ઘણી િાર એક જ લરેખક દ્ારા સાહિતયસિરૂપ (genre) પ્રચવલત થાય છરે. 
ચરેિફરે વજદંગીનાં છરેલ્લાં િષયોરાં એક વરત્નરે પત્રાં લખરેલું કરે ‘રેં જ રે કાંઈ લખયું તરે 
પાંચ-દસ િષ્મરાં ભુલાઈ જશરે; પરંતુ રેં જ રે રાગ્મ કોરી રાખયો છરે તરે ટકી રિરેશરે. તરે 
જ રારી વિશરેષતા છરે.’ ચરેિફની ગણતરી સાચી પડી. તરેણરે ટૂકંી િાતા્મનું સિરૂપ એિું 
બાંધી આપયું કરે 192૦થી 196૦ના ગાળારાં સુધરરેલી દુવનયાનો ભાગયરે જ એિો 
કોઈ દરેશ િશરે જ્યાં ચરેિફની િાતા્મનું અનુકરણ કોઈ નરે કોઈ રીતરે ન થયું િોય. 
ગુજરાતી સાહિતયની િાત કરીએ તો કાનતરે ખંડકાવયનું નિું જ સિરૂપ આપયું. જ રે 
પછીની બરે પરેઢી સુધી પ્રચવલત રહંુ્. એ જ રીતરે, ઉપર જોયું તરેર, રુનશીએ નિલક-
થાની અનરે પ્રો. ઠાકોરરે  સૉનરેટની એિી બાંધણી કરી આપી કરે તરેની પરંપરા બંધાઈનરે 
બંનરે સિરૂપો અદ્ાવપ પય્મનત પ્રચવલત રહ્ાં છરે.

આ genre િકતવયનરે ભરિાનું જ ખોખું નથી. તરે ચરેતનિંતી કલાકૃવત છરે. 
સાહિતય અનરે સરાજરાં આિતાં પહરિત્મનો ઝીલીનરે તરે બદલાતું જાય છરે. જ રે લરેખક 
આ genre નો ઉપયોગ િસતુ (plot) કરે િકતવય(content)નરે લટકાિિાની ખીંટી 
તરીકરે જ કરરે  છરે તરે રૂપવિધાનની કલા જાણતો નથી એર કિરેિું પડરે. ઇવતિાસરાંથી 
ઉતિર નિલકથાની સારગ્ી લઈનરે કરેિળ િસતુકથન (narration) પર રુસતાક 
રિરેનાર નિલકથાકાર કદાચ વયાપક લોકવપ્રયતા પારરે; પણ તરે સાહિવતયક કલાકાર 
તરીકરે ભાગયરે જ પ્રવતષ્ઠા પારી શકરે છરે. અંગ્રેજી સાહિતયરાં સર િૉલટર સકૉટ તરેનું 
પ્રવસદ્ધ દૃટિાંત છરે. ગુજરાતીરાં નારાયણ વિસનજી ઠક્કરુથી ચુનીલાલ િધ્મરાન શાિ 
સુધીના અનરેક નિલકથાકારોનરે આ કક્ારાં રૂકી શકાય.

સાહિતયસિરૂપની પરંપરા બંધાયા પછી નિાં સાહિવતયક પહરબળો રૂપવિધા-
નના નિા પ્રયોગો પ્રરેરરે  છરે. ગઝલનો કાવયપ્રકાર ઓગણીસરી સદીરાં ફારસીરાંથી 
ગુજરાતીરાં રોપાયો. તરે પછી આ સદીના ઉતિરાધ્મરાં ગુજરાતી કવિઓએ પોતાની 
સજ ્મનાતરક જરૂહરયાત રુજબ તરેના છદં અનરે રદીફ-કાહફયાની ગોઠિણીરાં એિા 
ફરેરફાર કયા્મ કરે, આજ રે ગઝલના સિરૂપનરે પૂરરેપૂરો ગુજરાતી અધયાસ રળ્ો છરે. 
કોઈ િાર એિું પણ બનરે કરે કાલાતીત બનરેલું અરુક સિરૂપ 25-5૦-1૦૦ િષ્મ 
પછી નિરેસર ઉપયોગરાં લરેિાય. રધયકાલીન આખયાન કરે છપપા અિા્મચીન યુગરાં 
કટાક્ કરે પ્રવતકાવયના િરેતુ રાટરે પ્રયોજાયા છરે. દયારારની ગરબી નિાનાલાલરાં નિરે 
સિરૂપરે ખીલરે છરે અનરે રધયયુગીન બારરાસીનરે રાજ રેનદ્ર શુકલ આધુવનક યુગચરેતનાનરે 
અનુરૂપ નિો ઘાટ આપરે છરે. એ રીતરે સાહિતયસિરૂપનરે જીિતાં પ્રાણીઓની રાફક 
બવલષ્ઠ િોય તરે બચરે (survival the fittest) એ વનયર લાગુ પડરે છરે. નબળાં 
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સિરૂપો નટિ થાય અનરે બવલષ્ઠ પ્રયોજાઈનરે ટકરે એર દરરેક યુગરાં બનતું આવયું છરે.

આ પહરવસથવતના રૂળરાં અરુક સાહિવતયક કરે સારાવજક પહરબળો રિરેલાં 
િોય છરે એ ભૂલિું ન જોઈએ. અરુક સિરૂપ પ્રચવલત બનતાં તરેનો પ્રયોગ કરિાની 
ફૅશન થઈ પડરે છરે. એક જરાનારાં ‘ગગો ઘાંચી ગઝલ જોડરે’ એર કિરેિું પડરે 
એિી ગઝલ લખિાની ફૅશન થઈ પડી િતી. પત્ો અનરે િાતચીતરાં પણ ગઝલનો 
ઉપયોગ થાય. આર થતાં ગઝલરાંથી કાવયતતિ ઓસરી જિા લાગયું. એિું જ 
ગાંધીયુગરાં સૉનરેટ વિશરે બનયું. જોકરે કવિતાની આ બંનરે પરેટાજાવતઓના સજ ્મનાતરક 
િરેતુ રાટરે પણ સરાનતર ઉપયોગ થતો રહ્ો છરે. સનરેિરવશરએ િાઈકુનરે પ્રચવલત કયા્મ 
પછી શબદરરતના ભાગ રૂપરે તરે કાવયપ્રકારના પ્રયોગો થતા રિરે છરે. આધુવનકોરાં 
અછાંદસનો ઉપયોગ પણ ફૅશનથી થતો િતો તરે િાલ રંદ પડરેલો લાગરે છરે.

જનસરુદાયની રુવચ એ બીજુ ંરોટુ ં પહરબળ છરે. િાતા્મ કરે નિલકથા પ્રતયરે 
સારાનય જનનરે આકષ્મણ િોય છરે. એટલરે દરરેક સરાજરાં ઘણંખરંુ ટૂકંી િાતા્મ અનરે 
નિલકથાની વિશરેષ રાગ રિરે છરે. આનરે લીધરે લખનાર િાતા્મ કરે નિલકથાનું સિરૂપ 
પસંદ કરિા પ્રરેરાય છરે. નિલકથા છરેલ્લાં 2૦૦-25૦ િષ્મથી લોકરાનયતા પારરેલો 
સાહિતયપ્રકાર છરે. પણ ખૂબીની િાત એ છરે કરે તરે પિરેલાં સૈકાઓ સુધી નિલકથાનું 
અવસતતિ જ નિોતું. આજ રે પણ ઢગલાબંધ નિલકથાઓ રચાય છરે. પણ તરેરાંથી 
બિુ ઓછી કૃવતઓ સાહિવતયક દૃવટિએ નિા પ્રયોગરૂપ કરે સજ ્મનાતરક છાપ ઊભી 
કરરે  તરેિી રૂપરચના ધરાિતી િોય છરે.

સાહિતયસિરૂપના પ્રિત્મનરાં સરકાલીન સરાજવસથવત પણ અગતયનો ભાગ 
ભજિરે છરે. સુધારક યુગરાં નર્મદરે લખરેલી કવિતા ‘સુધારાનું બાઇબલ’ કિરેિાઈ િતી. 
રાત્ પદ્સિરૂપનરે કારણરે સીધો બોધ કરતી નર્મદ અનરે દલપતની ઘણી રચનાઓ 
કવિતા ગણાઈ િતી. સિાતંત્રયસંગ્ારના હદિસોરાં રરેઘાણીએ લોકગીતોના ઢાળરાં 
શૌય્મગીતો આપયાં િતાં. નિા યુગબોધ રાટરે તરેનો ઉપયોગ ‘કોયા ભગતની કડિી 
િાણી’ રાં પણ થયો.

સાહિતયરવસક િગ્મનું િલણ પણ અરુક પ્રકારની રૂપરચનાનરે પ્રચવલત 
કરિારાં અગતયનો ભાગ ભજિરે છરે. ત્ીસી અનરે તરે પછીની ગુજરાતી કવિતાનું 
પૃથક્કરણ કરતાં અગરેયતા અનરે દુબયોધતાનો વનદવેશ થાય છરે તરે ઘણરે અંશરે પ્રો. બળ-
િંતરાય ઠાકોરનો પ્રભાિ િતો. નાટકના સાહિવતયક અનરે તખતાલાયક એર ભરેદ 
ઊભા કરિારાં અરુક નાટ્યલરેખકોના પૂિ્મગ્િ કારણભૂત િતા.

સાહિતયસિરૂપનરે પ્રચવલત કરિારાં સરકાલીન સરાજના પ્રશ્નો સાથરેની 
તરેની સુસંગતતા પણ લક્રાં લરેિાતી િોય છરે. વયવકતતિની વિવછન્નતા, હરકતતા, 
એકલતા, િગરેરરે  દશા્મિતી આધુવનક યુગચરેતના રાટરે અછાંદસ વસિાય બીજુ ંકોઈ 
રાધયર કારયાબ નીિડરે નહિ એર કરેટલાક આધુવનકોનું કિરેિું છરે. લાભશંકર 
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ઠાકરનાં લખાણોનરે આના દૃટિાનત રૂપરે રૂકી શકય.

તાવતિક દૃવટિએ જોઈએ તો, સજ ્મક સાહિતયકારનું િકતવય જ તરેનરે બંધબરેસતું 
સિરૂપ (genre) શોધી કાઢરે છરે. િકતવયનો વયાપ, તરેની ઉદાતિતા, ભાિકક્ા (pitch) 
કરે સૂક્રતાનરે અનુલક્ીનરે તરેનું સિરૂપ શોધિા તરે તતપર થાય છરે. િકતવય (content) 
અનરે સિરૂપ(form)નું સારંજસય સધાય તરેરાં સજ ્મનનું સાથ્મકય છરે.

િાણી અનરે િકતવયના એકતિરાંથી આકાર ઊપસીનરે ઘાટ બંધાય છરે. પ્રવત-
ભાિંત સજ ્મક એ રીતરે બંધાયરેલા સિરૂપનરે પોતાની લરેવખનીના ચરેતનસપશ્મથી જીિતું 
અનરે વિકસતું રાખી શકરે છરે. પ્રતયરેક નિી કૃવત રૂપવિધાનનો નિો પ્રયોગ બનરે અનરે 
પ્રતયરેક રૂપવનવર્મવત સજ ્મકની શવકતની વનદશ્મક બની રિરે એ આદશ્મ વસથવતનરે 
લક્રાં રાખીનરે જાગ્ત કલાકાર િકતવયનરે અનુરૂપ સિરૂપ શોધિાની રથારણ 
કરરે  છરે. તરેરાં કરેટલીક સપટિ ગણતરી િોય છરે. પ્રસથાનવબંદુ ભાષા છરે. તરે ભાષાનરે 
કયા બીજરાં ઢાળિી તરેનો આદરેશ તરેનરે કથયરાંથી રળરે છરે. લાંબા ફલક પર િિરેતું 
કથાનક િોય તો તરે રુનશીના જ રેિી ચોટદાર પણ પ્રિાિી કથનરીવત વિકસાિરે છરે. 
કશીક લયબદ્ધ છાપ ઉપસાિરે તરેિી સંકરેવનદ્રત ભાિાવભવયવકત સાધિી િોય તો તરે 
કવિતાનું સિરૂપ પસંદ કરરે  છરે. વિચાર કરે ભાિનાનો સંઘષ્મ વનપજાિતા પ્રસંગો અનરે 
પહરવસથવતના વનરૂપણ રાટરે લરેખક નાટકનું સિરૂપ પસંદ કરરે  છરે. એ રીતરે ચહરત્ કરે 
વનબંધની પણ પસંદગી થાય.

પોતાનરે ફાિી ગયરેલું સિરૂપ પ્રયોજ્યા પછી રોટા ભાગના લરેખકો તરે સિરૂ-
પના સજ ્મક તરીકરે પ્રવતષ્ઠા જરાિરે છરે. એક જ લરેખક એકથી અવધક પ્રકારોરાં 
આસાનીથી વિિરી શકરે. પણ દરરેક િખતરે નિું સિરૂપ શોધિાની રથારણ ભાગયરે 
જ કોઈ લરેખક કરરે . કથયનરે શૈલી સાથરે સરરસ કરિાની રથારણ તો િોય છરે જ. 
દરરેક િખતરે પોતાની કૃવતની રૂપરચના જુદી તરી આિરે એિી સજ ્મન-પ્રહક્યા ચાલરે 
તરેિું સજ ્મક કલાકારનું લક્ય િોય છરે. પરંતુ તરે જિલ્લરે જ વસદ્ધ થાય છરે.

બીજી બાજુ એક જ સાહિતયસિરૂપ વિવિધ લરેખકોના વયવકતતિની છાપ 
વિવિધ રીતરે ધારણ કરરે  છરે. એનરે લીધરે ચકોર િાચક નર્મદની કરે દલપતની, કાનતની 
કરે નરવસંિરાિની, કલાપીની કરે નિાનાલાલની, સુનદરરની કરે ઉરાશંકરની, લાભશંક-
રની કરે રાધરેશયાર શરા્મની કવિતા કવિનું નાર િાંચયા વિના પણ પારખી શકરે છરે. એ 
જ  રીતરે રરણભાઈ, નિાનાલાલ કરે રુનશીના નાટક વિશરે, રુનશી, રરણલાલ અનરે 
પન્નાલાલની નિલકથા વિશરે અનરે ‘ધૂરકરેતુ’, ‘વદ્રરેફ’ કરે રહડયાની ટૂકંી િાતા્મ વિશરે 
કિી શકાય. નિાનાલાલના રાસ અનરે તરેરનાં છદંોબદ્ધ કાવયો, ઉરાશંકરનાં ગીતો 
અનરે વચનતનકાવયો,  સુનદરરનાં કથાકાવયો અનરે અધયાતરરવસક કાવયો એર એક 
જ સજ ્મકની વિવભન્ન રચનાઓ રૂપવિધાનનરે કારણરે પરસપર જુદી તરી આિરે છરે.

સિરૂપ અનરે સારગ્ીનરે સરાન દોર પર રાખિાની રથારણરાંથી સજ ્મક 
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પોતાની શૈલીની છાપિાળી રૂપરચના ઉપસાિરે છરે. પ્રણાલીગત સિરૂપ બંધ ન 
બરેસરે તો આંતહરક જરૂહરયાત રુજબ તરે સિરૂપના રાળખારાં ફરેરફાર પણ કરરે  છરે. 
કવિતારાં નિાનાલાલની ડોલનશૈલી તથા ઠાકોરનો સળંગ અગરેય પદ્રચનાનો 
પ્રયોગ અનરે નાટકરાં થયરેલા ઍબસડ્મ અનરે બનનતી (happening) જ રેિા પ્રયોગો 
આનાં ઉદાિરણો છરે.

લાભશંકર ઠાકરનાં લખાણોરાં જોિા રળતું રૂપવિધાન આ બધારાં ખાસ 
ધયાન ખેંચરે છરે. તરે નખવશખ આધુવનક યુગચરેતનાના સજ ્મક કલાકાર છરે, પરંપરાનો 
ભાંગીનરે ભુક્કો કરિા નીકળરેલા રુઠ્ીભર વિદ્રોિીઓરાંના એક છરે. કવિતા લખરે કરે 
નાટક, ચહરત્ લખરે કરે વનબંધ, પોતરે િાચકનરે શું આપરે છરે તરેની પૂરી સભાનતા સાથરે 
તરે કથન કરરે  છરે. અગાઉથી આયોજન કયા્મ િગર લખિાની શરૂઆત કયા્મ પછી 
િાચકની સાથરે ગોવષ્ઠ કરતા િોય તરેર વિષયિસતુનું પ્રસથાન (take-off) કરરે  છરે. નરે 
પછી તણખારાંથી તણખો ફૂટરે તરેર તરેરના અનૌપચાહરક કથનરાંથી િકતવય આકાર 
લરેતું જાય છરે. વનર્મર તટસથતા દશા્મિતું એક પ્રકારનું alienation (અલગતા) તરેરની 
રોટા ભાગની રચનાઓરાં ધયાન ખેંચરે છરે. તરેરણરે તાજ રેતરરાં લખરેલ ‘બાપા વિષરે’ 
એ ચહરત્રાં પણ ચહરત્નરે લગતા વનયરોનરે એક બાજુએ રૂકીનરે વિવિધ પ્રકારની 
વનરૂપણરીવતઓનરે ઉપયોગરાં લઈનરે ચહરત્ના સિરૂપનરે નિો જ ઘાટ આપયો છરે. 
જગતરાં દરેખાતી વિષરતા કરે વિસંગતતા વિશરેની તરેરની સંિરેદના તરેરના કથનરાં 
પરોિાયરેલી રાખીનરે તરેરના વપતાશ્ીનું િાસતવિક વચત્ આપિાનો પ્રયતન કયયો છરે.

સિરૂપ વિશરેની સંપ્રજ્ઞતા સિા્મચીત લરેખકોરાં વિશરેષ જોિા રળરે છરે. રધયકાલીન 
કવિઓરાં એિી સંપ્રજ્ઞતા નિોતી. તરેરનરે રન કવિતાનું સજ ્મન સાવતિક આતરાવભ-
વયવકત દ્ારા પરરાતરપ્રાવપ્તના પુરુષાથ્મરૂપ િતું. તરેરણરે ઉપયોગરાં લીધરેલાં રોટા 
ભાગનાં કાવયસિરૂપ પરંપરાગત િતાં. નરવસંિરે પદના સિરૂપનરે પ્રચવલત કયુું, 
પણ તરેનરે વિશરેની સંપ્રજ્ઞતા િગર. ભવકત અનરે જ્ઞાનના અનુભિનરે ઉચચ કોહટની 
કલપનારાં રસીનરે તરે રૂકરે છરે. તરેણરે પસંદ કરરેલ ભાિપ્રતીકો અનરે ઝૂલણા જ રેિો છદં 
િકતવયરાં સરરસ થઈનરે ચરતકૃવત વનપજાિરે છરે, જ રે તરેના કથયનરે તાજગીભયુું રાખરે 
છરે. રીરાંનાં પદોની રૂપરચના ભાષાકર્મ દ્ારા ભાિની કોરળતા અનરે ૠજુતાનો 
આસિાદ કરાિરે છરે. પ્રરેરાનંદ આખયાન જ રેિા કથનાતરક (narrative) સિરૂપરાં 
કથયરાં ઘટકોનું રસદૃવટિએ એિી રીતરે સંયોજન કરરે  છરે કરે શ્ોતાઓ હદિસો સુધી 
તરેનરે સાંભળિા તતપર રિરે છરે. અખો છપપારાં ભાષાના તીક્ણ િવથયારનો ઉપયોગ 
કરીનરે ધારી અસર પાડરે છરે. એિી જ રીતરે દયારાર પ્રગલભ શૃંગારથી રવસત 
ગોપીની કૃષ્ણ સાથરેની ક્ીડાનું ચરતકાહરક વચત્ રસળતી ભાષા અનરે ગરબીની 
રૂપરચના દ્ારા ઉપસાિરે છરે. આ બધું છતાં રધયકાલના કવિઓનો ઝોક કથય ઉપર 
જ રહ્ો છરે. સિરૂપનરે તરેરણરે પરંપરાથી (કરે અનયથા) સિજપ્રાપ્ત સાધન ગણયું છરે.
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રૂપવિધાનની દૃવટિએ દયારારની ગરબીઓ તપાસિા જ રેિી છરે. ‘પ્રરેરપરીક્ા’ 
નારનું પદ તરેની કાવયરચનાકલાનો ઉતકૃટિ નરૂનો છરે. એનો ઢાંચો અનરે વરજાજ 
ડ્રારૅહટક રૉનોલૉગનો રનરે લાગયો છરે. ડ્રારૅહટક રૉનોલૉગરાં વિષયિસતુનું વનિરેદન 
થતું નથી, પણ િત્મરાનરાં થતી ચચા્મ રૂપરે તરેનું કથન થાય છરે. આ ચચા્મ ક્રશ: 
આગળ િધતી જઈનરે નાટ્યાતરક પલટો દશા્મિતી પરાકાષ્ઠારાં પહરણરરે છરે. ગોપી 
ઉદ્ધિનરે જ્ઞાન અનરે યોગની સારરે પ્રરેરની િાત વયાપક ભૂવરકા પર સથાપીનરે સરજાિરે 
છરે. તરેરાં તરેની દલીલો અનરે િાકછટા ડ્રારૅહટક રૉનોલૉગરાં વિિાદ કરતા પાત્રાં 
િોય તરેિી સચોટ છરે. છરેિટરે તરે ‘તરારા િહર સઘળરે રરે  અરારા એક સથળરે/તરો 
રીઝો ચાંદરણરે કરે અરો ચનદ્ર રળ્રે’ એિી રરયોવકતથી નાટ્યાતરક પલટો લાિરે છરે. 
એ રીતરે કાવયરાં કવિથી વભન્ન ભૂવરકા પર ઊભરેલી ગોપી ડ્રારૅહટક રૉનોલૉગની 
રચનાનો અણસાર આપરે છરે. કવિ પોતરે તરે પ્રકારના રચનાવિધાન વિશરે સિરેજ પણ 
સભાન નથી.

કાવયના સંભારનરે ઊવર્મપ્રણીત કથનરાં બાંધીનરે ધારી અસર ઉતપન્ન કરિાનો 
કીવરયો ‘ગોવિંદ-ગરન’ કાવયરાં અજરાિરેલો જોિા રળરે છરે. એ કૃવત નરવસંિ-
ના નારરે ચડરેલી, પણ તરે રાટરે પૂરતો આધાર રળતો નથી. રધયરાવત્એ સૂયયોદય 
અનરે નારીકંુજરની વિભાિના રાવર્મક પણ ઊવર્મરવસત સંિાદો અનરે એ સિ્મનું દૃઢ 
વનબંધન એ કૃવતનરે રસદૃવટિએ તરેર રૂપવિધાનની દૃવટિએ અનરેરંુ આકષ્મણ બક્રે છરે.

એ રીતરે રધયકાલીન કવિઓરાં રૂપવિધાન કરે સજ ્મનપ્રહક્યા પરતિરે ઓછી 
સભાનતા છરે, પણ સરથ્મ કવિ ઉતિર પહરણાર લાિી શકરે છરે.

વશક્ણ અનરે સંસકૃવતના વિકાસ સાથરે આધુવનક સરય તરફ આિીએ છીએ 
તરેર તરેર ભાષા, છદં, અલંકાર, કલપના, પ્રતીક અનરે અંતગ્મત ઘટકોના સંયોજનની 
જાણકારી પરતિરે ગદ્પદ્થી સજ ્મકોની સંપ્રજ્ઞતા િધતી જતી જોિા રળરે છરે.

નર્મદરે અિા્મચીન ગુજરાતી કવિતાનરે વિષય તરેરજ સિરૂપ પરતિરે રધયકા-
લીન પરંપરાથી રુકત કરી અનરે ઊવર્મકાવય, વનબંધ, નાટક, ચહરત્ િગરેરરે  સિરૂ-
પોનું ડોવળયું બાંધી આપયું. નરવસંિરાિરે પાશ્ાતય ઊવર્મકાવયના બીબારાં કવિતાનરે 
રીતસર ઢાળી આપી. કાનતરે ઉતકૃટિ ભાષાકર્મ દ્ારા કથન અનરે ઊવર્મની ચરક 
આપીનરે ગુજરાતી કવિતાનરે ખંડકાવયનું નિું કલાસિરૂપ બક્યું અનરે ‘સાગર નરે શશી’ 
જ રેિો ઊવર્મકાવયનો સિાુંગસુંદર નરૂનો આપયો. નિાનાલાલરે કલપના અનરે ઊવર્મનાં 
ઉન્નત શૃંગો સર કરરે  તરેિી, વિવિધ ભાિ અનરે વિષયનરે રરાડતી અલંકારસરૃદ્ધ 
ઊવર્મકવિતાનું રરણીય રૂપવિધાન કરી બતાવયું. ઠાકોરરે  તરેનરે સરપ્રરાણ ઘટકોરાં 
બાંધીનરે સુઘટ્ટ પોતિાળી આકૃવત બક્ી, ઉરાશંકર-સુંદરરરે વિષયિસતુ (content) 
અનરે સિરૂપ(form)નું સારંજસય સાધી આપતી ગંભીર વચનતનાતરક ધિવનપ્રધાન 
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અગરેય રચનાઓની સાથરે સુંદર લય હિલ્લોળિાળાં ગીતો આપીનરે આગલી પરેઢીનું 
સાતતય સાચવયું છરે.

અનુ-ગાંધીયુગરાં કવિતા સરાજાવભરુખ રટીનરે સૌનદયા્મવભરુખ બનિા 
રથરે છરે. પ્રિલાદ પારરેખ તરેના અગ્ણી. અિીંથી સૂક્રદશ્મન અનરે નાજુક સંિરે-
દનની ગૂંથણી શરૂ થાય છરે. રાજ રેનદ્ર શાિ તરેનરે કણ્મ-રંજુલ લયરાં રિસયરય 
સપશ્મ આપરે છરે અનરે વનરંજન ભગત પ્રિાલદ્ીપ રચનાઓરાં યંત્િૈજ્ઞાવનક પ્રભાિ 
દશા્મિતી નગરસંસકૃવતનું વબંબ ઉપસાિરે છરે. કવિતારાં પ્રવતરૂપ (image) અનરે પ્ર-
તીક(symbol)નો રહિરા કરતી આધુવનકતાનો આવિષ્કાર વનરંજનની કવિતારાં 
ધયાન ખેંચરે છરે. સૌનદય્મલક્ી કવિતારાં કરેટલું િૈવિધયપૂણ્મ ભાિસંકુલ િોઈ શકરે તરેનું 
દૃટિાનત વપ્રયકાનત રવણયારની કવિતા છરે. િસરુખ પાઠક અનરે નવલન રાિળ લય, 
પ્રાસ, પ્રતીક અનરે કૌંસની તરકીબથી કવિતાનરે કાનથી અનરે આંખથી પરાય તરેિો 
આકાર આપિાનો પ્રયતન કરરે  છરે. ઉશનસ્ અનરે જયનત પાઠક આ બધારાં જુદા 
તરી આિરે છરે. ઉશનસની વિવશટિતા પ્રકૃવતની અનરે િતનની, તરેર જ તૃણના ગ્િ 
પૃથિી અનરે વિશ્વના ચિરેરા પર દરેખાતી આહદરતાનો તાજગીભયયો રસ ચખાડતી 
િરેગીલી છદંોબદ્ધ રચનાઓરાં જોિા રળરે છરે. પાઠકરાં વિસરયવરવશ્ત વિષાદ છરે. 
સબળ કલપનો, ગદ્લયનો વિવનયોગ અનરે કલાકસબ પરતિરે આધુવનકતાની છાપ 
ઉપસાિતા પાઠક બાની, છદંોલય અનરે જીિનદૃવટિ પરતિરે તરેરનાથી તદ્ન વભન્ન છરે. 
નગરસંસકૃવત અનરે આધુવનક યુગચરેતનાની હરકતતા િગરેરરે  સંિરેદના િરીનદ્ર દિરે અનરે 
સુરરેશ દલાલની કવિતારાં ઊતરરેલી છરે. પરંતુ બંનરેની પ્રકૃવત સૌનદય્મદશશી આવસતકો-
ની છરે. આધુવનકતાનરે અવતકારરીનરે િરીનદ્રનો પરંપરાવપ્રય રોરૅવનટક વરજાજ રાથું 
ઊંચકરે છરે. સુરરેશ દલાલ રૂપરચનાની દૃવટિએ સભાન કલાકાર છરે.

સુરરેશ જોષીના આગરન સાથરે રૂપરચનાની પ્રહક્યા અનરે તરેનરે વિશરેના અવભગ-
રરાં રોટો ફરેરફાર થયો. તરેરણરે શુદ્ધ સૌનદય્મપરક આકૃવતની હિરાયત કરતો નૂતન 
કલાિાદ પ્રગટાવયો. સાહિતયકલાની સિાયતિતા, રૂલયવનપરેક્ સાહિતયસજ ્મન, સા-
હિતયસજ ્મન દ્ારા રૂલયવનરા્મણ, સજ ્મકનો શબદ, રૂપવનવર્મવત, કવિકર્મ દ્ારા સિરૂપ 
અનરે સંભારનું એકતિ, ઘટનાતતિનું વિગલન એર અનરેક બાબતોની પુન: પુન: 
ચચા્મ કરીનરે તરેરણરે સાહિતયરાં આધુવનકતા રાટરે વજકર કરરેલી. તરે પૈકી રૂપવનવર્મવત 
વિશરે તરેરણરે રજૂ કરરેલી વિચારણા વિશરેષ રિતિની છરે. તરેરાં તરેણરે કવિકર્મ ઉપર 
વિશરેષ ભાર રૂકરેલો છરે. સુરરેશ જોષીનરે રતરે કવિકર્મ એટલરે પરંપહરત ખયાલ રુજબ 
વચંતન, ભાષા, છદં, અલંકાર આહદની કરેિળ એકતા (unity) નહિ, પણ ભાષા, 
પ્રતીક, છદં, લય આહદનું એિું સંવિધાન જ રે વિષયરૂપ સારગ્ીનું કાવયરાં રૂપાંતર 
કરીનરે એક અપૂિ્મ રચના તરીકરે વનરા્મણ કરરે . વિષયિસતુનું રિતિ નથી. ગરરે તરેિો 
તુચછ વિષય પણ યોગય કવિકર્મ દ્ારા રૂપવનવર્મવત પારરે તો ઉદાતિ બનરે એર તરેરનું 
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પ્રવતપાદન છરે. તરેઓ કિરે છરે, ‘જ્ઞાનગત સતયો તો ગોચર છરે જ, એનરે પ્રગટ કરિારાં 
કલાનો વિશરેષ રિરેતો નથી. કલાનો વિશરેષ રૂપવિધાનરાં છરે, નિવનરા્મણરાં છરે.’ 
સુરરેશ જોષીની વિચારણારાં રૂપવનવર્મવત અંવતર લક્ય (last word) છરે.

તરેરનરે રતરે ભાષા કથનનું નિીં પણ સજ ્મનપ્રહક્યાનું રાધયર બનરે છરે. પ્રતીકો, 
કલપનો, શબદરેશબદના સંબંધો, તરેરાંથી ઉતપન્ન થતા લયવિિતયો, કાકુઓ િગરેરરે  આ 
રૂપવનરા્મણની રસસારગ્ી છરે. એ બધાંરાં સંિરેદન ઓગળીનરે એક એિી આકૃવત 
ઊપસરે છરે કરે તરેરાંથી અનરેક સંકરેતો સફુરીનરે આપણા વચતિનરે અપહરરરેય અિકાશરાં 
લઈ જાય. એ દૃવટિએ કવિનો શબદ જવમપંગ બોડ્મની ગરજ સારરે  છરે. તરેના અનરેકવિધ 
ધિવન વિશાળ અનુભિવિશ્વનું દશ્મન કરાિરે છરે. કવિકર્મથી શબદ તરેના વયાિિાહરક 
સંદભ્મથી રુકત બનરે છરે, અનરે ભાષાનું નિું રૂપવિધાન સધાય છરે એર તરેરનું પ્રવત-
પાદન છરે.

રૂઢ પદ્ધવતના અથ્મઘટનનરે સુરરેશભાઈની કાવયવિચારણારાં સથાન નથી. તરે કિરે 
છરે : ‘કાવયનો અથ્મ તરે તો કાવયસરસત જ છરે. એ એના અંશરાં નથી, પણ કાવયરાં 
સિ્મત્ છરે. કાવયરાં form થી content નું પૂરરેપૂરંુ વનગરણ થાય છરે, નરે કવિએ રચરેલું 
એ અપૂિ્મ રૂપ, કવિનું એ અનોખું સંવિધાન, કાવયનો સાચો અથ્મ છરે.

ટૂકંી િાતા્મની રૂપરચના વિશરે પણ તરેરનું એ જ રંતવય છરે. ઘટનાનરે વયંજના 
અનરે પ્રતીક દ્ારા જ રેટલી ઓગાળી શકાય તરેટલું સારંુ. કાવયની રાફક ટૂકંી િાતા્મરાં 
પણ િાસતવિકતાનું કલારાં રૂપાનતર ભાષાના રાધયર દ્ારા સાધી શકાય.

નિલકથાની િાત કરતાં પણ તરેઓ તરેરાં સજ ્મનથી ઇતર કોઈ િરેતુ ન િોિો 
જોઈએ, સજ ્મનપ્રહક્યારાં રસાનુભિ રાટરે તાદાતમયપૂિ્મકની તટસથતા સધાિી જોઈએ, 
પાત્ નરે પાત્સંવિધાન રસનો વિષય બનિાં ઘટરે, ઘટનાનરે આછી બનાિીનરે પ્રતીકની 
કક્ાએ લઈ જાય તો જ લરેખકરે તરેનરે છાપાળિી ભૂવરકા પરથી સાહિવતયક ભૂવરકા 
પર સથાપી ગણાય, િાસતવિકતાનરે ઓગાળરે તરેિા સરથ્મ પ્રતીક વિના સજ ્મનવયાપાર 
વયથ્મ છરે અનરે સારગ્ીનરે આધારરે  નહિ પણ સિરૂપનરે આધારરે  કલાકૃવત જીિરે છરે એર 
તરેરણરે પુન: પુન: પ્રવતપાદન કયુું છરે.

આર નર્મદથી સુરરેશ જોષી સુધી આિતાં ગુજરાતી સાહિતયરાં સજ ્મનપ્ર-
હક્યા અથિા રૂપરચના પરતિરે ધયાનપાત્ પ્રગવત થઈ છરે. સુરરેશ જોષીએ પોતાની 
વિચારણાના ઉદાિરણરૂપ ટૂકંી િાતા્મ, કવિતા અનરે નિલકથાના પ્રયોગો કયા્મ છરે. 
પરંતુ તરેનરે અરુક અપિાદો બાદ કરતાં સરકાલીન સજ ્મકોનું જોઈએ તરેટલું સરથ્મન 
રળ્ું નથી. સુરરેશભાઈનરે અનુસરીનરે શ્ીકાનત શાિ (‘અસતી’) અનરે રુકુનદ પરીખ 
(‘રિાવભવનષ્ક્રણ’) શુદ્ધ કલાનરે લક્તી કલપનોની ભરરારિાળી ‘સાઇકોલૉવજકલ 
હડસટનસ’ના પાટા પર દોડતી અનરે ઘટનાનરે પ્રતીક નરે વયંજનારાં ઓગાળી દરેતી નિ-
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લકથાના પ્રયોગ કરરે  છરે. પણ તરે પ્રકારનું રૂપવિધાન પ્રચવલત થયું નથી. ચનદ્રકાનત 
બક્ી, રધુ રાય અનરે રાધરેશયાર િસતુના તાણાિાણા આધુવનક સંિરેદનાનરે ગૂંથીનરે 
કથન કરરે  છરે તરેથી તરેરની નિલકથાઓ(અનુક્રરે ‘પૅરરે વલવસસ’, ‘ચિરેરા’ અનરે ‘ફરેરો’)
નરે વિશરેષ પ્રશંસા રળી છરે. સંભારનું સિરૂપરાં વનગરણ એ આધુવનક રૂપરચનારીવત 
સુરરેશ જોષીની િયાતીરાં જ સિીકાર પારી નથી.

છરેલ્લા દાયકા દરવરધયાન વિષયિસતુ (content) અનરે રૂપરચના (એટલરે કરે 
ભાષા, પ્રતીક, અલંકાર નરે ઉપકરણોના વિવનયોગ દ્ારા કલાતરક સંયોજન)ની 
સરતુલા જાળિિાના પ્રયાસ રૂપરે વિવિધ લરેખકો નિલકથા અનરે નિવલકાઓની 
રચના સરકાલીન સરાજનું પ્રવતવબંબ પાડતા િોય તરેર કરરે  છરે. સિરૂપરાં એકતિ 
પારતી સારગ્ી િસતુ, પાત્, કથન, િણ્મન આહદ ઘટકોનું પ્રરાણસર સંયોજન કરીનરે 
િત્મરાન િાતા્મલરેખકો સાહિવતયક ધોરણ અનરે લોકવપ્રયતાનો સરનિય કરતાં દરેખાય 
છરે. તરેરાં નિા પ્રયોગનો ઉતસાિ કરે જૂનાના ખંડન રાટરેનો વિદ્રોિી જુસસો દરેખાતો 
નથી. આથી છઠ્ા અનરે સાતરા દાયકારાં સાહિતયસજ ્મકોએ શુદ્ધ કલાની હદશારાં 
પગલું રાંડરેલું અનરે નિા રૂપરચનાના પ્રયોગોનરે િરેગ રળરેલો તરે આઠરા અનરે નિરા 
દાયકા દરવરયાન રંદ પડી ગયરેલો દરેખાય છરે.

દૃશયશ્ાવય રાધયરોનો પ્રસાર િધતાં પુસતકો િાંચિાની િૃવતિ ઘટિા લાગી 
છરે. કવિતા અનરે નાટક બોલાતી ભાષાના શબદો પર નભરે છરે, નિલકથા રુખયતિરે 
વલવખત શબદ પર ચાલરે છરે. રુદ્રણયંત્ના યુગરાં કાવયનાટકની કલાઓનરે નિલક-
થાએ પાછળ પાડી દીધી િતી. આજ રે નિલકથાની અિદશા છરે. પિરેલાં રાજકીય 
કરે સારાવજક પ્રશ્નોનું વિશ્રેષણ નિલકથા કરતી. આજ રે એ કાર િત્મરાનપત્ કરરે  
છરે. છરેલ્લા દસકા દરવરધયાન રૂપરચનાની દૃવટિએ કવિતા અનરે નાટકના કરતાં 
નિલકથાનો રૃતયુદર િયો છરે તરેનું એક કારણ તરેનરે રાટરે આ રીતરે ઊભો થયરેલો 
શૂનયાિકાશ છરે. નિલકથાએ જીિિું િશરે તો તરેણરે કાયાકલપ કરીનરે નિી સાહિવતયક 
રૂલયિતિાિાળું સિરૂપ વિકસાિિું પડશરે એર લાગરે છરે. નાટક પણ જૂની વપકચર-ફ્રેર 
રંગભૂવરરાંથી બિાર આિીનરે ભાિકનરે સિભાગી બનાિિા ‘બનનતી’ જ રેિા પ્રયો-
ગોરાં રાચરે છરે. વનબંધનું સથાન રરે હડયો-િાતા્મલાપ અનરે એકાંકીનું સથાન ટરેવલવિઝન 
લઈ રહ્ું છરે.

આ સિવેક્ણ દશા્મિરે છરે કરે અદ્તન સાહિતય-સજ ્મકની સારરે રોટો પડકાર 
ઊભો છરે. લોકરાધયરોની સારરે સાહિતયસિરૂપોએ ટકિું િશરે તો લરેખકોએ નિાં 
પહરરાણો(dimensions)રાં વિસતરતી નિી નિી રચનાઓ અનરે તરેનરે અનુરૂપ સજ ્મ-
નપ્રહક્યાના પ્રયોગ કરિા પડશરે.

દૃશયશ્ાવય રાધયરોનો પ્રભાિ િધિા છતાં િાંચયા વિના ચાલિાનું નથી અનરે 
સાહિતયરવસક િગ્મની પલટાતી અવભરુવચનરે અનુરૂપ સાહિતયસજ ્મન પણ થતું જ 
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રિરેિાનું છરે. ભવિષ્યરાં ગુજરાતી કવિતા કરે નિલકથાનો પ્રિાિ કઈ બાજુ િળશરે 
અનરે કયંુ સિરૂપ વિશરેષ પ્રચવલત થશરે તરેની આગાિી કરી શકાય નિીં. પણ શબદની 
સાથરે કાર પાડનાર સજ ્મક કલાકારની સજ ્મનપ્રિૃવતિ ગરરે તરેટલા પ્રતયિાયો આિરે 
છતાં અટકિાની નથી. એ દૃવટિએ સાહિતયરાં નિી નિી રૂપરચનાની અનરેકવિધ 
શકયતાઓ રિરેલી છરે એર કિી શકાય.

(‘શબદ અનરે સંસકૃવત’રાંથી)3

²

3.નર્મદ સાહિતય સભાના ઉપક્રરે તા. 28 નિરેમબર, 1993ના રોજ સૂરતરાં આપરેલું પ્રો. વિષ્ણપ્ર-
સાદ વત્િરેદી સરૃવત વયાખયાન
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રાણસની શબદ સાથરેની સગાઈ સંસકૃવત જ રેટલી જૂની છરે. તરેનરે શબદોચચારની 
પ્રરેરણા થઈ એનરે સંસકૃવતનું પિરેલું સોપાન કિીએ તો ખોટુ ંનથી. શબદનરે રાણસની 
ચરેતના સાથરે અવત ગાઢ સંબંધ છરે. અવભવયવકતની પિરેલી રોકળાશ રાણસનરે 
શબદરે આપી. જીિનનો અથ્મ તરેનરે કદાચ સૌપ્રથર શબદરે જ પ્રતીત કરાવયો િશરે. 
પોતાનરે થતાં અનરેક ઊધિ્મ, ભવય, કરુણ અનરે સુખદ સંિરેદનો શબદબદ્ધ કરીનરે 
રાણસરે જીિનની સાથ્મકતાનો અનરે તરેના ખરા આનંદનો અનુભિ કયયો. િિી જતા 
જીિનની અનરેક ક્ણોનરે શબદરાં કંડારીનરે રાણસરે નશ્વરતાની એબનરે ભૂંસિાનો પ્રય-
તન કયયો. અરર થિાની ઝંખનાએ પ્રરેર, પરાક્ર, દરેશભવકત અનરે પ્રભુભવકત તરફ 
તરેનરે પ્રરેયયો, તરેર આતરાવભવયવકત તરફ પણ પ્રરેયયો એર કિી શકાય. રૃતયુના ભાનરે 
જીિનનરે સલૂણં નરે આનંદપૂણ્મ બનાિિા તરફ તરેનરે ગવત કરતો રાખયો, તરેર તરેની 
સજ ્મનપ્રિૃવતિની પાછળ પણ જીિનનું નિીં તરેટલું રૃતયુનું ભાન કારણભૂત છરે એર 
કોઈ કિરે તો ના કિી શકાશરે ? આર રાણસનરે જીિનરાંથી શબદ જડ્ો, શબદરાં 
તરેણરે જીિનનરે બાંધયું અનરે શબદની પાર રિરેલા ‘કશાક’નો ખયાલ પણ તરેણરે શબદ 
દ્ારા જ લીધો, તરે રનુષ્યની ઉતક્ાંવતનો એક અવિસરરણીય ચરતકાર નથી શું ?

સાહિતયનો પ્રિાિ નદીના પ્રિાિ જ રેિો છરે. જીિનના પિાડરાંથી નીકળીનરે 
એ ચૈતનયના રિાસાગર ભણી દોડી રહ્ો છરે. નદીના પ્રિાિરાં પિાડનાં િનોરાં 
લાગરેલા દિનું, હકનારા ઉપરની સરૃવદ્ધનું અનરે ઉપરના વિરાટ ગગનનું પ્રવતવબંબ 
વઝલાય છરે. તરેિું જ સાહિતયનું છરે. તરેના પ્રિાિરાં સજ ્મક કલાકારનાં તીવ્ર સંિરેદનો 
4. એક જ સરયપટ પર સાહિતયનાં અનરેક િિરેણ એકસાથરે િિરેતાં િોય છરે. તરેરાં કરેટલાંક 
જૂનાંના સાતતયરૂપ િોય છરે, તો કરેટલાંક તદ્ન નિો અવભગર, નિી દૃવટિ અનરે નિાં વિચા-
રિલણ લઈનરે આિતાં િોય છરે. બધાં એક જ સરયના પ્રિાિરાં િોિાથી સરકાલીન પ્રિાિ 
(contemporary) કિરેિાય છરે, પણ સરકાલીન િોય તરે બધાંનરે આધુવનક (modern) કિી શકાય 
નિીં. દૃવટિ કરે શૈલીનો નિો િળાંક દશા્મિતા સાહિતયનરે જ આધુવનક કિી શકાય. પ્રસતુત વિષયનો 
વિચાર કરતી િખતરે આ પ્રકારની આધુવનકતાનરે જ લક્રાં રાખી છરે એ સપટિ કરિું જોઈએ.
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અનરે રંગબરેરંગી સિપનોની સાથરે સરકાલીન સરાજની વસથવતનું વચત્ વઝલાય છરે. 
સરયના વિવિધ તબક્કા અનુસાર એક વચત્ આછુ ંતો બીજુ ંઘરેરંુ એ રીતરે તરેરાં 
ફરેરફાર જોિા રળરે છરે. જરાનરે જરાનરે પ્રગટ થતા શબદની વશલારાં રનુષ્ય અનરે 
તરેની સંસકૃવતની વિવભન્ન છબીઓ (images) આકૃત થઈનરે ઊપસી આિરે છરે.

ગુજરાતી સાહિતયની િાત કરીએ તો તરેરાંથી પ્રતયરેક યુગના સંદભ્મરાં વિવશટિ 
ગણાય તરેિી રાણસની છબી ઊપસી આિતી દરેખાશરે. રધયકાલીન સાહિતયરાંથી 
ધર્મ નરે ઈશ્વરના સરરણરાં જીિનનું સાથ્મકય જોતો પાપભીરુ િૈષ્ણિજન ઊભો 
થતો દરેખાશરે, તો નર્મદયુગરાંથી સરાજાવભરુખ સુધારાપ્રરેરી યોદ્ધો ઊપસી આિતો 
જણાશરે. પંહડતયુગરાંથી સરસિતીચંદ્ર જ રેિા વિદ્ાવયાસંગી સિદરેશિતસલ વચંતકની 
છબી ઊભી થતી દરેખાશરે, તો ગાંધીયુગના સાહિતયરાંથી ‘ભારરેલો અવનિ’ના રુ-
દ્રદતિ જ રેિો, સતય, અહિંસા નરે શાંવતનો સંદરેશ આપતો સંત એકંદર આકાર લરેતો 
જણાશરે. એ રીતરે આધુવનક સાહિતયરાંથી રાણસની કરેિી છબી ઊપસરે છરે ? એનો 
ચિરેરોરિોરો કરેિો છરે? કયા સંસકારથી એનું વયવકતતિ બંધાયરેલું છરે ? એની દૃવટિ 
કયાં રંડાયરેલી છરે ? – એિા પ્રશ્નો છરેલ્લા બરે દાયકારાં રુખયતિરે ગુજરાતી કવિતાના 
થયરેલ ખરેડાણનરે અનુલક્ીનરે સફુરરે .

જીિનથી થાકરેલા, િારરેલા, વનરાશાની ખીણરાં ઊતરી પડરેલા રાણસનો 
વનસતરેજ ચિરેરો આધુવનક કવિના શબદરાંથી ઊપસી આિતો દરેખાય છરે. આધુવન-
કોના અગ્ણી સુરરેશ જોષી5 તરેનો પહરચય આપતાં કિરે છરે :

‘પરેલરે ખૂણરે દરેખાય છરે અંધારારાં તરનરે કશું ?

અંધારના કો વપંડ શું ?

િા, એ જ છુ,ં િંુ  –

(િંુ ? અરરે  શાનરે કિંુ કરે એ જ છુ ંિંુ ?

        કાવતલ ઠડંીરાં પડ્ું ઢગલો થઈ કો’ કૂતરંુ,

        રાવલક જ રેનું કોઈ ના એિું પડ્ું કો’ પોટલું.)’

(‘અરારંુ ઘર’, પૃ.1., પ્રતયંચા)

તરેની આંખોરાં ઊંડો વિષાદ દરેખાય છરે. તરેના રુખરાંથી વન:શ્વાસ ઉપર વન:-

5. હિનદી સાહિતયરાં પણ આધુવનક અવસતતિિાદી કવિતાની સરેર ચાલરે છરે. તરેરાં પણ આપણા 
કવિઓની સાથરે રૂકી શકાય તરેિા ઉદગારો જોઈ શકાય છરે. જુઓ લક્રીકાનત િરા્મના ઉદગાર :

‘ઔર રૈં કરેિલ અવસતતિિીન વનજી્મિ રરી-સા વપરાવરડ કી
પતોંરેં દઉનાયા િુઆ-સા લગતા િંુ.’

(અિીં ઉદ્ધતૃ હિનદી પંવકતઓ ‘આલોચના’, ત્ૈરાવસકના એવપ્રલ-જૂન 1969ના અંકરાંના શ્ી 
રારવિલાસ શરા્મના ‘અવસતતિિાદ ઔર નઈ કવિતા’ એ લરેખરાંથી સાભાર લીધરેલ છરે.)
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શ્વાસ નીકળ્રે જાય છરે. િસરુખ પટરેલ (શૂનયમ્) તો એ વન:શ્વાસના પિ્મતનો રિરેલ 
ચણરે છરે. એ શું કિરે છરે ?

‘િંુ વન:શ્વાસના પિ્મતોનો

રિરેલ ચણી

એના એ સિુ પટનરે

રૌનની કાતર િડરે ચીરી નાખી

એરના શબનરે

ઘુિડની આંખરાં બરેઠરેલ અંધકારનરે

સોંપી આિું છુ.ં’

(‘રૌન અનરે શબદ’, પૃ. 2)

રાણસના રુખ પર લાચારી અનરે ભયત્સતતા િાંચી શકય છરે. તરેના પગ 
નીચરેથી ધરતી ખસી જતી િોય એિી વનરાધારતા તરેના ચિરેરા પર દરેખાય છરે. 
ખરંુ પૂછો તો તરેનો ચિરેરો જ નથી. આ રાનિી વયવકતતિ જ ગુરાિી બરેઠરેલો છરે. 
વયવકતતિિીન વયવકતતા એ જ તરેની વિવશટિતા છરે. જ્યોવતષ જાની આનો એકરાર 
કરતાં કિરે છરે :

‘વચક્કાર બસરાં બરેઠરેલા

સૌના ચિરેરા ખૂંચિાઈ

ગયા છરે..........

ઘરેરી િળ્ા છરે બસનરે

નંબર લગાિરેલા પાડા.

વચક્કાર બસરાં

એ ચિરેરા રરેળિિાની જ પડાપડી છરે.’

(‘ફીણની દીિાલો’, કાવય નં. 21)

‘િતાશ થિા કરતાં રૂરખ થિાનું’ રાણસ પસંદ કરરે , પણ તરે એના િાથની 
િાત નથી એર લાભશંકર ઠાકર કિરે છરે. એનાથી આગળ િધીનરે એ એની લાચારી 
પ્રગટ કરરે  છરે :

‘કશું જ રારા િાથરાં નથી.

રારા િાથ પણ રારા િાથરાં નથી.’

(‘રાણસની િાત’, પૃ. 32)
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પોતાની કરજોરીના તીવ્ર ભાનથી6 એ પીડાય છરે. રિરેશ દિરે તરેનું સંિરેદન 
વયકત કરતાં કિરે છરે :

‘વિષણણતાની ચાદર ઓઢીનરે

કયાં સુધી બરેસાશરે, સનરેિા –

તારા રકબરા પર ?

રૌનના પેંતરા િિરે સિરેિાતા નથી.

એક કાળ રરેઘરે ચંદ્રનરે ઢાંકી દીધો છરે.

નરે આ િાથ કાપીનરે િાિી દીધા બાજુના કયારારાં.

પગ િિરે ચૂલારાં સંકોરી શકાશરે.’

(‘બીજો સૂય્મ’, પૃ. 2)

રૃતયુનો ભય તરેના અવસતતિનરે ચારરે  કોરથી ફોલી ખાય છરે7. ઉપરના 
ઉદગારોના અનુસંધાનરાં રિરેશ દિરે કિરે છરે :

‘એ અજ્ઞાત પશુની આંખો રારા પર રંડાઈ છરે.

........તૂટી પડશરે

કાળજાનરે ફોલી ખાશરે

........હૃદય ચાિી જશરે.’

અવનલ જોશી વિદ્ધ સિરરે  કિરે છરે :

‘િંુ ચીસ પાડી ઊઠુ ંછું

પણ રારી ચીસ એના ભોહરંગ ઉદરરાંથી

પિનના બારીક રજકણો સુધી પિોંચરે તરેર નથી.

એટલરે લાચાર વસથવતરાં

િંુ રૃતયુ ભણી ખેંચાઉં છુ ંધીરરે.....ધીરરે.....

6.    જુઓ જગદીશ ચતુિવેદીના આ ઉદગારો :
      ‘બુઝરે બલબોં કી કતાર-સી હટરકીઓંકી ટોલી
      નપુંસકોંકા િુજૂર.’
7.    વગરજાકુરાર રાથુરના આ ઉદગારો જુઓ :
      ‘રરેરા કટા િુઆ વસર
      પાતાલરાજ-સા
      અપનરે િી કબનધ કા વિવક્પ્ત નૃતય દરેખતા િૈ
      દરેખતા િૈ
      ઔર રવનંગ કૌરરેણટ્રી કરતા જાતા િૈ.’
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િંુ બદ્ધ છુ.ં

િંુ અંધ છુ.ં

િંુ ગંધ છું

ચાકીરાં ધરબરેલા પોટાશની.’

(‘ગૅસ ચૅમબર’, ‘કૃવત’–ઑગસટ 1969)

રૃતયુના ફાંસલારાંથી નથી તરેનરે ધર્મ બચાિી શકરે તરેર, કરે નથી ઈશ્વર ઉપરની 
શ્દ્ધા. એ બંનરે તરેનરે પોકળ લાગરે છરે. પ્રરેર, દયા, પરોપકાર નરે શિાદતનું તરેનરે રન 
કશું રૂલય રહ્ું નથી. એ બધા અથ્મિીન શબદો છરે એર તરેનું કિરેિું છરે. નાવસતકતાના 
વનઘૃ્મણ અનરે વિસતીણ્મ પંથ પર આજનો રાનિી પ્રિાસ ખરેડી રહ્ો છરે. રિરેનદ્ર અરીન 
પોતાના સરકાલીનોની િતી ઈશ્વરનું અિસાન જાિરેર કરરે  છરે. સિાથ્મ, દંભ, અિંતા, 
દ્ રેષ, ઇતયાહદનરે કારણરે સતય પર ચડરેલા ર્રનું વનરસન કરિા આજનો રાણસ 
નીકળી પડ્ો છરે. એ વનર્ાુંવતની િરેદના તરેના અંગરેઅંગરાંથી ઝરરે  છરે. વસતાંશુ યશ-
શ્ંદ્ર એનરે વિવશટિ રીતરે રજૂ કરરે  છરે :

‘કદાચ

િરસો પછી આિનારી આપણાં સંતાનોની પરેઢી

(ઍટર બૉમબ નિીં ફાટ્યો િોય તોય)

બિરેરી, આંધળી,

નાકકટ્ટી અનરે િધારારાં ખાસ તો

રૂંગી રૂંગી જનરશરે.

-જો િંુ એકલો એકલો કવિતા ના લખું તો.’

(‘યા િોર’ અંક 2)

ર્રનું વનરસન થતાં તરેનરે સરજાય છરે કરે જીિનનો કશો અથ્મ નથી. તરેની 
યોજના અથ્મિીન છરે. લાભશંકર ઠાકર બત્ીસ િષ્મના રૌન પછી ‘રાણસ રાણસ જ 
છરે અનરે તરેથી તરે કશું જ નથી’ એ વનણ્મય પર આિરે છરે. િળી જીિનનું િાહિયાતપણં8 
વયકત કરતાં કિરે છરે :

‘બબડતું બોર િરેચરે શિરેર આખું

8.    એક હિનદી કવિ કિરે છરે :                    બીજા એક કવિ કિરે છરે :
      ‘સડકેં ચાબુક-સી ઊછલતી િૈં               ક્ણ-ભર બાદ ઊઠકર યિ સડક
      રૈદાન પૈંટ ઝાડ કર                          ઉસ રરેત પર બૈઠરેગી,
      ઊઠ ખડરે                                     તટ પર ખડી િોગી,
      િોતરે િૈં .’                                     જાનરે કયા સોચરેગી, હફર ડબૂ જાયગી.’
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શિરેર પાંખું

પાંખ

એકરે એકની ફફડ્ાં કરરે  છરે પાંખ,

શી થરકયાં કરરે  છરે આંખ !

રેં પથથરોનરે ઊડતા જોયા િતા

નરે પંખીઓનરે બૂડતાં જોયાં િતાં.’

(‘રમયઘોષા’, પૃ. 71)

રાિણપુત્ ઇનદ્રવજતના દરેિરાંથી કપાઈ ગયરેલા િાથની રાફક આજની 
કવિતારાં દરેખાતો રાનિી સરાજથી કપાઈનરે સહૃદયો સરક્ આિી પડ્ો િોય 
એિું લાગરે છરે. એનું વયવકતતિ વછન્નવભન્ન થયરેલું છરે. સુશીલા ઝિરેરી આ વછન્નવભ-
ન્નતા દશા્મિતાં કિરે છરે :

‘કયાંક ટકરાઈનરે

દપ્મણના થઈ ગયરેલા 

અનરેક ટકુડાઓ જ રેિું

રારંુ સિરૂપ વછન્નવભન્ન છરે.’9

(‘ટકુડારાં િંુ,’, ‘િૈશાખી’ િષ્મ 1, અંક 4)

જ્યોવતષ જાની આ વિભકતતાનરે  િાસતવિકતાના હિંસક સપશ્મ સાથરે જોડતાં 
કિરે છરે :

‘રોરરે રોરરાં ક્ણરે ક્ણરે પ્રગટતાં હિંસક પશુઓ

રારી ઉપર ત્ાટકી પડી તીણા નિોર નરે તીણા દાંતથી

રનરે જ ભક્ય બનાિી લોિીલુિાણ કરરે  છરે.

કો’ સંજીિનીનો આછરેરો...

આછરેરો સપશ્મ રનરે સતત સજીિન કયા્મ કરરે  છરે.

નથી િંુ હિંસક પશુઓના જનરનરે રોકી શકતો,

નથી િંુ સંજીિનીના અરૃત-કંુભનરે પારી શકતો.’

શૂનયતા અનરે એકલતાથી ઊભી થતી રૂંઝિણ પણ આ વિભકતતાનું જ 
પહરણાર છરે. આજના કવિઓ આ એકલતાની િરેદના ગાતાં થાકયા નથી. હરકતતા, 

9.    વગરજાકુરાર રાથુરનરે પણ દપ્મણરાં જોતાં એિો જ અનુભિ થાય છરે :
      ‘સિસા રરેરી એક દરેિ
       તીન દરેિ િો ગઈ.’
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એકવિધતા અનરે એકલતાનું સંિરેદન10 એ આજના યુગના રાણસની અસહ્ િરેદના 
છરે. રિરેનદ્ર અરીન આની ફહરયાદ કરતાં કિરે છરે :

‘શું શૂનયાિસથા

આજ આ

શ્વાસ જ રે રૂંધતી

આસપાસ છિાઈ !

શું

આિા જ કો પ્રદરેશરે

રનુજનરે

ઠરેલતું િશરે રૃતયુ ?

નરે પિરેલી જ િાર

વજદંગીરાં

આજ રે

કંટાળો રોતનો

આવયો રનરે.’

(‘વિરવત’, પૃ. 8)

એકનો એક ચિરેરો પિરેરી પિરેરીનરે પણ તરેનરે થાક ચડરે છરે. યોસરેફ રરેકિાન 
સૂનકારના સપ્મનો સાિ્મવત્ક અનુભિ િણ્મિતાં કિરે છરે :

‘આસપાસરાં લીલું આછુ ંઘાસ

ઘાસની ટોચ પરરે  તોળાઈ રિરેલી િિા

બધારાં - આંખ ફરરે  તયાં

સૂનકારનો સપ્મ ફરરે  આ.......

કરેિળ સૂંનકારનો સપ્મ.’

(‘સિગત’, પૃ.111)

જીિનપોષક સૂય્મ પણ સપ્મ જ રેિો જ લાગરે છરે, કરેર કરે તરેનાથી જ આ બધી 
િરેદના છરે એર અનુભિ બોલરે છરે. રાધરેશયાર શરા્મના આ ઉદગારો જુઓ :

10.    શ્ીકાનત િરા્મ એકલતાનું સંિરેદન વિવશટિ રીતરે વયકત કરતાં કિરે છરે :
       ‘એક આદરકદ આઈના
        ટટૂતા િૈ વજસરેં એક દૃશય
        રૈં િી િંુ ઉસકા એક નપુંસક નાયક.’
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‘ચંદ્રની કાંચળી કાઢીનરે

કાળોતરી રાત

તારકોનરે ડસતી ઊતરી છરે

અનરે પરોહઢયરે પાસરેની રવસજદરાંથી

રૌલિીના રુખરેથી ફૂટરેલી

બાંગની બંદૂકનો અિાજ સાંભળું-ના સાંભળું

તયાં તો 

7. A. M.

ખટ્ તાળું ખૂલરે

અનરે પ્રકાવશત કાંચવળયાળો

સૂય્મસપ્મ ઘૂસરે !11’

(‘આંસુ અનરે ચાંદરણં’, પૃ. 11)

આ  પૃથિી પર પોતરે અકસરાત આિી ચડ્ો છરે તરેનું ભાન પણ આજના 
રાનિીનરે સપટિ છરે. રાધરેશયાર શરા્મ અવસતતિનું રિસય સરજાિતાં કિરે છરે :

‘‘કો’કથી

બતિી બંધ િોય તોયરે બંધ કરિારાં

‘સિીચ ઑન’ થઈ જાય છરે-જનર !

બતિી ચાલુ િોય તોયરે ચાલુ કરિારાં

‘સિીચ ઑફ થઈ જાય છરે-રરણ !’’

(‘આંસુ અનરે ચાંદરણં’, પૃ. 59)

જનર નરે રરણની િચચરે પોતરે અનરેક િાર રરી ચૂકયાની (કરે આપઘાત કયા્મની) 
િરેદના આજનો રાણસ અનુભિી રહ્ો છરે. વયથ્મતા અનરે વિનાશની રરત એ રરી 
રહ્ો છરે. તરેના રૌનરાં શોષણ, પીડન નરે ક્દંનનો કોલાિલ ભરરેલો છરે. આજના નિી-
નોરાંથી  ભાગયરે જ કોઈ કવિ એિો િશરે જ રેણરે પળરે પળરે વપલાઈ રિરેલા આધુવનક 
રાનિીની આ િરેદનાનરે િાચા આપી ન િોય. જ્યોવતષ જાનીએ રાિણ-રાિણની 
રરત િણ્મિી છરે તરે જ જોઈએ :

‘રારી કીકીઓના દડા તરારરે  ઉછાળી લરેિા.

11.    કૈલાસ બાજપાયી કિરે છરે :
       ‘સૂયા્મકૃવત કેંકડા વખસકતા િૈ
        રાંસકરે બુરાદરે પર !’
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તરારી છાતીનું કોહડયું િંુ િોલિી નાખીશ.

રારા રગજની ભીની-લીસી નસોનરે તરરે ખેંચી કાઢજો.

તરારા રૂંિરે રૂંિાની િોળી િંુ કરીશ.

રારી બરે જાંઘની લીલીછર િરેલ તરરે ઉતરડી નાખજો.

તરારી કરરની કોકડીઓ િંુ ચાિી જઈશ.

લંકારાં રાર પધારરે  એ પિરેલાં તો આપણરે

‘રાિણ રાિણ’ રરી ચૂકયા િોઈશું.’

(‘ફીણની દીિાલો’ પૃ.24)

આહદલ રનસુરી ગઝલકારની રસતીથી રૃતયુનરે સિીકારરે  છરે.

‘તરાર ઉમ્ર રનરે વજદંગીએ લૂંટ્યો છરે,

રરણના િાથરાં પિોંચી િિરે સુરવક્ત છુ.ં’

(‘પગરિ’ પૃ.3૦)

વજદંગીથી િાજ આિરેલ આજના રનુષ્યનરે રોત પછી તરે પોતાનું િોય કરે 
સૂરજનું િોય ખુશીનો પ્રસંગ લાગરે છરે. આહદલ કિરે છરે :

‘આકાશનરે સજાવયું છરે તારાના તોરણરે,

સૂરજનું રોત જાણરે ખુશીનો પ્રસંગ છરે.’

(‘પગરિ’ પૃ.24)

પણ આનાથી ભાગયરે જ તરેનરે આસાએશ થાય છરે. વજદંગી અનરે રૃતયુ બંનરે 
તરેનરે અસહ્ થઈ પડરે છરે. તરેની અકળારણ વયકત કરતાં રવણલાલ દરેસાઈ કિરે છરે :

‘વજદંગી

ત્ાસ ત્ાસ ત્ાસ

રારરે  જીિનના પ્રયતનો છોડી દરેિા જોઈએ.’

(‘રાનરેરી’ પૃ.28)

રૃતયુનો અવત તીવ્ર અનુભિ સૂક્ર કલપનારાં ઉતારીનરે એ કિરે છરે :

‘પાંપણની અંદર રરતા સાપની હિલચાલ શરૂ થાય છરે.

દરેડકો કયારનો ડ્રાઉં ડ્રાઉં કરરે  છરે.’

(‘રાનરેરી’ પૃ.36)

રૃતયુની પ્રહક્યાનું સંિરેદન રવણલાલની કવિતારાં સચોટ ઊતયુું છરે તો રાિજી 
રૃતયુના આભાસનું સંિરેદન વયકત કરરે  છરે. એ કિરે છરે :
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‘રારી આખરે કંકુના સૂરજ આથમયા.....

રારી િરેલ શંગારો િીરા, શગનરે સંકોરો

રરે  અજિાળાં પિરેરીનરે ઊભા શ્વાસ !’

(‘કૃવત’, ઑકટો.1967)

સંસારના સુખની ભીતરરાંથી નીકળીનરે રૃતયુનો નાગ એનરે ડસતો ભાસરે છરે.

‘રણની િચચરે લીલોતરી નરે

  લીલોતરીરાં નાગ

 િરે રા તનરે ડસરે.’

(‘વિશ્વરાનિ’, ઑગસટ, 1968)

પરંપરાના સંસકારરંત્ો કરે સારાવજક રિતિાકાંક્ાઓ િરેદનાથી બંધ થઈ 
ગયરેલી આજના રનુષ્યની િાચાનરે ખોલી શકરે તરેર નથી. રવણલાલ દરેસાઈ કરે રાિજી 
પટરેલ જ રેિા સાચહદલ કવિઓની સંિરેદના જ તરેનરે િાચા આપી શકરે.12 તરાર 
પ્રકારના દંભના પડદા ચીરીનરે નનિ િાસતવિકતાનરે અપનાિિા આજનો રનુષ્ય 
બિાર પડ્ો છરે, પછી ભલરે તરે ગરરે તરેટલું વિરૂપ કરે રુવચઘાતક લાગતું િોય. અલપ-
તાનું ભાન અનરે િરેદનાની સંવિવતિ એ તરેનરે રાટરે િાસતવિકતા છરે. વજદંગી એિી શુષ્ક 
હરકતતાનો અનુભિ કરાિરે છરે કરે કશુંયરે  કરિાનો તરેનરે કંટાળો છરે. એ કંટાળો રરત 
કરતાં કરતાં કોઈનું ખૂન કરિા પણ પ્રરેરરે , તરેનું એનરે દુ:ખ નથી. કશુંયરે લલચાિરે તરેિું 
તરેનરે સંસારરાં દરેખાતું નથી.13 સ્ત્રીનો સપશ્મ તરેનરે િૃવશ્કોના દંશ જ રેિો લાગરે છરે. આનંદ 
કરે શાતાનરે બદલરે સ્ત્રીના શરીર પરથી ‘ચારડી ઉતરડાઈનરે લોિીરાંસના લોચા 
રોળાઈ’ જતા દરેખાય છરે. યંત્ની રાફક તરે જીિી રહ્ો છરે.14 લાભશંકર કિરે છરે તરેર

12.    રારરેશ્વર દયાલ કિરે છરે :
        લગાતાર
        રૈં રર રિા િંુ
        રર રિા િૈ એક સંસાર.’
13.    ‘વજતનરે ચટકદાર ક્ણ આયરે
        વબના બોલરે ચાલરે ચલરે ગયરે
        વજતનરે ચટખારરે -ભરરે  હદન પાયરે
        સબકો િર થોડા-થોડા જૂઠા છોડ ચુકરે.
        કુછ ભી લલચાનરેિાલી ચીજ અબ રિી નિીં.’                    - વગહરજાપ્રસાદ રાથુર
14.    વિજયદરેિ નારાયણ સાિી કિરે છરે :
        ‘જો િૈ 
        ધધક ધધક કર જલ રિા િૈ.
        ઔર જો નિીં િૈ
        િિ ભી ધધક ધધક કર જલ રિા િૈ.’
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‘િિરે રાત્ યંત્નો અિાજ,

પ્રરેર નિીં, પુરાયો છરે પ્રાણ રારો.

કોઈ નથી ત્ાણ

િિરે રાત્ યંત્નો અિાજ

િિરે રાત્ ગવતિીન ગવત.’

(‘રાણસની િાત’ પૃ.23)

રૃતયુથીયરે િસરું નરે ભધયાનક એકવિધ જીિન પશુની રાફક આ રાણસ 
એકલો ખેંચી રહ્ો છરે. જ રેના અંગરેઅંગરાંથી િરેદનાના વ્રણ દૂઝી રહ્ા છરે એિો આ 
રાણસ છરે. સુરરેશ જોષીએ તરેનરે ભીષ્ર અનરે અશ્વતથારાની િરેદના િરેઠતો કહ્ો છરે :15

‘રારા જ તીણાં અવસથની આ બાણશયયાની ઉપર

િંુ સૂતો છુ ંભીષ્ર સાથરે રરે  સદાયરે.

દ્રોણસુતની સાથરે િંુયરે જુગરે જુગરે ભરતો ફરંુ,

દૂઝતા વ્રણની વચરંજીિતા સદા િરેઠ્ા કરંુ.’

(‘પ્રતયંચા’)

આર આધુવનક કવિતારાં પ્રવતવબંવબત થતી રાણસની છબી આપણરે જોઈ. 
સુરરેશ જોષી (‘વછન્નપત્’), રાધરેશયાર શરા્મ (‘ફરેરો’), લાભશંકર ઠાકર (‘અકસરાત’), 
ચંદ્રકાનત બક્ી (‘આકાર’), રધુ રાય (‘ચિરેરા’), રાિજી પટરેલ (‘અશુ્ઘર’) િગરેરરેએ 
નિલકથારાં તરેર જ તરેરાંના કરેટલાકરે ટૂકંી િાતા્મરાં આધુવનક રાણસની િાત કિરેલી 
છરે. ‘એક ઉંદર અનરે જદુનાથ’, ‘ડાયલનાં પંખી’, ‘ઝરેરિું’ િગરેરરે  નાટ્યકૃવતઓરાં પણ 
રાનિવચતિની પ્રિત્મરાન સંવિવતિ(consciousness)નરે ઝીલિાના નોંધપાત્ પ્રયતનો 
થયરેલા છરે. પરંતુ કવિતારાં આધુવનક રાણસનું વયવકતતિ ઝીણિટ અનરે વિગતથી 
વઝલાયું છરે. તરેરાંથી ઊપસતી છબી નાટક, ટૂકંી િાતા્મ કરે નિલકથાથી વભન્ન નથી, 
એટલરે ગદ્રૂપોની વિશરેષ વિગતોનો ટૂકંો વનદવેશ કરીનરે જ પહરવસથવતનું વિશ્રેષણ 
કરિાનો પ્રયતન કરીએ.

15.    રાજા દુબરેએ વયવકત અનરે રાટિ ્રની વસથવત નીચરે રુજબ િણ્મિી છરે, જ રે ગુજરાતી કવિઓની 
‘એ પ્રકારની ઉવકતઓની વનકટ જ છરે :
        સડરે િુએ કરેલરે જસા
        રરેરા અંગ અંગ ગલતા જાતા િૈ...
        િો ગયા સારા કા સારા રાટિ ્ર
        હકસી તિાયફ કરે ઘર ઊતરી જૂતી...
        ઔર જનતા
        જાપાની બબુઆ...’
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કદાચ કોઈ જરાનાના સાહિતયરે રાણસનું આજના જ રેટલું કરુણ અનરે વિરૂપ 
વચત્ ઝીલયું નિીં િોય. િીસરી સદીરાં ત્ીજા દાયકા સુધી પરંપરાપ્રાપ્ત સા-
ચાં-ખોટાં રૂલયોના સથિારાએ રાણસનરે એકંદર શાંવત નરે સિસથતાપૂણ્મ, સંતોષી 
જીિન જીિિારાં સિાય કરી િતી; પણ બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી યુરોપની સંિરેદનશીલ 
પ્રજાનો જીિન વિશરેનો અવભગર રૂળરાંથી બદલાઈ ગયો. તરેનરે ઈશ્વરરાં શ્દ્ધા ન 
રિી. અતીતનું ગૌરિ ન રહ્ું. ભાવિરાં આશા ન રિી. િત્મરાનરાં એ જીિરે છરે તરે 
જ િાસતવિક ઘટના છરે એર તરેનરે પ્રતીત થયું. અવસતતિિાદી વિચારશ્રેણી પ્રચવલત 
થઈ. સાત્્મ અનરે તરેના અનુયાયી કિરે છરે કરે રાણસ આ જડ, એકાકાર નરે અથ્મિીન 
જગતરાં આિી ચડ્ો છરે. જગતનરે જ રે કંઈ અથ્મ કરે રૂલય રળરે છરે તરે એના અવસત-
તિાનુસારી વનણ્મયનું ફળ છરે. રાણસરે રાણસરે આ વનણ્મય જુદા જુદા િોિાથી દરરેક 
જણની દુવનયા પણ જુદી િોય છરે. રાણસનરે વનણ્મયનું સિાતંત્રય રળ્ું છરે તરે એની 
રોટારાં રોટી કઠણાઈ છરે એર આ અવસતતિિાદીઓનું  કિરેિું છરે. જ રે દુવનયા પસંદ 
કરિાની છરે તરે ઘોર હિંસાનું તાંડિ કરી રિી િોિાથી રાણસનરે િતાશા નરે વયથ્મતા 
વસિાય કશાનો અનુભિ કરિાનો રહ્ો નથી. પ્રતયરેક પળરે, કતલખાનરે જતાં ઘરેટાંની 
રાફક એ રૃતયુના રુખરાં વન:સિાય ધકરેલાઈ રહ્ો છરે. ઘરેટાં કરતાંય તરેની બૂરી દશા 
છરે, કરેર કરે તરેનરે તો રૃતયુનું તીવ્ર ભાન છરે.

રોટી કરુણતા તો એ છરે કરે રાણસ ગૌરિ નરે રિતિાના વશખરરેથી ગબડી 
પડ્ો છરે. ઓગણીસરી સદીથી આ અિદશા શરૂ થઈ િતી. ડાવિ્મનના ઉતક્ાવનતના 
વસદ્ધાંતરે વિશ્વના કરેનદ્રરાંથી રાણસનરે ખસરેડી નાખયો. ઈશ્વરની વિભાિના ફુગગાની 
રાફક ફૂટી ગઈ. રોબટ્મ બ્રાઉવનંગરે કહ્ું િતું કરે

God is in His Heaven,
All’s well with the world.

થોરસ િાડશીએ આ વિધાનનરે પડકારતાં કહ્ું કરે આ ઈશ્વરની કરુણા તો ર્ર-
રાત્  છરે, રાણસ ક્રૂ વિવધના િાથરાં પયાદા જ રેિો છરે. વિજ્ઞાનની શોધોએ પૃથિીનરે 
વિશ્વના કરેનદ્રરાંથી ર્ટિ કરી. સાપરેક્િાદના પ્રકાશરાં સથળ અનરે સરયના ખયાલ 
બદલાયા. રાણસનરે તરેની અલપતાનો ઉતિરોઉતિર િધુ નરે િધુ અનુભિ થિા લાગયો. 
ઈશ્વર વિશરેનો ર્ર ભાંગી ગયો, તરેર પોતરે વિશ્વનું આવધપતય ધરાિરે છરે એિું તરેનું 
અવભરાન પણ ઓગળી ગયું. રનોવિજ્ઞાન નરે જીિવિજ્ઞાનની ચરતકાહરક શોધોએ 
રાણસનું પ્રકૃવત ઉપરનું આવધપતય તોડી નાખયું; ઊલટુ ંએ શોધોના િૈજ્ઞાવનક વય-
વતકરનો પોતરે એક નરૂનો િોય તરેર રાણસનરે પ્રતીત થયું તરે એની રોટી કરુણતા 
છરે, ટ્રજૅ રેડી છરે !

પિરેલાં યુરોપીય સાહિતયરાં નરે પછી ભારતીય સાહિતયરાં રાણસનરે થયરેલ 
અલપતાનું ભાન તીવ્ર વયથાના રૂપરાં વઝલાયરેલું છરે. િરેદનાનું વનરૂપણ સાહિતયરાં 



આધુવનક સાહિતયરાં રાનિ 65

નિી િાત નથી. િરેદનાના વનરૂપણ દ્ારા રનુષ્ય-હૃદયની ઉદાતિતા કરે ભવયતાનું 
દશ્મન કવિ કરાિી શકતો એ રોટો લાભ િતો. એહરસટોટલરે ટ્રજૅ રેડીનરે રનુષ્યનાં 
રિાન કૃતયોના વનરૂપણ (imitation of noble actions) તરીકરે ઓળખાિી િતી. 
સોફોકાલીસરે અનરે શરેકસવપયરરે  ટ્રજૅ રેડીઓરાં રાિનહૃદયની ઉદાતિતા દશા્મિતાં દુ:ખ 
નરે પરાક્ર વનરૂપયાં છરે. િરેરલરેટ છરેિટરે રૃતયુ પારરે છરે, પણ તરેના આતરાનું ઓજસ 
પ્રગટ કરીનરે. ઓથરેલો આતરઘાત કરરે  છરે, પણ ડરેસડીરોનાની વનદયોષતાની ખાતરી 
થયા પછી ઉદાતિ સંતોષના અનુભિ સાથરે.

રાણસની ઇચછા પ્રરાણરે જગતરાં બનતું નથી. તરેરાં ભયંકર દુઘ્મટનાઓ બનયરે 
જાય છરે. જૂની ટ્રજૅ રેડીરાં આ વિષરતાઓ વિશ્વની વયિસથાનરે નયાયય નરે અથ્મપૂણ્મ 
વસદ્ધ કરી આપીનરે રનનું સરાધાન કરરે  છરે. આધુવનક યુગરાં ભયંકર વિષરતા િોિા 
છતાં રાણસનાં ગૌરિ નરે ઉદાતિતા નટિ થઈ ગયાં િોિાથી આિી ટ્રજૅ રેડીનું સજ ્મન 
શકય રહ્ું નથી. આધુવનક ટ્રજૅ રેડીનો નાયક રાજકુરાર નથી રહ્ો, પણ કારકુન, 
રિરેતાજી, રજૂર કરે વભખારી છરે. જૂની ટ્રજૅ રેડીના નાયક પર દરેિોનો રોષ ઊતરતો, 
આજની ટ્રજૅ રેડીના નાયક પર ઇબસનના ‘ઘોસટ’ના નાયકની રાફક સીફીલીસ જ રેિા 
રોગનું આક્રણ થાય છરે. આજની ટ્રજૅ રેડીરાં રનુષ્યની વનબ્મળતા, વનષ્ફળતા નરે 
જીિનની વયથ્મતા વસિાય બીજુ ંકશું બતાિિાપણં રિરેતું નથી. જૂની ટ્રજૅ રેડી ધર્મશ્-
દ્ધાના જ રેટલું રનનું સરાધાન આપી શકતી. આજની ટ્રજૅ રેડીરાં કશું સરાધાન રળતું 
નથી. કાનતના ખંડકાવયનો પાંડ ુકરે સિદરેિ જ રેિો નાયક કરે રુનશીની નિલકથાનો 
રુંજ જ રેિો નાયક અથિા રંજરી જ રેિી નાવયકા કરુણ સંજોગોરાં રૃતયુનરે ભરેટિા 
છતાં પોતાના વયવકતતિની ઉદાતિતાથી િાચકનરે પ્રભાવિત કરી જાય છરે. આજની 
ટ્રજૅ રેડીનો નાયક પોતાની વનરા્મલયતા નરે વન:સતિતા પ્રદવશ્મત કયા્મ વસિાય કશી છાપ 
પાડતો નથી. પ્રાકૃત જનની તુચછ કઠણાઈઓ આજની ટ્રજૅ રેડીરાં વનરૂપણ પારરે છરે. 
‘આકાર’નો યશ ન. શાિ જુઓ. પોતાના વપતાની રખાતનરે તયાં એ સંકોચ વિના 
જઈ શકરે છરે. એકલતા અનરે વનરાશાનો સિારી બનીનરે એ જીિિાની હક્યા કરરે  છરે. 
એ રાનરે છરે કરે રાણસ ડાહ્ો અનરે સરજદાર િોય તો આતરિતયા જ વજદંગીનો 
યોગય અંત િોઈ શકરે. ‘ચિરેરા’નો નાયક ‘િંુ’ પણ વનલવેપભાિરે વજદંગીના પ્રિાિનરે 
જોિાનો પ્રયાસ કરરે  છરે. ‘ખૂબ જ તરસયો રાણસ પાણીના પયાલાનરે ચૂસરે, બચીઓ 
ભરરે  તરેનું નાર પ્રરેર’ એિું એ રાનરે છરે નરે ‘સટ્રીટ િૉકસ્મ’ સાથરે વયવભચાર કરરે  છરે. 
અકુદરતી જીિનથી કંટાળીનરે છરેિટરે પોતાનાં પુસતકો, વચત્ો િગરેરરેનરે આગ ચાંપીનરે 
એ હિરાલય તરફ જિા નીકળી પડરે છરે. ‘અરૃતા’નો ઉદયન અશ્દ્ધા, વિસંિાદ 
અનરે વિઘટનરાંથી જનરતા વિસફોટનરે જીિી બતાિરે છરે. ‘વછન્નપત્’રાં પણ રનુષ્યના 
વયવકતતિની વિભકતતાનું િાતાિરણ છરે. ‘ફરેરો’નો નાયક ‘િંુ’ પણ તુચછ કઠણાઈ-
ઓનરે ચરેતનાના સળંગ પ્રિાિની સાથરે ચાલતી ગાડીના િરેગરાં દોડતી બતાિરે છરે. 
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અવિરત વિરવત (boredum) આજના રાણસનરે રસનો વિષય બનાિતી િોય એિું 
અદ્તન નિલકથાઓનાં વિવિધ પાત્ો પરથી સરજાય છરે. તરેની વનષ્ફળતાઓ તરેનરે 
રસપ્રદ બનાિરે છરે.

આલબટ્મ કારૂએ રાણસની વનષ્ફળતા, વનરાશા અનરે જીિનની અવસથરતા 
સરજાિિા રાટરે સીસીફસના ગ્ીક કલપન(myth)નો પ્રયોગ કયયો છરે. સીસીફસનરે 
શાપ િતો કરે પૃથિી પરની વશલા તરેણરે પિ્મતની ઊંચારાં ઊંચી ટોચ પર ચડાિિી, 
પણ તરે વશલા ટોચ પર ટકશરે નિીં, એટલરે ફરીથી તરેણરે એ વશલા લઈનરે વશખર પર 
ચડિું પડશરે. ફરીથી એ વશલા નીચરે પડશરે; સીસીફસ ફરીથી એ વશલા ઊંચકીનરે 
ઉપર ચડશરે : એર સતત ચાલયા જ કરશરે. સીસીફસની આ વયથ્મ પણ િરેદનાપૂણ્મ 
પ્રિૃવતિના જ રેિું જ રનુષ્યનું જીિન છરે એર કારૂનું કિરેિું છરે.16 આપણા િાતા્મકાર 
રધુ રાયરે ‘પૃથિી અનરે સિગ્મ’ નારની એક િાતા્મ લખી છરે17 તરેરાં अનરે ભગિાનરે 
સજા નંબર નિ ફટકાયા્મનો ઉલ્લરેખ છરે. આ સજા નંબર નિ એટલરે રાણસ પ્રય-
તન કરરે , પ્રયતન કરરે , પ્રયતન કરરે  અનરે સફળતા આિરે આિરે અનરે િાથરાંથી સરી 
જાય! આજનો રાનિી આ સજાથી િાકરેફ થયરેલો છરે. તરેની એ સંપ્રજ્ઞતા આજના 
સાહિતયરાં પ્રગટ થયરેલી છરે. આજના રનુષ્યનરે સિરૂપનું વનર્ા્મનત દશ્મન થયરેલું 
છરે, તરેટલું અગાઉની કોઈ પણ પરેઢીનરે નિીં થયું િોય અનરે તરેથી જ તરેનરે વજદંગીની 
વયથ્મતા નરે િરેદનાનું તીવ્ર ભાન સતત રહ્ા કયુું છરે.18 એક ઉંદરડા જ રેટલી પણ આ 
રાણસની હકંરત રિી નથી. તરેનું આગરન કરે તરેની વિદાય ન તો આ પૃથિી પરની 
કોઈ રિતિની ઘટના રિી છરે, ન તો પરલોકની. ખરંુ જોતાં પૃથિી અનરે પરલોકનો 
સંબંધ જ િિરે જુદી દૃવટિએ જોિાય છરે. ચંદ્ર ઉપર પગ રૂકનાર રાનિી િિરે ચંદ્રલોક 
કરે કોઈ પણ બીજા ગ્િનરે રાટરે ‘અલૌહકક’ વિશરેષણ િાપરતો બંધ થઈ ગયો છરે. 
દરેિલોક અનરે હદવય ભાિનાઓના સિપનરાંથી એ પૂરરેપૂરો જાગ્ત થઈ ગયો છરે. તરેનરે 
રન િિરે પવિત્-અપવિત્, ઊંચું-નીચું, સદ્-અસદ્, પાપ-પુણય એિાં રૂલયોનો અથ્મ 
રહ્ો નથી. નરી આંખરે દરેખાતા પ્રાકૃવતક વયવતકરથી વિશરેષ પોતરે, પોતાની આસ-
પાસનો સરાજ કરે સૃવટિ નથી એર તરેનરે સપટિ પ્રતીત થયરેલું છરે. આધુવનક વિજ્ઞાનરે 

16. The Myth of Sisyphus by Albert Camus, translated by Justin O’ Brien, 1961.
17. જુઓ ‘બાંશી નારની એક છોકરી.’
18. આ પહરવસથવતનું વનદાન કાઢતાં જોસરેફ િૂડ ક્ચ ‘ધી ટ્રવૅજક ફરેલરેસી’ નારના લરેખરાં કિરે છરે 
તરે ધયાનપાત્ છરે.

‘If the plays and novels of today deal with little people and less mighty emo-
tions, it is not because we have become interested in commonplace souls and their 
unglamorous adventures, but because we have come, willy nilly, to see the soul 
of a man as commonplace and its emotions as mean.’

જુઓ : ‘Five Approaches of Literature’, edited by Willbur Scott, 1962. pp. 
131-132.
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રાણસનરે વનર્ા્મનત સતયદશ્મન કરાિિા સાથરે સિદશ્મન કરાવયું. તરેનાથી એ પોતરે 
જ પોતાનો છરેદ ઉડાિિા તતપર થયો છરે એર સાહિતયરાં પડરેલા તરેના વિચારોના 
પ્રવતવબંબ પરથી સરજાય છરે.

પરંતુ આશાનું હકરણ એ છરે કરે િરેદનાથી ઊકળતું આધુવનક રાનિીનું જીિન 
સજ ્મક કળાકારના રસનો વિષય રહ્ું છરે. આધુવનક કવિઓની શબદ ઉપરની શ્દ્ધા 
ઊખડી ગઈ નથી. ઈશ્વરનરે સથાનરે અવભવયવકતનરે સથાપીનરે પોતાના પુરોગારીઓ 
કરતાં વિશરેષ અવભવનિરેશથી આ આધુવનકો શબદબ્રહ્મની ઉપાસના કરિા નીકળ્ા 
િોય એર લાગરે છરે. આકારપરસતી તરેરની વિશરેષતા છરે. સંભાર અનરે સિરૂપના 
એકતિના એ ચુસત હિરાયતી છરે. સિરૂપરાં સંભારનું વિગલન થઈનરે છરેિટરે આકાર 
જ પ્રતીત થાય એિો તરેરનો પ્રયતન છરે. જ રેર િાસતવિકતા અનરે રાણસની િચચરે 
રિરેલા તરાર પ્રતયિાયો નરે િળગણોનરે ટાળી દઈનરે સતય પહરવસથવતનરે જ સિીકાર-
િા આધુવનક રાણસ તતપર થયો છરે, તરેર કળાકૃવત અનરે સંિરેદનાની િચચરે આિતાં 
તરાર આિરણોનરે દૂર કરિા આધુવનક સજ ્મક તૈયાર થયો છરે. રાણસ સતયની સારરે 
રોઢારોઢ આિીનરે ઊભો રહ્ો છરે, પછી ભલરે તરેનું પહરણાર નરી િરેદના નરે પહરતાપ 
િોય. એ જ રીતરે કળાકાર પણ કળાની સરક્ ઊભો રિરેિા રથી રહ્ો છરે. તરેનું 
પહરણાર વનરવતશય આનંદ વિના બીજુ ંશું િોઈ શકરે ?

 આધુવનક સાહિતયનો વિષય બનરેલ રનુષ્યનું જીિન ભલરે દુભ્મગ નરે 
વન:સતિ લાગરે, તરેરાંથી આકાર લરેતી કળા જ્યાં સુધી સુભગ નરે સતિશાળી િશરે 
તયાં સુધી વચંતાનું કોઈ કારણ નથી. ‘સબાર છરે યરે રાનુષ સતય, તાિાર પરરે  નાઈ’ 
એ ચંડીદાસની પંવકત િૈજ્ઞાવનક શોધોના સંદભ્મરાં ભલરે અથ્મિીન લાગરે, પણ સજ ્મક 
કળાકારનરે રાટરે તો આજ રે પણ એટલી જ સાચી છરે.

(‘પ્રવતભાિ’રાંથી)

²
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આજરે છરેલ્લાં સાતસો િષ્મનું ગુજરાતી સાહિતય ઊપલબધ છરે, તરેરાં જૂનું એટલરે 
કરે  ઈ.સ. 185૦ પિરેલાં લખાયરેલંુ ગુજરાતી ગદ્ પ્રરાણરાં ઘણં થોડુ ંસચિાયરેલું 
રળરે છરે. પ્રાચીન તરેર જ રધયકાલીન ગુજરાતી સાહિતયનું રુખય િાિન પદ્ િતું; 
ભવકત અનરે ધરયોપદરેશ તરેના રુખય કિનવિષયો િતા. આર છતાં, રૂઢ પ્રણાવલકાનો 
તયાગ કરીનરે, અસાઇત, પદ્મનાભ, અખો અનરે શારળ જ રેિા કવિઓએ સાંસાહરક 
વિષયોનરે પણ કાવયરાં છરેડ્ા છરે, તરેર કરેટલાક જનૈ સાધુઓએ ગદ્નું ખરેડાણ પણ 
કરરેલું છરે. ખરંુ જોતાં રોજના સારાનય વયિિારરાં રાણસનરે ગદ્નો જ આશ્ય લરેિો 
પડરે છરે. િરેપારી હિસાબ પદ્રાં લખી શકરે નહિ તરેર રાણસ ઘરરાં તરેર જ બિાર 
પદ્રાં િાતચીત કરી શકરે નહિ તરે દરેખીતું છરે. રાણસ િચચરેનો રોવજદંો િાતચીતનો 
વયિિાર ગદ્રાં જ થતો આવયો છરે નરે થાય છરે. આ વનતયનો િાણી-વિવનરય સાહિ-
વતયક રૂલયિાળો િોય તોપણ રોજના િપરાશના પાણીની રાફક એની કશી હકંરત 
અંકાતી નથી; જ્યારરે  પદ્રાં કાઢરેલા ઉદગારો લખાયરેલા ન િોય તોય લોકસરૃવતરાં 
સિરેલાઈથી જડાઈ જતા િોિાથી પરેઢી દર પરેઢી સંઘરાતા આિરે છરે. આ વસથવતરાં 
આપણરે તયાં પદ્ના પ્રરાણરાં જૂનું ગદ્ સાહિતય જૂજ સંઘરાયું િોય તરે સરજી 
શકાય તરેર છરે.

આજ રે આપણી ભાષારાં વનબંધ, નાટક, નિવલકા, નિલકથા, ચહરત્, ઇવતિાસ 
ઇતયાહદ અનરેક ગદ્પ્રકારો બિોળા પ્રરાણરાં ખરેડાયરેલા છરે. જૂના જરાનારાં ગદ્ 
ઘણંખરંુ વયાકરણ, ભાષા અનરે ધર્મકથાઓ પૂરતું રયા્મહદત િતું. સંસકૃત-પ્રાકૃત-
રાં ભાષ્ય અનરે કથાસાહિતય અવત વિપુલ છરે. ‘શાંકર ભાષ્ય’ જ રેિાં ભાષ્યો અનરે 
‘કાદંબરી’ જ રેિી ગણતર લાંબી ગદ્કથાઓનરે બાદ કરીએ તો સંસકૃત ગદ્નરે સરૃદ્ધ 
કરિારાં સૌથી રોટો ફાળો વ્રતકથાઓ, દૃટિાનતકથાઓ અનરે ઉપદરેશકથાઓનો 
છરે. આ કથાઓએ જ ઘણંખરંુ ભાષાનરે કથન અનરે િણ્મનના સરથ્મ િાિન તરીકરે 
ખીલિી છરે. ઈ.સ. 128૦ થી 145૦ દરવરધયાન લખાયરેલી કરેટલાક જનૈ સાધુઓની 
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કૃવતઓ રળી આિરે છરે, તરે પણ આ સંસકૃત પરંપરાનું જ સાતતય જાળિતી જણાય 
છરે. આ ગદ્ કૃવતઓના રિતિના ખંડો રુવનશ્ી વજનવિજયજીએ ‘પ્રાચીન ગુજરાતી 
ગદ્સંદભ્મ’ નારના ગ્ંથરાં એકવત્ત કરરેલા છરે.

ગુજરાતી ગદ્નો સૌથી જૂનો નરૂનો સંગ્ારવસંિકૃત ‘બાલવશક્ા’ નારનું વયા-
કરણ છરે. જૂનારાં જૂની ગુજરાતી ભાષાનું સિરૂપ સરજિા રાટરે આ કૃવત રિતિની 
ગણાય; પણ તરેરાં ગદ્ની સાહિવતયક વિવશટિતા કશી જણાતી નથી.

સાહિતયગુણિાળા ગુજરાતી ગદ્નો પ્રથર આવિષ્કાર જનૈ સાધુ તરુણપ્રભ-
સૂહરની ઉપદરેશકથાઓરાં જણાય છરે. તરેના ‘પ્રવતક્રણ બાલાિબોધ’રાં સમયકતિ 
તથા શ્ાિકનાં બાર વ્રતો ઉપર લખાયરેલી પંદર તરેર જ આઠ પ્રકીણ્મ કથાઓ રળીનરે 
કુલ ત્રેિીસ કથાઓ છરે. દરરેક કથાના આરંભરાં રૂળ વ્રતોનો રહિરા દશા્મિતો 
શ્ોક રૂકીનરે તરેના વિિરણ કરે દૃટિાંત રૂપરે િાતા્મ કિરેિાની લરેખકની યોજના િોય 
છરે. પ્રકીણ્મ કથાઓરાં લરેખક સીધી િાતા્મ જ કિરે છરે. પણ દરરેક કથા કોઈ નરે કોઈ 
નાનો કરે રોટો ધર્મવસદ્ધાંત ચહરતાથ્મ કરતી િોય છરે. નરૂના તરીકરે એક ડોસીનું છરેલ્લરે 
રૂકરેલું ઉદાિરણ લઈએ :

‘ગ્ાવર એહક અવત દહરદ્રતા કરી દુહકખત ડોકરી એક િંુતી ।

િંસઉ ઇસઇ નાવર તરેિનઉ દીહકરઉ એક િંૂ તઉ ।

સુ આજીવિકા કારવણ ગ્ારલોક તણા િાછરૂ ચારતઉ ।’

એક હદિસ સંધયાકાળરે એ િનરાંથી િાછરુ લઈનરે આિતો િતો તયાં તરેનરે સપ્મ 
કરડ્ો. સપ્મના રિાવિષિરેગથી એ તયાં જ ઢળી પડ્ો.

‘વજર કાષ્ઠ ુવનશ્રેષ્ઠ ુિુયઈ વતર થાઈ રિીપીહઠ પહડઉં’

(જ રેર જડ કાષ્ઠ િોય તરેર તરે જડ લઈનરે ભૂવર પર પડ્ો.) કોઈએ ડોશીનરે 
સરાચાર આપયા. ડોશી રોતી રોતી દીકરા કનરે આિી. ગારરાંથી તાંવત્ક-રાંવત્ક 
િગરેરરે  ગયા, પરંતુ બાળકનરે રરરેલો જોઈ પાછા આવયા. પણ ડોશી એકલી તયાં બરેસી 
રિી અનરે દીકરાના કાનરાં ‘િા પુત્ ! િંસ ! િંસ!’ એર આખી રાત બૂરો પાડતી 
રિી. પછી લરેખક

કિરે છરે :

‘સુપ્ત િતસ! િંસ, િંસ, ઊહઠ’ ઈસી પહર પુત્ આગઈ ભણતી તરેિ ડોકરીરિઈં 
વજર એક ગરઈ પૂિ્મહદવસ રુક-શોભાિતંસુ િંસુ સિસ્રકરુ ઉવગઉ, વતર તરેિનઉ 
પુત્ઉ બીજઇ ગરઇ િંસુ પુણ ઊહઠઉ ’

(આ રીતરે પુત્ આગળ બોલતી તરે ડોસીની એક તરફ જ રેર પૂિ્મ હદશાની 
રુખશોભાના અલંકારરૂપ સૂય્મ ઊગયો તરેર બીજી તરફ તરેનો પુત્ િંસ પણ ઊઠ્ો.)
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તરે બાળકનરે જીિતો થયો સાંભળીનરે ગારલોકો તયાં આવયા નરે ડોશીનરે પૂછિા 
લાગયા,

‘તઇં એિરિઇ હકસઉં કીધું.’

- તેં એનરે શું કયુું કરે જ રેથી એ જીિતો થયો ? ડોશીએ સરલ ભાિરે કહ્ું કરે 
‘િંસ, િંસ’ એર એના કણ્મરૂળરાં જપતી રોતી રોતી રેં આખી રાત અિીં કાઢી. 
ગારુડરંત્રાં ‘િંસ, િંસ’ એ બીજાક્ર છરે તરેનરે પ્રભાિરે વિષ શમયું.

લરેખકના ગદ્ લખાણના આટલા નરૂના પરથી એટલું સપટિ થશરે કરે એનો િાથ 
ગદ્ પર ઠીક બરેઠરેલો છરે. િાતા્મનાં રસવબંદુઓનરે પારખીનરે તરેનરે પ્રરાણસર ખીલિ-
િાની આિડત તરેનારાં છરે. તરેની િાણીરાં પ્રસાદ, પ્રિાહિતા અનરે ઉતકટતા છરે અનરે 
તરે ચોટ સાધી શકરે છરે.

તરુણપ્રભ પછી થોડરે િષવે સોરસુંદરસૂહર આિરે છરે. તરેણરે છ જુદા જુદા ગ્ંથ 
ઉપર બાલાિબોધ એટલરે કરે બાળકોનરે સરજાય તરેિાં સરળ વિિરણ કરે ભાષ્ય 
લખરેલાં છરે. તરુણપ્રભના જ રેિી જ સાદી અનરે સરળ ભાષારાં સોરસુંદર કથા કિરે 
છરે. પણ તરુણપ્રભની રાફક િાતનરે લડાિીનરે કિરેતાં એનરે ફાિતું જણાતું નથી. તરે 
ઘણંખરંુ િકતવયનરે ટૂકંરાં જ પતાિી દરે છરે. આથી તરેનું ગદ્ સુબોધ નરે રુદ્ાસર િોિા 
છતાં અનાકષ્મક નીિડરે છરે. િયરસિારી એટલરે કરે િજ્રસિારીની કથા લરેખકના જ 
શબદોરાં જોઈએ :

પાડલીપુહર ધનસાથ્મિાિનઇં ઘહર (પાટલીપુરરાં ધન નારના િણઝારાનરે ઘરેર) 
રિાસતીઇ રુવખ શ્ી િયરસિારીના ગુણ સાંભલી સાથ્મિાિની બરેટી ઇસી પ્રવતજ્ઞા 
કરઇ - આંણઇ ભવિ (આ ભિરે) શ્ી િયરસિારીની ટાલી બીજાનઉં પાવણગ્િણ 
ન કરઉં । ઇવસં એક િાર શ્ી િયરસિારી તીણઇ નગહર પાઉધાહરયા (પધાયા્મ) । 
ધનસાથ્મિાિ અનરેક સુિણ્મરતનની કોહડ સહિત આપણી કનયા લરેઈ શ્ી િયરસિા-
રી કનિઈ આવિઉ  (િણઝારો કરોડ સુિણ્મરતન સહિત પોતાની કનયાનરે લઈનરે 
શ્ી િજસિારી પાસરે આવયો.) ભગિંવત (ભગિાનરે) તરે સાથ્મિાિ (તરે િણઝારાનરે) 
બૂઝવિઉ (જ્ઞાન આપયું). તરેિની બરેટી બૂઝિી (તરેની બરેટીનરે જ્ઞાન આપયું), દીક્ા 
લરેિરાિી લગારઇ રવન લોભ નાંવણઉં  (પોતરે રનરાં લગારરે  લોભ ન આણયો.)

આરાં તરુણપ્રભની ધરક કરે રવસકતા નહિ જોિા રળરે.

‘યોગશાસ્ત્ર’ પરના ભાષ્યરાં પણ જનૈ ધર્મની પારંપહરક બોધકથા એ છરે. 
તરેરાં એક સતયની રયા્મદા આંકતી અહિંસાની કથા છરે તરે ધયાનપાત્ છરે. એક કૌવશક 
નારના ૠવષ િનરાં તપ કરતા’તા. તરેરણરે એક ચોરનરે પોતાની પાસરેથી પસાર 
થતો જોયો. ચોરની પાછળ આિરેલા સૈવનકોએ પૂછું  તયારરે  ૠવષએ સાચરેસાચું 
કિી દીધું કરે ચોર િનરાં પરેઠો છરે. પહરણારરે ચોર પકડાયો નરે રરાયો. ૠવષના આ 
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િચનથી જીિની િતયા થઈ એટલરે તરે નરકરે ગયા. બીજા એક ૠવષના આગળથી 
િરણ પસાર થયું અનરે વશકારી તરેરનરે પૂછિા લાગયો કરે રૃગલું કયરે રસતરે ગયું છરે ? 
તયારરે  ૠવષએ ચતુરાઈથી જિાબ આપયો કરે -

‘र््व पशर्कत न स्व ब्ेते, र््व ब्ूते स्व न पशर्कत ।

अहो वर््वध ! सरि्वर््वयाथथी निं म्वं पृच्छलस मयुहुमयुयाहिः ।।’

(જ રે આંખ જુએ છરે તરે બોલી નથી શકતી. જ રે જીભ બોલરે છરે તરે જોઈ શકતી 
નથી. િરે વશકારી ! સિકાયા્મથશી એિો તું રનરે િારરેિારરે  શું પૂછરે છરે ?) આર બોલીનરે 
ૠવષએ રૃગલાનરે ઉગાયુું તરેથી તરે સિગવે ગયા.

પ્રાચીન ગુજરાતી ગદ્નું વશખર તો ઈ.સ. 1422રાં લખાયરેલું રાવણકયચંદ્ર-
સૂહરનું ‘પૃથિીચંદ્રચહરત’ છરે. એ ગુજરાતી ભાષાની પિરેલી લાંબી ગદ્ કથા છરે. 
અલબતિ, તરે પણ છરે તો ધર્મકથા જ, પણ લરેખકરે તરેના ગદ્નરે છટાદાર અનરે લયિાિી 
બનાિિાનો સિરેતુક પ્રયતન કયયો છરે એ ધયાનપાત્ છરે. આથી તો એ કૃવતનું બીજાં 
નાર તરેણરે ‘િાવગિલાસ’ રાખયું છરે. તરેની કથા જૂની પરંપરાની એટલરે કરે ચરતકાર-
-તતિોથી ભરપૂર છરે.

પરેઠણનો રાજા પૃથિીચંદ્ર સિપન જુએ છરે. સિપનરાં કોઈ અપસરા તરેના ગળારાં 
િાર પિરેરાિતી જણાય છરે. તરે જાગી જાય છરે. બીજ રે હદિસરે અયોધયાથી એક 
રાજદૂત આિરે છરે અનરે તરે કોશલદરેશ, તરેના રાજા સોરદરેિ અનરે કંુિરી રતનરંજ-
રીનાં રૂપગુણનાં િખાણ કરરે  છરે. થોડા િખત બાદ રતનરંજરીનો સિયંિર યોજાય 
છરે એટલરે તરે લાિલશકર લઈનરે કોશલદરેશ ભણી પ્રયાણ કરરે  છરે. રસતારાં સરરકરેતુ 
નારના રાજા સાથરે, એક પરદરેશીનરે બચાિિાના વનવરતિરે, લડાઈ થાય છરે. સરરકરેતુનરે 
જીતીનરે તરે સિયંિરરાં આિરે છરે. રતનરંજરી તરેનરે િરરાળા અપવે છરે. બંનરે પરણીનરે 
પુત્સુખ પારરે છરે નરે છરેિટરે જનૈ ધર્મનું વ્રત લરે છરે.  

આ છરે તરેનો ટૂકંો સાર. ‘કાદંબરી’રાં આિરે છરે તરેિાં લાંબાં લાંબાં િણ્મનો 
એરાં પુષ્કળ છરે. નદી,  પિ્મત, સરોિર, સરુદ્ર, દરેશદરેશાિર, જરઝિરેરાત, શાસ્ત્રાસ્ત્ર, 
ૠતુઓ ઇતયાહદનાં પારંપહરક પણ રોચક િણ્મનો આ ગદ્કથારાં પુષ્કળ જોિા 
રળશરે. એ જરાનારાં બીજા કોઈ ગદ્કારના કરતાં આ કથાના લરેખકની િાણી 
સરૃદ્ધ છરે. તરેના પર ‘કાદંબરી’ અનરે ‘દશકુરારચહરત’ની સપટિ છાયા િરતાય છરે. 
રુખય કથાતંતુરાં અિીં પણ આડકથાના ઉપતંતુ ગૂંથરેલા છરે. ‘પૃથિીચંદ્રચહરત’ની 
ખરી ખૂબી તરેના અપૂિ્મ, લયબદ્ધ ગદ્રાં રિરેલી છરે. એકબીજાનરે સંિાદી એિાં નાનાં 
નાનાં િાકયોના ગુચછરાં િકતવયનરે ગોઠિીનરે સરળ રદૂર પ્રિાિરાં િિરેતું રાખિાની 
સુંદર આિડત રાવણકયચંદ્રરાં છરે. પ્રતયરેક શબદગુચછના અંતય િણ્મનો પ્રાસ તરે 
અચૂક રરેળિરે છરે, છતાં તરેની િાકછટા કૃવત્ર લાગતી નથી. ઘણી િાર આ અંત-
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ય્મરકિાળું લયબદ્ધ ગદ્ કાવયની કોહટ ઉપર જતું જણાય છરે. એનો આ નાનકડો 
નરૂનો જાણીતો છરે :

‘હકવસઉં તરે સિપન? ઇવસઉં–જાણઇ નરરેશ્વર સુિણ્મિણ્મકાવનત,

દરેિરિંઇ (દરેિનરે) રન ર્ાંવત, ષલકતરે નરેઉહર, ઝલકતરે કંુડલી,

િાવથ િરરાલ, અદ્ધચંદ્રસર ભાલ રૂવપ વિશાલ, ઇસી બાલદરેવિ દરેષઇ નૃપાલ ’

એ જ રીતરે અયોધયાનગરીના િણ્મનના આ ટકુડા જુઓ :

‘વતિાં છઇ નગરી અયોધયા  હકસી તરે નગરી - ધનકનકસરૃદ્ધ,

પૃથિીપીહઠ પ્રવસદ્ધ, અતયંત રરણીય, સકલલોકસપૃિણીય,

પૃથિીરૂવપણી કાવરનીરિઇં વતલકાયરાન, સિ્મસૌંદય્મવનધાન,

લક્રીલીલાવનિાસ, સરસિતી તણઉ આિાસ............’

આર, સરપ્રરાણ િાકયબંધિાળું કલાતરક ગદ્ સૌપ્રથર આપણનરે ‘પૃથિી-
ચંદ્રચહરત’રાં જોિા રળરે છરે. તરેની પછી પચીસરેક િષવે િરેરિંસગવણકૃત ‘નરસકાર-
બાલાિબોધ’ નારનું ભાષ્ય રળરે છરે. પણ તરેરાં ગદ્વિકાસની દૃવટિએ કશી નોંધપાત્ 
વિવશટિતા નથી.

પછી લગભગ પોણાચારસો િષવે એટલરે કરે ઓગણીસરી સદીના આરંભરાં 
સિજાનંદ સિારીનાં ‘િચનારૃતો’ પ્રાપ્ત થાય છરે, તરેની ભાષા લગભગ આજના 
જ રેિી છરે. તરેનું ગદ્ આગલી પરંપરાથી જુદું પડરે છરે તરેર અંગ્રેજીના સંપકવે ખીલરેલા 
આજના ગદ્થી પણ વનરાળું છરે.

તરેરણરે ‘િચનારૃતો’રાં પોતાના વશષ્યોનરે ધર્મ, નીવત, િૈરાગય, િરેદાનત િગરેરરે  
વિષયો પર વયિિારુ બોધ કરરેલો છરે. ઉપરાંત ‘િરેદરિસય’ નારના ગ્ંથરાં તરેરણરે 
આતરા-પરરાતરાના સાક્ાતકારની સરજ આપી છરે.

સિજાનંદનું ગદ્ સરળ, સૂચનાતરક, તળપદી અનરે વરતાક્રી િાતચીવતયા 
શૈલીનું છરે. તરેરના િકતવયરાં સિાભાવિક રીતરે જ અલંકારો િણાઈ જાય છરે. તરેનું 
ઉદાિરણ ‘િરેદરિસય’રાંથી લઈએ :

‘િરે પરરિંસો! ભોગરૂપ જ રે સપ્મ છરે, તરેનરે રહ્ાનું સથાનક દ્રવયરૂપ રાફડો છરે; 
અનરે વિષયરૂપ પિનનો આિાર કરતો થકો તરે સપ્મ કરે’ દિાડરે નથી ધરાતો. અનરે 
િળી રોિરૂપ જ રે ઉનરતિ િાથી છરે તરેનરે રહ્ાનું સથાન આ દ્રવયરૂપ પિ્મતનું િન છરે; 
અનરે શુભ ગુણરૂપ જ રે સૂરજરુખી કરળ છરે તરેનો એ ચંદ્રરા છરે; અનરે િૈરાગયરૂપી 
જ રે કુરુહદની છરે તરેનો નાશ કરિાનરે અથવે દ્રવય કંસરૂપ છરે; અનરે જ્ઞાનરૂપ જ રે ચંદ્રરા 
છરે, તરેનો ઢાંકનારો એ દ્રવયરાિુતુલય છરે; અનરે રિારોિરૂપ ઘૂડ છરે એ દ્રવયરાવત્રૂપ 
છરે......’
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‘િચનારૃતો’નું ગદ્ આનરે રુકાબલરે સરળ, સૂત્ાતરક અનરે અલંકારરહિત 
સપટિતાિાળું છરે. તરેની ભાષા અિા્મચીન છરે. ઉપરનું દૃટિાંત દશા્મિરે છરે તરેર, 
‘િરેદરિસય’ની ભાષા અલંકારયુકત, સોરઠી છાંટિાળી અનરે લાંબાં િાકયોરાં પ્ર-
સતાર પારરે છરે. અિા્મચીન ગુજરાતી ગદ્ની ઉષા સિજાનંદનાં ‘િચનારૃતો’રાં 
ઊઘડરે છરે. સાદી પણ શુદ્ધ, સાહિવતયક છટા િગરની પણ સીધા કથન દ્ારા ચોટ 
સાધતી શૈલી દ્ારા સિજાનંદરે જૂના અિા્મચીન યુગના ઉંબર ઉપર લાિીનરે રૂકયું 
એર કિી શકાય.

ગુજરાતી ગદ્નું રાંસલ અનરે ભભકદાર ગણી શકાય એિું સાહિવતયક વય-
વકતતિ સૌપિરેલું રાવણકયચંદ્રરે બાંધી આપયું તો સિાવરનારાયણરે સૌપ્રથર તરેના પર 
‘વનર્મળી’ છાંટી. છરેલ્લાં સો િષ્મરાં ગુજરાતી ગદ્રે શબદો, િાકયરૂહઢઓ અનરે પદવિ-
નયાસથી રાંડીનરે સૂક્રરાં સૂક્ર વિચારની પયવેષણા પય્મનત અનરેક બાબતોરાં પ્રશસય 
પ્રગવત સાધી છરે ; તરેર છતાં, ગુજરાતી ગદ્ના ઉદભિ અનરે વિકાસનો ઇવતિાસ 
આલરેખનારનરે ‘પૃથિીચંદ્રચહરત્’ તથા સિાવરનારાયણના ગદ્નરે જૂના ગુજરાતી 
ગદ્ના સીરાસતંભ તરીકરે સંભાયાું વિના નહિ ચાલરે.

(‘રસ અનરે રુવચ’રાંથી)

²
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ઓગણીસરી સદીરાં પાશ્ાતય સંસકૃવતના ધસારાનરે પહરણારરે તરેર આંતહરક 
વિકૃવતઓનરે કારણરે હિંદુ ધર્મનો પ્રાણ શીણ્મ થિા લાગયો તયારરે  તરેના રક્ણ-શોધન 
અથવે ગુજરાત ખાતરે જ રે આંદોલનો જાગયાં તરેરાં સિાવરનારાયણ સંપ્રદાય, પ્રાથ્મનાસ-
રાજ અનરે આય્મસરાજ રુખય ગણાય. વનવષ્ક્ય બની ગયરેલાં પોતાનાં જીણ્મ અંગોનો 
તયાગ કરીનરે હિનદુ ધર્મ પોતાની જાતરે જ આતરશોધક પ્રિૃવતિ દ્ારા નિીન ચૈતનયનો 
આવિભા્મિ કરતો આવયો છરે તરે એના ઇવતિાસની વિવશટિતા છરે. સિાવરનારાયણ 
સંપ્રદાય એિી એક આતરશોધક પ્રિૃવતિ િતી.

પ્રાથ્મનાસરાજ અનરે આય્મસરાજનું યરેય ધર્મશોધનનું િોિા છતાં બંનરેની 
કારગીરી બાહ્ સંગઠનરૂપ જ રિી િતી. બંનરે સરાજોએ રૂવત્મપૂજાનો વનષરેધ ઉપ-
દરેશરેલ. પ્રાથ્મનાસરાજ રે ભવકતનો સિીકાર કરરેલો. પણ રૂવત્મની રાધયસથી વિના તરેનો 
એકરેશ્વરવસદ્ધાનત બંગાળના બ્રાહ્મ સરાજની પ્રવતચછાયારૂપ િતો. આય્મસરાજ રે િરે-
દપ્રારાણય અનરે પુનજ ્મનરનો વસદ્ધાંત સિીકારરેલો તરે પ્રાથ્મનાસરાજનરે રાનય નિોતો. 
આય્મસરાજ પરધર્મરાં િટલાઈ ગયરેલાનરે હિનદુ ધર્મરાં િૈહદક-વિવધ અનુસાર પાછા 
દાખલ કરતો. પ્રાથ્મનાસરાજના અગ્ણીઓ વિદ્ાન વિચારકો નરે દરેશહિતવચનતક 
સુધારકો િતા, પણ તરેરનારાં ધર્મની ઉગ્ નરે ઉતકટ લાગણી ન િોિાથી સારાનય 
જનસરુદાય તરેરની સાથરે ખાસ ભળી શકયો નિોતો. દયાનંદ સરસિતીના િરેદધર્મ-
પ્રચારરે  હિનદુઓની ધાવર્મક અવસરતા જગાડી, હિનદુ જનતાનું સંગઠન સાધીનરે તરેનરે 
વિદરેશી ધર્મનાં આક્રણો સારરે ટકી રિરેિાનું બળ આપયું, પણ તરેનું રુખય કાય્મક્રેત્ 
પંજાબ િતું. એ રીતરે પ્રાથ્મનાસરાજ અનરે આય્મસરાજના કાય્મકરોની દૃવટિ ધર્મતતિ 
પર રંડાયરેલી; છતાં બંનરેનું કાય્મ બાહ્ સંગઠનનું જ રહ્ું િતું. હિનદુ ધર્મની પરંપરા 
સાથરે તરેરનરે બિુ ઓછો આંતહરક સંબંધ રહ્ો િતો.

આ બરેનરે રુકાબલરે જોઈએ તો સિાવરનારાયણ સંપ્રદાયનું સિરૂપ શુદ્ધ આતર-
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શોધક આનદોલનનું િતું. તરેનું સીધું સંધાન ધર્મના આંતરતતિ સાથરે િતું. એક રીતરે 
કિીએ તો તરેનું સાતતય બરે િજાર િષ્મથી ચાલતા આિરેલા ભાગિત ધર્મ સાથરે િતું. 
ગુજરાત-સૌરાટિ ્રરાં પ્રચવલત િલ્લભસંપ્રદાયની ભવકત સરેિા નરે ઉપાસનાની રીત 
સંપ્રદાયરે રાનય રાખી િતી. પરંતુ િૈષ્ણિ ધર્મરાં પરેઠરેલા વિલાસનરે ગાળીનરે તરેણરે ધર્મનું 
શુદ્ધ અનરે સાદું સિરૂપ લોકગમય કરી આપયું તરે એની વિવશટિતા િતી. હકશોર-
લાલ રશરૂિાળાએ કહ્ું છરે તરેર, ‘બુદ્ધના જીિન અનરે સંપ્રદાયની રાફક સિજાનંદ 
સિારીના જીિનરાં તરેર જ સંપ્રદાયરાં વચતિશુવદ્ધનો (puritanismનો) દોરો સોંસરો 
ચાલયો આિરેલો છરે, આ દૃવટિએ સિાવરનારાયણ સંપ્રદાયનરે હિનદુ ધર્મરાંથી જ 
ઉદભિરેલું નિજાગૃવતક આંદોલન કિીએ તો ખોટુ ંનથી.

સદ્ધર્મ અનરે સતસંગની હિરાયત સાથરે સિાવરનારાયણરે સારાવજક સુધારણા 
અનરે દવલતોદ્ધારનું કાર પણ ઉપાડ્ું િતું. ચોરી અનરે લૂંટફાટ કરતી કાઠી અનરે 
કોળી જ રેિી કોરોનો તરેરણરે નૈવતક ઉદ્ધાર કયયો િતો. કણબી, રોચી, કંુભાર, દરજી 
િગરેરરે  શ્રજીિી લોકોનરે તરેરણરે ધર્મ અનરે નીવતની સાદી સરજ આપીનરે સદાચાર-
યુકત જીિન જીિિાની પ્રરેરણા આપી િતી. હિનદુથી ઇતર ધર્મના (પારસી, ખોજા, 
રુરના િ.) લોકોનરે ‘સતસંગ’રાં અપનાવયા િતા તરે અથ્મરાં શ્ીજી રિારાજ રે ‘શુ-
વદ્ધ’નું કાય્મ પણ કયુું િતું. િળી સાધુના આચારોનરે તરેરણરે વિશરેષ તપોરય નરે કડક 
વ્રતિાળા બનાવયા િતા. દારૂ, રાટી, જૂઠ, ચોરી અનરે વયવભચારના તયાગ પર અનરે 
બ્રહ્મચય્મના પાલન પર તરેરણરે ખાસ ભાર રૂકયો િતો. ટૂકંરાં, સિાવરનારાયણની 
પ્રિૃવતિ નીવત અનરે સદાચારના સહક્ય અરલ પર રંડાયરેલી િતી. आच्वर: प्रथ-
मोधमया : એ ‘સતસંગનું’19 પાયાનું સૂત્ િતું. પ્રાથ્મનાસરાજ અનરે આય્મસરાજનું 
કાય્મફલક બહિરુ્મખ િતું. તયારરે  આ સંપ્રદાયનું કાય્મ સરાજાવભરુખ િોિા છતાં 
તરેનું ફલક સતત અંતરુ્મખ રિરેલું છરે, એ તરેની બીજી વિશરેષતા ગણાય. આનરે લીધરે 
સિાવરનારાયણ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓની સંખયા િરરેશાં ઘણી રોટી રિરેલી છરે. 
સિજાનંદજીના જીિનકાળ દરવરધયાન સંપ્રદાયરાં પાંચ લાખ અનુયાયીઓ અનરે 
પાંચસો સાધુઓ િતા એર કિરેિાય છરે તરેરાં ઘણં તથય રિરેલું છરે.

2

ઈ. સ. 18૦૦રાં વરિસતી ધર્મપ્રચારકો ગુજરાતરાં પ્રિરેશિક્ક રરેળિિા રથી 
રહ્ા િતા તયારરે  અયોયા નજીકના છપૈયા ગારના િતની ઘનશયાર ઉફવે નીલકંઠ 
સિારીએ સૌરાટિ ્રની ભૂવર ઉપર પિરેલિિરેલો પગ રૂકયો. તયારબાદ પંચોતરેર િષ્મ 
સૌરાટિ ્રના

ટકંારા ગારના બ્રાહ્મણ રૂળશંકર ઉફવે દયાનંદ સરસિતીએ ઉતિર ભારતરાં 

19. જુઓ શ્ી હક. ઘ. રશરૂિાળાકૃત ‘સિજાનંદસિારી અથિા સિારી નારાયણ સંપ્રદાય’, 1948, 
પૃ. 41.
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િંટોવળયાની જ રેર ફરી િળીનરે આય્મસરાજનો પ્રચાર કયયો િતો. સિજાનંદ સિારીના 
(1781-183૦) અિસાન અગાઉ બરે િષવે (1828) તરેરનાથી પાંચ િષ્મ રોટા રાજા 
રારરોિનરાયરે બંગાળરાં બ્રાહ્મસરાજની સથાપના કરી િતી. 184૦રાં રિવષ્મ દરે-
િરેનદ્રનાથ ટાગોરસથાવપત ‘તતિબોવધની’ સભાના સભય પં. ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્ાસાગરરે  
રુંબઈરાં બ્રાહ્મસરાજ વિશરે ભાષણ આપયું, તરેરાંથી ‘પરરિંસસભા’ અનરે ‘પ્રાથ્મ-
નાસભા’ (1849) નારનાં રંડળો દ્ારા એ પ્રકારનું કાય્મ ચાલતાં છરેિટરે 1867રાં 
રુંબઈરાં ‘પ્રાથ્મનાસરાજ’ની સથાપના થયરેલી20. તરે પછી 1871રાં (17 હડસરેમબર) 
અરદાિાદરાં વપ્રનસ ઑફ િૅલસની રાંદગી વનવરતિરે પ્રાથ્મના સભા યોજાયરેલી તરેરાંથી 
તયાં ‘પ્રાથ્મનાસરાજ’ શરૂ થયરેલી21. 1875રાં દયાનંદ સરસિતીએ રુંબઈરાં સૌપ્રથર 
‘આય્મસરાજ’ની સથાપના કરી િતી.

ઉપરની વિગતો પરથી સપટિ થશરે કરે ઓગણીસરી સદીની ધર્મશોધક પ્રિ-ૃ
વતિઓરાં સિાવરનારાયણ સંપ્રદાય કાળક્રરે પ્રથર આિરે છરે. ઉદ્ધિાિતાર ગણાતા 
રારાનંદ સિારીએ ઈ. સ. 1755રાં ઉદ્ધિ સંપ્રદાય સથાપરેલો. લોજ ગારરાં દસ રાસ 
પ્રતીક્ા કયા્મ પછી રારાનંદ સિારીનરે નીલકંઠિણશી પીપલાણારાં રળ્ા. 18૦1રાં 
તરેરની પાસરે ભાગિતી દીક્ા લઈનરે નીલકંઠિણશી ઉફવે નારાયણ રુવન સિજાનંદ 
સિારી બનયા. પછી તરત જ રારાનંદ સિારીએ સિજાનંદ સિારીનરે પોતાના ઉતિ-
રાવધકારી તરીકરે વનયુકત કયા્મ નરે 18૦2રાં પોતરે સિધાર પધાયા્મ. પછીનાં અઠ્ાિીસ 
િષ્મ દરવરધયાન સિજાનંદજીએ રારાનંદ સિારીના કાય્મનરે ઉપાડી લરેિા ઉપરાંત તરેનરે 
વિશાળ ભૂવરકા પર સથાપી આપયું નરે ગુજરાત, સૌરાટિ ્ર તથા કચછરાં સતત પ્રિાસ 
કરીનરે જ્ઞાન, ભવકત, િૈરાગય અનરે આતરવનષ્ઠા િગરેરરેની સાચી સરજ આપીનરે 
લોકોનરે ધરા્મવભરુખ કયા્મ. તરેરના સાધુઓ અનરે ભકતો પર પ્રિારો થયા િતા, છતાં, 
તરેનરે સારનો કયા્મ વિના, સિન કરીનરે તરેઓ સિધર્મનરે વનષ્ઠાપૂિ્મક િળગી રહ્ા િતા. 
અંગ્રેજ લરેખકોએ આ કારણરે જ સિાવરનારાયણનરે રિાન હિનદુ સુધારક (a great 
Hindu reformer) તરીકરે ઓળખાવયા િતા22. તરેરના ત્ીસ િષ્મના અિીંના વનિાસ 
દરવરધયાન સારાવજક નરે ધાવર્મક નિચરેતનાનું રોજુ ંગુજરાતભરરાં ફરી િળ્ું િતું.

ઓગણીસરી સદીરાં ભારત અનરે ગુજરાતરાં ધાવર્મક નિજાગૃવતનો 
(Renaissance) યુગ બરેઠો તરેનાં પ્રથર હકરણો, એ રીતરે, સિાવરનારાયણ સંપ્ર-
દાયરાંથી ફૂટ્યાં િતાં. આ યુગનાં બીજાં પહરબળો પાશ્ાતય સંસકૃવતના પ્રભાિ, 
પ્રતયાઘાત કરે સીધા ફરજદં રૂપરે પ્રગટ્યાં િતાં; પણ સિાવરનારાયણ સંપ્રદાય જ 
એક એિું આનદોલન િતું જ રે પાશ્ાતય ધર્મ કરે સંસકારના આક્રણની પ્રવતહક્યા 
રૂપરે ઉદભવયું નિોતું, પરંતુ હિનદુ ધર્મની જ આંતરશુવદ્ધની સિંયભૂ પ્રહક્યાનું સીધું 

20. प्र्वथयान्वसम्वज्वच्व इकतह्वस, द््वरि्वंन्वथ गो रैद् 1936, पृ. 35
21. નર્મદકૃત ‘ધર્મવિચાર’, ગુજરાતી પ્રરેસ, પૃ. 29, પાદટીપ.
22. ‘સિજાનંદ સિારી’, હક. ઘ. ર.કૃત, પૃ. 63.
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પહરણાર િતું. પ્રાચીન શાસ્ત્ર, પુરાણ અનરે દશ્મનની પરંપરારાંથી તંદુરસત અનરે 
હિતકર તતિો લઈનરે તરે આગળ ચાલરેલ છરે. છરેલ્લાં બસો િષ્મથી એક જીિતા ધર્મપંથ 
અનરે અસરકારક સંસકારસાધન રૂપરે આ સંપ્રદાય કાર આપતો રહ્ો છરે તરેનું કારણ 
પણ તરેનું આ વિવશટિ સિરૂપ છરે.

3

રૂળરે જ રે ઉદ્ધિ સંપ્રદાય િતો તરે સિાવરનારાયણ સંપ્રદાય તરીકરે ઓળખાિા 
લાગયો. રારાનંદ સિારી પોતાનરે ‘ડગુડગુી િગાડનાર’ તરીકરે ઓળખાિીનરે કિરેતા 
કરે ‘ખરો નટ’ તો િજુ િિરે આિિાનો છરે23. સિજાનંદ સિારીનું જીિનકાય્મ જોતાં તરે 
િાત અક્રશ: સાચી લાગરે છરે. તરેરનું વયવકતતિ અદભુત િતું. અરદાિાદના રરાઠા 
સૂબા અનરે ડનલોપ તથા ગાડ્મન જ રેિા વિદરેશી અવધકારીઓ પર તરેરનાં વયવકતતિ 
અનરે િાણીની ચરતકાહરક અસર થયરેલી. તરેઓ ત્ીસ િષ્મરાં છિીસ િખત અરદા-
િાદ આિરેલા અનરે તયાં પ્રજાના પ્રતયરેક િગ્મના લોકોનરે તરેરનાં િચનારૃતો તથા તરેરની 
રંડળીનાં ભજનોનો લાભ આપયો િતો. અરદાિાદના અરુક પંહડતોએ ઈષ્યા્મ અનરે 
દ્ રેષથી પ્રરેરાઈનરે તરેરનરે શાસ્ત્રાથ્મ રાટરે ભદ્રના હકલ્લારાં બોલાિીનરે રારી નાખિાનું 
કાિતરંુ કરરેલું, પણ તરે વનષ્ફળ ગયરેલું નરે તરે િખતના સૂબા વિઠ્લરાિ તથા પંહડતોનરે 
તરેરની રાફી રાગિી પડરેલી એર કિરેિાય છરે. 24અિતારી પુરુષ તરીકરે પૂજાતા સિા-
વરનારાયણરે અનરેક ચરતકારો કયા્મનું સંપ્રદાયના ઇવતિાસરાં નોંધાયરેલું છરે. તરેરણરે 
કરરેલા ચરતકારો તરેરના ક્ર દરેિની સાથરે અદૃશય થયા છરે, પરંતુ જ રે ચરતકાર 
અદ્ાવપ પય્મનત પ્રભાિક રિરેલ છરે તરે એરનું ઉપદરેશારૃત છરે. સંસારીઓની િચચરે 
તરેઓ હદવય તરેજ રે વિલસતા. દરેિ જ રેર આતરાનરે ધારરે  છરે. તરેર આતરા પરરાતરાનરે 
ધારણ કરરે  છરે એ તરેરનું એક રિતિનું િચન તરેરનરે વિશરે સાચું િતું. તરેઓ અક્ર 
પુરુષોતિર સિરૂપરે સદ્ધર્મની સથાપના અથવે પૃથિી પર વિચરતા િતા તરેની પ્રતીવત 
તરેઓશ્ીના િત્મનવયિિારની ગવતવિવધથી તરેર ‘સતસંગ’નરે ઉપદરેશ રૂપરે રળરેલ ‘િચ-
નારૃતો’ ઉપરથી થાય છરે. શ્ીકૃષ્ણરે અજુ ્મનનરે જ્ઞાન, ભવકત અનરે િૈરાગયથી સરવથ્મત 
કર્મનો ઉપદરેશ કયયો િતો. તરેરના જ અિતાર રૂપ ગણાયરેલા આ ‘િહરકૃષ્ણરે’ સેંકડો 
વજજ્ઞાસુઓનરે પહરવ્રાજક

સિરૂપરે ત્ણ દાયકા સુધી જ્ઞાન અનરે િૈરાગયથી સરવથ્મત ભવકતનો વિવિધ 
પ્રકારરે  રહિરા સરજાવયો િતો. દોઢસો િષ્મ પિરેલાં ગુજરાતની ભૂવર પર એ વિચયા્મ 
િતા અનરે સુંદર સિરૂપરે ભોળા ગ્ારજનો સરક્ પ્રગટ થઈનરે તરેરનરે સંબોધયા િતા 

23.    જુઓ ‘િચનારૃત’ પ્ર. શ્ી બોચાસણિાસી અક્રપુરુષોતિર સંસથા, અરદાિાદ ‘પરથારો’.
        આ લરેખરાં સિ્મત્ આ પુસતકના પૃષ્ઠાંક દશા્મવયા છરે.
24.    જુઓ ‘અરદાિાદરાં, ભગિાન સિાવરનારાયણ’,
        લરે. પ્ર. રિંત શાસ્ત્રી ઘનશયારસિરૂપદાસજી, 1978.
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એ િકીકત આજ રે પણ વજજ્ઞાસુઓનરે રોરાંચ ઊભો કયા્મ વિના રિરેતી નથી.

શ્ી સિજાનંદ સોરઠ, િાલાર, કચછ, કાહઠયાિાડ, ઝાલાિાડ, ભાલ અનરે 
ગુજરાતરાં જ્યાં જ્યાં ફયા્મ િતા તયાં તયાં તરેરનો ઉપદરેશ સાંભળીનરે વિવિધ ધર્મ 
અનરે રતના લોકો તરેરના વશષ્ય થઈ જતા. શ્ીજી રિારાજ પોતાના ઐશ્વય્મ અનરે 
સરાવધનો ચરતકાહરક વિવનયોગ કરીનરે જ રે તરે વજજ્ઞાસુનરે સરાવધરાં પોતપોતાના 
ઇટિદરેિ – શ્ીકૃષ્ણ, વિષ્ણ, રિાદરેિ, ગણપવત, લક્રીજી, તીથુંકર, પરેગંબર, ઇ.–નું 
દશ્મન કરાિતા એર પરંપરા કિરે છરે. પ્રસંગોપાતિ શાસ્ત્રચચા્મ કરીનરે િરેદાનતાહદ રતનું 
ખંડન પણ કરતા. ધર્મ, જ્ઞાન અનરે િૈરાગયયુકત ભવકતનું પ્રવતપાદન કરીનરે અક્ર-
પુરુષોતિર શ્ીકૃષ્ણનું શરણ એ તરેરના ઉપદરેશનું ધ્ુિવબનદુ િતું. તપ, તયાગ, સંયર, 
સિધર્મ અનરે આતરવનષ્ઠાનું રિતિ તરેરણરે વિવિધ રીતરે સરજાિીનરે સાકાર બ્રહ્મની 
ઉપાસનાનો આગ્િ રાખયો િતો.

સૌરાટિ ્રરાં શુવદ્ધના પાલનનો આગ્િ રખાવયો. નાનાં ગારડાંનરે પોતાના ધર્મ-
કાય્મનાં કરેનદ્રો બનાિીનરે પછાત ગણાતી અજ્ઞ અનરે ભોળી કોરોના રનરાં ઘર કરી 
બરેઠરેલ ભૂતપ્રરેતાહદના િિરેર અનરે અંધશ્દ્ધાનાં જાળાં છરેદી નાખયાં. પહરણારરે, ‘શૌચ 
જઈ આિી િાથપાણી પણ લરેિાનું નિીં સરજતી એિી જડ જાવતઓનરે પણ શુદ્ધ 
બ્રાહ્મણના જ રેિા આચાર-વિચાર પાળતી કરી દીધી િતી.’ એ રીતરે તરેરનો ઉપદરેશ 
શ્ીરંતોના રિરેલોથી રાંડીનરે આિીરોના નરેસડા નરે િાઘરીઓના કૂબા સુધી પિોંચયો 
િતો. એક તરફ તરેરણરે લોકોનરે સાદું અનરે વનવય્મસની જીિન જીિિાની દીક્ા આપી 
અનરે બીજી તરફ ભગિાન અનરે ભકતના સિારી-સરેિક-ભાિની સથાપના કરી આપી 
એ સિાવરનારાયણના જીિનકાય્મની રોટી ફલશ્ુવત િતી.

રારાનંદ સિારીના અક્રિાસ પછી તરેરના એક વશષ્ય રઘનાથદાસરે સિજા-
નંદજીની વિરુદ્ધ અરુક અનુયાયીઓનરે ઉશકરેરિાનો પ્રયતન કરરેલો તરે બાબત એક 
રારદાસ નારના ભકતરે ફહરયાદ કરતો પત્ લખરેલો તરેના જિાબરાં તરેરણરે િૈયારાં 
સોંસરી ઊતરી જાય તરેિી ભાષારાં એક પત્ ‘સતસંગી’ઓનરે ઉદ્ રેશીનરે લખાિરેલો. 
તરેના કરેટલાક અંશ જોઈએ :

‘પિરેલાં સતસંગની પ્રથા જાણિી, અનરે તરે જાણીનરે તરેરાં િત્મિું. તયાગીની 
રીતરાં તયાગી રિરે તરે સાચા સંત કિરેિાય....વનલયોભી, વનષ્કારી, વન:સ્ત્રાિી, વન:સનરેિી 
વનરા્મની િતવે તરે સંત રોક્ કરનારા છરે. સંપ્રદાયના વનયરોરાં જ રે ન િતવે તરે દૂષણરૂપ 
છરે. ... ઉદ્ધિ સંપ્રદાયના જ રે ગૃિસથ િહરભકતો િોય તરે ચોરી, વયવભચાર ન કરરે , 
રદ્, રાંસ, દારૂ િગરેરરે  અભક્ય િસતુ ન ખાય તથા ન પીિરે, જાણીનરે જીિરાત્ની 
હિંસા ન કરરે , પરસ્ત્રીનો તયાગ રાખરે, વિધિાનો સપશ્મ ન કરરે , વિરુખ પાસરેથી કથા 
ન સાંભળરે, આ અવગયાર વનયરો દૃઢ કરીનરે રાખશરે અનરે અરારાં િચનો અંતરરાં 
ધારશરે તરેરનરે અંતસરરે આિી વિરાનરાં બરેસારી અક્રધારરાં લઈ જઈશુ. યરપુરી 
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અનરે લખચોરાશીનો ફરેરો રટાડી, રારા અક્રધારરાં રાખીશ....... આ િખતરે િહર-
ભકતો કરિા રેં અિતાર લીધો છરે. રારો વિશ્વાસ છરે રાટરે પ્રીત કરીનરે કિંુ છુ.ં 
કારણ વિશ્વાસીનરે સાચી િાત ન કરરે  તરે પાપી કિરેિાય.’ (અ.ભ.સિા. પૃ. 27)

િળી બીજા પત્રાં ગુરુ રારાનંદનું સરરણ કરાિીનરે તરેઓ સતસંગીઓનરે કિરે છરે,

‘આપણા ગુરુ રારાનંદ સિારી સતસંગરાં પ્રગટ વિચરરે  છરે. કાળ, કર્મ, રાયા 
અનરે યરદૂતો તરેરનાથી ભય પારરે છરે. આપણનરે તરેરનો વિશ્વાસ છરે. જ રેર િીરો 
ફોડ્ો ફૂટરે નિીં તરેર તરેરની સાથરે પ્રીત કરરે  તરે તૂટરે નિીં તરેિી છરે... સતસંગની રક્ા 
તરેઓ સદાય કરરે  છરે.

તન રન અનરે ધન તરેરણરે અપ્મણ કયુું છરે જ રેથી આપણરે વનભ્મય છીએ. વનભ્મય 
થઈનરે ભય રાખરેલો તરે રોટી ખોટ છરે. શુદ્ધ આતરસિરૂપરે િતશી તરેરના આશ્યરાં સદા 
વનભ્મય બનિું.’ (અ.ભ.સિા.પૃ.24,)

સિજાનંદજીએ આરંભરાં જ સંપ્રદાયના સાધુ અનરે ગૃિસથ અનુયાયીઓનરે 
સદાચાર અનરે વ્રતપાલનનો સીધો રસતો બતાિીનરે अहं तब्वं सरयाप्वपेमर्ो मोक्षनर्षर्नमम्व 
शयुच એિું અભયિચન આપીનરે તરેરનારાં વિશ્વાસ પ્રરેયયો િતો. પોતાનરે તરેઓ ભગિા-
નના અિતારરૂપ ઓળખાિરે છરે એરાં આજના બુવદ્ધિાદનરે પરિંચના કરે આતરિંચ-
નાની ચરેટિા લાગિાનો સંભિ છરે. પરંતુ જો પહરણાર ઉપરથી વનષ્ઠાનું રાપ કાઢિાનું 
ભૌવતક ધોરણ અપનાિીએ તો સિજાનંદજીના આ શબદો સિાથ્મપ્રરેહરત નિોતા, પણ 
પરાનુકંપાપ્રરેહરત િતા એર સરજાશરે. તરેરણરે આપરેલા વિશ્વાસરે કરેટલાયનરે દુરાચાર 
તજીનરે સદાચાર ભણી િળી જીિનનું સાથ્મકય સાધિા પ્રરેયા્મ િતા. તો કરેટલાયની 
ધર્મબુવદ્ધ સતરેજ કરીનરે તરેરનરે ઉચચ ધરા્મનુભિરાં વસથર કયા્મ િતા.

4

તરેરની આ સરાજોદ્ધારક પ્રિૃવતિનું સાધન તરેરનાં િચનારૃતો છરે. આ િચના-
રૃતોની વિશરેષતા એ છરે કરે તરે સઘળાંની વિગતિાર નોંધ સંપ્રદાયરાં શ્ીજી રિારા-
જની િયાતીરાં જ તૈયાર કરિારાં આિી િતી. પ્રતયરેક પ્રસંગનું િણ્મન જ રે તરે િખતરે 
ઉપવસથત રંડળીરાંના સંત લખી લરેતા. રુકતાનંદ સિારી, ગોપાળાનંદ સિારી, વન-
તયાનંદ સિારી અનરે શુકરુવન એ ચાર સંતોએ શ્ીજી રિારાજનાં આ િચનો 
સાંભળીનરે લખયાં છરે એિો િચનારૃતસંગ્િનરે અંતરે ઉલ્લરેખ છરે. પ્રતયરેક પ્રિચનનરે 
લગતી િષ્મ, રાસ, વતવથ, સથળ ઇ. વિગતો સહિત શ્ીજી રિારાજનાં ઉપદરેશિચ-
નોનો સંગ્િ તૈયાર થયો િતો. તરે તરેઓશ્ીનરે વિ. સ. 1877રાં બતાવયાનો વનદવેશ 
એક િચનારૃતરાં આિરે છરે. (િ.લો.પ્ર. 7, પૃ. 3૦2) તરે પછી પણ જ રેર જ રેર લખાયાં 
તરેર તરેર શ્ીજી રિારાજનરે બતાવયાં િશરે. આિાં િચનોની કુલ સંખયા 273 છરે. 
તરેરાં ગઢડા પ્રકરણનાં (78+67+39) 184, સારંગપુરનાં 18, કહરયાણીનાં 12, 
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લોયાનાં 18, પંચાળાનાં 7, િડતાલનાં 2૦, અનરે અરદાિાદનાં 14 (13+1) છરે. સથળ 
પ્રરાણરે પ્રકરણ પાડીનરે સનતોએ પ્રતયરેક િચનારૃતના િસતુ પ્રરાણરે શીષ્મક બાંધરેલાં 
છરે. દા.ત., અખંડ િૃવતિનું, કૃતની સરેિકરારનું, િીસ કરેશના પ્રિાિનું, રૂઢપણં પ્રીવત 
અનરે સરજણનું, ચાર પ્રકારની રુવકતનું, દરેશકાળાહદકના પ્રધાનપણાનું ઇતયાહદ. 
પ્રથર િચનારૃત સંિત 1876ના રાગશર સુહદ ચતુથશીનરે હદિસરે બોલાયરેલું નરે છરેલ્લું 
સં. 1886ના અષાઢ િહદ દશરીનું છરે. (અિીં કોઈનરે પ્રશ્ન થાય કરે શ્ીજી રિારાજ 
સં. 1886ના જ રેઠ સુહદ દશરીના રોજ સિધાર પધાયા્મ િતા તો એ િષ્મના અષાઢ 
રાસરાં આ િચનારૃત શી રીતરે આવયું ? સંપ્રદાયરાં આષાઢી િષ્મની ગણતરી 
કરિાની પરંપરા છરે. એટલરે કારતકી િષ્મ પ્રરાણરે 1885 ગણાય.) આ િચના-
રૃતોના પ્રથર િાચનરે જ રે ઊડીનરે આંખરે િળગરે તરેિી બાબત છરે તરે પ્રતયરેક પ્રસંગરે 
િણ્મિરેલી શ્ીજીની રૂવત્મ અનરે ચરેટિાનું િણ્મન છરે. તરેરાં તરેઓશ્ીની બરેઠક, રુદ્રા અનરે 
િસ્ત્રાભૂષણની ઝીણી ઝીણી વિગતો રૂકરેલી છરે. પુનરુવકતઓ િોિા છતાં, િાચકનરે 
રસ પડરે તરેિા જીિંત િાતાિરણનો તરેરાં અનુભિ થાય છરે. આ બધું એક િાર 
બનરેલું એની પ્રતીવત થાય છરે તયારરે  એરાંથી પૈરાવણક અપહરવચતતા જતી રિીનરે 
ઐવતિાવસક િકીકતની એક પ્રકારની પ્રતયક્તા વજજ્ઞાસુનરે સપશશીનરે વિશરેષ આકષવે છરે.

સૌપ્રથર શ્ીજી રિારાજના દરેિ ઉપરનાં વચિનો સંપ્રદાયના પરથારરાં િણ્મ-
વયાં છરે તરે જોઈએ. આ િણ્મન ઝીણી વિગતોથી ભરરેલું છરે. પગનાં તવળયાંની ઊધિ્મ-
રરેખાથી શરૂ કરીનરે ‘વશખાની  પછિાડરે જરણી કોરરે  રિરેલા ત્ણ વતલ’ સુધીનાં 
અંગો ઉપરનાં સારુહદ્રક વચિનો વિગતરે દશા્મવયાં છરે. તરેરની હદનચયા્મનું વચત્ દોયુું 
છરે તરેરાં ‘ત્ણ ઘડી રાવત્ રિરે  તયારરે  ઊઠીનરે દાતણ કરિા’થી શરૂ કરીનરે નાિીનરે 
અંગ લૂછિાની, શ્વરેત િસ્ત્ર ધારણ કરિાની, જરતી િખતની, િહરભકતનરે પીરસતી 
િખતની, ઘરેલા નદીરાં નાિિા જતા તરેની, ‘ધોળી પછરેડીનરે અથિા ખરેસનરે ડાબા 
ખભા ઉપર આડસોડરે નાખીનરે જરણા િાથનરે િલાિતા થકા !’ તો કયારરેક ‘ડાબા 
િાથનરે કરેડ્ ઉપર રૂકીનરે તરે જરણા િાથરાં રૂરાલ લઈનરે જરણા િાથનરે િલાિતાં 
િલાિતાં’ ઉતાિળી ગવતએ ચાંખડીના ચટપટ અિાજ સાથરે ચાલિાની, તરેની સાથરે 
ભીડરાં રજ ઊડરે તયારરે  નાકરે રૂરાલ ધરિાની, ગાદી કરે ઢોવલયા ઉપર બરેસિાની, તરે 
િખતની પગની જુદી જુદી વસથવતની, રાળાના રણકા ફરેરિિાની, ધયાન ધરિાની, 
કથા કિરેતી નરે શ્િણ કરતી િખતની, પ્રશ્નોતિર કરતી િખતરે રૂરાલનરે િળ ચડાિિા 
િગરેરરેની, પૂજા ગ્િણ કરતી િખતની, છીંક ખાતી િખતની કરે િસતી િખતની, ભકત 
જન ઉપર પ્રસન્ન થતી િખતની, દુ:ખી પ્રાણીઓ પ્રતયરે દયા દશા્મિતી િખતની, પ્ર-
િાસરાં ઘોડા ઉપર બરેઠા િોય તયારની, સભારાંથી ઊઠતી િખતની, સૂતી િખતની, 
એર અનરેકાનરેક હક્યાઓ અનરે ચરેટિાઓનું ભાતીગળ િણ્મન સંપ્રદાયરાં પરંપરાથી 



િચનારૃતો : િકતા, િકતવય અનરે િાણી 81

સચિાયરેલું છરે, જ રે ભકતજનોના વચતિરાં શ્ીજીની સરૃવતનરે સચોટ નરે સાકાર રૂપરે 
જીિતી રાખિારાં ખૂબ સિાયભૂત થાય છરે25.

એિી જ રીતરે પ્રતયરેક િચનારૃતના આરંભરાં શ્ીજીએ કયાં કયાં કયારરે  કરેિી 
વસથવતરાં કોની િચચરે બરેસીનરે કહ્ું તરેની વિગતો આપિારાં આિી છરે, જ રે તરેની ઐવત-
િાવસક પ્રરાણભૂતતાનરે પ્રતયક્તા ઉપસાિી આપરે છરે. નરૂના દાખલ ગઢડા પ્રથર 
પ્રકરણના િચનારૃત 14નો આરંભ જોઈએ.

‘સંિત 1876ના રાગશર િહદ બીજનરે હદિસરે સિારી શ્ી સિજાનંદજી 
રિારાજ શ્ી ગઢડા રધયરે દાદાખાચરના દરબારરાં શ્ી િાસુદરેિ નારાયણના રંહદર 
આગળ લીંબડાના િૃક્ િરેઠરે ઢોવલયા ઉપર દવક્ણાદરે રુખારવિંદરે વિરાજરાન િતા 
અનરે રાથરે ધોળી પાઘડી બાંધી િતી અનરે ધોળો ખરેસ પિરેયયો િતો અનરે ધોળી 
ચાદર ઓઢી િતી અનરે પીળા પુષ્પના તોરા િાધરાં વિરાજરાન િતા અનરે તરે 
ગુચછની ઉપર ગુલાબનાં પુષ્પ વિરાજરાન િતાં અનરે કંઠનરે વિષરે પીળાં પુષ્પના િાર 
વિરાજરાન િતા અનરે જરણા િાથરાં જ રે સરેિંતીનું પુષ્પ તરેનરે ફરેરિતા િતા અનરે 
પોતાના રુખારવિંદની આગળ રુવન તથા દરેશદરેશના િહરભકતની સભા ભરાઈનરે 
બરેઠી િતી.’ (િ.ગ.પ્ર. 14, પૃ.43)

રોટા ભાગનાં િચનારૃતોના આરંભરાં એકસરખી વિગતો આિરે છરે. પરંતુ 
ઈશુ વરિસત, શંકરાચાય્મ અનરે િલ્લભાચાય્મ જ રેિા આચાયયોનરે વિશરે પણ આટલી 
સપટિ તરે ઝીણી વિગતો સચિાઈ નથી એ જોતાં સિાવરનારાયણ સંપ્રદાયની આ એક 
અસાધારણ વિવશટિતા ગણાય. તરેનાં કારણો સરજાય તરેિાં છરે : (1) સિજાનંદજી 
સંપ્રદાયરાં ભગિાનના અિતાર રૂપરે પૂજાય છરે. (2) સાકાર બ્રહ્મની ઉપાસનાનો આ 
સંપ્રદાય િોિાથી આંખરાં િસી જાય તરેિી સિ્મ વિગતોરાં તરેનરે રસ છરે. (3) બીજા 
આચાયયોનરે રુકાબલરે સિાવરનારાયણ નજીકના ભૂતકળરાં થયરેલા િોિાથી તરેરનરે 
લગતી ઐવતિાવસક િકીકત પર ધૂળ ચડી નથી.

સિજાનંદ સિારીનરે રારાનુજનો વિવશટિાદ્તૈવસદ્ધાનત રાનય િતો. તરેરણરે એક 
સથળરે બિુ ટૂકંરાં ઉદ્ધિ સંપ્રદાયનો વસદ્ધાનત સરજાવયો છરે.

‘િરેદ, પુરાણ, ઇવતિાસ અનરે સરૃવતઓ એ સિ્મ શાસ્ત્રરાંથી જ રે જીિ, રાયા, 
ઈશ્વર, બ્રહ્મ અનરે પરરરેશ્વર એ સિ્મ અનાહદ છરે. અનરે રાયા છરે તરે તો પૃથિીનરે ઠરેકાણરે 
છરે. પૃથિીરાં રહ્ાં જ રે બીજ તરેનરે ઠરેકાણરે જીિ છરે અનરે ઈશ્વર તો રરેઘનરે ઠરેાકાણરે છરે તરે 
પરરરેશ્વરની ઇચછાએ કરીનરે પુરુષરૂપ જ રે ઈશ્વર તરેનો રાયા સંગાથરે સંબંધ થાય છરે 
તયારરે  જ રેર રરેઘના જળના સંબંધરે કરીનરે પૃથિીરાં િતાં જ રે બીજ તરે સિવે ઊગી આિરે 
છરે, તરેર નિા રાયારાંથી

અનાહદકાળના જીિ િતા તરે ઉદય થઈ આિરે છરે, પણ નિા જીિ નથી થતા, 
25. જુઓ ‘િચનારૃત’, પરથારો, પૃ. 16-26.
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રાટરે જ રેર ઈશ્વર અનાહદ છરે તરેર રાયા પણ અનાહદ છરે નરે તરે રાયાનરે વિશરે રહ્ા જ રે 
જીિ તરે પણ અનાહદ છરે. પણ એ જીિ પરરરેશ્વરના અંશ નથી, એ તો અનાહદ જીિ 
જ છરે. તરે જીિ જ્યારરે  પરરરેશ્વરનરે શરણરે જાય તયારરે  ભગિાનની રાયાનરે તરરે , તરે 
નારદ સનકાહદકની પરેઠરે બ્રહ્મરૂપ થઈનરે ભગિાનના ધારરાં જાય છરે નરે ભગિાનનો 
પાષ્મદ થાય છરે.’ (િ.ગ.અં.પ્ર. 1૦, પૃ.6૦9)

આ વસદ્ધાનત અનુસાર તરેરણરે અક્ર પુરુષોતિર નારાયણની સરેિાનો ઉપદરેશ 
કરરેલો છરે. ભગિાનનરે પ્રસન્ન કરિા રાટરે ચાર સાધન તરેરણરે િારંિાર પ્રબોધયાં છરે 
: (1) સિધર્મવનષ્ઠા એટલરે કરે પોતપોતાના િણા્મશ્રના ધર્મ વિશરે અચળ વનષ્ઠા, (2) 
આતરવનષ્ઠા : દરેિ તથા દરેિના સંબંધીનરે ભૂલીનરે કરેિળ આતરાનરે જ પોતાનું સિરૂપ 
દૃઢપણરે રાનિું, (3) િૈરાગય, ભગિાન વસિાય બીજા કોઈ પદાથ્મ વિશરે આસવકત ન 
રાખિી તરે, (4) વનષ્કાર ભવકત ઇવનદ્રય, રન, અંત:કરણનરે જીતીનરે, જાગ્ત, સિપન 
અનરે સુષુવપ્ત તરે ત્ણ અિસથા અનરે સતિ, રજસ નરે તરસ તરે ત્ણ ગુણથી પર ચૈત-
નયરૂપ પોતાના સિરૂપનરે રાનીનરે તરેનરે વિશરે ભગિાનની રૂવત્મ ધારીનરે તરેનું ભજન કરિું 
તરે. આ ચારરેય સાધન જ રેનારાં સંપૂણ્મ િોય તરેનરે તરેરણરે એકાવનતક ભકત કહ્ો છરે.

ભગિાનનું સગુણ-વનગુ્મણ સિરૂપ, તરેરનું રાિાતમય, તરેર જ ભગિાનની ઉપા-
સનાની વિવિધ રીતો તરેરણરે તરેનાં નાનાંરોટાં પાસાંનરે ઉથલાિતા જઈનરે દૃટિાનતો 
આપતા જઈનરે સરજાિરેલ છરે. ઉપાસનારાં આિતાં વિધનોની વયિિારુ તરેર જ સૈ-
દ્ધાવનતક ભૂવરકા ઉપર રિીનરે આ િચનારૃતોરાં ચચા્મ થયરેલી છરે. તરેર કરતી િખતરે 
શ્ીજી સંસારના અનુભિ અનરે અિલોકનોરાંથી સચોટ દટિાંત આપરે છરે. કરેટલીક 
િાર એ સિાનુભિ પણ કિરે છરે. રારરેશ્વર જતાં રસતારાં પોતાનરે સરેિકરાર નારના 
સાધુનો ભરેટો થયરેલો. તરે સાધુ રાંદો પડતાં પોતરે તરેની િજાર રૂવપયાની સોનારિોરો 
સાચિરેલી, તન તોડીનરે ચાકરી કરરેલી અનરે તરેનરે રાટરે સારગ્ી લાિીનરે રાંધી આપી 
જરાડરેલ છતાં એ સાધુએ તરેરનરે કદી જરિાનો પણ ભાિ પૂછરેલો નિીં. તરે સાજો 
થયો તરે પછી તરેનો સારાન પણ પોતરે ઊંચકરેલો. એ અનુભિ કિીનરે કૃતઘનીના 
સંગના તયાગનો ઉપદરેશ આપરે છરે. (િ.ગ.પ્ર.12, પૃ. 35)

તયાગનો રહિરા સરજાિતાં તરેઓ नमलथल्वर््वं प्रदीप््वर््वं नमे दह्यकत निंचन એર 
કિરેનાર જનક વિદરેિીનું અનરે તજ રેલા પદાથ્મનો પછી કદી સંકલપ ન કરિા રાટરે 
तर्ज धमयामधमां च એ નારદનું શુકજી પ્રતયરેનું િચન યાદ કરીનરે આતરાના અિધાનરાં 
આિતાં તરાર વિઘનો દૂર કરિાનું સૂચિરે છરે. (િ.ગ.પ્ર.39, પૃ. 94.)

અક્રધારની વિભુતા સરજાિિા રાટરે તરેઓ િસતી ઉપર ચાલી જતી કીડીનું 
દૃટિાનત આપરે છરે. (ગ.પૃ. 63, પૃ. 147)

પુવટિ સંપ્રદાયની ભવકતનો રવસક રાગ્મ પોતરે કરેર ગ્િણ ન કયયો તરેનું કારણ 
એક િચનારૃતરાં કહ્ું છરે.
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‘એક તો રવસક રાગવે કરીનરે ભગિાનની ભવકત કરિી અનરે બીજો આતરજ્ઞાન, 
એ બરે રોટ્યપ પામયાના પણ રાગ્મ છરે અનરે પડ્ાના પણ છરે. તરેરાં રવસક રાગવે તો 
િજારો નરે લાખો પડી ગયા છરે અનરે ભગિાનનરે તો કોઈક પામયો િશરે. અનરે રોટા 
આચાય્મ થયા તરેણરે પણ રવસક રાગવે કરીનરે ભવકત કરાિી છરે પણ તરેરાં બગાડ 
ઘણાંનરે થયો છરે અનરે સારંુ તો કોઈકનું થયું છરે. કાં જ રે, રવસકપણરે કરીનરે જ્યારરે  
ભગિાનનું િણ્મન કરરે  તયારરે  ભગિાન ભરેળું રાવધકાજી તથા લક્રીજી તથા તરેની 
સખીઓ તરેનું પણ િણ્મન આિરે અનરે જ્યારરે  સ્ત્રીઓનું િણ્મન આિરે તયારરે  તો તરેનાં 
અંગરેઅંગનું િણ્મન થાય, તયારરે  િણ્મનના કરનારાનું રન વનવિ્મકાર કરેર રિરે ? અનરે 
ઇવનદ્રયોનો તો એ જ સિભાિ છરે, જ રે સારો વિષય િોય તરે ઉપર જ પ્રીવત િોય અનરે 
રાવધકાજી લક્રીજી તરેના જ રેિું તો વત્લોકરાં કોઈ સ્ત્રીનું રૂપ િોય નિીં અનરે એના 
જ રેિી કોઈની બોલી પણ રીઠી ન િોય અનરે એના દરેિની સુગંધ પણ અવતશય િોય, 
રાટરે એિા રૂપનરે દરેખીનરે અથિા સાંભળીનરે કયરે પ્રકારરે  રોિ ન થાય ? એ તો થાય 
જ. અનરે લરેશ રાત્ જો રન વિકાર પારરે તો તરે કલયાણના રાગ્મરાંથી પડ્ો, રાટરે 
રવસકની રીતરે જ રે ભગિાનનરે ભજ રે તરેનરે એ રોટુ ંવિઘન છરે.’ (િ.ગ.ર.કા. પૃ.392-93)

પોતાના સંપ્રદાયરાં ભવકતનરે નારરે વિલાવસતા ન પ્રિરેશરે તરેની તરેરણરે કરેટલી 
બધી તકરેદારી રાખરેલી તરે ઉપરનાં િચનો પરથી સરજાશરે. પરરરેશ્વરનાં દશ્મન કરતી 
િખતરે રૂવત્મની સાથરે બીજા પદાથયોનાં પણ દશ્મન કરતો જાય એનરે તરેઓ ‘ફાટરેલ 
દૃવટિિાળો’ કિરે છરે (સા.રા.પૃ. 2૦6). પછી દશ્મન કરિાની સાચી રીત સરજાિરે છરે 
પિરેલાં રૂવત્મનું અલૌહકકપણં રનરાં ધારિું નરે પછી તરે ભાિ રનથી અનરે ગુણથી 
રાખિા. આિા ભકત પર ભગિાનની અનનય પ્રીવત રિરે છરે એર કિીનરે તરેઓ દશ્મન 
િખતરે શ્ોત્ અનરે નરેત્નરે વનયરનરાં રાખિાની સૂચના આપરે છરે અનરે અનયત્ તણાતાં 
શ્ોત્ નરેત્નરે ઠપકો આપિાનાં િચનો પણ કિરે છરે. (સા.ર., પૃ. 2૦6-2૦8)

કારનરે જીતિાનો ઉપદરેશ આપતી િખતરે તરેઓ એક િૈજ્ઞાવનકની ઢબરે રનોિિા 
નાડીનરે વિશરે રનરાં સ્ત્રી સંબંધી સંકલપથી દિીંના રથનથી રાખણ ઉપર તરી આિરે 
તરે રીતરે િીય્મનું થાય છરે તરેર સરજાિરે છરે. અનરે રૃતયુ બાદ સૂક્ર દરેિરાં િીય્મનું અવસત-
તિ રિરે છરે એિું પ્રવતપાદન કરરે  છરે. આના અનુલક્રાં તરેઓ શ્ીકૃષ્ણ અનરે દુિા્મસાનું 
દૃટિાનત આપીનરે શ્ીકૃષ્ણ સાચા બ્રહ્મચારી િતા, નરે દુિા્મસા સાચા ઉપિાસી િતા 
એ સરજાિરે છરે. સાથરે સાથરે પોતરે ઊિ્મરરેતસ્ કરેિી રીતરે થયા તરેનો અનુભિ પણ કિરે 
છરે. (ગ.પ્ર. 73, પૃ. 177-179)

શ્ીજી રિારાજ િારંિાર ભગિાનના સાકાર સિરૂપની ઉપાસનાનો આગ્િ 
દશા્મિરે છરે. એક પ્રસંગરે તરેઓ રાિાતમય સહિત િાત કરતાં કિરે છરે :

‘ભગિાન જીિના કલયાણનરે અથવે જ્યારરે  રૂવત્મ ધારણ કરરે  છરે તયારરે  પોતાનું જ રે 
અક્રધાર અનરે ચૈતનયરૂવત્મ એિા જ રે પાષ્મદ અનરે પોતાનાં જ રે સિવે ઐશ્વય્મ તરે સહિત 
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જ પધારરે  છરે, પણ એ બીજાના દરેખયારાં આિરે નિીં.’ (ગ.પ્ર.71, પૃ.171)

સારાનય રીતરે આ િચનારૃતોની પદ્ધવત એિી છરે કરે ઘણી િાર શ્ીજી રિારાજ 
સીધા જ વિષય પર આિીનરે બોધ આપરે, ઘણીિાર શ્ીજી રિારાજ પ્રશ્ન કરરે  નરે 
સાધુરંડળરાંથી કોઈ ઉતિર આપિા પ્રયતન કરરે , પણ તરે સંતોષકારક ન િોય એટલરે 
રિારાજ પોતરે તરેનો ઉતિર આપરે, ઘણી િાર સાધુઓરાંથી કોઈ પ્રશ્ન કરરે  નરે સિારીજી 
પોતરે તરેનો ઉતિર આપરે. કોઈ િાર સાધુઓ અંદરોઅંદર પ્રશ્નોતિર કરરે  નરે છરેિટરે શ્ીજી 
રિારાજ સિ્મ શંકાનું સરાધાન કરરે . આર, આખી ચચા્મ પ્રશ્નોતિર રૂપરે ચાલરે છરે. 
વશષ્યોના વચતિરાં ભવકત, જ્ઞાન, િૈરાગય નરે આતરવનષ્ઠા દૃઢ થઈનરે સિધર્મજાગૃવત 
સતત રિરે એ દૃવટિએ શ્ીજી રિારાજ િચનારૃતો કિરે છરે. ઘણી િાર વશષ્યોનું જ્ઞાન 
ચકાસિા રાટરે પરેચીદા પ્રશ્નો પૂછતા. દા. ત., એક િાર એરણરે પૂછું, ‘જ રેની િાણીરાં 
કુવતસતપણં િોય, તોપણ તરે િાણીનરે અરૃતની પરેઠરે પાન કરીએ એિી તરે કઈ િાણી 
છરે?’ પછી તરેનો પોતરે ઉતિર કયયો કરે, ‘જ રે સંત િાત કરરે  તયારરે  પોતરે પોતાનાં સંબંધી 
રાબાપ, બોન-ભાઈ તથા પોતાની જાવત તરેની કુવતસત શબદરે કરીનરે વનંદા કરતો િોય 
તો તરેની તરે િાણી સારી જાણિી, શા સારુ જ રે તરે િાણીનરે જ રે સાંભળરે તરેનરે તરે સંતની 
કોરનો એર ગુણ આિરે જ રે, આ સંતનરે તો કોઈ રીતરે પોતાના દરેિસંબંધી આહદકરાં 
િરેત નથી રાટરે તરે િાણીનરે અરૃતની પરેઠરે પાન કરિી.’

એ જ પ્રસંગરે તરેઓશ્ીએ બીજો સિાલ પૂછો : ‘જ રેણરે કરીનરે ભગિાન રાજી 
થયા િોય તોપણ તરે કરિું નિીં અનરે જ રેણરે કરીનરે ભગિાન કુરાજી થાય તોપણ તરે 
કરિું એિું તરે શું છરે ?’ પછી એનો ઉતિર પણ પોતરે આપયો કરે “અરરે કોઈ િચન 
કિીએ નરે એરાં જો અધર્મ િોય તો તરેનરે વિષરે વચરકારી થિું કિરેતાં તરેરાં ઘણીક 
િાર લગાડિી પણ તુરત રાનિું નિીં. જ રેર શ્ીકૃષ્ણભગિાનરે અજુ ્મનનરે કહ્ું જ રે, 
‘અશ્વતથારાનું રાથું કાપી નાખો.’ પછી તરે િચન અજુ ્મનરે ન રાનયું, તરેર એિી રીતનું 
જ રે િચન તરેરાં અરરે રાજી થતા િોઈએ તોપણ ન રાનિું તથા પંચિત્મરાન સંબંધી 
જ રે વનયર કહ્ા છરે, તરેરાંથી જ રેણરે કરીનરે ભંગ થતો િોય એિું જ રે િચન તરે ન રાનિું 
અનરે એ બરે િચન ન રાનીએ નરે ભગિાન કચિાતા િોય તો સારી પરેઠરે કચિાિિા 
પણ તરેરાં રાજી ન કરિા.’

આ ઉપરથી સરજાશરે કરે તરે સિ્મસર્મપણયુકત ભવકતનો બોધ કરતા િોિા 
છતાં સિધર્મ અનરે સદાચાર વિરુદ્ધ ભગિાનનું પણ િચન ન રાનિું તરેિો ઉપદરેશ 
કરરે  છરે તરે ઉપરથી તરેઓ ઉદાર અનરે તતિવનષ્ઠ વિચારકની છાપ ઊભી કરરે  છરે.

પરંતુ તરેરની દૃવટિ સંપ્રદાયની બિાર જિા રાગતી નથી એ તરે પછીના પ્રશ્ન 
ઉપરથી સપટિ થાય છરે. તરેરનો છરેલ્લો પ્રશ્ન આ છરે : ‘કયાં શાસ્ત્રો સાંભળિાં નરે 
ભણિાં નરે કયાં શાસ્ત્રો ન સાંભળિાં નરે ન ભણિાં ?’ તરેનો ઉતિર પોતરે જ આ 
પ્રરાણરે આપરે છરે. ‘જ રે શાસ્ત્રરાં ભગિાનનું સાકારપણં પ્રવતપાદન ન કયુું િોય તથા 
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ભગિાનના અિતારનું વનરૂપણ ન િોય, અનરે તરે શુદ્ધ િરેદાનતના િોય નરે એક 
અવદ્તીય વનરાકારનું પ્રવતપાદન કરતા િોય, નરે તરે ગ્ંથ સુધાં બુવદ્ધિાનના કરરેલાં 
િોય તોપણ તરે ગ્ંથનરે કોઈ હદિસ ભણિા નિીં નરે સાંભળિા પણ નિીં, અનરે જો 
રણછોડભકતના જ રેિાં કીત્મન જ િોય નરે તરેરાં ભગિાનની રૂવત્મનું િણ્મન િોય તો 
તરેનરે ગાિાં નરે સાભળિાં તથા એિી રીતના જ રે ગ્ંથ િોય તરેનરે ભણિા નરે સાંભળિા.’ 
(લો.7, પૃ.3૦૦-3૦2)

શાંકર વસદ્ધાનત વિશરે તરેરનરે આદર કરે રુવચ નથી. ‘શંકર સિારીએ અદ્તૈ બ્ર-
હ્મનું પ્રવતપાદન કયુું છરે તરેનરે વિશરે તો અરારી રુવચ નથી.’ એર તરેરણરે સપટિ કહ્ું છરે. 
(લો.14, પૃ.335.) અનરેક સથળરે િરેદાનતીઓની તરેરણરે ટીકા પણ કરી છરે. એક ઠરેકાણરે 
તો પોતરે શુષ્ક િરેદાનતના ગ્ંથનું શ્િણ કરીનરે હદલગીર થાય છરે નરે અશ્ુ સારરે  છરે 
એિો ઉલ્લરેખ છરે. તરે રાત્રે સિપનરાં પોતરે રુકતાનંદ સિારી અનરે બ્રહ્માનંદ સિારીની 
સાથરે ભજનકીત્મન કયા્મનો ઉલ્લરેખ કરીનરે કિરે છરે કરે ‘આિી જ રે પરરરેશ્વરની ઉપાસના 
તરેનો તયાગ કરીનરે જ રે વરથયાજ્ઞાની થાય છરે અનરે એર જાણરે છરે જ રે ‘અરરે જ ભગિાન 
છીએ’ તરે રિાદુટિ છરે. ‘આની અસરરાં પોતાના અનુયાયીઓ સપડાય નિીં તરે રાટરે 
તરત જ તરેઓ સિ્મ પરરિંસ તથા સતસંગી બાઈ-ભાઈનરે ઉદ્ રેશીનરે પત્ લખાિીનરે 
‘અિતારનરે વિશરે પવતવ્રતાના જ રેિી અનનય વનષ્ઠા’ રાખિા તરેર જ ‘ભગિાન વિના 
બીજા દરેિની ઉપાસના નિીં કરિા’ અનુરોધ સહિત આજ્ઞા કરરે  છરે.’ (ગ.પ્ર.2૦, પૃ. 
439-441)

પોતાના વશષ્યોનરે વિવિધ ધર્મવિષયોનું જ્ઞાન આપિા રાટરે તરેઓ અનરેક િાર 
પોતાનો અનુભિ કિરે છરે. રોિનું સિરૂપ સરજાિિા રાટરે પોતરે ધ્ુિઆહદકનું બ્રહ્માંડ-
રાં દશ્મન કરરેલ તરેનું વપંડરાં દશ્મન કરીનરે ‘ભગિાન વિશરે અવતશય િૃવતિ જોડાઈનરે’ 
સરાવધરાં ઊતરી ગયાની િકીકત કિરે છરે. (ગ.પ્ર.1, પૃ. 386) એ જ રીતરે સાંખય 
અનરે યોગનાં અનુક્રરે ચોિીસ અનરે પચીસ તતિો સરજાિરે છરે. સિરતના સરથ્મનરાં 
પોતરે જ રેનરે સિયોપરી પ્રરાણ તરીકરે સિીકારરે  છરે તરે શ્ીરદભાગિતરાંથી તરેર જ ભગ-
િદગીતારાંથી પુષ્કળ અિતરણો ટાંકરે છરે. આર, આ િચનારૃતોનો ગ્ંથ ભગિાન 
સિાવરનારાયણરે પોતાના વશષ્યો નરે અનુયાયીઓ રાટરે ચલાિરેલી આધયાવતરક 
પાઠશાળા જ રેિો છરે. ઇવનદ્રયદરન, સવિકલપ નરે વનવિ્મકલપ સરાવધ, સતસંગ, ભવકત, 
સરાવધ, અક્રપુરુષોતિર અિતાર અનરે પરરધારનું સિરૂપ, કારક્ોધાહદ ષડહરપુ, 
વનયર અનરે વનશ્ય આહદ અનરેક વિષયોની અિીં થયરેલી સરળ નરે સિ્મસપશશી ચચા્મ 
વજજ્ઞાસુઓનરે અધયાતરરાગવે જિાની ઉતિર તાલીર આપરે છરે.

છરેલ્લરે તરેઓ વયિિારકુશળ અનરે દીઘ્મદૃવટિિાળા ધાવર્મક નરેતા િતા તરેની પ્રતીવત 
કરાિનારી બરે બાબતોનો વનદવેશ કરિો જોઈએ. એક સંપ્રદાયની પુવટિ અંગરેનું િચ-
નારૃત છરે. સં. 1881ના શ્ાિણ સુહદ 4નરે હદિસરે શ્ી ગઢડા રધયરે તરેઓશ્ીએ વશષ્યો 
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સરક્ પ્રશ્ન રૂકયો : “જ રે જ રે આચાય્મ થયા છરે તરેના સંપ્રદાયની પુવટિ ઘણાક કળ 
સુધી શરે ઉપાયરે કરીનરે રિરે છરે?’ તયારરે  તરેનો જિાબ આપતાં રુકતાનંદ સિારીએ 
પુવટિ રાટરે સંપ્રદાય સંબંધી ગ્ંથ, શાસ્ત્રવિહિત િણા્મશ્ર ધર્મ અનરે ઇટિદરેિનરે વિશરે 
અવતશય દૃઢતા આ ત્ણ બાબતો આિશયક છરે એર કહ્ું. શ્ીજી રિારાજ રે તરેની 
પૂવત્મ કરતાં કહ્ું કરે પોતાના ઇટિદરેિનું ચહરત્ તરેરજ તરેણરે ઉપદરેશરેલ શાસ્ત્રનો ગ્ંથ 
(સંસકૃત કરે ભાષારાં) સંપ્રદાયનરે ટકાિી રાખિા રાટરે જરૂરી છરે. તરેરણરે દાખલો 
આપયો કરે રારચંદ્રના ઉપાસક િોય તરેિા સંપ્રદાયની પુવટિ િાલરીહકરારાયણ થાય 
અનરે શ્ીકૃષ્ણના ઉપાસકનરે ભાગિતના દશર કરે એકાદશ સકંધથી થાય. તરેરાં િરેદ 
કાર લાગરે નિીં. એ જ રીતરે સિાવરનારાયણ સંપ્રદાયની પુવટિ રાટરે તરેના ઇટિદરેિનું 
ચહરત્ અનરે તરેરનાં િચનારૃતોના પ્રચાર આિશયક ગણાય એર તરેરનું િકતવય િતું. 
તરેરના આદરેશ અનુસાર આજ રે પણ આ બરેની પ્રવતષ્ઠા સંપ્રદાયરાં થયરેલી છરે અનરે 
તરેરાં ભકતોનરે જીિંત શ્દ્ધા છરે.

બીજી બાબત એ કરે તરેરણરે સંપ્રદાયના ભકતોનરે કહ્ું કરે ભગિાનની ભવકત 
કરતાં ગરરે તરેટલું દુ:ખ આિરે તરે સિન કરી લરેિું. અનરે ફહરયાદ ન કરિી, પણ સાથરે 
સાથરે એ િાત પણ કિી કરે રેં રારાનંદસિારી પાસરેથી િરદાન લીધું છરે કરે સંપ્રદાયના 
ભકતોનરે અન્નનું દુ:ખ ન થાય અનરે તરેરનરે સદાયરે આનંદ િતવે. આ અભયિચન પણ 
સંપ્રદાયનરે દૃઢ કરિારાં બિુ ઉપયોગી નીિડ્ું છરે.

આર, શ્ીજી રિારાજનાં આ િચનારૃતો તરેરના વયવકતતિના જીિંત સપશ્મ-
િાળાં િોઈ તરેરાં ચચવેલી બાબતો કયાંક તાવતિક પ્રશ્નો અનરે તાહક્મક ગૂંચો ઊભી કરરે  
તરેિી િોિા છતાં શ્દ્ધા અનરે ભવકતની ભૂવરકા પર થયરેલી તરેની રજૂઆત ભાવિક 
ભકતોનરે રાટરે વનતયના આચાર અનરે આધયાવતરક વિકાસ રાટરે ઉતિર રાગ્મદશ્મન 
પૂરંુ પાડરે છરે. શૈિ, િૈષ્ણિ આહદ અનય સંપ્રદાયો કરતાં આ સંપ્રદાયની વિશરેષતા 
એ છરે કરે ભકતો તરેરની પોતાની ભાષારાં પહરવચત ભૂવરકા ઉપર તરે ધર્મતતિની 
સરજૂતી આપરે છરે અનરે એનરે લીધરે તરે વિશરેષ પ્રરેરક નીિડરેલ છરે.

5

િચનારૃતોનું બીજુ ં રિતિનું પાસું તરેરાં પ્રયોજાયરેલી ભાષા છરે. બુદ્ધ અનરે 
રિાિીરની જ રેર સિજાનંદરે અહિંસા અનરે ઇવનદ્રયવનગ્િનો આગ્િ રાખયો િોિા 
છતાં તરેરનો ઉપદરેશ સંપ્રદાયની િાડ કૂદી શકયો નથી. એ ગરરે તરે િો, પણ પરેલા બરે 
ધર્મિીરોની રાફક સિાવરનારાયણરે પણ લોકોની ભાષારાં જ ધરયોપદરેશ કરરેલા છરે. 
તરેઓશ્ી બોલતા તરેની નોંધ વશષ્યો ‘જ રેર સાંભળતા તરેર’ ‘પોતાની બુવદ્ધ પ્રરાણરે’ 
કરતા. સંપ્રદાયના વિવિધ રોિડીઓનરે ઉદ્ રેશીનરે તરેરણરે પત્ો રોકલરેલા તરે પણ સિ-
િસતરે લખરેલા નથી, પણ અંતરેિાસી પાસરે પોતરે બોલતા જઈનરે લખાિરેલા છરે. સંપ્રદા-
યરાં કોઈ સથળરે તરેઓશ્ીના િસતાક્ર જોિા રળતા નથી. આર છતાં િચનારૃતોની 
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તરેરના રુખરાં રુકાયરેલી ભાષા ઘણરે ભાગરે તરેઓ જ રેર બોલયા િોય તરેર વઝલાયરેલી 
દરેખાય છરે. સઘળાં િચનારૃતોની ભાષાની ધાટીરાં એક પ્રકારની એકિાકયતા 
િરતાય છરે તરે જોતાં એ ભાષા શ્ીજી રિારાજની જ છરે એિું અનુરાન કરીનરે તરેની 
વિવશટિતાઓ તારિિાનો પ્રયતન કરીએ તો ખોટુ ંનથી.

સથળ, સરય ઇ. વિગતો સહિત પ્રતયરેક પ્રિચનના પ્રસંગનું િણ્મન કરરેલું છરે 
તરે ભાષા દરેખીતી રીતરે જ નોંધ કરનાર સંતની છરે. કયાંક િચનારૃતનરે અંતરે “પોતરે 
તો સાક્ાત્ પુરુષોતિરનારાયણ છરે’ એિી નોંધ છરે તરે, તરેરજ “આિી રીતની એક 
પ્રકારની િાતા્મનરે કરતા થકા નરે પોતાના ભકતજનનરે આનંદ ઉપજાિતા થકા શ્ી 
ગઢડાનરે વિષરે વિરાજતા િિા ‘એિા એક જ ધાટીના ઉદગારો આિરે છરે તરે પ્રસંગવન-
રૂપણ કરનાર કથક (narrator)ના છરે. ‘િતા’ નરે બદલરે ‘િિા’ બોલિાની અનરે ચાલુ 
ભૂતકાળના અથ્મરાં િત્મરાનકૃદનતનરે ‘થકા’ પ્રતયય લગાડિાની રૂહઢ આ સંપ્રદાયનાં 
લખાણોરાં વયાપક પ્રરાણરાં અપનાિરેલી જોિા રળશરે. સંસકૃત પહરપાટીની કથા 
કરનાર શાસ્ત્રીઓની આ પ્રકારરે  બોલાિાની રીત જાણીતી છરે.’

સિજાનંદની રાતૃભાષા હિનદી િતી. પરંતુ ત્ણ દાયકા ગુજરાત-સૌરા-
ટિ ્ર-કચછરાં રિીનરે લોકસરુદાયની િચચરે ફયા્મ તરેનરે લીધરે તરેરણરે ગુજરાતી ભાષા 
પર રાતૃરાષા જ રેટલું જ પ્રભુતિ રરેળિી લીધું િતું. તરેઓ ઘણો સરય સૌરાટિ ્રનાં 
ગારડાંરાં ફરરેલા તરેનરે લીધરે તરેરની ભાષારાં લોકબોલીનો પ્રયોગ રોટા પ્રરાણરાં 
જોિા રળરે છરે. ખોટ્ય, રોટ્યપ, કાચયપ, કાલય, હિરતય, રાજીપો-કરાજીપો, રોર 
(‘અગાઉ’ના અથ્મરાં) દાખડો, લલોચપો, પાણો િગરેરરે  સંખયાબંધ સોરઠી બોલીના 
શબદો તરેરનાં િચનારૃતોરાં િપરાયરેલા છરે. ‘લિાણં’ ‘બોલાણં’ ‘પ્રોિાણી’ જ રેિા 
પ્રયોગોરાં ‘ય’નરે બદલરે ‘ણ’નો પ્રયોગ, ‘સારથય્મ’નરે સથાનરે ‘સારવથ્મ’, ‘હિંચતો’નરે 
બદલરે ‘હિંડળતો’, નરે ‘ઇવનદ્રયો બુઠ્ીયો થઈ ગઈયો’ ‘બાઈઓ બીનીઓ’ િગરેરરે  
જ રેિા પ્રયોગોરાં કતા્મના બિુિચનનો ‘ઓ’ પ્રતયય ભૂતકાળના રૂપનરે હક્યાપૂરકનરે 
તરેરજ હક્યાપદનરે પણ લગાડિાની રીત િકતવયનરે તળપદો સોરઠી સપશ્મ આપરે છરે. 
તરેરાંના ‘હિરતય’ ‘સારવથ્મ’ અનરે ‘હિંડળતો’ જ રેિા પ્રયોગો જૂની ગુજરાતી સાથરે 
આ ભાષાનું અનુસંધાન દશા્મિરે છરે. તરેરની ભાષાની બીજી કરેટલીક ખાવસયતો રાટરે 
નીચરેનો પહરચછરેદ જોઈએ.

‘‘પછી ગોપાલાનંદ સિારીએ પૂછું જ રે, ‘િરે રિારાજ ! તયાગનો નરે તપ 
કરિાનો રનરાં ઇશક િોય અનરે તયાગ કરે તપ કરતાં િચરાં કોઈક વિઘન આિી 
પડરે તો તરેનું કરેર કરિું?’ પછી શ્ીજી રિારાજ બોલયા જ રે, ‘જ રેનરે જ રે િાતનો ઇશક 
િોય નરે તરે િચચરાં િજારો અંતરાય આિરે તો પણ તરે અંતરાયનો રોકયો રોકાય 
નિીં તયારરે  તરેનો સાચો ઇશક જાણિો. જુિોનરે અરરે એકિીસ િષ્મ થયાં શ્ી રારાનંદ 
સિારી પાસરે આવયા છીએ. તરેરાં અનંત ભાતના િસ્ત્ર તથા અલંકાર તથા ખાનપા-
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નાહદક તરેણરે કરીનરે સરેિાના કરનારા અનંત ભકત રલયા છરે પણ અરારંુ રન પદા-
થ્મરાં લોભાણં નથી, શા રાટરે જ રે અરારરે  તયાગનો જ ઇશક છરે. અનરે આ સંસારનરે 
વિષરે કરેટલીક રાંડો છરે તરે ધણી રરી ગયો િોય તો તરેનરે િાંસરે છાતી કૂટીકૂટીનરે રોયા 
જ કરરે  છરે અનરે કરેટલીક બાઈઓ છરે તરે પોતાના પરણયા ધણીનો પણ તયાગ કરીનરે 
ભગિાનનું ભજન કરરે  છરે. અનરે કરેટલાક રૂખ્મ પુરુષો િોય છરે તરે પોતાની સ્ત્રી રરી 
ગઈ િોય તો તરેનરે િાંસરે રોયા કરરે  છરે અનરે બીજી સ્ત્રીનરે િાસતરે િાયિોય કરતા ફરરે  
છરે અનરે કરેટલાક િૈરાગયિાન પુરુષો િોય તરે ઘરરાં પરણરેલી સ્ત્રી િોય તરેનો તયાગ 
કરીનરે પરરરેશ્વરનું ભજન કરરે  છરે. એિી રીતરે સૌના ઇશક જુદી જુદી જાતના િોય 
છરે. અનરે અરારો તો એ ઇશક જ છરે નરે એ જ વસદ્ધાનત છરે જ રે ‘તપરે કરીનરે ભગિાનરે 
રાજી કરિા નરે ભગિાનનરે સિવેના કતા્મિતા્મ જાણીનરે અનરે સિારીસરેિક ભાિરે કરીનરે 
તરે ભગિાનની ભવકત કરિી અનરે કોઈ રીતરે તરે ભગિાનની ઉપાસના ખંડન થિા 
દરેિી નિીં. રાટરે તરો પણ સિવે આ અરારા િચનનરે પરરવસદ્ધાંત કરી રાનજ્યો.’ 
’’ (િ.કા. 11, પૃ. 272-73)

સંયોગી અવયય ‘કરે’નરે સથાનરે ‘જ રે’નો પ્રયોગ થયરેલો છરે તરે િચનારૃતોરાં સિ્મ-
ત્ વનરપિાદ જોિા રળશરે. સંસકૃતરાંથી ઊતરતા આિરેલા આ ‘જ રે’ િચનારૃતોનું 
રધયકાલીન ગદ્ સાથરેનું સંધાન દશા્મિરે છરે. એિો જ બીજો પ્રયોગ ‘શા રાટરે જ રે’ 
પણ રધયકાલીન પરંપરાનો છરે. એ જ અથ્મરાં ‘કાં જ રે’ પ્રયોગ તરેઓ િારંિાર કરરે  
છરે. ‘રાનજ્યો’ પણ િાલના ‘રાનજો’નું પૂિ્મરૂપ છરે.

ફારસીરાંથી આિરેલો ‘ઇશક’ શબદ તતકાલીન ગુજરાતીરાં કરેિો તળપદો 
બની ગયો િશરે તરેનો ખયાલ અિીં થયરેલા તરેના પ્રયોગ પરથી સરજાશરે. િળી ‘રાંડો’ 
‘બાઈઓ’ અનરે ‘સ્ત્રી’ એ શબદો તરેરના િકતવયના પ્રિાિરાં એકસાથરે આિરે છરે. 
સંદભ્મ પ્રરાણરે એક જ અથ્મના ત્ણરે શબદો બોલનારના વિવિધ ભાિનું સૂચન કરરે  
છરે. એરાં િાતચીતની અનૌપચાહરકતા ઉપજાિતો તળપદો ઠોક છરે, જ રે શ્ોતાઓના 
રન પર તરેરના ઉપદરેશની સચોટ અસર કરરે  છરે.

િાકયરચના ઘન સિરૂપરે બાંધિાનરે બદલરે કથનનરે સળંગ િિરેતું રાખિા રાટરે 
િકતા અિીં તરેના ટકુડા પાડરે છરે તરે નોંધપાત્ છરે. પ્રશ્નના િાકયરાં તરેર જ ઉતિરરાં 
આ પ્રકારના ખંડો જોઈ શકાશરે. અથ્મનરે િાવન પિોંચાડ્ા વિના આ રીતરે પ્રયોજાયરે-
લા સંયુકત કરે સંકુલ િાકયનું કદ અડધું કરી શકાય. આ રીતરે ખંડ પાડિા પાછળ 
સપટિતા અનરે સચોટતા લાિિાનો િરેતુ તો છરે જ. પણ તરે ઉપરાંત િકતાનરે જૂની 
ગુજરાતીરાંથી િારસારાં રળરેલ ભાષાની તતકાલીન અિસથા પણ કારણભૂત છરે. 
દા.ત., ત્ીજી વિભવકતના ‘થી’ કરે ‘િડરે’ પ્રતયયનરે બદલરે ‘િ તથા અલંકાર તથા 
ખાનપાનાહદક તરેણરે કરીનરે’ ‘તપરે કરીનરે, ભાિરે કરીનરે’ એ પ્રયોગોરાં લગાડરેલ ‘એ 
કરીનરે’ પ્રયોગ જૂની ગુજરાતીનું સાતતય દશા્મિરે છરે. અનયત્ ‘સાધિરે કરીનરે,’ ‘જોડાિરે 
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કરીનરે’ (પૃ. 67), ‘જરિરે કરીનરે’, ‘સાંભળિરે કરીનરે’ (પૃ. 5૦) જ રેિા પ્રયોગો જોિા રળરે 
છરે તરેરાં હક્યાપદનરે ‘એ કરીનરે’ લગાડીનરે ત્ીજી વિભવકતનો અથ્મ વનષ્પન્ન કરરેલ છરે.

બીજા પણ કરેટલાક જૂની પરંપરાના પ્રયોગો જોિા રળરે છરે. શ્ીજી રિારાજની 
સાથરે ગુણનરે વિરાજરાન િણ્મિિા તરે, તરેર જ ‘અપરાનનું સિન કરિું’ (પૃ. 225) 
અનરે ‘રૂપનું ધારણ કરિું’ (148) જ રેિા પ્રયોગો કૃવત્ર વશટિતાના દ્ોતક છરે. ‘રા-
િાતમયરે સહિત’ (પૃ. 172) અનરે ‘સારવથ્મએ યુકત’ જ રેિા પ્રયોગોરાં ‘સહિત’ અનરે 
‘યુકત’ સંસકૃત રૂહઢનરે અનુસરીનરે ત્ીજી વિભવકત સાથરે જ િપરાયરેલ છરે. ‘સારવથ્મએ 
યુકત થકો’ જ રેિા પ્રયોગોરાં ‘વસથત’ના અથ્મરાં ‘થકો’, ‘થી’ ના અથ્મરાં ‘થકી’ 
અનરે સાતરી વિભવકતરાં ‘નરે વિષરે’ જ રેિો પ્રયોગ પણ સંસકૃત કથાકાર કરે શાસ્ત્રીની 
ધાટીની પરંપરા દશા્મિરે છરે.

આર, અિીં જૂની ગુજરાતીનું સાતતય દશા્મિતા કરેટલાક પ્રયોગો જોિા રળરે 
છરે. તરેર સંસકૃત અધયાસિાળી કથનપદ્ધવત ધયાન ખેંચરે છરે. સાથરે સાથરે િકતવયના 
પ્રિાિરાં તળપદા પ્રયોગો એિી સિજ રીતરે ભળી જાય છરે કરે તરેનરે લીધરે િકતવય 
દુગ્મર કરે વકલટિ બનતું નથી. દા. ત., ‘િાંકડા િાંકડા પ્રશ્ન કરો’ (પૃ.546), ‘પાટો 
ગોઠરે’ (પૃ. 623) ‘અરારો દાખડો સુફળ કયયો’ (પૃ. 52) ‘િરેઠરે પાણો પોલો’ (પૃ.128), 
‘એિી લૌહકક દૃવટિિાળો તો જ રેર વખલખોડી બોલરે છરે તરે ભરેળરે પૂછડુ ંઊંચું કરરે  છરે 
તરેિો જાણિો’ (પૃ.2૦6), ‘િત્મરાન પણ સુધાં સારાં પાળતો િોય નરે વનશ્ય સુધો 
િોય તરે પાસરે આપણ રિરેતા િોઈએ નરે આપણરે ટોકરે નિીં નરે પંપાળીનરે રાખરે નરે 
જાપરો રાખરે, તો તરે રુકતાનંદ સિારી જ રેિો લોકવયિિારરે  રોટો કિરેિાતો િોય તરેનો 
પણ સંગ ન કરિો.’ (પૃ.298). આિાં સંખયાબંધ સથળોએ ‘િચનારૃતો’ના કથનનો 
રણકો તળપદો બનરે છરે. તરેનાથી િકતવયરાં પહરવચતતા, ઠોક અનરે િસતારલકિત્ 
સુગ્ાહ્તા આિરે છરે.

6

સિજાનંદ સિારીનાં િચનારૃતોરાં અંગ્રેજી શાસન અનરે શાસક અવધકારી-
ઓના ઉલ્લરેખ (જુઓ અરદાિાદનાં િચનારૃતો) આિરે છરે, પરંતુ તરેના ગદ્ પર 
અંગ્રેજી ગદ્ના કોઈ સંસકાર જોિા રળતા નથી. ઉપરની વિગતો પરથી જોયું તરેર, 
તરે સંસકૃત પહરપાટીનું ગુજરાતી ગદ્ છરે. આ દૃવટિએ, તરેરાં રધયકાલીન સાહિતયનું 
સાતતય સચિાયરેલું છરે. તરેરની પિરેલાં જૂના ગુજરાતી ગદ્ના નરૂના સંગ્ારવસંિ-
કૃત ‘બાલવશક્ા’ (ઈ. સ. 128૦), તરુણપ્રભસૂહરકૃત ‘પ્રવતક્રણ બાલાિબોધ’ 
(1355), સોરસુંદરકૃત ભાષ્યો (1374), કુલરંડનગવણકૃત ‘રુગધાિબોધ ઔવકતક’ 
(1394), રાવણકયચંદ્રકૃત ‘પૃથિીચંદ્રચહરત’ (1422) અનરે િરેરિંસગવણકૃત  ‘નર-
સકાર-બાલાિબોધ’ (145૦)રાં રુખયતિરે જોિા રળરે છરે. તરેરાં રોટા ભાગનાં ભાષ્યો 
છરે. તરુણપ્રભના ગદ્રાં કૈંક પ્રસાદ નરે પ્રિાહિતા છરે, પરંતુ જૂના ગુજરાતી ગદ્નું 
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વશખર તો ‘પૃથિીચંદ્રચહરત’ છરે. લરેખકરે તરેરાં છટાદાર અનરે રરણીય લયિાિી ગદ્ 
સિરેતુક પ્રયોજ્યું છરે. સરતોલ િાકયબંધિાળું કલાતરક ઢાંચાનું ગદ્ પિરેલિિરેલું 
‘પૃથિીચંદ્રચહરત’નું છરે.

લગભગ ચાર સૈકા પછી આિનાર સિાવરનારાયણરે િૈષ્ણિ આચાર પર 
‘વનર્મળી’ છાંટી તરેર રધયકાલીન ગદ્ પર પણ ‘વનર્મળી’ છાંટીનરે તરેનરે સાદી નરે 
સાવતિક પ્રભા અપશી છરે. અિીં ગુજરાતી ગદ્નરે બોલનારના વયવકતતિનો પાસ 
બરેઠરેલો અનુભિાય છરે. આપણરે જોયું તરેર પરંપરા અનુસારી કથાિાતા્મના વિવિધ 
લિરેકાિાળી કથનરીવત તરેરાં ધયાન ખેંચરે છરે, તરેર ધર્મ-તતિની ચચા્મ આટલી રુકતતા-
થી સૌપ્રથર થાય છરે. તરેનાથી ગુજરાતી ભાષાનું એટલું બિોળું અનરે તલસપશશી ખરેડાણ 
થાય છરે કરે ગુજરાતી ગદ્ની ચીકણી અનરે કઠણ પરેશીઓિાળી કણક બંધાય છરે. 
ઉ. ત. ભગિાનના ધારનું કરરેલું િણ્મન જુઓ :

‘તયારરે  િળી રુકતાનંદ સિારીએ પૂછું જ રે તરે ભગિાનનું ધાર કરેિું છરે ?’ તયારરે  
શ્ીજી રિારાજ બોલયા જ રે, તરે ભગિાનનું ધાર તો સનાતન છરે – વનતય છરે, અપ્રાકૃત 
છરે, સવચચદાનંદ છરે, અનંત છરે અનરે અખંડ છરે. તરેનરે દૃટિાંતરે કરીનરે કિીએ છીએ. 
જ રેર પિ્મતનરે િૃક્ાહદકરે સહિત અનરે રનુષ્યપશુપક્યાહદકની જ રે આકૃવત તરેણરે સહિત 
એિી જ આ સરગ્ પૃથિી તરે કાચની િોય અનરે આકાશનરે વિષરે જ રે સરગ્ તારા તરે 
સિ્મ સૂય્મ િોય, પછી તરેણરે કરીનરે જ રે સરગ્ આકૃવતઓ સહિત કાચની પૃથિી જ રેિી 
શોભરે તરેિી શોભાયુકત ભગિાનનું ધાર છરે. એિું છરે ભગિાનનું ઉતિર ધાર તરેનરે 
ભગિાનના ભકત છરે તરે સરાવધનરે વિષરે દરેખરે છરે અનરે દરેિ રૂકયા પછી એ તરેજોરય 
જ રે ભગિાનનું ધાર તરેનરે પારરે છરે. (િ.ગ.પ્ર.13, પૃ. 14)

વિગતનરે સપટિ કરિા રાટરે િાકયનાં પદોની પરેશીઓ પાડીનરે વચત્ ઉપસાિ-
િાની આ પદ્ધવત સિરેજ કઢગંી લાગરે, પણ તરેનાથી લાંબા િાકયરાં િિરેતું િકતવય 
વિશદ નરે વચત્ાતરક છાપ ઊભી કરી શકરે છરે.

કથનરાં પ્રસંગોપાતિ શાસ્ત્રીય પહરભાષા એનરે શાસ્ત્રીય ઢબની સંસકૃતનરે 
અનુસરતી અનુિાહદયા િાકયરચના જોિા રળરે છરે. પરંતુ એકંદરરે  શુદ્ધ ગુજરાતી 
અધયાસ જળિાઈ રિરે છરે. પ્રશ્નોતરની િાતચીવતયા રીવતનરે કારણરે ચચા્મરાં અનૌપ-
ચાહરકતા પ્રિરેશરે છરે. પણ તરેનાથી ઉપદરેશકના ગાંભશીય કરે ગૌરિનરે સિરેજ પણ િાવન 
પિોંચતી નથી. તતિની સરજૂતીરાં તરેઓ પુષ્કળ દૃટિાંત અનરે ઉપરાહદ અલંકારોનો 
ઉપયોગ કરરે  છરે નરે બોલચાલના તળપદા રરોડથી કરે સારી પ્રશ્નપરંપરાથી િકતવયનરે 
રવસક નરે સુગ્ાહ્ બનાિરે છરે. દા. ત, નીચરેનાં બરે અિતરણો લઈએ :

‘અનરે તરે ભગિાન છરે તરે જ આ દરેિના પ્રિતા્મિનારા છરે. તરે ગરરે તો દરેિનરે 
િાથીએ બરેસારો નરે ગરરે તો બંદીખાનારાં નખાિો અનરે ગરરે તો આ દરેિરાં કોઈક 
રોટો રોગ પ્રરેરો, પણ કોઈ હદિસ ભગિાન આગળ એિી પ્રાથ્મના કરિી નથી જ રે, 
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‘િરે રિારાજ આ રારંુ દુ:ખ છરે તરેનરે ટાળો,’ શા રાટરે જ રે, આપણરે પોતાના દરેિનરે 
ભગિાનના ગરતારાં િતા્મિિો છરે. તરે જ રેર એ ભગિાનનું ગરતું િોય તરેર જ 
આપણનરે ગરરે છરે. પણ ભગિાનના ગરતાથકી પોતાનું ગરતું લરેશરાત્ પણ નોખું 
રાખિું નથી અનરે આપણરે જ્યારરે  તન-રન-ધન ભગિાનનરે અપ્મણ કયુું તયારરે  િિરે 
ભગિાનની ઇચછા તરે જ આપણં પ્રારબધ છરે. તરે વિના બીજુ ંકોઈ પ્રારબધ નથી.’ 
(િ.ગ.અંતય પ્ર., પૃ. 617)

‘જ રેણરે શાસ્ત્રરે કરીનરે ભગિાનનરે જાણયા તરેણરે કરીનરે પણ જનરાનતરરે  કલયાણ 
થાય છરે. કાં જ રે, જ રેનરે શાસ્ત્રો કરીનરે જાણયા છરે તરેનરે જ નરેત્રે કરીનરે દરેખરે છરે અનરે જ રેનરે 
નરેત્રે કરીનરે દરેખરે છરે તરેનરે જ શાસ્ત્રરે કરીનરે જાણરે છરે, રાટરે બરેયનું બીજબળ બરોબર 
થાય છરે નરે બરેયનું જનરાંતરરે  કલયાણ પણ બરોબર છરે, કરેર જ રે શ્િણરે કરીનરે ભગિાન 
સાંભળ્ા તરેરાં શું જ્ઞાન નથી? પણ તરેનરે તરે સાંભળ્ા જ કિરેિાય અનરે તિચાએ 
કરીનરે સપશ્મ કયયો તરેરાં શું જ્ઞાન નથી ? પણ તરેનરે સપશ્મ કયયો ન કિરેિાય. અનરે નરેત્રે 
કરીનરે જોયા તરેરાં શું જ્ઞાન નથી? પણ તરેનરે તરે જોયા જ કિરેિાય. અનરે નાવસકાએ 
કરીનરે સૂંઘયા તરેરાં શું જ્ઞાન નથી ? પણ તરેનરે તરે સૂંઘયા જ કિરેિાય. અનરે વજિિાએ 
કરીનરે િણ્મન કયા્મ તરેરાં શું જ્ઞાન નથી ? પણ તરેનરે િણ્મન કયા્મ જ કિરેિાય. એિી રીતરે 
બાહ્ ઇવનદ્રયોએ કરીનરે જ્ઞાન છરે તથા અંત:કરણરે કરીનરે જ રે જ્ઞાન છરે, અનરે અંત:કરણરે 
કરીનરે ઇવનદ્રયો પર જ રે જીિસતિા તદાવશ્ત જ રે અનુભિજ્ઞાન છરે, તરેરાંથી તરરે કયા 
જ્ઞાનનરે કિો છો ?’ (િ.લો. 7, પૃ. 3૦3)

વશક્કની ઝીણિટ, તકરેદારી અનરે કુનરેિથી પ્રતીવત ઉપજાિતાં શ્ીજીનાં 
આ િચનો ઉપર ભાગયરે જ પાંહડતયનો ભાર દરેખાશરે. શાસ્ત્રપૂત સતય અનુભિ-
રાં એકરસ થઈનરે સાદા સિ્મગમય વસદ્ધાનત રૂપરે એ િચનોરાંથી સ્રિરે છરે તરે એની 
વિશરેષતા છરે26. વસદ્ધાંતપ્રવતપાદન આગળ અટકિાનરે બદલરે સારાનય જનસરુદાયનરે 
સાવતિક ધર્મરય જીિન જીિિા પ્રરેરિા પ્રવત આ િચનારૃતોનો ઝોક છરે. તરેથી વયવકત 
અનરે સરૂિ બંનરેનરે સપશ્મિાની શવકત એની કથનરીવતરાંથી ઊપસી રિરે છરે. 

 ‘આનરે એ સિપનનરે વિષરે જણાણા જ રે િાસનારય ભોગ તરેરનરે એ જીિાતરા 
જ રે તરે ભોગિતો થકો પણ જડપણરે કરીનરે ન જાણરે તો તરેનરે સિપનનરે વિષરે સુષુવપ્ત 
કિીએ.’ (િ.સા.6,પૃ. 217) 

સિજાનંદજીએ એક ઠરેકાણરે ચાર પ્રકારના રોટા રાણસ ગણાવયા છરે. અનુક્રરે 
દીિો, રશાલ, િીજળી અનરે િડિાનલ સાથરે એ ચારનરે સરખાિીનરે તરેરના કાય્મની 
અસર સરજાિી છરે. દીિો પિનથી એક જ ઝાપટથી િોલિાઈ જાય. રશાલ થોડી 
િાર ટકરે પણ જોરદાર પિન આગળ તરે પણ િોલિાઈ જાય. િીજળી ઉપર રરેઘ કરે 
પિનની અસર થતી નથી અનરે િડિાનલ તો સરુદ્રના પાણીની િચચરે પણ અવનિ 

26. નરૂના દાખલ જુઓ નીચરેનું િાકય :
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રૂપરે ટકી રિરે છરે. સિજાનંદ સિારીનું કાય્મ િીજળી અનરે િડિાનળ જ રેિું િતું. અનરેક 
પ્રવતકૂળ પહરબળોની િચચરે તરેરનો ધર્મસંદરેશ છરેલ્લાં બસો િષ્મથી વસથરજ્યોત જી-
િનચરેતના રૂપરે પ્રકાશ તો રહ્ો છરે અનરે સંપ્રદાય ધર્મપ્રરેરકબળ રૂપરે પ્રિતશી રિરેલ છરે 
તરેરાં આ િચનારૃતોનો રુખય ફાળો છરે.

તરેનો આનુષંવગક લાભ ગુજરાતી સાહિતયનરે રળ્ો છરે. સંપ્રદાયના સંતોએ 
રચરેલાં પદો અનરે ભજનોની નાનકડી પણ સોિારણી સરેર રધયકાલીન કવિતાનું 
આગિું ઘરરેણં છરે. િચનારૃતો એક રીતરે તરેનાથી આગળ જાય છરે. તરે રધયકાલીન 
ગુજરાતી ગદ્નો વિવશટિ ઉનરરેષ દશા્મિિા ઉપરાંત અિા્મચીન ગદ્નો ઉષ:કાળ 
પણ સૂચિરે છરે. જૂના અનરે નિા યુગના સંવધકાળરે પ્રગટરેલાં આ િચનારૃતો, અગાઉ 
જોયું તરેર, જૂની ભાષા અનરે કથનની પહરપાટીનું સાતતય દશા્મિરે છરે, તરેર છટા, 
લય, તક્મ, દૃટિાનત અનરે કથનના રણકારાં દુગા્મરાર અનરે નર્મદના આગરન રાટરેની 
આછીપાતળી ભૂવરકા રચી આપરે છરે. અિા્મચીન યુગરાં ધર્મવચનતનની રીતસર 
શરૂઆત થઈ તરે પિરેલાં પાશ્ાતય સંસકારથી અવલપ્ત રિરેલાં આ િચનારૃતોએ તરે 
રાટરે જરૂરી ભાષાના ખરેડાણ દ્ારા ગદ્નો વપંડ બાંધી આપયો િતો. એ દૃવટિએ 
સિજાનંદ સિારીએ ગુજરાતી ગદ્નરે સિકીય તળપદી પ્રભા અપ્મિા સાથરે કથન 
િણ્મન નરે વચનતનની નાની રોટી ઘાંટીઓ ઓળંગીનરે તરેનારાં વિશદ અનરે સચોટ 
અવભવયવકતનું બળ વસંચિાનું સાહિવતયક અગ્યાયી(Pioneer)નું કાય્મ વસદ્ધ કયુું 
િતું એર કિી શકાય. એ રીતરે ધર્મની રાફક સાહિતયના ક્રેત્રે પણ ‘િચનારૃતો’ 
તરેરનું વચરંજીિ પ્રદાન છરે.

(‘વિભાવિતમ્’રાંથી)

²
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આપણરે જ રેનરે જીિન કિીએ છીએ તરેના કરતાં વિશરેષ વયાપક અનરે ઊંડો 
પ્રભાિ સજ ્મક કળાકારના વચતિ પર રૃતયુ પાડી જાય છરે. અવસતતિનરે રૂળરાંથી 
િચરચાિી દરે તરેિું સંિરેદન રૃતયુનું છરે. તીવ્ર વિિશતા ઉતપન્ન કરિારાં રૃતયુ પછી 
બીજ રે નંબરરે  પ્રરેરનું સંિરેદન આિરે. બરેરાં ફરેર એ કરે પ્રરેરનો અનુભિ રાણસ જીિતાં 
પ્રતયક્ કરી શકરે છરે, જ્યારરે  રૃતયુનો અનુભિ તો કલપનાથી જ થઈ શકરે. પ્રતયક્ 
ભરેટનારનરે રૃતયુ અવભવયવકતની તક આપતું નથી. સિજનના રૃતયુથી શોકવિિ-
િળ થયરેલો રાણસ જીિનની નશ્વરતાનો  વિચાર કરિા લાગરે છરે. ધર્મ, તતિજ્ઞાન, 
વિજ્ઞાન, સાિસ-પરાક્ર ઇતયાહદ રૃતયુના વિચારરાંથી જનમયાં છરે એર કિી શકાય. 
રાણસનરે અરર થિાની ઝંખના રૃતયુએ આપી છરે. કળાનું સજ ્મન તરેની એ ઝંખનાનો 
એક વિવશટિ આવિષ્કાર છરે. 

શબદરાં સંિરેદન પ્રગટ કરતાં આિડ્ું તયારથી રાણસ સિજનના રૃતયુનરે 
રડતો આવયો છરે. તરેના વિલાપરાંથી રૃતયુગીત કરે શોકગીતનો જનર થયો.

ગુજરાતના કંઠસથ સાહિતયરાં રાવજયા કરે રરવસયા રૂપરે આ શોકગીતો પ્રથર 

પ્રગટ  થયરેલાં રાલૂર પડરે છરે. બાળક, જુિાન કરે િૃદ્ધની કક્ા રુજબ બીબાઢાળ 

શોકગીત છાવજયાં સાથરે સરૂિરાં ગિાય તરે રાવજયા કરે રરવસયા. ખરંુ જોતાં તરે 

ગત સિજનનરે શોકાંજવલ અપ્મિા રાટરે સરાજ રે શોધી કાઢરેલો એક સથૂલ અનરે લૌહકક 

તરીકો િતો. ગ્ંથસથ સાહિતયરાં વયવકતએ વયવકતએ વભન્ન અંગત ઉદગારો િોય 

છરે. તૈયાર બીબારાં રૃત વયવકતનું નાર રૂકિા જ રેટલું જ િૈવિધય રાવજયા કરે રરવસ-

યારાં િોય છરે; જોકરે કરેટલાકરાં રૃતયુજવનત વિયોગની િરેદના િરેધક રીતરે રજૂ થયરેલી 

િોય છરે. દા. ત., ગારતરંુ કરી જતા જુિાનનરે (રરતો) અટકાિિાનો બાપ, ભાઈ 

નરે બિરેન પ્રયતન કરરે  છરે, પણ ‘અિધરે આિરેલી વચઠ્ી’ પાછી િાળી શકાતી નથી 
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એર એક રરવસયારાં કિરેલું છરે27. િળી વિધિા બનરેલી જુિાન સ્ત્રીનરે છરેલ્લી િારનાં 
િાભૂષણો પિરેરાિીનરે નદીએ નાિિા લઈ જતી િખતરે ગીત ગાય છરે તરેરાં તરેના રૃત 
પવતનું જીિંત વચત્ ખડુ ંકરી દરે છરે તરે અવત કરુણ છાપ પાડરે છરે28.

કયાંક એકાદ સુંદર પંવકતથી શોકનું શરન થાય છરે29. આર છતાં રરવસયારાં 
વિલાપની રાત્ા ઉતકટ િોય છરે. તરે અવનયંવત્ત રુદન પ્રરેરરે  છરે. તરેની રજૂઆત 
અરુવચકર િોય છરે. તરેરાં વચંતન િોતું નથી. પહરણારરે શોકનું શરન થિાનરે બદલરે 
તરેનાથી કલરેશનો જ અનુભિ થાય છરે.

સંસકૃત સાહિતયની િાત કરીએ તો રારાયણરાં આિતો રંદોદરી-વિલાપ,

રિાભારતરાંનો ઉતિરાવિલાપ30, રઘુિંશરાંનો અજવિલાપ અનરે 
કુરારસંભિરાં રૂકરેલ રવતવિલાપ ઉલ્લરેખપાત્ છરે. પરંતુ તરેરાંથી એક પણ સિતંત્ 

27.    િાયરે િાયરે રરે  આજનો સૂરજ ઊગયો ઊંધાંધળો.
        િાયરે િાયરે રરે  અિધરે આિી વચઠ્ી ઊતરી.
        િાયરે િાયરે રરે  જિાનીએ લીલૂડી પલાણી જો.
        િાયરે િાયરે રરે  બાપો એરના સાિી રહ્ા.
        િાયરે િાયરે રરે  દીકરા નિીં દઉં ચાલિા.
જુઓ ‘સાબરકાંઠા વજલ્લારાં ગુરુબ્રાહ્મણ (ગરો) સરાજરાં રૃતયુ પ્રસંગરે ગિાતાં રરવસયાં.’ લરે.પ્રો.
રિરેશચંદ્ર પંડ્ા, ‘સિાધયાય,’ પુ.પ.અં.ર, પૃ. 18૦.
28.    લાડી તારો લાડણો રેં દીઠો રરે  દુકાનરાં,
        દીઠો રરે  દુકાનરાં, ઊભો રરે  બજારરાં,
        સૂતો રરે  રશાણરાં - લાડી તારો લાડણો.
        લાડી તારો લાડણો ઊભો’તો સોની િાટ,
        િાંસડી રૂલિતો રોંઘા રૂલની;
        સૂતો રરે  રશાણરાં - લાડી તારો લાડણો.
        લાડી તારો લાડણો ઊભો’તો દોશી િાટ.
        પીઠી રૂલિતો રોંઘા રૂલની.
        સૂતો રરે  રશાણરાં - લાડી તારો લાડણો.
        લાડી તારો લાડણો ઊભોં’તો રાળીિાડ,
        ગજરા રૂલિતો રોંઘા રૂલના;
29.    સૂતો કરે રશાણરાં - લાડી તારો લાડણો.’   એજન, પૃ. 184
        3. િૃદ્ધાના રૃતયુ િખતરે ગિાતો આ રાવજયો જુઓ :
        ઘૈડાં રાની પાલખી ફૂલરે ભરી રરે , િાય િાય-
        પાલખી તો દીકરો એરના સાિી રહ્ા રરે , િાય િાય - 
        રૂકો રૂકો દીકરા રારી પાલખી રરે , િાય િાય - 
        તરેડાં આવયાં શ્ી રાજનાં રરે , િાય િાય-
       એજન, પૃ. 1-4
30.    જ રેના ઉપરથી લોકસાહિતયરાં ‘ઓતરા-અવભરાનની િરેલ’ રાવજયાના એક પ્રકાર તરીકરે 
પ્રચવલત થયરેલી છરે.
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કૃવત તરીકરે રચાયરેલ નથી. િળી દરરેકરાં ઘણરે અંશરે વિપ્રલંભ શૃંગારની વનષ્પવતિ 
છરે. તરેરાં સરરણ અનરે પ્રશવસતરાંથી ઝરતો કરુણ છરે, પરંતુ શોકકાવયનરે ઉવચત 
વચંતન નથી. એ તો ઠીક, પણ વિલાપનું વનવરતિ િાસતવિક નિીં પણ કવલપત પાત્ો 
છરે. રૃતયુનો શોક ઘન થતો જઈનરે સિયંસંપૂણ્મ કાવય રૂપરે આકૃત થયો િોય એિું 
ઓગણીસરી સદીના રધય ભાગ સુધી ભારતીય ભાષાઓના સાહિતયરાં ભાગયરે 
જ બનયું િશરે.

બીજા અનરેક કાવયપ્રકારોની રાફક ગુજરાતીરાં વચંતનવરશ્ શોકગીત-
નો પ્રયોગ પણ અંગ્રેજી સાહિતયના સંપક્મનરે પહરણારરે થયરેલો છરે. અંગ્રેજીરાં જ રેનરે 
એવલજી કિરે છરે તરે કાવયપ્રકારનરે રાટરે ઈ. સ. 1915રાં સિ.આનંદશંકર ધ્ુિરે ગુજ-
રાતીરાં ‘રરણવનવરતિક કરુણપ્રશવસત’ અથિા ટૂકંરાં ‘કરુણપ્રશવસત’ એિું નાર 
આપયું િતું.31 તરે પિરેલાં આપણરે તયાં એ પ્રકારનાં કાવય લખાિાં શરૂ થઈ ગયાં 
િતાં. પણ તરેનો ધયાનપાત્ નરૂનો નરવસંિરાિના ‘સરરણસંહિતા’ કાવયરે આપયો નરે 
આનંદશંકરરે  તરેની ઓળખ કરાિી તયાં સુધી વિવશટિ કાવયપ્રકાર તરીકરે એવલજીએ 
ગુજરાતરાં ભાગયરે જ કોઈનું ધયાન ખેંચયું િતું. 

ટ્રજૅ રેડીની રાફક એવલજી ગ્ીક સાહિતયની ભરેટ છરે. રૂળ ગ્ીક શબદ રૃતયુગીત 
કરે શોકગીતના અથ્મરાં કયારરે  િપરાતો થયો એ વનવશ્ત કિી શકાય તરેર નથી. એ 
શબદરાં રૂળરે આ અથ્મ અવભપ્રરેત િશરે કરે કરેર એ પણ કિરેિું રુશકરેલ છરે. સંશોધકો 
કિરે છરે કરે આરંભરાં યુદ્ધ, પ્રરેર કરે ગરરે તરે વિષય પર એવલજીનો પ્રયોગ થતો, પણ 
પછી િખત જતાં ગ્ીસ અનરે રોરરાં શોકાંજવલના ગીત રૂપરે તરેનો ઉપયોગ થિા 
લાગયો. સંભિ છરે કરે દફન િખતરે સંગીતના સૂરોની સાથરે ઉચચારાતી પદાિવલનરે 
એવલજી તરીકરે  ઓળખાિી િોય. પ્રાચીન કાળરાં (ઈ.સ.પૂ. છઠ્ી-સાતરી સદીરાં) 
એવલજી છદંનું નાર િતું. લઘુગુરુનાં છ અનરે પાંચ િણયોનાં આિત્મનોિાળા રાપના 
(અનુક્રરે hexametre અનરે pentametre) છદંનરે એવલજી કિરેતા. લૅહટનરાં એ જ 
ગુણલક્ણનરે એવલજી તરીકરે અપનાિિારાં આિરેલ છરે32.

ઈ. સ. પૂ. બીજી સદીરાં થઈ ગયરેલ બીઓંએ ‘લરરેનટ ફૉર અડૉવનસ’ અનરે 
રોશ્ૂસરે ‘લરરેનટ ઑફ રોશ્ૂસ ફૉર બીઓં’ લખયું િતું. આ બંનરે રચનાઓનરે સરકા-
લીનોએ એવલજી તરીકરે સિીકારી નિોતી. પણ પછીના સરયરાં તરેરનરે અનુસરીનરે 
જ શોકકાવયો લખાયાં નરે એવલજીનું સિરૂપ બંધાયું છરે. અથા્મત્ શોકકાવય તરીકરે 
એવલજીનરે વિવશટિ ભાત આપનાર પિરેલા કવિઓ બીઓં અનરે રોશ્સ છરે33.

સોળરી સદીરાં ઇંગલૅનડરાં રૃતયુગીત કરે શોકગીત તરીકરે એવલજીનો પ્રયોગ 

31. જુઓ : ‘સરરણસંહિતા’, 194૦, ઉપોદઘાત, પૃ.3
32. જુઓ : ‘Encyclopaedia Britannica’, 1768, Volume 8, . 343-344
33. જુઓ : ‘Encyclopaedia Britannica’, 1768, Volume 8, pp. 343-344
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શરૂ થયો. સપરેનસરનું ‘ટફનરેઇદા’ (1591) પિરેલી અંગ્રેજી એવલજી છરે. પછી તો એ 
પ્રકારનાં સંખયાબંધ કાવયો લખાયાં, જ રેરાં વરલટનનું ‘વલવસડૅંસ’ (1637), શરેલીનું 
‘ઍડોનરેઈસ’ (1821), ટરેવનસનનું ‘ઇન રરેરોહરયર’ (185૦), રૅથયૂ આન્મલડનું 
‘થવસ્મસ’ (1861) અનરે અરરેહરકી કવિ િૉલટ વિટરનનું ‘િરેન ધ લાઇલરેકસ લાસટ ઇન 
ધ ડૉરયાડ્મ બલૂમડ’ (1865) આગળ તરી આિરે છરે.

કોલહરજ એવલજીનરે ‘વચંતનશીલ રાનસનરે સિજફૂત્મ થયરેલા કાવયપ્રકાર’ 
તરીકરે ઓળખાિીનરે કિરે છરે કરે તરે ગરરે તરે વિષય પર લખાયું િોય, પણ કવિની 
અંગત સંિરેદનાનરે તરેરાં િાચા રળી િોિી જોઈએ. શોક કરે વચંતનનો ઉલ્લરેખ તરેની 
આ વયાખયારાં નથી, પણ પછીના િખતરાં ગ્ીક કાવયના વિષયનરે વચંતન સાથરે 
જોડી દઈનરે ‘સિજનના રૃતયુથી પ્રરેરાયરેલું વચંતનસભર શોકકાવય’ એિી તરેની સપટિ 
વિભાિના બાંધિારાં આિી34.

સિજનના જ રૃતયુનો શોક કરુણપ્રશવસતકાવયરાં વઝલાય એર શા રાટરે? 
ગ્રેની ‘એવલજી હરટન ઇન એ કનટ્રી ચચ્મયાડ્મ’ (175૦) એ કૃવતરાં રૃતયુથી ઉતપન્ન 
થતી સિ્મસારાનય શોકની લાગણી એનરે સૌનરે રાટીરાં ભરેળિી સરાન કરી દરેતા રૃતયુ 
વિશરેનું વચંતન છરે. તરેનું સંિરેદન એટલું ઉતકટ છરે કરે છરેલ્લરે ખુદ પોતાની કબર તરે તયાં 
જુએ છરે અનરે તરેનરે રાટરેનું કબ્રકાવય (epitaph) પણ રૂકરે છરે. ફ્ાનસ, જર્મની, સપરેન, 
ઇટલી, રવશયા િગરેરરે  દરેશોરાં પણ સિજનના રૃતયુથી ઉતપન્ન થયરેલ શોક નરે તરેરાંથી 
સફુરતું વચંતન રજૂ કરતાં કરુણપ્રશવસતકાવયો લખાયરેલાં છરે.

શોક અનરે વચંતન ઉપરાંત ટૂકંું કદ કરુણપ્રશવસતના એક રિતિના લક્ણ 
તરીકરે ગણાિાયું છરે35. શોકની લાગણીનું પ્રસતાર વિના વનરૂપણ થાય તો જ તરે 
અસરકારક નીિડરે અનરે કાવયનો આકાર સરપ્રરાણ બંધાય. આ કાવયપ્રકારનો 
આરંભકાળરાં elegiac stanzas તરીકરે ઉલ્લરેખ થતો તરે એનો પદ્બંધ તરીકરે 
વનદવેશ કરિા ઉપરાંત તરેનું કદ stanza જ રેિડુ ંચાર કરે છ પંવકતનું િોય એર પણ 
સૂચિરે છરે એર કોઈ કિરે તો તરે યથાથ્મ નથી. એક નિીં પણ અનરેક stanzas રળીનરે 
આ પ્રકારનું કાવય બનરે એ દૃવટિએ જ તરેના નારોલ્લરેખરાં રૂળથી બિુિચનનો 
પ્રયોગ થયરેલો છરે. રૃતયુજવનત શોકનરે ચાર કરે છ લીટીઓરાં કબ્રકાવય (epitach) 
વયકત કરરે . િાઈકુ36, શ્ોક કરે બરે લીટીનો સોરઠો કબ્રકાવય બનરે, પણ તરે કરુણપ્ર-

34. જુઓ : ‘Encyclopaedia of Literature’, 1953, Volume 1, Editor S.H. Steinbeck. 
35. ‘It should be mournful, meditative and short without being ejaculatory’. ‘En-
cyclopaedia Britannica’, p.344
36.     પુત્ી ઉરાના રૃતયુ વિશરે સનરેિરવશરએ લખરેલું નીચરેનું િાઇકુ જુઓ :

ઝાકળ જ રેિું
જીિી ગઈ તું : િિરે

સરરણો ભીનાં
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શવસત બાંધી શકરે નિીં. કરુણપ્રશવસતરાં િકતવય તરેનરે રુકાબલરે વિસતૃત િોય છરે. 
સરરણ, તજ્જનય શોક અનરે તરેરાંથી સફુરતું વચંતન કરુણપ્રશવસતનું પુદગલ બાંધરે છરે. 
એટલરે તરે વનદાન સૉનરેટ કરે ગીત જ રેિડુ ંકદ રાગી લરે છરે.

તરેનો અથ્મ એ પણ નિીં કરે ટરેવનસનના ‘ઇન રરેરોહરયર’ કાવયની જ રેર સરરેરાશ 
16 થી 2૦ પંવકતઓની 131 કડીઓ જ રેટલો તરેનો લાંબો પથારો િોય. પોતાના 
વપ્રય વરત્ આથ્મર િરેવરિ િરેલરની સરૃવતરાં 1833થી 185૦ લગી સંખયાબંધ કડીઓ 
ટરેવનસનરે લખયા જ કરી. એ કડીઓરાંથી કાવયની એક અખંડ આકૃવત ઊભી થતી 
નથી, જોકરે તરેરાંની કરેટલીક કડીઓ અતયંત સુંદર છરે. અંગત શોકરાંથી વિશ્વજનીન 
સતય પ્રગટાિતું ટરેવનસનનું વચંતન ઘણં પ્રરેરક છરે. તરેનરે એક કરુણપ્રશવસત કિરેિા કરતાં 
કરુણપ્રશવસત રૂપ કડીઓ (elegiac stanzas) તરીકરે ઓળખાિિું િધુ ઉવચત છરે.

ગુજરાતીરાં વત્ભુિન પ્રરેરશંકર કવિએ લખરેલ ‘કલાપીનો વિરિ’રાં પણ એિો 
પ્રસતાર છરે. ભાિની પુનરુવકત િકતવયનરે ઝાંખું પાડરે છરે નરે અવતવિસતાર કાવયના 
પુદગલનરે કઢગંું બનાિરે છરે. ઉશનસરે વપતા નરે રાતાના રૃતયુ વિશરે રચરેલી સૉનરેટરા-
ળારાં િકતવય સુવનયોવજત આકારરાં ગોઠિાઈ શકરેલું છરે. તોપણ કિરેિું જોઈએ 
કરે એક જ વિષય પર લખાયરેલાં સૉનરેટો આંતહરક રીતરે પરસપર સંકળાયરેલાં િોિા 
છતાં પ્રતયરેક કૃવતનું સૉનરેટ તરીકરે અલગ વયવકતતિ ઊપસયા વિના રિરે નિીં. તરે 
દૃવટિએ કરુણપ્રશવસત વચંતનવરશ્ શોકના સૂત્રાં પરોિાયરેલી કાવયકૃવતઓની રાળા 
જ બની રિરે છરે. એક સિયંસંપૂણ્મ કાવયકૃવત તરીકરે તરેનું પુદગલ સરગ્પણરે બંધાઈ 
શકાતું નથી. શરેલીએ આઠ પંવકતના રાપિાળી પંચાિન કડીનું ‘ઍડોનરેઇસ’ કાવય 
લખયું છરે. તરે અંતગ્મત ભાિતતિ નરે આસાધારણ કલપનાબળનરે કારણરે એક અખંડ 
કાવયકૃવત લરેખરે છાપ પાડી શકરે છરે. વરલટનના ‘વલવસડસૅ’ અનરે રૅથયૂ આન્મલડના 
‘થવસ્મસ’રાં પણ આંતહરક એકતા સુપરેરરે  સધાયરેલી છરે. પરંતુ તરેનો ઉતિર નરૂનો 
એબ્રિૅબ વલંકનના રૃતયુ વિશરે િૉલટ વિટરનરે લખરેલ ‘િરેન ધ લાઇલરેકસ લાસટ ઇન 
ધ ડૉરયાડ્મ બલૂમડ’ એ કાવય છરે. લાઇલરેકનું પુષ્પગુચછ, પક્ી અનરે તારકનાં પ્રતીકો 
કવિના સંિરેદનનરે સંગીતરય છટારાં વયકત કરતાં જઈ કાવયનું સુદૃઢ પુદગલ બાંધરે 
છરે. આર, સિયંસંપૂણ્મ આકૃવતરાં વનબદ્ધ થઈ શકરે તરે રીતરે િકતવય કરુણપ્રશવસતરાં 
ગોઠિાય તો સારંુ.

નિાનાલાલરે વપતાના અિસાન પછી બાર િષવે ‘વપતૃતપ્મણ’ આપયું િતું. 
ટરેવનસનરે વરત્ના રૃતયુ પછી સતિર-અઢાર િષ્મ સુધી કાવય લખયા કયુું િતું. વત્ભુિન 
કવિએ ‘કલાપીનો વિરિ’ કલાપીના રૃતયુ પછી તરેર િષવે પૂરો કયયો િતો. આના 

(‘સોનરેરી ચાંદ રૂપરેરી સૂરજ,’ અપ્મણકાવય)
સંિરેદનની સચોટ અવભવયવકત તરેરાં થઈ છરે. પણ કરુણપ્રશવસત કિી શકાય તરેટલો સંભાર તરેરાં 
નથી.
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પરથી લાંબા સરયપટ પર લખાતું રિરેલું અથિા ઘટના બનયા પછી લાંબરે ગાળરે 
લખાતું કાવય રૂળ સંિરેદનનરે કરેટલરે અંશરે તાજુ ંરાખી શકરે એ પ્રશ્ન થાય. ટરેવનસન 
રૂળ સંિરેદનનરે વનવરતિ બનાિીનરે રૃતયુ, જગત, પ્રરેર, યુદ્ધ, શાંવત િગરેરરે  રિાપ્રશ્નોના 
વચંતનરાં ઊતરી પડરે છરે, પણ તરેથી કવિતાના અંતસતતિનરે નુકસાન થતું નથી. વત્-
ભુિન કવિ રસતરંગી હફલસૂફીરાં ઊતરીનરે તરેના પુન: પુન: કથનરાં ગૂંચિાય છરે. 
સાચી લાગણીથી આરંભાઈનરે તરેરની કવિતા તતિના ટૂપંણારાં ફસાઈ જતી જણાય 
છરે. સંિરેદનની સચચાઈ, કલપનાની ઉદાતિતા અનરે તરેની દ્ારા વચંતનની વિષય સાથરે 
સધાતી એકરૂપતા નિાનાલાલના કાવયનરે કાળની અસરરાંથી ઉગારી લરે છરે. દરરેક 
કવિનરે પોતાની શ્દ્ધા િોય છરે. વચંતનના વનરૂપણરાં પોતરે અગાઉ સિીકારરેલ વિચા-
રશ્રેણી કરે રનોિલણ ડોકાયા વિના રિરે નિીં. શોકનું શરન પોતરે આતરસાત્ કરરેલા 
તતિવિચાર કરે શ્દ્ધા દ્ારા થાય તરે સિાભાવિક છરે. એ દૃવટિએ કવિ કોઈકના રૃતયુના 
પ્રસંગનરે જવંપંગ બોડ્મ તરીકરે ઉપયોગ કરરે  તરેરાં કશું ખોટુ ં નથી. પણ કાવયકૃવત 
કવિની વપ્રય હફલસૂફીનરે લટકાિિાની ખીંટી ન બનિી જોઈએ. વચંતન શોક સાથરે 
એકરસ થઈનરે કાવયાનુભૂવતની તાજગી પ્રગટ કરરે  તરે જરૂરનું છરે.

પાશ્ાતય કરુણપ્રશવસતઓરાં વિલાપ રાટરે પ્રકૃવતનાં વિવિધ સતિોનું આિિાન 
કરિારાં આિરે એિી રૂહઢ છરે. બીઓં, રોશ્ૂસ, વરલટન, શરેલી અનરે રૅથયૂ આન્મલડ 
એ રૂહઢનરે અનુસયા્મ છરે. રૃત સિજનનરે ગોપ (shepherd) તરીકરે કલપીનરે અરણયનાં 
સથૂળ સૂક્ર તરાર તતિોનરે કવિ વિલાપ કરિા બોલાિરે છરે. બીઓંની પ્રાચીન કૃવતનરે 
અનુસરીનરે વરલટન, પોતાના વરત્ એડિડ્મ હકંગ ચરેસટરથી આયલૅ્મનડ જતાં પાણીરાં 
તણાઈનરે ડબૂી ગયરેલો, તરેનો શોક ‘વલવસડસૅ’રાં ગાય છરે. ગોપજીિન અનરે પ્રકૃવતનાં 
અંગો વલવસડસૅના રૃતયુનો શોક કરરે  છરે નરે શોકનું શરન પણ એ જ પ્રતીકો દ્ારા 
થાય છરે37. શરેલીના

‘ઍડોનરેઇસ’નો આરંભ પણ ગોપશૈલીરાં થયરેલો છરે. શરેલી કીટસનરે બીઓંના 
કાવયરાં આિતા અડોવનસનું નાર આપરે છરે. વશકારરાં જખરી થઈનરે રૃતયુ પારરેલ 
અડોવનસ દરેિી ઍફ્ોડાઇટીનરે એટલો વપ્રય છરે કરે દરેિો તરેનરે પૃથિી પર દર િષવે છ 
રાસ ઍફ્ોડાઇટીની સાથરે ગાળિા સારુ સજીિન કરરે  છરે. અડોવનસ પ્રકૃવતનું પ્રવતરૂપ 
બની રિરે છરે. પાનખર પછી આિતી િસંત તરેનું પ્રવતવબંબ બનરે છરે. એલરેકઝાનડ્રીઆ, 

37.     Weep no more, woeful shepherds, weep no more,
         For Lycidas, your sorrow, is not dead,
         Sunk though he be beneath the watery floor,
         And yet anon repairs his drooping head..........
         So Lycidas sunk low, but mounteth high,
         Thro’ the dear might at him that walked the waves. 
         Milton’s Poems, Everyman’s Library, 1959, P. 45.
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એથરેનસ િગરેરરે  નગરોરાં તરેનો ઉતસિ ઊજિાય છરે. શૅલી કીટસનરે અડોવનસ તરીકરે 
સંબોધરે છરે નરે અરર સતિોની િરોળરાં તરેનરે સથાન આપરે છરે38. તરે દૃવટિએ તરેણરે કાવયનરે 
આપરેલું ‘ઍડોનરેઈસ’ નાર સાથ્મક છરે. વરલટનરે પ્રકૃવતનાં તતિોની સાથરે સરેનટ પીટરનું 
પણ આિિાન કરીનરે રૂહઢનરે વિસતારરેલી, તરેનું અનુસરણ કરીનરે શરેલી યુરરે વનયા અનરે 
કવિબંધુઓનું વિલાપ રાટરે આિિાન કરરે  છરે. પ્રકૃવતનરે િધુ સુંદર બનાિનાર સૌ-
નદય્મના અંશ તરીકરે39 કીટસનરે ઓળખાિીનરે તરેનરે સુંદર નરે સતસિરૂપ સતિ (spirit) 
તરીકરે સથાપરે છરે, એટલું જ નિીં, આનંદવચતકાર સાથરે તરેના સાવન્નધયરાં જિા તતપર 
થાય છરે.40 અંગ્રેજી કરુણપ્રશવસતકાવયોરાં આર ગોપશૈલીનો પ્રયોગ કરિાની રૂહઢ 
િતી41. પણ રૂહઢ એ વનયર નથી. ગ્રે અનરે ટરેવનસનરે એ રૂહઢનો તયાગ કરીનરે પણ 
એવલજીનો પ્રયોગ કરરેલો છરે.

શોકનું શરન દશા્મિતો વચંતનનો િળાંક કરુણપ્રશવસતરાં રિતિનો છરે. 
બીઓંએ  ‘અડોવનસ’ રાં છરેલ્લરે, નાવયકા સાઇથીહરયાનરે ઉદ્ રેશીનરે, તારરે  રાટરે પ્રવત-
િષ્મ રુદન કરિાનું જ વનવર્મત છરે, એર કહ્ું છરે42. તરે લોકકવિ િતો. તરેણરે લોકકથાનું 
િસતુ લઈનરે કાવય રચયું િતું. પછીનાં બધાં જ આ પ્રકારનાં કાવયોરાં કલપના કરે 
દંતકથાનરે આધારરે  બનરેલી િોય તરે નિીં, પણ િાસતવિક રૃતયુની ઘટનાનરે આધારરે  
શોક નરે વચંતન પ્રિતવે છરે, પછી ભલરે રૃતયુ પહરવચતનું િોય કરે અપહરવચતનું અનરે 

38.     Whilst burning thro’ the inmost veil of Heaven, 
         The soul Adonais, like a star,
         Beacons from the abode where the Eternal are 
         Shelly : Poetry and Prose, Oxford University Press, 1964, P. 9૦. 
39.     ‘A portion of loveliness, which once he made more lovely.’
40.     The soft sky smiles, the low wind whispers near : 
         ‘Tis Adonais calls ! Oh, hasten thither,
         No more let Life divide what Death can join togather.’
         (એજન)
         આ ઉદગારો કાઢનાર શરેલી તરે પછી એક િષવે રૃતયુ પામયો િતો.
41.     ગુજરાતી કવિતારાં આિી કોઈ રૂહઢ કરે પરંપરા નથી, પણ ઘણા કવિઓ િૃવતિરય 
ભાિાભાસ(patheric fallacy)નો આશ્ય લઈનરે પ્રકૃવતનરે રનુષ્યની સિાનુભૂવતરાં આંસુ સારતી 
કરે વિલાપ કરતી દશા્મિરે છરે. રાણસના વિલાપની ભૂવરકા બંધાય નરે તીવ્રતારાં િૃવદ્ધ પારરે તરે એનો 
ઉદ્ રેશ િોય. એ પણ એક કવિસરય છરે, રૂહઢ છરે. તરેનરે કરુણપ્રશવસતના લક્ણ તરીકરે ગણાિી શકાય 
નિીં. આ પ્રકારનું વનરૂપણ કાવયરાં કરેટલું ઔવચતયપૂિ્મક પ્રિતવે છરે તરે જ જોિાનું રિરે છરે.
42.     ‘Cease, Cytherea, from the lamentations today,
         Refrain from thy dirges.
         Thou must again bewail him.
         Again must weep for him another year.’
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સથળ કરે કાળના ગરરે તરે પટ પર બનયું િોય. બીઓંના અિસાન વિશરે રોશ્ૂસરે 
લખરેલું કાવય આ દૃવટિએ પિરેલી કરુણપ્રશવસત લરેખાય. પ્રકૃવતનાં સતિો નરે તતિો 
બીઓંની પાછળ વિલાપ કરરે  છરે. તરેની ફલશ્ુવત સંગીતની ઉપલવબધની આશા છરે. 
વરલટન વરત્નરે ભરખી જનાર સરુદ્રના અવધપવત સતિ તરીકરે તરેની પ્રવતષ્ઠા થતી 
છરેિટરે જુએ છરે. શરેલી તરેનાથી એક  ડગલું આગળ જઈનરે કીટસના રૃતયુનરે જ છરેિટરે 
નકારરે  છરે નરે સિગ્મનાં અરર સતિોની િારરાં તરેનરે સથાપરે છરે. રૅથયૂ આન્મલડરે આથ્મર હ્ૂ 
કલફના અિસાન વનવરતિરે લખરેલ ‘થવસ્મસ’રાં વરત્ની સરૃવતનરે સજીિ રાખિા િૃક્ 
અનરે વજપસી , સકૉલરનું અિલંબન લઈનરે જીિનના પંથ પર થાકયા વિના આગળ 
િધિાની પ્રરેરણા લીધી છરે43. ટરેવનસન ‘ઇન રરેરોહરયર’રાં છરેિટરે વરત્ના સૂક્ર 
અવસતતિનો અનુભિ િણ્મિરે છરે નરે આતરા આતરાનરે પામયાનો પ્રરેરસંતોષ વયકત 
કરરે  છરે44. એનો ધિવન નરવસંિરાિની ‘સરરણસંહિતા’રાં સંભળાય છરે. કરેટલાક 
કવિઓનરે ભવકત, જ્ઞાન નરે િૈરાગયનાં રૂઢ સાધનોરાંથી સરાધાન રળી રિરે છરે. 
કરેટલાક એકદ નાનકડા વિચારના ઝબકારથી કરે વિવશટિ િળાંક દશા્મિતા સંિરેદ-
નરાત્થી સંતોષ રાનરે છરે. પણ તરેથી કરુણપ્રશવસતનરે િાંધો આિિો જોઈએ નિીં.

ઉપરની ચચા્મનરે ધયાનરાં લઈનરે કરુણપ્રશવસતનાં સારાનય લક્ણો તારિીએ તો 
એર કિી શકય કરે તરે રૃતયુજવનત શોકનું કાવય છરે. શોક સિજનના રૃતયુથી જ નિીં 
પણ અંગત ખોટની લાગણી જનરાિરે તરેિી ગરરે તરે વયવકતના રૃતયુથી ઉદભવયો િોય. 
વચંતનરાં િળાંક લરેતો વિલાપ તરેરાં વનરૂપાય છરે. વિલાપરાં ગત વયવકતનાં સરરણ 
નરે ગુણપ્રશવસતનો સરાિરેશ થઈ જાય છરે. આગળ જોયું તરેર, વિલાપનું શરન કોઈ 
નરે કોઈ રીતરે થિું જોઈએ. કાવયનું િળાંકવબનદુ વચંતન બનરે છરે. વચનતન તતિવચંતન 

43.     ‘Why fainted thou ? I wandered till I died;
         Roam on : the light we saw is shining still.
         Dost thou ask proof ?
         Our Tree yet crowns the hill,
         Our Scholar travels yet the loved hillside.’
         Mathew Arnold, Poems, Everyman’s Library, 1959, P. 226.
44.     `My love involves the love before;
         My love is vaster passion now;
         Thou mix’d with God and Nature thou,
         I seem to love thee more and more.
         Far off thou art, but ever nigh;
         I have thee still and I rejoice;
         I prosper, circled with thy voice,
         I shall not be lose thee tho’ I die.’
         Enoch Arden and In Memorium, Macmillan, 19૦9 Pp. 177-178.



કરુણપ્રશવસત : સિરૂપ અનરે વિકાસ 101

બનરે45 એ અવનિાય્મ નથી. અનરે ‘કરુણરસ શાનત નરે ભવકતરસની બરેિડરાં’46 જ 
રિરે એિું પણ આિશયક નથી. કોઈ કૃવતરાં કરુણ અનરે ભવકતરસનું વરશ્ણ ન પણ 
બનરે. કોઈરાં શાનતપય્મિસાયી કરુણ િોય, અથિા વચંતન િોિા છતાં કરેિળ કરુણ 
ધયાન ખેંચતો રિરે એિું પણ બનરે. તરેનું કદ, નિીં નાનું તરેર નિીં રોટુ ંએિું, રધયર 
િોય છરે. છરેલ્લરે, કરુણપ્રશવસતકાવયની સફળતાનો આધાર કાવયકૃવત તરીકરેના તરેના 
સાથ્મકય પર છરે એર કિરેિાની ભાગયરે જ જરૂર છરે.

ગુજરાતીરાં કરુણપ્રશવસતકાવયનો પ્રયોગ તરેની વિવશટિ કાવયપ્રકાર તરીકરે 
ઓળખ થઈ, તરે પિરેલાં થયરેલો છરે. તરેનું પગરેરંુ અિા્મચીન યુગનો આરંભ થયો તરેની 
પિરેલાંના સરયરાં શોધીએ તો જડરે એર છરે. ઈ.સ. 183૦રાં અિસાન પારરેલા 
સિાવરનારાયણના વિજોગનાં પદ તરેરનાથી નિ િષવે નાના તરેરના વશષ્ય પ્રરેરાનંદ 
સખીએ લખરેલાં છરે. તરેરાં કરુણપ્રશવસતનાં બરેત્ણ લક્ણો પ્રતીત થાય છરે. સિજા-
નંદ કવલપત નિીં પણ ઐવતિાવસક વયવકત િતા. તરેરનું સરરણ થતાં કવિનાં ‘નરેણરે 
આંસુની ધારા િિરે છરે’ અનરે ‘વિરિરે રનડુ ંવયાકુળ’ થાય છરે. સિાવરનારાયણની છબી 
જોિા, તરેરનાં િચન સાંભળિા અનરે તરેરનરે રળિા કવિનું િૈયું તલપરે છરે. સિજાનંદ 
જ્યાં રિરેતા, ખાતા, પીતા, નાિતા, જ રે િસ્ત્રાહદ ધારણ કરતા અનરે જ રે િસતુઓનો 
ઉપયોગ કરતા તરે બધાંનો વનદવેશ કરીનરે19 કવિ શોકનરે ઘરેરો બનાિરે છરે. પછી સિજા-
નંદનાં અંગનું અનરે શૃંગારનું પારંપહરક િણ્મન છરે. ભવકતરાં કાવયનું સરાપન થાય 
છરે. એરાં વચંતનનું તતિ નહિિત્ છરે. એટલરે તરેનરે સંપૂણ્મ કરુણપ્રશવસત કિી શકાય 
નિીં. પણ રધયકાલીન કવિતારાં જો કોઈ કૃવતરાં કરુણપ્રશવસતનો અંશ જોિા 
રળતો િોય તો તરે અિીં છરે.
45.   સિ. આનંદશંકર ધ્ુિ, ‘સરરણસંહિતા’નો ઉપોદઘાત, પૃ. 1૦.
46.   ‘સજની વનરખ ન વિસરરે  નાથજી રરે , વનતય નિા તરુણપણાના ખરેલ;
        આ ઓસહરયરે આિી બરેસતા રરે , આ ઢોલીડરે નટિર છરેલ. સજની.
        આ તહકયરે તરે િાંસો રરેલતા રરે , રાળા આ ફરેરિતા શયાર;
        ગાતા ગોટીડાના સાથરાં રરે , ઘરેરરે  સાદરે પૂરણકાર. સજની.
        આ રોજહડયું િિાલો પિરેરતા રરે , આ છડી લરેતા કરિરરાંય;
        આ પાદુકા પિરેરી આિતા રરે , રારરે  રંહદર રુવનરાય. સજની.
        આ ફવળયારાં ઘોડા ફરેરિતા રરે , રાણકી રતિાલી રિારાજ;
        ........
        આ સજ્યા તરે શ્ી રિારાજતણી રરે , આ બાજઠરે બરેસતા લાલ;
        આ ઠરેકાણરે નાતા નટિરજી રરે , લૂતા અંગ કરરૂરાલ, લટકાં.
        ........
        આિતા રાણરેક ચોકરાં રરે , પુરજન થતાં જોઈ સનાથ.
       િાલો બરેસતા જઈ ફૂલબાગરાં રરે , પિરેરતા ગજરા ગુલાબ િાર,
        જ રેર જ રેર સાંભરરે  તરેર થાય િરેદના રરે , પ્રરેરાનંદના પ્રાણઆધાર, લટકાં.’
       બૃિત્ કાવયદોિન, ભા.1, 1925, પૃ 8૦1-8૦2.
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પ્રરેરાનંદ સખીના અિસાન (1859) પછી છ િષવે દલપતરારનો ‘ફાબ્મસવિરિ’ 
રળરે છરે. તરેરાં ફાબ્મસના રૃતયુથી પોતાનરે થયરેલી ગરગીનીનરે કવિ વિગતરે આતરલક્ી 
ઢબરે િણ્મિરે છરે. તરેરણરે શોકના વનરૂપણરાં િૃવતિરય ભાિાભાસનો આશ્ય લીધરેલો 
છરે. તરેરાં ફાબ્મસના ગુણોનું વિસતૃત અનરે ચતુરાઈભયુું કથન છરે. તરેનાથી શોક ઘરેરો 
બનરે છરે. ‘વરત્ ફરી રોક્ રધયરે રળશરે’ એ સારાનય સરજથી કવિએ રન િાળ્ું છરે. 
દલપતરારની શબદચાતુરી નરે વયિિારુ ડિાપણ તરેરની બીજી રચનાઓની રાફક 
અિીં પણ ધયાન  ખેંચરે છરે. એવલજીરાં િરેધક નીિડતી ઊવર્મની ઉતકટતા નરે વચંતનની 
ગિરાઈના ગુણો દલપતરારની આ કૃવતરાં થોડાક સોરઠાનરે બાદ કરતાં ભાગયરે જ 
જોિા રળરે છરે. લોકસાહિતયનરે ન ગણીએ તો, સોરઠાનો ઉપયોગ શોકના વનરૂપણ-
રાં કારયાબ નીિડરે છરે તરે અિા્મચીન યુગરાં દલપતરારરે પ્રથર બતાવયું એર કિી 
શકાય. સિજનના રૃતયુ વિશરે કાવય લખિાની પવશ્રની પ્રણાલીનરે પોતરે અનુસરરે  છરે 
એ ભાન સાથરે દલપતરારરે આ રચના કરરેલી છરે એ પણ નોંધિું જોઈએ.

‘ફાબ્મસવિરિ’ પછી તરેર િષવે (1878) બિરેરારજી રલબારીએ વિદ્ાન પાદરી 
ડૉ. જૉન વિલસનના અિસાન વિશરે ‘વિલસન વિરિ’ લખયો. ‘ફાબ્મસવિરિ’ નું એ 
હફક્ક ુ ંઅનુકરણ છરે. તરેરાં વિલસનનું જીિનચહરત્ આલરેખીનરે તરેની તારીફ કરરેલી છરે. 
પણ ભાષા પારસીશાઈ નરે ભાિવનરૂપણરાં ઔવચતયનો અભાિ િોિાથી તરેની કોઈ 
છાપ ઊપસતી નથી.

તરેના કરતાં સિરેજ જ િધુ સતિ કાશીશંકર રૂળશંકર દિરેએ લખરેલા ‘નર્મદ-
વિરિ’ (1886) અનરે ‘દલપતવિરિવિલાપ’ (1898)રાં દરેખાય છરે. ‘નર્મદવિરિ’રાં 
પ્રશર ગદ્રાં નર્મદનું ચહરત્ આપીનરે પછી દલપતશૈલીરાં નર્મદના ચાહરત્યગુ-
ણોનરે અંજવલ આપી છરે. તરેરાં અનરેક ઠરેકાણરે િૃવતિરય ભાિાભાસનો આશ્ય લઈનરે 
શોક દશા્મવયો છરે તરે બાવલશ લાગરે છરે47. દલપતરારના રૃતયુ વિશરે લખાયરેલ કાવય 
રુકાબલરે ચહડયાતંુ છરે. તરેરાં કવિની ભાષારાં સિરેજ પ્રૌહઢ જણાય છરે.48 એ જ 
અરસારાં લખાયરેલું રણછોડ ગલુરારનું ‘રાતૃવિયોગ’ કાવય પણ સારાનય કોહટનું છરે.

47.   ‘રાણી બાગ તણાં પ્રાણી રૂરછા ખાઈ પડ્ાં છરે.
        નરરદ ગયો રાટરે દીલગીર ખૂબ છરે.
        દરીઓ પોકાર પાડરે નરરદનરે બોલાિરે,
        શોકનાં વનશાન ઘણાં આજ આબરેિૂબ છરે.’
        ‘નર્મદવિરિ,’ પૃ. 5૦
48.   ચક્ુ નહિ પણ દૃવટિ બધરે, નહિ દ્રવય છતાં જનરંજનરાજા,
        દરેિ છતાં જ વિદરેિી અનરે ન શરીર છતાં યશઅંગથી સાજા.
        શ્ોક છતાં પણ શ્ોક કરી શીખિી સિુ રાણસ લાયક રાઝા,
        રરે  દલપતિ જતાં જગથી જનઅંતરદાિ જણાય જ ઝાઝા.
        ‘દલપવતવિરિવિલાપ,’ પૃ. 6
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કરુણપ્રશવસતનરે અંગત ઊવર્મકથન નરે ઉદાતિ વચંતન દ્ારા સૌપ્રથર સુંદર 
આકાર આપનાર કવિ નિાનાલાલ છરે. તરેરણરે લખરેલું ‘વપતૃતપ્મણ’ (191૦) રૂળરે 
‘ગીતા’ના અનુિાદનું અપ્મણકાવય છરે. ‘સંઘવરત્ા’ના અપ્મણકાવય રૂપરે પુત્ી વિનતાના 
રૃતયુ વિશરે લખરેલું કાવય અંગત શોકથી ભીંજાયરેલા ઉદગારોથી હૃદયસપશશી બનયંુ 
છરે. પરંતુ રાતવપતાની ઉદાતિ પ્રશવસત, ઊંચરે જતી ઊવર્મરાલારાં રણકતો અનુતાપ, 
સિજસફુત્મ કલપનોરાં િીંટાઈનરે પ્રગટ થતું વચંતન અનરે છરેિટરે તરેજ-શરીરરાં થતું 
સિજનોનું દશ્મન ‘વપતૃતપ્મણ’નરે નિાનાલાલના જ નિીં, પણ આપણી ભાષાનાં એ 
પ્રકારનાં કાવયોરાં શ્રેષ્ઠ ઠરાિરે છરે. અનુટિપુ છદંની આ પ્રકારના વિષયનરે રાટરે 
ક્રતા સૌપ્રથર નિાનાલાલરે બતાિી છરે તરે પણ અિીં નોંધિું ઘટરે.

િચચરેના ગાળારાં રસત કવિ વત્ભુિન ‘કલાપીનો વિરિ’ લઈનરે આિરે છરે 
(1913). વરત્ના રૃતયુનરે વનવરતિ બનાિીનરે કવિએ આ કાવયગ્ંથરાં વિરાગ, વિરિ, 
પ્રકાશ અનરે આનંદ એર ચાર વિભાગરાં પોતાની ગરગીની, આધયાવતરક ખોજ 
અનરે હફલસૂફીનરે અિધૂતની રીતરે વયકત કરરેલી છરે. ભજન નરે ગઝલનો તરેરજ સોરઠા 
અનરે બીજા છદંોનો કવિએ ઉપયોગ કરરેલો છરે. તરેરાં કરેટલીક કૃવતઓ સચોટ નીિડી 
છરે. ભાિ સબલતા નરે કથનરાં થતી પુનરુવકતનરે કારણરે કરુણપ્રશવસતની સપટિ રુદ્રા 
તરેરાંથી ઊપસતી નથી. સોરઠી સંતોની લોકિાણી તથા ભજનોના ઢાળની પ્રગાઢ 
અસર એરાં દરેખાય છરે.

કરુણપ્રશવસતની સફાઈદાર આકૃવત નરવસંિરાિરે બાંધી આપી. ‘સરરણસંહિ-
તા’ (1914) ટરેવનસનના ‘ઇન રરેરોહરઅર’ના નરૂના પર રચાયરેલું છરે. પણ તરેનું વશલપ

‘ઇન રરેરોહરઅર’નરે રુકાબલરે સુબદ્ધ છરે. લવલત ઊવર્મકાવયનું તરેજ સૌપ્રથર 
આ કરુણપ્રશવસતરાં દરેખાય છરે. નરવસંિરાિની કવિતારાં સારાનય રીતરે ઊવર્મ 
બુવદ્ધરાંથી ગળાઈનરે આિરે છરે તરેથી તરેની અસર રંદ પડી જાય છરે. ‘સરરણસંહિ-
તા’રાં તરેર થતું નથી. પુત્ના રૃતયુનો શોક ઊવર્મના પ્રિાિનરે સિયરરેિ ધસિા દરે 
છરે. આથી કાવયનો પ્રથર ભાગ શોકની ઘરેરી અસર ઉપજાિી શકરે છરે. ગત પુત્નાં 
સરરણો, તરેરાંથી  સિાભાવિક ઊઠતો પ્રશ્ન નરે તરેરાંથી પ્રગટતું શ્દ્ધા નરે તતિવચંતનનું 
બળ શોકિાદળનરે ધીરરે ધીરરે વિખરેરીનરે જ્ઞાનના પ્રકાશનરે વિસતરિા દરે છરે, જ રેનરે 
પહરણારરે કાવયનરે અંતરે શાશ્વત જીિનના સંિરેદનની આનંદપુલક વયકત થઈ છરે. 
તરેરાં ‘રંગલ રંહદર ખોલો’ એ પ્રાથ્મનાગીત પણ અતયંત ઔવચતયપૂિ્મક ગોઠિાયું 
છરે. ‘સરરણસંહિતા’ના પ્રકાશનથી જ કરુણપ્રશવસતના કાવયપ્રકાર તરફ કાવયભોગી 
િગ્મનું લક્ દોરાયું, તરેનું કારણ એ કાવયની ઉચચ ભાિસરૃવદ્ધ નરે સુંદર રૂપઘટના છરે.

આ અરસારાં પ્રો. બળિંતરાય ઠાકોરરે  પોતાના વરત્ કાનતનાં પ્રથર પતની 
નર્મદાના અિસાન વિશરે લખરેલું, ‘અ.સૌ.નર્મદા ભટ્ટ’ અનોખી ભાત પાડરે છરે. તરેરાં 
ઠાકોરરે  િાસતવિક પ્રસંગકથન કરીનરે નર્મદાના પવતસરેિાના અવસધારાવ્રતનરે દ્રિતી 
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આંખરે અંજવલ આપી છરે. શોક અનરે સરરણરાં વચંતન અનુસયૂત છરે. કાવયના અંતરે 
કવિ આવશષ રાગરે છરે. બીજાં કાવયોની રાફક વિવશટિ તતિવચંતનથી અિીં સાનતિન 
રળતું નથી. છતાં શોકનું શરન થાય છરે, એટલરે કરુણપ્રશવસત તરીકરે તરેરાં ઊણપ 
આિતી નથી. ગીતની ધ્ુિ પંવકત પછીની કડીની સળંગ િિરેતી રિરે તરેિી કથનની 
પ્રિાહિતા પણ ધયાન ખેંચરે છરે.

ખબરદારરે  પુત્ી તરેરીનાના રૃતયુના આઘાતથી પ્રરેરાઈનરે ‘દશ્મવનકા’ કાવય લખયું. 
તરેરાં રૃતયુનું વચંતન અનરે વિશ્વચૈતનય સાથરેની એકાનતારાં પહરણરતું તતિવચંતન છરે, 
પણ અંગત શોક કરે સરરણ નથી. િળી  તરેનું કદ પણ રોટુ ંછરે એટલરે તરેનરે કરુણપ્રશ-
વસત પ્રકારરાં રૂકી શકય નિીં. પરંતુ તરે કાવયગ્ંથનું અપણ્મકાવય ‘તરેરીનાનરે’(1931)
રાં સરરણજનય શોકનું નરે તરેરાંથી આપસૂઝરે સફુરતા તતિવચંતનનું આલરેખન થયરેલું 
છરે. તરે સુંદર ઊવર્મકાવયના આકારરાં વનબદ્ધ કરુણપ્રશવસત છરે.

કાનતરે બરે કડીનું ‘વિપ્રયોગ’ કાવય પ્રથર પતનીના રરણપ્રસંગરે લખરેલું છરે. તરેરાં 
હૃદયસપશશી ભાષારાં િરેદના વયકત થયરેલી છરે. િષયો બાદ જ્યારરે  વરિસતી ધર્મરાં 
શ્દ્ધા બરેઠી તરેરાં રનના સરાધાનની બરે કડી ઉરરેરી; પણ સરયના ગાળા જ રેટલું જ 
કાવયતિનું અંતર એ બરે ખંડો િચચરે છરે. પિરેલી બરે કડીનરે કબ્રકાવય(epitaph)નું સુંદર 
દૃટિાંત ગણી શકાય. કલાપીએ કરુણપ્રશવસત આપી નથી.

ત્ીસ પછી ગુજરાતી કવિતાએ જ રે નિો િળાંક લીધો તરેની છટા તરે પછીની 
કરુણપ્રશવસતઓરાં દરેખાય છરે. કવિ શરેષનું ‘છરેલ્લું દશ્મન’ એ સૉનરેટ નોંધપાત્ છરે. 
તરેરાં સરરણ નથી, પ્રશવસત છરે નરે િકતવયનરે સચોટ િળાંક આપતો અંત પણ છરે. 
બિરેનના રૃતયુ વિશરે પ્રથર જ રળતી કૃવત ‘ગાઢ નીંદર’રાં પણ સિજનના રૃતયુપ્ર-
સંગનું વચત્ છરે. અંગત શોકનરે દાબી દરેતું વચંતન કાવયરાં આહદથી અંત સુધી પથ-
રાયરેલું છરે. અજિાળાં પણ જ રેનરે પારિા થંભી જતાં િોય એિી ‘અરુલખ જ્યોવત’નું 
દશ્મન કાવયરાં રાંગલયનું હૃદયંગર િાતાિરણ જરાિરે છરે.

સુંદરરરે નર્મદ, રોિનલાલ પંડ્ા, ગાંધીજી, કસતૂરબા, પંહડત નારાયણ ખરરે  
અનરે કવિ નિાનાલાલનરે અંજવલ રૂપરે કાવયો લખયાં છરે. તરેરાં પંહડત ખરરે  વિશરેના 
કાવય ‘ભવકત-ધન નારદ’રાં એવલજીનાં કરેટલાંક તતિો સારી પરેઠરે ઊપસયાં છરે.  પણ 
કવિવરત્ ગોવિંદ સિારીના રૃતયુ વિશરે લખરેલું કાવય એવલજીનો ધયાનપાત્ નરૂનો છરે. 
તરેરાં શોક, સરરણ, વચંતન અનરે તરેરાંથી ફવલત થતું શ્દ્ધાપૂણ્મ સરાધાન કવિની ધી-
રગંભીર નરે પ્રિાિી શૈલીરાં રજૂ થયરેલ છરે. ઉરાશંકરરે  આપરેલા ‘સદગત રોટાભાઈ’ 
રાં અંગત શોકનો કરુણ સપશ્મ, પછી વચંતન અનરે છરેિટરે ગત સિજનના ગુણોરાંથી 
આયુષની કરાઈરૂપ સનરેિની ભાિનાનરે આગળ કરી છરે તરે કાવયનરે આદ્ર્મ પ્રરેરકતા 
આપરે છરે. રનસુખલાલ ઝિરેરીએ આપરેલાં આ પ્રકારનાં કાવયોરાં ‘દાદાજી’ અનરે 
‘ભભૂતનરે’ એ નોંધપાત્ છરે. તરેરની ‘આજ નયનો ! રડો !’ એ કૃવત પણ ગાંધીજીના 
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રૃતયુ વિશરે લખાયરેલાં કાવયોરાં કરુણપ્રશવસતની વનકટ સૌથી વિશરેષ છરે. શોકના 
તીવ્ર સંિરેદનરાંથી છૂટતું ગાંધીજીની પ્રશવસતરૂપ વચંતન નરે તરેરાંથી છરેિટરે રળતું 
સરાધાન અખંડ ઊવર્મકાવયનો આસિાદ કરાિરે છરે. ‘ભભૂતનરે’ કાવયરાં વરત્ના 
રૃતયુનો શોક સોરઠારાં િરેધક બનીનરે ઊતયયો છરે. પ્રશવસત શોકનરે તીવ્ર બનાિરે છરે. 
અિીં શોકનું શરન વચંતનથી થતું નથી. પણ સરયના ભાનના તીવ્ર સંિરેદન સાથરે 
કાવયની સરાવપ્ત થાય છરે તરે એની વિવશટિતા છરે. શ્ી પ્રરેરશંકર ભટ્ટ રે આ આરસારાં 
ગ્રેની ‘એવલજી હરટન ઇન એ કનટ્રી ચચ્મયાડ્મ’ની રીતરે િળિદના સરશાન પાસરેથી 
દરેરીઓ વિશરે ‘રાજ રેસરની દરેરીઓનરે’ (1938) એ કાવય લખરેલું છરે. વિષયના નાિી-
નયનરે કારણરે ગુજરાતી એવલજીના ઇવતિાસરાં તરે ખાસ નોંધપાત્ છરે.

કવિશ્ી નિાનાલાલના અિસાન વિશરે સુંદરમ્, રનસુખલાલ અનરે બીજા 
કરેટલાક કવિઓએ અંજવલકાવયો લખયાં છરે. પરંતુ બાલરુકંુદ દિરેની કૃવત સૌથી િધુ 
િરેધક છરે. લોકગીતના ઢાળ અનરે લોકભાષારાં કવિના અિસાનના શોકનું સચોટ 
વનરૂપણ કરિા સાથરે તરેરના વયવકતતિની ધૂપસુગંધ જ રેિી આછી પણ આિલાદક 
લિરેરખી આ કાવય િાચકના વચતિરાં રૂકી જાય છરે. નિાનાલાલનું સરરણ કરાિરે તરેિી 
ઊવર્મપ્રાવણત અવભવયવકત બાલરુકંુદની આ રચનારાં સધાયરેલી છરે.

સુંદરજી બરેટાઈએ બાળક પુત્, પતની અનરે ગુરુ નરવસંિરાિના અિસાન વિશરે 
કાવયો આપયાં છરે. તરેરાં ‘ઇનદ્રધનુ’ અનરે ‘સદગત ચંદ્રશીલાનરે’ તીવ્ર છતાં અનાકુલ 
સંિરેદન અનરે સિસથ વચંતનનરે કારણરે સરરણીય છરે. સિજન સાથરેના િાસતવિક પ્ર-
સંગોનું સરરણ શોકનરે ઘરેરો બનાિરે છરે. તરેનું સંયરભયુું વનિરેદન સચોટતા િધારરે  છરે. 
‘ઇનદ્રધનુ’નો અંત સિજ સફૂત્મ જણાય છરે, પણ ‘સદગત ચંદ્રશીલાનરે’ રાં છરેલ્લું 
સરાધાન સભાનપણરે યોજ્યું િોય એિી છાપ પડરે છરે.

નરવસંિરાિના કાવયથી એક એિી છાપ ઊભી થઈ િતી કરે કરુણપ્રશવસતરાં 
શોકનું શરન ગંભીર તતિવચંતનથી જ થિું જોઈએ. ઉરાશંકર અનરે રનસુખલાલનાં 
અિીં લીધરેલાં કાવયો નિું િલણ દશા્મિરે છરે. કાવયનો અંત કશાક નિા વિચારના 
ઝબકારથી આિરે એટલો જ એનો અથ્મ આ કવિઓ કરરે  છરે. આ િલણ સંિરેદનનરે 
વચંતનની નીચરે દબાઈ જતું અટકાિરે છરે નરે કાવયનરે િધુ િરેધક બનાિરે છરે. િહરશ્ંદ્ર 
ભટ્ટકૃત ‘અત્લુપ્તા સરસિતી-?’રાં એ િલણ િધુ સપટિ નરે કલાતરક સિરૂપરે પ્રગટ 
થાય છરે. કાશીથી વિદ્ાભયાસ કરીનરે આિરેલા, િતનરાં જ્ઞાનયજ્ઞ રાંડીનરે બરેઠરેલા 
સિજન વચરવિદાય લરેતાં કવિ છરેિટરે ખારા સરુદ્રપટરાં ઓસરી જતી સરેના નદીનરે 
પ્રશ્ન પૂછીનરે જ અટકી જાય છરે. તરેરના ‘વનદયોષ નરે વનર્મળ આંખ તારી’ એ નખવશખ 
સુંદર કાવયરાં સપટિ વચંતન નથી, પણ તરેનો સૂર શોકકાવયનો છરે. િહરશ્ંદ્રના 
કથનરાં વબનઅંગત િસતુલવક્તા ધયાન ખેંચરે છરે. છરેક સિાતંત્રયપ્રાવપ્ત પછી દરેખાતું 
આ લક્ણ આધુવનક કવિતાના અગ્યાયી તરીકરે િહરશ્ંદ્રનો વનદવેશ કરરે  છરે. લગભગ 
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આ જ અરસારાં રરણીક અરાલિાળા ‘િાત્કનરે કાંઠ રે’ સૂતરેલી રાતાનરે રાટરે લખરેલી 
એવલજી આપરે છરે. છરેલ્લરે રાતાનું દશ્મન સહરતાના પ્રિાિરાં કરીનરે કવિ આશ્વાસન 
લરે છરે તરે નોંધપાત્ છરે.

વપતા અનરે રાતાના રૃતયુ વિશરે ઉશનસરે પ્રતયરેક સિયંસંપૂણ્મ સૉનરેટનું એકર 
સરગ્ યોજનાનું પણ અંગ બની રિરે તરે રીતરે સૉનરેટરાળા રચી છરે. રોચક કલપના નરે 
સૂક્ર વિચાર કરે સંિરેદનનું વિશદ કથન ઉશનસનાં કાવયોનરે હૃદ્ બનાિરે છરે.

રાધરેશયાર શરા્મનું ‘વપતાનું રૃતયુ’ અનરે प्र्वज्लનું ‘અરસતો આિજ રે’ છરેલ્લા 
દસકાની કવિતાસરેરનું પ્રવતવબંબ પાડરે છરે. ‘વપતાનું રૃતયુ’ રાં રૃતયુ અનરે તરેનરે વિશરેના 
સંિરેદનનો િાસતવિક ખયાલ આપનારા પ્રવતરૂપો કવિએ યોજ્યાં છરે અનરે રૃતયુની 
અવનિાય્મતા જ રેટલી જ જીિનની હરકતતાનું તરે પ્રવતરૂપો દ્ારા સૂચન કયુું છરે. સરરણ, 
શોક, રૃતયુની બીક, એકલતા, હરકતતા બધું એક અનુભૂવત બનીનરે કાવયરૂપરાં 
વયકત થાય છરે. તરેરાં શોક દબાયરેલો છરે તરેર તરેનું શરન પણ િાસતિવસથવતના સિી-
કારના સૂચનરાં રિરેલું છરે. તરે દૃવટિએ એનરે કરુણપ્રશવસત ગણી છરે. પિરેલી પચીસી 
પૂરી કયા્મ વિના રૃતયુ પારરેલ રાિજીનરે આપરેલ અંજવલરાં ‘આિજ રે’ ના જુદા જુદા 
લિરેકારાંથી વન:શ્વાસ રૂપરે શોક પ્રગટ થાય છરે. તરેનું સંિરેદન રાિજીની કવિતા, 
હફલસૂફી નરે લરેખનશૈલી વિશરે ચાલતી નુકતરેચીનીની બરેિડરાં પ્રગટ થતું જાય છરે. 
છરેલ્લરે રાિજીનું ભાિનાસિરૂપરે આિિાન કયુું છરે તરે કાવયના વરજાજનરે અનુરૂપ છરે.

આર છરેલ્લા દસબાર દાયકા દરવરધયાન ગુજરાતી કવિતારાં થયરેલા વચંત-
નવરશ્ શોકકાવય પ્રયોગોનું આપણરે અિલોકન કયુું. ગુજરાતી કવિતાના સરગ્ 
પટ પર નજર નાખતાં શ્ી સુંદરજી બરેટાઈ વસિાય કોઈ કવિએ પતનીના રૃતયુ 
વિશરે એવલજી લખી જણાતી નથી અનરે સ્ત્રી કરતાં પુરુષ જાવતની વયવકતઓ વિશરે 
આ પ્રકારનાં કાવયો વિશરેષ લખાયાં છરે તરે િકીકત પણ ધયાન ખેંચરે છરે. દલ-
પતરારથી રાધરેશયાર સુધીરાં છદં, ભાષા અનરે અવભવયવકતની છટારાં આિરેલ 
િળાંકોનું પ્રવતવબંબ એરાં પડરેલું છરે. સૉનરેટ, ગઝલ, ભજન, અક્રરરેળ િૃતિો નરે 
સોરઠા તરેર અછાંદસ રચનાઓ સુધીના પ્રયોગો તરેરાં જોિા રળશરે. દલપતરારના 
વયિિારબોધથી રાંડીનરે વત્ભુિન કવિની રિસયિાદી તતિદૃવટિ નરે નરવસંિરાિની 
પ્રભુશ્દ્ધાથી રાધરેશયારનું અવસતતિિાદી િલણ આ કાવયોરાં રજૂ થયરેલ વચંતનની 
વિવિધ કોહટઓ દશા્મિરે છરે. કાવયનરે અંતરે ક્ણિાર ઝબકી જતા વિચાર કરે સંિરેદનરાં 
પણ કરેટલું બધું િૈવિધય છરે! સિજનના રૃતયુનો આઘાત ઊંડાં ચૈતનયજળનરે ખળભ-
ળાવયા િગર ભાગયરે જ રિરે. એટલરે આ પ્રકારનાં કાવયોરાં સંિરેદનની સચચાઈ નરે 
અવભવયવકતની સિજસફૂત્મ િરેધકતાનો સંભિ વિશરેષ.

અદ્તન જીિનપ્રિાિરાં કવિનું સંિરેદન જાણરે કરે થીજી ગયું િોય એિી 
ટાઢીબોળ ઢબરે કવિની િાત કિરેિાય છરે. તરે જોતાં રૃતયુની ટાઢી િરેદનાનું સંિરેદન 
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વયકત કરીનરે ભવિષ્યનો કવિ કદાચ જીિન વિશરેનો નિો જ અવભગર દશા્મિરે તો 
નિાઈ નિીં. કથનરીવત ગરરે તરે િોય, તરેરાંથી સાચી કવિતાનો રણકો સંભળાય એ જ 
રોટી િાત છરે. તરેની અપાર શકયતાઓ કરુણપ્રશવસત કાવયના પ્રયોગરાં રિરેલી છરે.

(‘પ્રવતભાિ’રાંથી)

²
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પ્રજાના રાજકીય અનરે સારાવજક જીિનની રાફક તરેની સાહિવતયક કારહક-
દશીરાં  પણ એકાદ પરેઢી એિી આિી જાય છરે, જ રેનું તરેજસિી કાય્મ સરસત યુગનરે 
સિપ્રકાશથી ઝળાંિળાં કરી રૂકરે છરે. અિા્મચીન યુગરાં આપણરે તયાં સાક્રપરેઢીનો 
સરય - ઓગણીસરી સદીની છરેલ્લી પચીસી - આપણા સાહિતય રાટરે ખરરેખરો 
સરૃવદ્ધનો કાળ િતો. એ પચીસ િષ્મ ગોિધ્મનરાર, રવણલાલ, નરવસંિરાિ, રરણ-
ભાઈ નીલકંઠ, આનંદશંકર ધ્ુિ, કરેશિલાલ ધ્ુિ, કાનત, કલાપી, નિાનાલાલ, બળ-
િંતરાય િગરેરરે  સરથ્મ લરેખકોની િાચન-રનન-લરેખન-પ્રિૃવતિથી ધરધરતાં રહ્ાં િતાં. 
તરેરાંના કરેટલાક સાક્રોનું લરેખનકાય્મ તરે પચીશી દરવરધયાન પૂરંુ થયું, તો કરેટલાકનું 
તરે પછીની પરેઢી પય્મનત વિસતરીનરે ખીલયું િતું. પરંતુ એ સૌ લરેખકોનું ઘડતર પૂિ્મ-
-પવશ્ર-સંસકાર-સંઘટ્ટના એ જરાનારાં થયું િતું અનરે તરેના સુફળ રૂપરે યુગદ્રટિા ગો-
િધ્મનરાર પાસરેથી સંસકૃવતના વત્િરેણીસંગરનો સંદરેશ રળ્ો એ જાણીતી િકીકત છરે.

તતકાલીન વશક્ણક્રરાં અંગ્રેજી, સંસકૃત અનરે ફારસી-અરબી સાહિતયના 
અભયાસનરે રળરેલ રિતિનરે પ્રતાપરે ગુજરાતી સાહિતયના વિકાસનરે અસાધારણ િરેગ 
રળ્ો એ બીજી ઐવતિાવસક ઘટના. ગદ્ની રાફક અિા્મચીન કવિતાનું ખરંુ વય-
વકતતિ પણ આ સરય દરવરધયાન બંધાયું એર કિીએ તો ખોટુ ંનથી. નરવસંિરાિરે 
અંગ્રેજી પદ્ધવતનાં પ્રણય અનરે પ્રકૃવતવિષયક સુંદર ઊવર્મકાવયો આપયાં; બાળાશંકર 
કંથાહરયા અનરે રવણલાલ વદ્િરેદીએ ફારસી શૈલીની ગઝલોની ઝડી િરસાિી; દો-
લતરાર પંડ્ાએ ‘ઇનદ્રવજતિધ’ અનરે ભીરરાિ ભોળાનાથરે ‘પૃથુરાજરાસા’ લખીનરે 
સંસકૃતના નરૂના પરથી રિાકાવયના પ્રયોગ કયા્મ નરે કાનતરે સંસકૃત અનરે અંગ્રેજી 
કાવયકલાના રોચક સરનિય રૂપરે ખંડકાવયનો નિીન કવિતાપ્રકાર પ્રચવલત કયયો.

આ બધારાં ખંડકાવયનો પ્રયોગ સૌથી વિશરેષ આકષ્મક નીિડ્ો. તરેરાં પિરેલરે 
ધડાકરે જ કાનતરે એિી વસવદ્ધ િાંસલ કરી બતાિી કરે એ કાવયપ્રકારની અજરાયશરાં 
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તરેરના જ રેટલું સારથય્મ અદ્ાવપ પય્મનત કોઈ કવિ દાખિી શકયો નથી. િળી, કાનતની 
કવિતિશૈલીના જ રેટલો ઊંડો પ્રભાિ નરવસંિરાિ, રવણલાલ-બાળાશંકર કરે ભીર-
રાિ-દોલતરાર પૈકી કોઈ કવિની શૈલીનો તરે તરે કવિતાપ્રકાર પરતિરે પડી શકયો 
નથી તરે પણ ખંડકાવય અનરે તરેના આદ્ પ્રિત્મક વિશરે બીજી નોંધપાત્ િકીકત છરે.

એક રીતરે કિીએ તો ખંડકાવય નિીન કાવયપ્રકાર છરે અનરે નથી. તરેનું કલાવિ-
ધાન નિી પદ્ધવતનું છરે એ ખરંુ, પણ તરેરાં આિતું પ્રસંગિણ્મન રધયકાલીન આખયા-
નકાવય કરે દલપતરારનાં કથાકાવયોના સાતતય રૂપરે કોઈનરે જણાય તો નિાઈ નિીં. 
િળી, સંસકૃતરાં કાવલદાસરે ‘રરેઘદૂત’ અનરે ‘ૠતુસંિાર’ ખંડકાવયો રચરેલાં છરે. સંસકૃત 
ખંડકાવયનું રિતિનું લક્ણ સરગ્ િૃતિાંતરાંથી એક ખંડનું િણ્મન - ‘एिदेश्वनयुस्वरर 
च’ કાનતપ્રયોવજત ખંડકાવયોરાં જોિા રળરે છરે. તરેર છતાં ગુજરાતી ખંડકાવયો નથી 
કરેિળ સંસકૃતના અનુકરણરૂપ, કરે નથી રધયકાલીન આખયાન યા અિા્મચીન કથા-
કાવયના સિરૂપનું. સંસકૃત અનરે અંગ્રેજી કવિતાના રસાસિાદથી તર થયરેલા કાનતના 
કવિરાનસરાંથી પ્રગટરેલો તરે એક અનોખો કલાપ્રકાર છરે.

કવિતાના પ્રકારોનરે રિાકાવય, આખયાનકાવય, ખંડકાવય, ઊવર્મકાવય અનરે 
રુકતક એ ક્રરાં કદ પ્રરાણરે ગોઠિી શકાય. રિાકાવયરાં અનરેક રાનિીઓ કરે રા-
નિકુલોનાં િૃતિાંતો આિરે છરે. આખયાનરાં એક જ રાનિી કરે રાનિકુટુબંના જીિનના 
સંખયાબંધ પ્રસંગોનું િણ્મન આિરે છરે. ખંડકાવયરાં વિવિધ ભાિોનું વનષ્પાદન કરાિતા 
એક જ પ્રસંગ કરે પહરવસથવતનું સચોટ બધયાન આિરે છરે. ઊવર્મકાવયરાં એક જ ભાિ 
કરે ઊવર્મનું અશરેષ વનરૂપણ થાય છરે. અનરે રુકતક એક જ કડી કરે શ્ોકરાં એકાદ 
વિચાર કરે ભાિનો રાવર્મક સપશ્મ કરાિી જાય છરે.

અિા્મચીન યુગરાં આપણરે તયાં રિાકાવય લખિાના અનરેક પ્રયોગો થાય છરે, 
પણ કોઈ રીતસર રિાકાવયની કોટી સુધી પૂરરેપૂરો પિોંચી શકયો નથી. રિાકાવય 
ગુજરાતી કવિઓની પ્રવતભાનરે રાટરે િંરરેશ દુ:સાધય રિરેલો પ્રકાર છરે. આખયાનનો 
પ્રકાર કાલાતીત (out of date) થઈ ગયો છરે; અિા્મચીનોરાં નરવસંિરાિનરે બાદ 
કરતાં કોઈએ તરેનો ગંભીરપણરે ઉપયોગ કયયો નથી. ‘નારદ’ અનરે ‘િૈશંપાયન’ જ રેિા 
િાસયકવિઓ પૂરતો એ પ્રકાર રયા્મહદત થઈ રિરેલ છરે. રુકતકનો પ્રયોગ પ્રો. ઠાકોર, 
સુંદરમ્, ઉરાશંકર, પૂજાલાલ, જ રેઠાલાલ વત્િરેદી આહદ કવિઓએ ઉપયોગ કયયો 
છરે. પણ તરેનો પ્રચાર રુકાબલરે ઓછો છરે. િળી, જૂનાં દુિા અનરે સુભાવષતોની ચોટ 
નિીનોના તણખા જ રેિાં રુકતકોરાંથી બિુ ઓછાંરાં આિી શકી છરે. ઊવર્મકાવય 
અિા્મચીન યુગનો સૌથી વિશરેષ પ્રચવલત કાવયપ્રકાર છરે. બધા જ કવિઓનો એ વપ્રય 
સજ ્મનપ્રકાર છરે. એરાં વિવિધ વિષય અનરે શૈલીના અનરેક અખતરા થયા છરે. પદ, 
ગરબા, ગરબી, રાસ િગરેરરે  જૂના પ્રકારોના રંગ, સૂય્મના શ્વરેત હકરણરાં છુપાયરેલા 
સપ્ત રંગની રાફક, એરાં સરાયરેલા છરે. પણ રુકતક અનરે ઊવર્મકાવયના લઘુ પટ 
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પર સુદીઘ્મ સતતિાિી િકતવય રજૂ કરિાનો સજ ્મકનરે બિુ અિકાશ રિરેતો નથી. 
લાંબા ફલક પર રસરય પ્રસંગકથન, સચોટ ભાિવનરૂપણ અનરે સુઘડ રૂપઘટના 
કરીનરે સિકીય સગ્મશવકતનો ઉતિર ઉનરરેષ પ્રગટ કરિાની ખરી તક તો તરેનરે ખંડ-
કાવયરાં રળરે છરે. આ સંજોગોરાં કવિ અનરે કવિતાની કલાવસવદ્ધના રાનદંડનું કાર 
કરતું ખંડકાવય અનય પ્રકારોની અપરેક્ાએ વિશરેષ આકષ્મણ જરાિરે તરે દરેખીતું છરે.

ભાષાના પ્રયોગ પરથી જ રેર તરેનું વયાકરણ રચાય છરે, તરેર કવિતાના વિવિધ 
પ્રકારોની રચના પરથી દરરેકનાં સિરૂપલક્ણો તારિિારાં આિરે છરે. આ પદ્ધવતએ 
કાનતના ખંડકાવયના પ્રયોગ પરથી જુદા જુદા વિદ્ાનોએ તરેની સિરૂપઘટનાનું પૃથ-
ક્કરણ કરીનરે તરેની વયાખયા બાંધિાનો પ્રયતન કયયો છરે. શ્ી નરવસંિરાિ દીિરેહટયાએ 
ખંડકાવયનરે ‘પરલક્ી સંગીતકાવય’ તરીકરે ઓળખાિી તરેનાં અંગોપાંગની ગૂંથણીની 
સુવશ્ટિતાનરે તરેના આિશયક લક્ણ તરીકરે ગણાવયું છરે49. સદગત પ્રો. રા. વિ. પાઠકરે 
સુવશ્ટિતા પરતિરે નરવસંિરાિના રતનું સરથ્મન કરતાં કહ્ું કરે જ રેર લાંબી િાતા્મ 
કરતાં ટકૂી િાતા્મ િધારરે  સુવશ્ટિ અનરે બાહ્ાકારની ચીિટિાળી જોઈએરે, તરેર રિા-
કાવય કરતાં આખયાનકાવય, અનરે આખયાનકાવય કરતાં ખંડકાવય િધારરે  સુવશ્ટિ 
જોઈએ50 ઉપરાંત, ‘િસંતવિજય’ની ‘સિાુંગસંપૂણ્મતા અનરે નિી છદંોિૈવિયની શૈલી’નરે 
તરેની લોકવપ્રયતાના કારણ રૂપરે ગણાિીનરે તરેરણરે ખંડકાવયની સફળતાનો આધાર 
‘રિસયરય િસતુ’ના ‘સચોટ, સુરરેખ અનરે સરરરેખ કથન’ પર છરે એર સરજાવયું છરે. 
પ્રો. બળિંતરાય ઠાકોર ભાિોવર્મની ઉદાતિતા કરે ગાંભીય્મનરે પ્રસતુત વયાખયારાં ધોરણ 
ગણિાનું સૂચિરે છરે. તરેઓ કિરે છરે :

‘‘રિાકાવય અનરે આખયાનકાવય િચચરેનો ભરેદ િંુ આખયાનકાવય ઓછુ ં
લાંબું પણ િધારરે  સુવશ્ટિ એ પ્રરાણરે નથી જોતો; ગૌરિ, ગાંભીય્મ, ઉદાતિતાએ 
આખયાનકાવયો રિાકાવયોથી ઊતરરે  એ મિારંુ દશ્મન છરે. રિાકાવય, આખયાનકાવય 
બંનરેનું િસતુ લાંબું અનરે સંકુલ, તયારરે  ખંડકાવયનું િસતુ એક િૃતિાંત, એક પ્રસંગ, 
એરાં કંઈક લંબાઈ, કંઈક સંકુલતા િોય પણ; પરંતુ નાયક-નાવયકા કરે અનરેક 
નાયકોનાં જીિનનું સરગ્ જ રેિું આલરેખન નિીં, તરેરાંના કોઈ સપટિ આહદ, રધય અનરે 
અંતિાળા પ્રસંગનું જ આલરેખન તરે ‘ખંડકાવય’, અગર જોકરે ભાિોવર્મની ઉદાતિતારાં 
તરે આખયાનકાવય કરતાં ચડરે; લગભગ રિાકાવયની ઉન્નવત લગી ઊંચરે વિિરરે  તરે 
‘ખંડકાવય’ એ મિારંુ રંતવય. રાનિ િૃતિાંત અથિા પ્રસંગનું ઉદાતિ ભાિોની ગૂંથ-
ણીિાળું િણ્મનશૈલીનું એટલરે વલહરક નિીં, પણ રસ કરે રસવરશ્ણરાં રોળું નિીં, તરે 
જ ‘ખંડકાવય’.’’51

આ દૃવટિએ ગુજરાતી ખંડકાવય સંસકૃત પહરભાષાના ખંડકાવય કરતાં 

49. બોટાદકરકૃત ‘શૈિવલની’નું પુરસકરણ પૃ. 33.
50. ‘અિા્મચીન કાવયસાહિતયનાં િિરેણો’ (પ્રથર આિૃવતિ), પૃ. 164-165.
51. ‘નિીન કવિતા વિશરે વયાખયાનો’ પૃ. 1૦1-1૦2.
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તદ્ન વભન્ન ઠરરે  છરે; તો પછી તરેનરે પ્રસંગકાવય શા રાટરે ન કિરેિું?  – એર પ્રો. 
ઠાકોરનું કિરેિું છરે. તરેરણરે  પ્રસંગકાવય અનરે પ્રરાણરાં તુચછ રિતિિાળા પ્રાસંવગક 
કાવય િચચરેનો તફાિત સપટિ કયયો છરે. તરેર છતાં પ્રચવલત ખંડકાવયનરે એ નાર 
આપિારાં અવતવયાવપ્તનો દોષ તો રિરે જ. એ ધોરણરે પ્રસંગિણ્મનનાં બધાં જ કાવયો 
પ્રસંગકાવયની કોટીરાં આિરે, પછી તરે દલપતરારનું ‘દરબારરાં કણબી’ જ રેિું રાત્ 
વિનોદી િાતા્મ કિી જતું િળિું કાવય િોય, કરે પ્રસંગનાં સિ્મ રસવબંદુઓનરે પૂરરેપૂરાં 
ખીલિીનરે ઉતિર કલાદરેિ ધારણ કરતું ‘િસંતવિજય’ િોય. તરેનરે કથાકાવય પણ કિી 
શકાય નિીં, કરેર કરે કથાકાવયરાં અનરેક પ્રસંગોનું સીધું કથન આિરે છરે. િળી, અરુક 
કવિતાપ્રકાર ચોક્કસ નારરે િષયો સુધી ઓળખાતો િોય તરેનરે નિું નાર આપિાથી 
અનિસથા ઊભી થિાનો સંભિ પણ ખરો. આ વસથવતરાં ‘ખંડકાવય’ નાર આ 
વિવશટિ કાવયપ્રકારનરે રાટરે કાયર રિરે તરે ઇટિ છરે52.

આ ઉપરથી એટલંુ સપટિ છરે કરે ખંડકાવયનું િાડ કોઈ એક િૃતિાંત કરે પ્રસંગથી 
બંધાય છરે. પ્રસંગની પસંદગી પર કાવયની સફળતાનો અડધો આધાર રિરે છરે. 
પ્રસંગ એિો લરેિો જઈએ કરે તરેરાં વઝલાયરેલા પાત્ના જીિનનો એકદ ખંડ તરેના 
જીિનસરગ્ પર િરેધક  પ્રકાશ પાડતો િોય. વબના પૌરાવણક િોય કરે ઐવતિાવસક, 
કાલપવનક િોય કરે િાસતવિક, પણ તરેરાં ઊંડુ ંતથય કરે રિસય િોિું જોઈએ. િસતુ 
લાંબા પથરાટિાળંુ કરે સંકુલ િોય તો િાંધો નિીં, પણ સપટિ આહદ, રધય અનરે 
અંત કોરી શકય તરેિી આંતહરક સરગ્તા તરેરાં િોિી જોઈએ. િૃતિાંતરાં થોડરે અંતરરે  
રસસથાનો આિતાં િોિાં જોઈએ કરે જ રેથી કુશળ કવિ િસતુકથન કરતાં કરતાં તરે તરે 
સથાનોનરે ખીલિતા જઈનરે છરેિટરે તરેનું સિાુંગસુંદર રસપુટિ કળાકૃવત તરીકરે ઘડતર 
કરી શકરે. ખંડકાવયની ખરી ખૂબી િાતા્મકથનરાં નથી, પણ ઉદાતિ ભાિાલરેખનથી 
સધાતા ક્વરક રસવનરૂપણરાં રિરેલી છરે. પ્રસંગ અનરે તરેની અંતગ્મત ભાિોવર્મનું ખંડ-
કાવયરાં એિી ઉતકટ શૈલીરાં વનરૂપણ થાય છરે કરે એકનું બીજાથી અલગ અવસતતિ 
જ િરતાય નિીં. સારાનય પ્રસંગકાવય કરતાં ખંડકાવયની આ એક વિશરેષતા.

લાગણીની પ્રબળતા અનરે ઉદાતિતા એ તરેનું બીજુ ંવયાિત્મક લક્ણ. સારાનય, 

52. િા, જરા ઝીણિટરાં ઊતરીનરે િગશીકરણ કરિું િોય તો પ્રો. ઠાકોરરે  સૂચિરેલ ‘પ્રસંગકાવય’ 
નાર પ્રસંગિણ્મન કરતાં બધાં કાવયો રાટરે સિ્મસારાનય રાખીનરે તરેના પરેટારાં કથાકાવય, ખંડકાવય 
પ્રાસંવગક કાવય, હકસસાકાવય (પ્રસંગનરે બનાિ તરીકરે સીધરેસીધો કિી જતું કાવય) એર વનરૂપણ-
ની વિવશટિતા અનુસાર વિવિધ પ્રભરેદો પાડી શકાય. ડૉ. રંજુલાલ રજરુદારરે  તરેરના ‘ગુજરાતી 
સાહિતયનાં પદ્સિરૂપો’ એ ગ્ંથરાં ખંડકાવયનાં વિવશટિ લક્ણો (સુવશ્ટિતા, રિસયરય િસતુ, 
છદંોિૈવિધય, સચોટ પ્રસંગકથન ઇ.) ગણાિિા સાથરે, તરેરાં કથાકાવય, સતોત્કાવય (ode), વચત્કાવય 
(‘વચત્દશ્મનો’રાંનાં), પ્રકૃવતકાવય (‘આબુ’ અનરે ‘વગરનારનરે ચરણરે’ જ રેિાં), દરેશભવકતનાં કાવય 
(‘ગુજરાત’ જ રેિાં), કરુણપ્રશવસત (elegy), િગરેરરેનો સરાિરેશ કયયો છરે તરે યથાથ્મ નથી. એનાથી 
ખંડકાવય વિશરે ખોટો ખયાલ ઊભો થાય છરે. (જુઓ ‘ગુજરાતી સાહિતયનાં સિરૂપો’, પૃ.591-6૦8). 
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િળિા કરે વિનોદી પ્રસંગનરે ખંડકાવયરાં સથાન નથી53. જીિનના રૂળભૂત પ્રશ્ન કરે 
રિસય પર પ્રકાશ પાડતી ઉદાતિ, ગંભીર ભાિોવર્મનો વનષ્પાદક અસાધારણ બનાિ 
જ ખંડકાવયનો વિષય બની શકરે એિું, ઉચચ ગૌરિાવનિત ભાિકક્ાિાળાં કાનતનાં  
ખંડકાવયોએ સથાવપત કરી બતાવયું છરે. પ્રો. ઠાકોર આનરે ખંડકાવયનું જીિાતુભૂત 
અંગ ગણરે છરે. આ ગુણનરે બળરે ખંડકાવય આખયાનકાવયનરે ઓળંગીનરે છરેક રિા-
કાવયની કોહટ પય્મનત પિોંચી શકરે એર તરેરણરે કહ્ું છરે તરે લક્રાં રાખિા જ રેિું છરે.

ભાિોવર્મનું આ ગાંભીય્મ પાત્ના તીવ્ર રનોરંથનરાંથી પ્રગટરે છરે. કાનતનાં ખંડ-
કાવયોરાં ઘણંખરંુ એ કરુણપય્મિસાયી નીિડરે છરે. પણ, ‘દરેિયાની’રાં બનરે છરે તરેર, 
કિવચત્ પ્રસન્નગંભીર આનંદ કરે શૃંગારના ભાિ રૂપરે પણ તરેનું પય્મિસાન આિરે. િળી, 
જીિનની સપાટી પર ક્ણભર પ્રગટીનરે અદૃશય થઈ જતા બુદબુદ જ રેિા ઊવર્મતરંગો-
નું આલરેખન એરાં કોઈ અથ્મ સારતું નથી. રનુષ્યના સરગ્ અવસતતિનરે િચરચાિી 
નાખરે એિા પ્રબળ લાગણીપૂરનરે પ્રગટ કરતી કટોકટીની પળનું િણ્મન એરાં ખાસ 
રિતિનું િોય છરે. આ દૃવટિએ ખંડકાવયનું વનરૂપણ એકાંકી નાટકના જ રેિું બની રિરે છરે. 
નાટકરાં જ રેર વિવિધ પાત્ો િચચરે સંઘષ્મ જારરે છરે તરેર ખંડકાવયરાંયરે થાય છરે. ઘણીિાર 
એક જ પાત્ની અંદર િસતી બરે વિરોધી િૃવતિઓનું ઘરસાણ એરાં રિાઉલકાપાત 
રચાિી રૂકરે છરે. ‘અવતજ્ઞાન’ અનરે ‘િસંતવિજય’ના નાયકો એનાં જાણીતાં દૃટિાંતો છરે.

ગ્ીક કરુણાવનતકની રાફક ખંડકાવયનો િસતુવિકાસ આરંભ, વિષયપ્રિરેશ, 
પહરચય, પરાષ્ઠા, પહરણારગાવરતિ–એ ક્રરાં થાય છરે. કાનતનાં ખંડકાવયોના રચ-
નાવિધાન પર ગ્ીક કરુણાવનતકાની અસર સપટિ છરે. ગ્ીક કરુણાંત નાટકની રાફક 
ખંડકાવયરાં પણ હક્યાના િરેગ સાથરે પાત્ના રનોિરેગનરે િધારીનરે કટોકટીની વનણા્મ-
યક પળ પર સરગ્ કૃવતના સંિરેદનનરે લાિી રૂકરે તરેિા હૃદયસપશશી સંિાદો આિરે 
છરે. ખંડકાવયનું પ્રાણતતિ પણ હક્યા પર અિલંબરે છરે અનરે અંત ભણી જતાં હક્યા 
ઉતિરોતિર તીવ્ર િરેગ ધારણ કરરે  છરે. તરેરાં લરેખક તરફથી થતું પ્રસંગકથન આિરે છરે. 
નાટકરાં જ રેર અિાંતર િસતુ કરે વિિરેચન અંતરાયરૂપ નીિડરે છરે તરેર ખંડકાવયરાંયરે 
રૂળ પ્રસંગથી ઇતર વબનાનું કથન કરે લરેખકના પોતાના તરફથી રજૂ થતું વચંતન 

53. પ્રો. રા.વિ.પાઠકરે ‘ખંડકાવયોરાં બધા રસો અનરે બધા પ્રકારો નરે િકીકત આિી શકરે,’ એર 
કહ્ું છરે. (‘અિા્મ.કા.સા.નાં િિરેણો’, પૃ.165) સારાનય પ્રસંગકાવય અનરે ખંડકાવય િચચરેની ભરેદરરે -
ખાનરે ભૂંસિા રથતું તરેરનું આ િાકય ખંડકાવયના વયવકતતિનરે અનયાય કરનારંુ નથી? આજ લગી 
થયરેલા ખંડકાવયના પ્રયોગો બતાિી આપરે છરે કરે િળિો વિનોદી પ્રસંગ તરેરાં વનરૂપાયો નથી. શ્ી 
જ્યોતીનદ્ર દિરેએ ‘આતરપહરચય’ નારનું િળિું કાવય િૃતિિૈવિધયિાળી શૈલીરાં લખરેલું છરે. પણ તરેનરે 
પ્રસંગકાવય પણ કિી શકાય નિીં, તો ખંડકાવય તો કરેર જ કિી શકાય ? પ્રો. પાઠકરે ઉલ્લરેખરેલ 
ખબરદાર, નરવસંિરાિ, બરેટાઈ, રનસુખલાલ િગરેરરે  કવિઓએ િળિા કરે ક્ુલ્લક વિષયનરે સપશ્મતા 
નિીં, પણ ઉદાતિ, ગંભીર ભાિોવર્મ પ્રગટાિતાં ખંડકાવયો લખયાં છરે. ઇતર વિષય, ભાિ કરે શૈલીના 
કાવયનરે સારાનય પ્રસંગકાવય ભલરે કિો, પણ તરેનરે ખંડકાવયનું નાર આપી શકાય નિીં.
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કળાની દૃવટિએ વિઘનકારક ગણાય છરે. નાટકના બંધની જ રેર ખંડકાવયના વિવિધ 
અંગ-ઉપાંગોનું વનબંધન પણ દૃઢ, સુરરેખ અનરે સુઘડ િોિું આિશયક છરે. આર, ખંડ-
કાવયના સજ ્મકરે પણ નાટ્યોવચત સંઘષ્મ વનપજાિતી પહરવસથવત પારખીનરે તરેનું ક્વરક 
વિકસન સાધી એરાંથી કલાતરક અનરે હૃદયિરેધક અંત કોરી કાઢિાની કુશળતા 
દાખિિાની રિરે છરે. કવિતા અનરે કવિની આ પ્રકારની ખરી કસોટી કાનતરે અખતયાર 
કરરેલી આ વિવશટિ કલાતરક પદ્ધવતનો ઉતિર વિવનયોગ કરી બતાિિારાં રિરેલી છરે.

ખંડકાવયરાં ભાિવનરૂપણની દૃવટિએ આહદ, રધય અનરે અંત એિી ત્ણ 
કક્ાઓ પડરે છરે. આહદ કક્ારાં ભાિનું ઉદઘાટન કરરે  તરેિી વનસગ્મભૂવરકા આલરેખાય 
છરે, અથિા તો કોઈ પાત્ની સચોટ ઉવકત િડરે સીધો ઉપાડ થાય છરે. રધય ભાગરાં 
કાવયનો કરેનદ્રિતશી રસ વિવિધ વિભાગોરાંથી પહરણત થઈનરે કારરશ: વનષ્પન્ન થાય 
છરે અનરે સચોટ સંઘષ્મરાંથી પરાકાષ્ઠા જનરરે છરે. અંતભાગરાં પ્રસંગ અણધાયયો 
પલટો પારરે છરે અનરે કાવય એકદર પૂરંુ થાય છરે. ઘણી િાર આરંભના વિરોધરાં 
અંતરે પ્રકૃવતવચત્ રૂકિારાં આિરે છરે. ખંડકાવયરાં પ્રકૃવતવનરૂપણની િસતુસંવિધાન 
પર િરતાતી અસર રસપ્રદ અભયાસનો વિષય બનરે. દા. ત., કાનત અનરે કલાપી 
જ રેિા કવિઓએ પ્રકૃવતનો ઉદ્ીપનવિભાિ તરીકરે ઉપયોગ કરરેલો છરે. આ રીવતની 
અસર ન. પ્ર. ભટ્ટના કાવયરાં પણ જણાય છરે.

આપણરે જોયું કરે ઊવર્મકાવયરાં એક જ વિચાર કરે ઊવર્મનું આલરેખન િોય છરે, 
તયારરે  ખંડકાવયરાં પલટાતી પહરવસથવત પ્રરાણરે વિવિધ ભાિ કરે ઊવર્મઓનાં વચત્ો 
આલરેખાય છરે. પલટાતા ભાિનરે અનુરૂપ પલટાતા છદં યોજિા તરે ખંડકાવયના સજ ્મ-
કની એક અનોખી ખાવસયત ગણાયરેલી છરે. કાનતરે અજરાિરેલી આ નિીન છદંોરીવત 
તરેરની પોતાની િોય કરે પરપ્રરેહરત, પણ તરેનાથી ભાિનાં લાવલતય, ગાંભીય્મ, ઓજસ, 
િરેગ અનરે તીવ્રતા કરે રાંદ્નરે અનુરૂપ છદંના તરે તરે ગુણો પારખિાની સૂઝ આપણા 
કવિઓરાં ખીલી અનરે તરે રીવતનો ઊવર્મકાવયોરાં, સૉનરેટોરાં, કથાકાવયોરાં અનરે 
લાંબાં િણ્મનાતરક પ્રસંગકાવયોરાં પણ વિવનયોગ થિા પામયો એ નિીન કવિતાનરે 
તરેરાંથી થયરેલો રોટો લાભ છરે.

કાનતરે ખંડકાવયના બાહ્ અનરે આંતરસિરૂપનું આર સિાુંગસુંદર ઘડતર કરી 
આપયું.54 તરેરની ‘િસંતવિજય’, ‘ચક્િાકવરથુન’ અનરે ‘દરેિયાની’ જ રેિી રચનાઓથી 

54. કાનતનું ‘િસંતવિજય’ રચાયું તરે પિરેલાં (1888રાં) નર્મદવશષ્ય રધુિછરાર બળિછરારરે 
‘સુિાવસકા’ નારનું કાવય લખયું િતું. તરેનરે વિશરે શ્ી સુંદરમ્ ‘1887 પછી ખંડકાવયોનો જ રે પ્રકાર શરૂ 
થાય છરે તરેરાં આ સૌથી પિરેલું છરે’ એર અવભપ્રાય આપીનરે તરેનરે પ્રથર ખંડકાવય તરીકરે ગણિાનું 
સૂચન કરરે  છરે. (જુઓ ‘અિા્મચીન કવિતા’, પ્ર.આ., પૃ.117) નર્મદરીવતથી આ કાવયની શૈલી વભન્ન 
છરે, વિષય નિીન છરે અનરે તરેનો અંત નાયક-નાવયકના અિસાનરાં આિતો િોઈ કરુણ છરે. પરંતુ 
રચનાવિધાનની દૃવટિએ તરેરાં પ્રસંગકાવયનો કોઈ વિવશટિ અંશ નથી. એટલરે સારાનય કથાકાવયથી 
વિશરેષ તરેનરે ભાગયરે જ ગણાિી શકય.
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આકષા્મઈનરે કલાપી, બોટાદકર, નરવસંિરાિ અનરે ખબરદાર જ રેિા સરકાલીન 
કવિઓએ એરનરે અનુકરણનું રાન આપયું. પછી તો સુંદરમ્, ઉરાશંકર, શ્ીધરા-
ણી, બરેટાઈ, રનસુખલાલ, પૂજાલાલ, પ્રજારાર આહદ કવિઓ દ્ારા તરે કવિતાપ્રકાર 
ખરેડાતો રહ્ો છરે.

કાનતના નરૂના પરથી સૌપ્રથર કલાપીએ ખંડકાવયો રચયાં િતાં. કાનતની 
રાફક કલાપીએ પણ રોટા ભાગનું કાવયસજ ્મન તીવ્ર રંથનકાળ દરવરયાન કયુું 
િતું. બંનરે વરત્ોનું ઉરતંત્ અતયંત િરેદનશીલ િતું અનરે બંનરેનું સાહિતયજીિન આંત-
રજીિન સાથરે ગૂંથાયરેલું િતું. બંનરેએ હૃદયનરે િચરચાિી નાખરે તરેિાં કરુણરસનાં 
કાવયો આપરેલાં છરે; પરંતુ કલાપી શુદ્ધ આતરલક્ી કવિ છરે, તયારરે  કાનતની વિશરેષતા, 
અગાઉ જોયું તરેર, િસતુવનષ્ઠ ખંડકાવયોરાં પ્રતીત થાય છરે.

કાનતનાં કરેટલાંક ઊવર્મકાવયોરાં સિાનુભિરવસક તતિ સિ્મભોગય બનરે એિી 
ઉચચ રસદૃવટિ છરે. કલાપીનાં તો ખંડકાવયો પણ એક યા બીજી રીતરે તરેરના આંત-
રજીિનના પડઘા ઝીલરે છરે. કાનતના કરતાં કલાપીનાં કાવયોરાં ઊવર્મની ઉતકટતા 
વિશરેષ છરે; પણ કાનતનો કલાસંયર કલાપીરાં નથી. તરેરનાં કાવયો કાનતના જ રેટલાં 
સફાઈદાર અનરે સૌષ્ઠિપૂણ્મ આકારિાળાં બનતાં નથી. િસતુના પ્રિાિનરે અિરોધતું 
પાત્ કરે પ્રસંગનરે ઉદ્ રેશીનરે આિતું કવિનું વિિરણ કાવયના બંધનરે વશવથલ બનાિી 
રૂકરે છરે. પ્રસંગનરે સચોટ ઉઠાિ આપિાની શવકત િોિા છતાં પ્રસંગિણ્મનરાં તરેઓ 
પ્રરાણભાન સાચિી શકતા નથી, એ કલાપીની રયા્મદા છરે. છતાં દરરેક ખંડકાવયરાં 
કલાપીની પોતીકી વિશરેષતા પણ પ્રગટ થયા વિના રિરેતી નથી. પાત્, પ્રસંગ અનરે 
તદનતગ્મત ભાિનું કોરળ, રધુર તથા વિશદ વચત્ આલરેખીનરે તરેઓ ધારી અસર 
ઉપજાિરે છરે. કાવયપટ પર પાણીદાર રોતી જ રેિા ઝગરગતા ઊવર્મરવસત વચંતનકણો 
રરતા કરિા એ તરેરની કવિતિશૈલીનું બીજુ ંઆકષ્મણ છરે. રાનિભાિના આલરેખનરાં 
પ્રકૃવતવચત્નો તરેઓ સુંદર ઉપયોગ કરી જાણરે છરે. િરેગીલી અનરે વચત્ાતરક િાણી 
તથા ભાિના પલટા પ્રરાણરે છદંના પલટા યોજિાનું કાૈશલ તરેરનરે સિજવસદ્ધ છરે. 
‘ભરત’, ‘વબલિરંગળ’, ‘ગ્ામય રાતા’, ‘સારસી’, ‘િીણાનો રૃગ’, તથા ‘કનયા અનરે 
ક્ૌંચ’ તરેરની આ પ્રકારની શ્રેષ્ઠ રચનાઓ છરે. ‘િૃદ્ધ ટિરેવલયો’, ‘રિાતરા રૂળદાસ’ 
અનરે ‘હૃદયવત્પુટી’ વિશૃંખલ રચનાિાળાં  િોિા છતાં ઉતકટ ભાિાલરેખનનરે કારણરે 
હૃદયસપશશી નીિડરેલાં ખંડકાવયો છરે.

કાનતની શૈલીનું અનુકરણ કલાપીની રાફક નરવસંિરાિરે પણ કયુું છરે, પરંતુ 
તરેરાં એરનરે કલાપીના જ રેટલી સફળતા રળી શકી નથી. ઊવર્મશૈવથલય, દીઘ્મસૂત્ી-
પણં, અનરે પ્રયોગદાસય(mannerism)નરે કારણરે આિતી એકવિધતા જ રેિી તરેરની 
કવિતાની કરેટલીક રૂળગત નબળાઈઓ ખંડકાવયોરાં પણ દરેખા દરે છરે. અક્રરરેળ 
િૃતિની રાત્ારરેળ સાથરે તરેરણરે કરરેલી રરેળિણી રોચક લાગતી નથી. સંિાદો પણ 
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ઢીલા, કૃવત્ર અનરે વનબ્મળ લાગરે છરે. આર છતાં કાવયના બાહ્ાકારનરે સુંદર બના-
િિાનો તરેરનો પ્રયતન ધયાનપાત્ છરે. ભાિની વશટિતા, ઉચચતા અનરે ગંભીરતા પણ 
તરેરનાં ખંડકાવયોરાં ઠીક સચિાઈ રિરે છરે. ‘વચત્વિલોપન’, ‘ઉતિરા અનરે અવભર-
નયુ’, ‘રિાવભવનષ્ક્રણ’ અનરે ‘તદગુણ’ તરેરનાં ગણનાપાત્ ખંડકાવયો છરે.

કાનત, કલાપી અનરે નરવસંિરાિ : ત્ણરેની છાયા ઝીલિાનો પ્રયતન ખબર-
દારરે  કયયો છરે. તરેરનું ધયાન રાસ, ભજન, રાટિ ્રપ્રરેરનાં ગીતો, અંજવલકાવયો અનરે 
તતિદશશી કવિતા રચિા પર વિશરેષ િતું. એટલરે ખંડકાવયના ખરેડાણરાં તરેઓ 
વિવશટિ વસવદ્ધ દાખિી શકયા નથી. ‘પ્રકાવશકા’રાં રૂકરેલાં ‘રાતા અનરે તરેનું બાળ’, 
‘અટલૂી બાળા’ તથા ‘દશરથ અનરે શ્િણિધ’ અનુક્રરે નરવસંિરાિ, કલાપી અનરે 
કાનતની શૈલીનરે અનુસરતાં ખંડકાવયો છરે. ‘ભારતનો ટકંાર’રાંનાં ‘િલદીઘાટનું યુદ્ધ’ 
તથા ‘િીર બાળક બાદલ’ ઓજસિી ગીતશૈલીરાં લખાયરેલ સચોટ પ્રસંગકાવયો 
છરે, પણ ખંડકાવયો નથી. ‘સંદરેવશકા’રાંનું ‘પુરોહિતની રાજભવકત’ ખબરદારની 
ભાિાલરેખનશવકતનો સબળ આવિભા્મિ દશા્મિતું એકરાત્ સુંદર ખંડકાવય છરે.

બોટાદકરરે  ‘પ્રરેરયોગ’, ‘પુંડરીક’, ‘રિાિીર’, ‘જયદરેિપતની’, ‘રીરાં’, ‘અશ્ુ-
રતી’, ‘દૃવટિભરેદ’, ‘ચંદન’  િગરેરરે  સંખયાબંધ કથાકાવયો આપરેલા છરે. એ કૃવતઓરાં 
ખંડકાવયના રસબીજિાળું કથાનક િોિા છતાં સરળ િૃતિાંતિાળા સાદા િણ્મના-
તરક કાવયથી અવધક એરાંથી એકરેનું રિતિ નથી. ‘બુદ્ધનું ગૃિાગરન’, ‘ઊવર્મલા’, 
‘એભલ િાળો’ તથા ‘નરગીસ’ ખંડકાવયસિરૂપનાં છરે. રિસયરય િૃતિાંતનું છદંો-
િૈવિધયભરી શૈલીરાં કથન કરતાં કરતાં બુદ્ધ, ઊવર્મલા આહદ પાત્ોના રનોભા-
િનું વિશદ આલરેખન કરિાનો બોટાદકરરે  કલાપીની રાફક પ્રયતન કયયો છરે. પણ 
કલાપીની રંગીનતા અનરે વચત્ાતરકતા બોટાદકરની શૈલીરાં નથી, િળી, બોટાદકર 
પણ કલાપીની રાફક િસતુકથન કરતાં કરતાં પ્રસંગ કરે પાત્નરે ઉદ્ રેશીનરે વચંતન 
કરિા થંભી જાય છરે. ‘એભલ િાળો’રાં આ દોષો ઓછા જોિા રળરે છરે. બોટાદકર-
ના સૌમયરધુર કવિતિપ્રભાિની છાપ એ કાવયરાં સુંદર રીતરે ઊપસી આિરે છરે. તરેનરે 
બોટાદકરનું ઉતિર ખંડકાવય ગણી શકાય.

કાનત અનરે કલાપીની શૈલીના અનુસરણ રૂપરે બીજા અનરેક કવિઓએ આ 
અરસારાં ખંડકાવયો લખરેલાં છરે. તરેરાં ગોિધ્મનદાસ ડા. એવનજવનયર, નર્મદાશંકર 
પ્ર.ભટ્ટ, ગોવિંદ િ. પટરેલ, સૌ.દીપકબા દરેસાઈ, ‘કાશરલન’ અનરે િરગોવિંદ પ્રરેરશંકર 
વત્િરેદીના પ્રયતનો ઉલ્લરેખપાત્ છરે. સૌ.દીપકબા દરેસાઈએ િીસ ખંડકાવયોનો સંગ્િ 
આપરેલો  છરે. તરેઓ પુરાણ કરે ઇવતિાસરાંથી એકાદ પ્રસંગ લઈનરે તરેનું વચત્ાતરક 
િણ્મન આપરે છરે, પણ તરેરાંથી રસ કરે રિસયનું સફળ વનષ્પાદન કરી શકતાં નથી. 
‘પૂિ્મસરરણ’ અનરે ‘વચત્દશ્મન’ તરેરની િણ્મનશૈલીના સારા નરૂનારૂપ ખંડકાવયો છરે. 
ગોવિંદ િ. પટરેલરે પણ સાત-આઠ ખંડકાવયો આપયાં છરે, પણ તરેરનાં કાવયો લાંબાં 
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અનરે ઉપદરેશાતરક િોિાથી રસજરાિટરાં રોળાં પડી જાય છરે. તરેરનાં ‘સાવિત્ી 
અનરે યર’ તથા ‘યજ્ઞવશખા’નું વનરૂપણ કૈંક ઠીક ગણાય. કાશરલનરે ‘શકુનતલા’ તથા 
‘જરદવનિ અનરે રરેણકા’ આપયાં  છરે. તરેરાં કાનતની શૈલીના અનુકરણનો પ્રયતન 
િરતાય છરે, પણ રૂળની ચરતકૃવત આિતી નથી. િરગોવિંદ પ્રરેરશંકરરે  ‘વશિાજી અનરે 
જ રેબુવન્નસા’ નારનું ત્ણરેક િજાર પંવકતનું લાંબું કાવય, કાનતના ઉપોદઘાત સહિત, 
પ્રગટ કયુું િતું. તરેરાં વનરૂપાયરેલો વશિાજી-જ રેબુવન્નસાના પ્રરેરનો પ્રસંગ આકષ્મક છરે. 
કાવયનરે કાનતરે સુધાયુું િતું. પણ કાવયનો બંધ ઢીલો છરે અનરે તરેનો પટ ખંડકાવયની 
રયા્મદા બિાર જાય છરે. આ સૌરાં ગોિધ્મનદાસ ડા. એવનજવનયર અનરે નર્મદાશંકર 
પ્ર. ભટ્ટનાં અનુક્રરે ‘સીતા-પહરતયાગ’ અનરે ‘શાપસંર્ર’ ખાસ તરી આિરે છરે. પિરેલું 
કાવય ‘રઘુિંશ’નરે અનુસરીનરે રચાયરેલું સુભગ પ્રસંગવચત્ અનરે રનોિર રસવનષ્પવતિ 
દશા્મિતું અનરે બીજુ,ં ‘િસંતવિજય’ના િસતુની પૂિ્મભૂવરકા સરજાિતું, કાનતશૈ-
લીનું સફળ અનુકરણ દશા્મિતું ધયાનપાત્ ખંડકાવય છરે. આ ઉપરાંત ભાઈશંકર 
કુબરેરજી શુકલ (‘યર અનરે નવચકરેતાનો સંિાદ’), રોતીરાર નરિહરશંકર શુકલ 
(‘રદનદિન’), લવલત (‘બાિુક’), રિાિીરપ્રસાદ દાધીચ (‘અજુ ્મન અનરે ઉિ્મશી’), 
નાગરદાસ ઈ. પટરેલ (‘ઉિ્મશી અનરે અજુ ્મન’), કલયાણજી વિ. રિરેતા (‘પવદ્મની’), 
નાગરદાસ અ. પંડ્ા (‘સાચું આય્મતિ’), રનસુખલાલ કાશીરાર પંડ્ા (‘કાવયદરેિી 
અનરે તરેનો વપ્રયતર’), રવણલાલ છ. ભટ્ટ (‘શવર્મષ્ઠા નરે યયાવત’) િગરેરરે  નાનારોટા 
અનરેક કવિઓએ આ અરસારાં ખંડકાવયના છૂટાછિાયા પ્રયોગો કયા્મ િતા. પણ 
ઘણંખરંુ કાનતના વનબ્મળ અનુકરણથી વિશરેષ સતિ તરેરાંથી કોઈ બતાિી શકયું નથી.

ઈ.સ. 1925 પછી ગુજરાતી કવિતાએ વિષય અનરે વનરૂપણ પરતિરે અનુક્રરે 
ગાંધીજી અનરે પ્રો. ઠાકોરનો પ્રભાિ ઝીલીનરે નિું પ્રસથાન કયુું એ જાણીતી િકીકત 
છરે. ‘વિશ્વશાવનત’ કાવય બાદ કરીએ તો નિી પરેઢીના કવિઓએ રચરેલ ખંડકાવય 
પૈકી કોઈ કૃવતરાં ભાગયરે જ આ નિીન બળો વઝલાયરેલાં જણાશરે, અલબતિ, દરરેકરાં 
વનજી કવિતિ છતું થયા િગર રિરેતું નથી, છતાં વિષય, છદંોવિધાન તથા પ્રસંગક-
થન ઇતયાહદરાં કાનતરે પાડરેલા ચીલરે જ નિીન કવિઓ પણ ચાલયા છરે.

શ્ી સુંદરજી બરેટાઈએ ‘જ્યોવતરરેખા’ નારનો ખંડકાવયોનો અલાયદો સંગ્િ 
આપયો છરે. તરેરણરે આ કાવયપ્રકાર પર સુંદર પ્રભુતિ રરેળવયું છરે. ભાિનો સૂક્ર 
વિભાિો દ્ારા ક્રશ: ઉપચય સાધીનરે ઉતકલનવબંદુ પય્મનત તરેનું વિકસન દશા્મ-
િિારાં તરેરની ખરી કુશળતા પ્રતીત થાય છરે. ‘બુદ્ધનો ગૃિતયાગ’, ‘શસ્ત્રસંનયાસ’ 
અનરે ‘સુલોચનાનું લોચનદાન’તરેનાં સરથ્મ દૃટિાંતો છરે. શ્ી રનસુખલાલ ઝિરેરીએ 
‘રિાભારત’રાંથી  પ્રસંગો લઈનરે ખંડકાવયો રચરેલાં છરે. વશટિ ગૌરિાવનિત ભાષારાં 
પાત્ના રાનસનું વચત્ ખડુ ંકરી તરેનાં વિવિધ પડ ખુલ્લાં કરતા જઈનરે હૃદયિરેધક 
પહરવસથવતનું આલરેખન કરિું તરે એરની ખાસ રીવત છરે. શ્ી ગણપતલાલ ભાિસાર-
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કૃત ‘દશરથનો અંતકાળ’ની શૈલી બીજાં કાવયોથી જુદી પડરે છરે. સળંગ િિરેતા સિૈયા 
છદંરાં રૂકરેલી રરણાસન્ન દશરથની ઉવકત રૂપરે શ્િણિધનો પ્રસંગ કવિએ બિુ 
ચતુરાઈથી વનરૂપયો છરે અનરે ચાર-પાંચ શબદોરાં તરેનો સુંદર અનરે િરેધક અંત આણયો 
છરે. ખબરદાર, નવલન ભટ્ટ અનરે સૌ. દીપકબા દરેસાઈએ આ જ પ્રસંગ પર ખંડકાવયો 
આપયાં છરે, પણ તરેરાંથી એકરે ગણપતલાલની રચનાના જ રેિી સુદૃઢ િસતુગૂંથણી અનરે 
અંતની ચરતકૃવત લાિી શકયા નથી. શ્ી નવલન અ. ભટ્ટ રે ‘વ્રતભંગ’, ‘િાલરીહક’, 
‘અનાર’ અનરે ‘દુષ્યનતવિયોગ’ જ રેિાં પુરાણ અનરે ઇવતિાસના પ્રવસદ્ધ પ્રસંગો પરથી 
બીજાં ખંડકાવયો પણ લખયાં છરે. તરેરનારાં િણ્મનશવકત સારી છરે, પરંતુ અવત લંબાણ 
કરીનરે કાવયના ધિવનનરે સફુટ કરી દરેિાની તરેરની ટરેિ રસક્વત કરરે  છરે.

પ્રો. બળિંતરાય ઠાકોર અનરે પ્રો. રારનારાયણ પાઠક જ રેિા પીઢ વિદ્ાનોએ 
પણ આ કાવયપ્રકારનો શોખથી પ્રયોગ કરરેલો છરે. પ્રો. ઠાકોરરે  ‘દારુ િકીલનો 
હકસસો’, ‘શરેર દોરો’ અનરે ‘સાધુની સોગઠી’ જ રેિાં કથાતરક કાવયો અગાઉ આપયાં 
િતાં. ‘બુદ્ધ’ કાવય રિસયરય િસતુ, ઉદાતિ ભાિોવર્મ અનરે પ્રસંગની યોગય રાંડણી 
નરે વખલિણીનરે પ્રતાપરે ખંડકાવયના બરનું બનરેલ છરે. સદગત પ્રો. પાઠકરે ‘શરેષનાં કા-
વયો’રાંનાં ‘એક સંધયા’ અનરે ‘રાણકદરેિી’ ઉપરાંત આયુષ્યનાં છરેલ્લાં િરસોરાં બુદ્ધ 
અનરે તુકારાર વિશરેનાં ખંડકાવયો રરે હડયો કવિસંરરેલન વનવરતિરે રચયાં િતાં. પ્રસંગનું 
બુવદ્ધચાતુય્મયુકત વનરૂપણ અનરે તરેરાંથી રંગલ જીિનરિસય તારિિાની તરેરની કુનરેિ 
‘તુકારારનું સિગા્મરોિણ’નરે આપણાં ઉતિર ખંડકાવયોની િરોળરાં સથાપરે છરે.

સુંદરમ્ (‘ધૂરકરેતુ’, ‘રિાત્રયંબક’), ઉરાશંકર (‘કલાનો શિીદ’, ‘સોનાથાળી’), 
સનરેિરવશર (‘સુલરેખા’, ‘તયાગખત’), ઝિરેરચંદ રરેઘાણી (‘અવભસાર’), ઇંદુલાલ ગાંધી 
(‘તરેજરરેખા’, ‘જીિનનાં જળ’, ‘કુલજાિનિી’) પૂજાલાલ (‘રાજવષ્મ વશિાજી’), પ્રિ-
લાદ પારરેખ (‘દાન’, ‘પરાજયની જીત’), પ્રજારાર રાિળ (‘વિશ્વાવરત્’), નાથાલાલ 
દિરે (‘યશોધરા’), કોલક (‘વપ્રયા-આગરન’, ‘દક્સુતા’), રુકંુદ પારાશય્મ (‘યુદ્ધાંતરે’), 
પ્રરેરશંકર ભટ્ટ (‘શકંુતલા’, ‘લક્રણ’, ‘શાપ કરે િરદાન’), કાવનતપ્રસાદ શં. િોરા 
(‘જસરા’), સિપનસથ (‘અચલા’), ‘અનારી’ (‘સૌનદય્મપરાજય’), બાલરુકંુદ દિરે 
(‘વનિા્મણસનધયા’) િગરેરરે  કવિઓએ આધુવનક સરયરાં આ કાવયપ્રકારનું ખરેડાણ કયુું 
છરે. તરેરાં કરેટલાક નિીનતર પરેઢીના કવિઓ પણ છરે. પરંતુ બધારાં પિરેલા બરે ત્ણ 
વસિાય ભાગયરે જ કોઈ કવિ રૌવલક પ્રવતભાચરકાર બતાિી શકયો છરે.

કાનતથી આજ સુધીનું ખંડકાવયનું વિકસન ઉપલક દૃવટિએ જોતાં પણ જણાશરે 
કરે રોટા ભાગના કવિઓ ‘રારાયણ’, ‘રિાભારત’, પુરાણ કરે ઇવતિાસરાંથી િસતુ 
લરે છરે. નરવસંિરાિની રાફક વિધિાજીિન જ રેિા સારાવજક વિષય પર બિુ ઓછા 
કવિઓએ ખંડકાવય લખયાં છરે. ‘રિાભારત’રાંથી તરેર જ બુદ્ધના જીિનરાંથી િધુરાં 
િધુ પ્રસંગો લરેિાયા છરે. એક જ પ્રસંગનરે અનુલક્ીનરે અનરેક કવિઓએ કાવયરચના 
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કરી િોય એિું પણ બનયું છરે. દા.ત. બુદ્ધના ગૃિતયાગનો પ્રસંગ નરવસંિરાિ, બો-
ટાદકર અનરે રરણલાલ દરેસાઈએ લીધો છરે. શ્િણિધના પ્રસંગનો અગાઉ ઉલ્લરેખ 
આિી ગયો છરે. વશિાજીની સાવતિક સૌનદય્મભાિના દશા્મિતો પ્રસંગ પૂજાલાલની 
રાફક ‘િનનાં ફૂલ’ના કવિ નાગરદાસ અરરજી પંડ્ાએ ‘સાચું આય્મતિ’ કાવયરાં 
િણ્મવયું છરે. ‘િનનાં ફૂલ’ રાં ‘િાલરીહક’ કાવય છરે. એ જ નારનું કાવય ‘નવલનીપ-
રાગ’રાં પણ છરે. દરેિયાની, દક્સુતા અનરે ઉિ્મશીનરે લગતા સરાન પ્રસંગો પણ 
એકથી અવધક કવિઓએ ખંડકાવયરાં ઉતાયા્મ છરે. એક જ પાત્ અનરેક કવિઓના 
આકષ્મણનો વિષય બનરે એિું તો અિીં પુષ્કળ જોિા રળશરે. દા. ત. વિશ્વાવરત્, 
િવસષ્ઠ, રાર, કૃષ્ણ, દશરથ, પાંડ,ુ બુદ્ધ, વશિાજી િગરેરરે . આ ઉપરથી કયો કવિ 
કયા પ્રસંગ, પાત્, કરે પાત્ના વયવકતતિના અરુક પાસાનરે સૌથી વિશરેષ નયાય આપી 
શકયો છરે, અનરે કાવયરાં શ્રેષ્ઠ ભાિવનરૂપણ કરી શકયો છરે, તરેની તુલના કરિાનું 
અભયાસીઓનરે સરળ અનરે રસદાયક થઈ પડશરે. ભાષા, છદં, આયોજન િગરેરરે  
બાબતોરાં પણ એ જ રીતરે આ કાવયોરાંથી તુલનાતરક અભયાસની સારગ્ી રળી 
રિરે તરેર છરે.

આધુવનકોનું િલણ સચોટ પ્રસંગવચત્ આપીનરે તરેરાંથી ઊંડુ ંઅનરે વચનતનાતરક 
રિસય વનરૂપિા તરફ વિશરેષ છરે. ભાિાલરેખન કરતાં વિચારવનરૂપણ દ્ારા બુવદ્ધજ-
નય ચરતકૃવત સાધિી એ નિીન કવિતાની વિવશટિતા છરે. તરેરાં કાનત અનરે કલાપીના 
જ રેટલું સઘન ઊવર્મવચત્ણ ભાગયરે જ જોિા રળશરે. નિીન પરેઢીના અગ્ણી સુંદર-
મ્-ઉરાશંકરની કવિતાએ નિયુગનાં બળોનરે કવિતારાં ઝીલીનરે જીિનની ગિનતા, 
વયાપકતા અનરે સંકુલતા સાથરે રંગલતાનાં દશ્મન કરાિીનરે રનુષ્યજાવતના ભાવિ રાટરે 
આશા અનરે આશ્વાસનનાં રરણીય સથાનોનો વનદવેશ કયયો છરે. આ દૃવટિએ કાનત-
-કલાપીના જરાનાની કવિતા કરતાં આજની કવિતા જુદી તરી આિરે છરે. કાનત-
-કલાપીનાં કાવયોરાં જીિનનો સંઘષ્મ તીવ્રપણરે અનુભિાય છરે; નિીન કવિતારાં સર-
નિયનો સૂર સંભળાય છરે. પિરેલાંનું ખંડકાવય િાચકના વચતિરાં એક તીવ્ર સંિરેદન 
રૂકી જાય છરે; આધુવનક ખંડકાવય વનરૂવપત પ્રસંગરાંથી ફવલત થતો કોઈ વિવશટિ 
વિચાર આપણા રનરાં રરતો રૂકી જાય છરે. છતાં વનરૂપણરીવતરાં કાનતશૈલીનું જ 
આજ પયુંત બિુધા અનુસરણ થતું રહ્ું છરે નરે કાનત જ સિ્મશ્રેષ્ઠ સથાન ભોગિી 
રહ્ા છરે તરે કિરેિાઈ ગયું છરે.

અદ્તન પરેઢીનું ખંડકાવય વિષયિૈવિય સાધી શકયું નથી. આજના કવિઓની 
પસંદગી િજુ ઘણંખરંુ ‘રિાભારત’ અનરે ‘રારાયણ’ ના પ્રસંગોથી આગળ જતી 
નથી. ગાંધીજીની શિીદીના પ્રસંગ પર બાલરુકંુદ દિરેએ એક નાનકડુ ંખંડકાવય 
‘વનિા્મણ-સંધયા’ લખયું છરે. તરે વસિાય આધુવનકોરાંથી કોઈએ છરેલ્લાં દસ-પંદર િષ્મ 
દરવરધયાન આપણા દરેશરાં ખરેલાયરેલા ભીષણ જીિનજગંરાંથી કોઈ પ્રસંગ લીધો 
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િોય એર જણાતું નથી. િાસતિજીિન, ઇવતિાસ, પુરાણ અનરે દંતકથાના વિપુલ 
ભંડારરાંથી વિવિધ ભાિ કરે રસના નિીન પ્રસંગો પસંદ કરીનરે અનરે કલપનાબળરે 
બીજા અનરેકનું સજ ્મન કરીનરે આજના કવિઓનરે ખંડકાવયનું વિષયક્રેત્ વિશાળ 
બનાિિું જોઈએ.

પિરેલાંના જ રેટલી સંખયારાં િાલ ખંડકાવયો લખાતાં નથી. નિીનતર કવિઓ 
ઘણંખરંુ કણ્મરંજુલ ગીતરચના અનરે આવગયાના જ રેિા ક્વણક પ્રકાશિાળાં ઊવર્મ-
કાવયોરાં વિિરરે  છરે. લાંબા પથરાટિાળાં વચંતનકાવયો અનરે ઊંડા ભાિાલરેખનિાળા 
ખંડકાવયોના સંખયાબંધ પ્રયોગો થિા જરૂરી છરે. આજના કવિઓ વિવિધ વિષય, 
ભાિ અનરે રીવતનાં ખંડકાવયો જ રેર િધુ પ્રરાણરાં રચશરે, તરેર તરેઓ સિકીય સગ્મ-
શવકતનો ઉતકષ્મ સાધિા સાથરે, જીિનની સપાટી પર છબછવબયાં કરતી આજની 
કવિતાનરે ઊંડાં જીિનજળ અનરે ઉતકટ કવિતિરીવતનો પાસ લગાડીનરે આગળ 
ધપાિી શકશરે.

(‘રસ અનરે રુવચ’રાંથી)

²
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શબદબદ્ધ નાટકનો જનર આશરરે  અઢી િજાર િષ્મ પિરેલાં થયાનું અંદાજિારાં 
આિરે છરે. તરેનીયરે પિરેલાં ગીત-સંગીત સહિત આંવગક ચરેટિા અનરે ગવત-વસથવત દ્ારા 
न्वट्य લોકો સરક્ રજૂ થતું એિા ઉલ્લરેખો ઉપલબધ છરે. नृतर् અનરે न्वट्य લગભગ 
એકબીજાના પયા્મય તરીકરે એ િખતરે િપરાતા િતા. नृतर्રાંથી નાટકનરે છૂટુ ંપાડીનરે 
કલાપ્રકાર ઉપરાંત અલગ સાહિતયરૂપ તરીકરે તરેનરે વિવશટિતા બક્ી શબદરે. નાટકનો 
સાહિતયકૃવત તરીકરે વિચાર કરતી િખતરે તરેની આ પશ્ાદભૂવરકા ભુલાિી જોઈએ 
નિીં. જ રેર કલાપ્રકાર તરીકરે તરેનું રૂલયાંકન કરતી િખતરે તરેરાંના સાહિતયતતિની 
અિગણના થઈ શકરે નિીં તરેર સાહિતયસિરૂપ તરીકરે તરેની સમયક્ વપછાન કરિી 
િોય તો તરેરાં અપરેવક્ત અવભનયતતિની ઉપરેક્ા કરિી પાલિરે નિીં.

આથી તો दृशर् ि्ववर् તરીકરે તરેની ગણના થઈ િોિા છતાં ‘દશરૂપક’ તરેની 
‘अरसथ्वनयुकृकतन्वयाट्यम्’ એિી વયાખયા બાંધરે છરે, અનરે એહરસટોટલ તરેના ‘Poetics’રાં 
કિરે છરે કરે, ‘‘The poet as much as possible should co-operate with the 
gestures.’’ નાટકનો ઉદભિ પ્રતયક્ પ્રયોગ રૂપરે થયો િોિાથી તરેના સિરૂપનું 
યથાથ્મ દશ્મન કરિા રાટરે રંગભૂવરની સાથરે તરેનો અવિશ્રેષ્ય સંબંધ સિીકારીનરે 
ચાલિું પડશરે. દુવનયાના ઉતિર નાટ્યકારો પર તરેરના સરયની રંગભૂવરની ગવત-
વિવધએ અસર કયા્મનું ઇવતિાસરાં નોંધાયું છરે. દા. ત., સોફોકલીસની નાટ્યશૈલી 
પર ગ્ીસના તરે સરયના ખુલ્લા રંગભિન (Open-air Playhouse)ની અસરો પડી 
િતી; શરેકસવપયરનાં નાટકો તરેના જરાનાની િતુ્મળાકાર (arena) રંગભૂવર રાટરે 
લખાયરેલાં; ઇબસનની શૈલી પર ત્ણ દીિાલની (Proscenium Frame) કરાનિા-
ળી રંગભૂવરની અસર દરેખાય છરે. આધુવનક યુરોપીય નાટકો રંગરંચ નરે પ્રરેક્ાગાર 
િચચરેનું અંતર વરટાિી દરેિા રથતી પ્રાયોવગક રંગભૂવરના પ્રભાિથી લખાયરેલાં છરે.

ખરંુ જોતાં જ રે અથ્મરાં શબદ કવિતા, નિલકથા કરે નિવલકાનું ઉપાદાન બનરે છરે 
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તરે અથ્મરાં તરે નાટકનું ઉપાદન બનતો નથી. સાહિતય નયા્મ શબદની કલા છરે. નાટક 
અવભનીત શબદની કલા છરે. કવિના હૃદગતનો સીધો િાિક શબદ છરે, તરેિું નાટ્ય-
કારના શબદ રાટરે કિી શકાશરે ? નાટ્યકારનું લક્ય હક્યા દ્ારા હૃદગતનરે વયકત 
કરિાનું િોય છરે. તરે હક્યાનો િાિક શબદ બનરે છરે. ભરતાચાયવે જ રે ચતુવિ્મધ અવભનય 
િણ્મિરેલ છરે તરેનો એક પ્રકાર-િાવચક અવભનય-શબદ દ્ારા પ્રગટ થાય છરે તરેટલરે અંશરે 
શબદનરે નાટકનું રાધયર ગણિું િોય તો ગણી શકાય. શબદ ઉપરાંત આંવગક ચરેટિા 
નરે આિાયા્મહદનો ફાળો નાટકનું હૃદગત પ્રગટ કરિારાં એટલો જ રિતિનો િોય 
છરે. અથ્મ પ્રગટ કરિાની સાથરે નાટકનો શબદ હક્યાનરે પ્રરેરરે  છરે તરે એની વિશરેષતા છરે.

એક બીજી રીતરે પણ નાટક બીજાં સાહિતયસિરૂપો કરતાં જુદું તરી આિરે 
છરે. તરે વરશ્ કલાપ્રકાર છરે. સાહિતયની સાથરે સંગીત, નૃતય, વચત્, વશલપ િગરેરરે  
કલાઓની તરેરાં નાટ્યિરેતુથી વરલાિટ થાય છરે. ઉપરાંત િરેશભૂષા, રંગભૂષા િગરેરરે  
સાહિતયરેતર સારગ્ીનો પણ તરેની રજૂઆતરાં ઉપયોગ થાય છરે. કવિતા કરે નિલ-
કથારાં થાય છરે તરેિી  કરેિળ સાહિવતયક એટલરે કરે શબદરૂપ સારગ્ી દ્ારા નાટકનું 
અવભનયન (communication) થિા પારતું નથી.

નાટકના સાહિતયસિરૂપનો વિચાર કરતી િખતરે એર અનરેક રીતરે વિવશટિ 
કલાપ્રકાર તરીકરેના તરેના પ્રયોગનરે લક્રાં રાખિો પડરે તરેર છરે. એક લરેખકરે નાટકનરે 
રાટરે ‘A Literature that walks and talks before our eyes.’55 એર કહ્ું છરે તરે 
કરેટલું બધું સાચું છરે ! બીજા કોઈ પણ સાહિતયપ્રકાર કરતાં નાટકની વિશરેષતા એ છરે 
કરે તરે આપણી નજર સારરે િાલતુંચાલતું નરે બોલતું દરેખાય છરે. કવિતા, નિલકથા કરે 
નિવલકારાં લરેખક જ બોલરે છરે. તરેરાં હક્યાનરે પ્રતયક્ થતી બતાિી શકતી નથી. નાટકરાં 
લરેખક અદૃશય રિીનરે પાત્ો દ્ારા િસતુનરે ગવત આપતા જઈનરે સંઘષા્મતરક ઘટનાનરે 
ઘટતી બતાિરે છરે. કથન કરે િણ્મનનરે નાટકરાં અિકાશ િોય તો તરે પાત્રુખરે પ્રસંગો-
પાતિ જ. સંિાદ જ તરેનું કાઠુ ંઘડી આપરે છરે. નાટ્યલરેખનાં િસતુ, પાત્, વિચાર, ભાષા 
ઇતયાહદ અંગોનો તરેર નાટ્યકળાનાં આંવગક, િાવચક, આિાય્મ ઇ. ઘટકોનો સંિાદ 
એટલરે કરે સુરરેળ પણ નાટકરાં બોલાતા શબદ દ્ારા જ પ્રતીત થાય છરે કરેર કરે નાટક 
સાહિતયપ્રકાર તરીકરે સંિાદથી નરે કલાપ્રકાર તરીકરે અવભનયથી આકાર પારરે છરે.

અનય સાહિવતયક લખાણોથી નાટ્યલરેખ જુદો તરી આિરે છરે તરે તરેની સંિાદરૂપ 
બાંધણીથી. નિલકથા કરે ટૂકંી િાતા્મરાં સંિાદ આિરે છરે, પણ તરે લરેખકરે િસતુકથન 
કરતાં કરતાં િચચરે િચચરે અરુક પાત્ કરે પ્રસંગનરે સચોટ ઉઠાિ આપિા કરે એિા કોઈ 
ચોક્કસ િરેતુ રાટરે રૂકયા િોય છરે. નાટકનું તો સિરૂપ જ સંિાદનું િોય છરે. બરે કરે િધુ 
પાત્ો પરસપર િાત કરરે  તરે સંિાદ (सम्+रद्), સંિાદ એટલરે સુરરેળ, (harmony, 
orchestration) એિો અથ્મ લઈએ તો સરજાય કરે નાટ્યકળાનું ખરંુ સૌનદય્મ સંિા-

55. જુઓ, : ‘The Anatomy of Drama, Marjorie Boulton’, 196૦.
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દરાંથી પ્રગટરે છરે, તરેર તરેની સાહિવતયક આકૃવત પણ સંિાદરાંથી ઊપસરે છરે. સંિાદ 
રૂપરે બોલાતા શબદો નાટકના સંઘષ્મનો ઉતિરોતિર ઉતકષ્મ સાધીનરે નાટ્યાનુભિનરે 
સંકરેવનદ્રત (concentrate) કરી આપરે છરે. િળી, તરેરાં ઉચચહરત શબદરાં ધિવનઘટક 
અનરે િાવચક છટા દ્ારા સધાતી અસરનો નાટ્યાનુભિ સાથરે સંિાદ (harmony) 
પણ સધાય છરે. નાટકનાં બાહ્ અનરે આંતહરક તરાર અંગોરાં સુરરેળ કરેટલરે અંશરે 
સધાયો છરે તરેનું સૂચન સંિાદરાંથી રળરે છરે. નાટકની સાથરે સહૃદય ભાિકનો રરેળ 
કરેટલો સધાઈ શકરે તરેર છરે તરેનો કયાસ પણ નાટ્યવિિરેચક સંિાદ પરથી કાઢી શકરે. 
આર, નાટ્યકળાના ગુણદોષનું પ્રવતવબમબ સંિાદરાં પડરે છરે. નાટકનરે દુવનયાનું દપ્મણ 
કિરેનાર ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજીનરે યાદ કરીનરે આપણરે કિી શકીએ કરે સંિાદ નાટકનું, 
નાટ્યરૂપનું અનરે નાટ્યકળાનું દપ્મણ છરે. નાટક નાટક છરે તરેનું કારણ સંિાદ છરે.

આપણરે જોયું કરે નાટકરાં રસિૈવિધય નરે રુવચિૈવિધય પોષિા રાટરે સંગીતનૃ-
તયાહદ કળાઓ અનરે પ્રકાશ-ધિવન-ઉપકરણો ઇ. સારગ્ીનો ખાસસો ઉપયોગ થાય 
છરે. ઘણીિાર પ્રરેક્કની રુવચ સંતોષિા સારુ કરે અરુક કલાકારની વિવશટિ શવકતનો 
લાભ નાટકનરે અનરે વિશરેષ તો પ્રરેક્કિગ્મનરે રળરે તરે રાટરે લરેખક નાટકરાં પ્રસતુત ન 
િોય તરેિાં ટોળ-ટપપાં કરે ફારસ નરે ગીત-અવભનયાહદની કસબ-કારીગરી તરેરજ 
સીનસીનરેરી ઇ.નો વિિરેક િગરનો ઉપયોગ થાય એિું લખાણ કરરે  છરે. ગુજરાતની 
જૂની રંગભૂવરરાં એિું બનતું. નાટકરાં સુસંગત િોય તરે નાટ્યિરેતુનરે ચહરતાથ્મ 
કરતી િોય તો સાહિતય કરે કલાથી ઇતર રનાતી સારગ્ીનો ઉપયોગ પણ નાટકરાં 
વનિા્મહ્ ગણાય. શરત એટલી જ કરે તરે સારગ્ી નાટકનરે સીધી રીતરે ઉપકારક થાય 
નરે પ્રિાિરાં એકરસ થઈનરે નાટ્યાતરક અસર ઊભી કરરે . ટૂકંરાં આ બધાં અંગોનું 
નાટ્યલરેખનરાં સુગ્થન (integration) થયરેલું િોિું જોઈએ. નાટકના રૂળ તાર અનરે 
પ્રાણ (spirit) સાથરે ઇતર સારગ્ી સંિાદી બનતી ન િોય તો તરેનું સાહિવતયક સિરૂપ 
બરેઢગંું બનયા વિના રિરે નિીં.

પ્રથર દૃવટિએ નાટકરાંના સંિાદ વયિિારરાં ચાલતી િાતચીત જ રેિા લાગરે. 
પરંતુ વયિિારની િાતચીતના કરતાં સારા નાટકના સંિાદ િધુ સપટિ, વયિવસથત, 
ધારદાર, ભાિ નરે અથ્મની દ્ોતક િાકછટાિાળા અનરે નાટકના િસતુનરે પ્રતયરેક શબદ 
ઉપકારક થાય તરે રીતરે ગવત અપ્મનાર, જીિંત નરે સુગહઠત ભાષાિાળા િોય છરે. 
શરેકસવપયરનાં નાટકોના સંિાદ િાસતિનો ભાસ ઊભો કરિા ઉપરાંત નટન-
ટીનરે િોંશરે િોંશરે બોલિા ગરરે તરેિા, િાકછટાિાળા, ભાિપૂણ્મ નરે લયરાધુય્મયુકત 
ભાષાિાળા િોય છરે. ચરેખોિ સાદી, રોવજદંી િાતચીતરાંથી અતયંત રાવર્મક અસર 
ઉતપન્ન કરરે  તરેિા સંિાદો યોજી કાઢરે છરે. જાણરે ફેંકી દીધરેલી કાગળની ચબરખીઓ-
રાંથી સુંદર રરકડાં બનાિતા િોય ! ઍબસડ્મ નાટકોના લરેખકો આ સાદી ભાષા નરે 
ઠડંા, અસંબદ્ધ ઉદગારોથી ઊંડી સંિરેદના જગાડરે તરેિી અસર ઉતપન્ન કરી શકરે છરે. 
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િાસયપ્રરેરક ઉદગારો દ્ારા કરુણ અસર જનરાિરે તરેિા સંિાદો યોજિાની કુશળતા 
આધુવનકોએ સારી પરેઠરે િાંસલ કરરેલી છરે. ઘણીિાર ભજિણી િખતરે આ પ્રકારના 
સંિાદો યોગય કાકુરાં નિીં પકડાતાં કરુણ નાટકો િાસયરાં પહરણરરે એિી કરુણ 
પહરવસથવત પણ ઊભી થાય છરે !

નાટકની સફળતાનો આધાર સંિાદ, યોગય ભાિકક્ા (pitch) અનરે સિ-
રભાર (accent) સહિત બોલાય તરેના પર છરે. આપણી નજર સરક્ તખતા પર 
પ્રવક્પ્ત (project) થાય તયારરે  દૃશય, ધિવન અનરે હક્યા રૂપરે નાટક તરેરાંથી પ્રગટ થતું 
જાય છરે. નિલકથા િાંચિી તરે એક િાત છરે, પણ નાટક જોિું તરે જુદી જ િસતુ છરે. 
ઇવનદ્રયગમય બનીનરે તરે પ્રરેક્કનરે રસથી તર-બ-તર કરી દરે છરે. ભણરેલાં-અભણ, શ્ી-
રંત-ગરીબ, આબાલિૃદ્ધ સૌના રનનું સરાધાન તરેનાથી થાય છરે.

ચલવચત્નો જરાનો આવયો એટલરે નાટકની અિદશા બરેઠી. તરેનો પ્રરેક્કસરુદાય 
નાનો થઈ ગયો. િાસતવિક દૃશયો નરે પ્રાકૃવતક ભૂવરકાનું તાદૃશ વનરૂપણ ચલવચત્ોરાં 
થિા લાગયું. દૃશયયોજનાનરે િાસતવિક સપશ્મ આપિારાં નાટક ચલવચત્નરે પિોંચી 
શકરે નિીં એ દરેખીતું છરે. તરેર છતાં ચલવચત્ના કરતાં નાટકની બરે વિશરેષતાઓ 
છરે :  (1) પ્રતયક્ અવભનય દ્ારા પ્રરેક્કનરે ઉતિર સંતપ્મક રસાનુભિ કરાિરે છરે તરે; 
(2) વિખયાત વસનરે-વિિરેચક જ્યાું કોકતૂ કિરે છરે તરેર, વસનરેરાનો પ્રરેક્ક સરૂિરાં 
સિપન જોતો િોય તરેિું લાગરે. આખો સરૂિ એકસાથરે ચલવચત્નો રસ રાણરે છરે, 
પણ તરેની પ્રવતભાિની કોઈ છાપ ચલવચત્ પર પડતી નથી. નાટકરાં આિું નિીં 
બનરે. પ્રરેક્કસરુદાયના પ્રવતભાિની અસર તરેના પ્રયોગ પર પડ્ા વિના રિરેતી 
નથી. પ્રરેક્કની ઉપવસથવતની અપરેક્ા સાથરે નાટ્યપ્રયોગ પ્રિતવે છરે. ચલવચત્ના પ્રરેક્કો 
િજારોની સંખયારાં િોિા છતાં પ્રરેક્કની િાજરીથી વનરપરેક્ રીતરે જ તરેનું પ્રક્રેપણ 
(projection) થાય છરે.

નાટ્યકૃવતરાં સાહિવતયક ગુણિતિાની સાથરે અવભનયક્રતા અવનિાય્મ છરે, તરે 
આપણરે જોયું. કાવયકૃવત કરે નિલકથા રાટરે આિી કોઈ શરત િોતી નથી. આનરે લીધરે 
નાટક લખનારરે  કરેટલીક અવનિાય્મ રયા્મદાઓનરે િશ િતશીનરે ચાલિું પડરે છરે. તખતા 
પર પ્રાણીઓ લાિિાં ન પડરે, ચરતકારો ઉપજાિિા ન પડરે, રુસાફરી, યુદ્ધ, િિાઈ 
િુરલા, િષા્મ, િાયુ, હિરપ્રપાત, જ્િાળારુખી ફાટિા િગરેરરે  જ રેિાં દૃશયો બનરે તયાં 
સુધી ઊભાં ન કરિાં પડરે, તરે રીતરે લરેખકરે નાટકના િસતુની યોજના વિચારિી પડરે 
છરે. તરેનરે રાટરે પ્રતીકાતરક દૃશયનું સૂચન કરિું કરે કાસદ જ રેિા પાત્ દ્ારા ઘટનાની 
જાણ કરિી િગરેરરે  નાટ્યયુવકતઓ અજરાિિાની રિરે. પ્રરેક્કો અનરે કળાકારો બંનરેનો 
ખયાલ કરીનરે નાટકનું કદ ઘટતું ગયું છરે. આજના જરાનારાં િિરેલી પરોઢ સુધી 
ચાલરે તરેટલાં લાંબાં નાટકો ભજિાતાં નથી. આજનો પ્રરેક્ક બરેથી ત્ણ કલાકનું નાટક 
રાગરે છરે. આજના કલાકારની શવકતની પણ કદાચ એ જ રયા્મદા છરે.
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નાટક અનરે નિલકથા િચચરે બીજી પણ એક વભન્નતા છરે. નિલકથાનો લરેખક 
ખૂન, ત્ાસ, બળાતકાર િગરેરરે  ભીષણ દૃશયોનાં િણ્મનો કરરે  તરેની િાચક પર અસર 
થાય, તરેના કરતાં નાટકરાં તરેિાં દૃશયો પ્રતયક્ જોનાર પર િધુ ઘરેરી નરે આઘાતજનક 
અસર થિાનો સંભિ િોય છરે. એટલરે એ પ્રકારનાં દૃશયો નાટકરાં વનરૂપતી િખતરે 
લરેખકરે આ બાબત ખાસ લક્રાં રાખિાની િોય છરે. એ જ રીતરે નિલકથારાં િણ્મિરે-
લાં રુવચઘાતક કરે અશ્ીલ દૃશયો નાટકરાં દરેખાડિાથી તરે િધુ અપરસ ઊભો કરરે  છરે. 
જોકરે જરાનરે જરાનરે રુવચનાં ધોરણ બદલાય છરે. િળી એક દરેશરાં અશ્ીલ ગણાય 
તરેનો બીજા દરેશરાં છોછ ન િોય એિું પણ બનરે છરે. બરેએક િષ્મ પિરેલાં રુંબઈરાં 
‘તોખાર’ નાટક રજૂ થયરેલું. તરેરાં એક જુિાન પુરુષ અનરે સ્ત્રીના સંભોગનું દૃશય 
તખતા પર રૂળ લરેખકરે રૂકયું િતું તરે બ્રોડિરે પર ‘ઈકિસ’ ભજિાયું તયારરે  યથાતથ 
દશા્મિિારાં આિરેલું, પણ ભારતરાં તરે દૃશય એ રીતરે રજૂ થયું નિોતંુ.

કવિતા, ટૂકંી િાતા્મ કરે નિલકથારાં સંકુલ અનરે ભારરેખર વિચારતતિ ધરાિતું 
િકતવય લરેખક પુનરુવકત કરે સરલીકરણની તસદી લીધા વિના વનરૂપી શકરે, પણ 
નાટકના લરેખકરે તો પ્રરેક્કની રયા્મહદત ગ્િણશવકતનરે ધયાનરાં રાખીનરે િસતુસંકલના 
કરિાની િોય છરે. પ્રરેક્ક બરાબર સરજીનરે નાટકનો રસ રાણી શકરે તરે રાટરે િસતુના 
અંકોડા રરેળિતા જઈનરે ચાલિાનું િોય છરે. નાટકના પ્રિાિરાં િસતુ કરે પાત્ અંગરે 
કશી સંહદગધતા રિરેિા પારરે તો પ્રરેક્કનરે રસભંગ થયા વિના રિરે નિીં. એટલરે 
નાટકરાં િસતુનો પ્રિાિ સરળ નરે સુગ્ાહ્ સિરૂપરે આગળ િધરે તરે ઇટિ છરે. લાંબી 
ચચા્મ કરે વિચારનો ભાર નાટકનો ચંચળ પણ રૃદુ દરેિ ઉપાડી શકતો નથી. તરેનરે રાટરે 
નિલકથા જ િધુ સક્ર રાધયર ગણાય. અંગ્રેજ નાટ્યવિિરેચક રરજોરી બોલટનરે 
એટલરે જ કહ્ું છરે કરે ‘Literature that walks must not carry heavy loads as 
well.’ (‘ગવતશીલ સાહિતયરે ભારરે  બોજ િિરેિો ન જોઈએ.’)

પરંતુ આ બધી નાટ્યરચનાની દૃવટિએ બાહ્ અનરે ગૌણ બાબતો છરે. જરાનરે 
જરાનરે રુવચનાં ધોરણો બદલાય નરે ભજિણી રાટરેની નિી નિી સાધન-સાર-
ગ્ી, યુવકત-પ્રયુવકત અનરે શૈલીપદ્ધવત અખતયાર થતી જાય તરેર તરેર આ બાહ્ 
વિગતોરાં ફરેરફાર થતો રિરે છરે. પરંતુ સાહિવતયક રચનાની અંતગ્મત કલાતતિનરે 
લગતી આિશયકતાઓરાં ભાગયરે જ કશો ફરેરફાર થાય છરે. દા. ત. ટ્રજૅ રેડીરાં તીવ્ર 
ભાિસંઘટ્ટ દ્ારા જ રસાનુભિ થઈ શકરે છરે નરે કૉરરેડીરાં િળિાશ નરે રંજનનું તતિ 
સતત જળિાયરેલું રિરેિું જોઈએ. ટ્રજૅડી કૉરરેડી રાટરેની આ અપરેક્ાઓ આજ સુધી 
કાયર રિરેલી છરે કરેર કરે તરે તરે સિરૂપરચનાની તરે આંતહરક જરૂહરયાતો છરે.

નાટ્યાનુભિ સંકરેવનદ્રત વસદ્ધ થાય તરે રાટરે એહરસટોટલરે સથળ, સરય નરે કાય્મની 
વત્વિધ એકતાની હિરાયત કરરેલી એ સુવિહદત છરે. ગ્ીક ટ્રજૅડી ‘એનટીગૉન’ આ 
વત્વિધ એકતાના વસદ્ધાનતનો શ્રેષ્ઠ નરૂનો ગણાયરેલ છરે. બીજી તરફ શરેકસવપયર નરે 
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શૉ જ રેિા લરેખકોએ સથળ નરે સરયની એકતાનો વનયર નિીં પાળ્ો, છતાં, ઉતિર 
નાટ્યકૃવતઓ તરે આપી શકયા છરે. એટલરે નાટ્યલરેખનરાં સથળ નરે સરયની એકતા 
રાટરે આગ્િ રાખિારાં આિતો નથી. િળી, આ વત્વિધ એકતા વસદ્ધ કરી એટલરે 
ઉતિર નાટક રચાઈ જ જાય એિું પણ બનતું નથી. રુખય િાત તો લરેખકરાં સાચા 
નાટ્યકારની પ્રવતભા પ્રતીત થાય તરે છરે એિી પ્રવતભા કરે સજીિ પાત્ો, પ્રાણિંત 
સંિાદો નરે જકડી રાખરે તરેિો કાય્મપ્રિાિ નાટકરાં સિયરરેિ ઊપસી આિરે. વત્વિધ 
એકતાના વસદ્ધાંતનો રર્મ એ છરે કરે નાટક ટૂકંા સરયપટ પર પથરાય તો તરેનો બંધ 
દૃઢ રિરે નરે તરેરાં વનરૂવપત સંઘષ્મ તીવ્ર બનીનરે ધારી અસર ઉપજાિી શકરે. િાસતિ-
-જીિનરાં પણ તીવ્ર સંિરેદના જગાડરે તરેિા અનુભિો ટૂકંા સરયપટ પર જ થતા 
િોય છરે નરે ?

વત્વિધ એકતા પૈકી કાય્મની એકતા નાટકરાં અવનિાય્મ ગણાય. સંઘષ્મનાં 
બીજ િિાયા પછી કટોકટી (crisis) નરે પરાકાષ્ઠા (climax) સુધી થતો િસતુવિકાસ 
નરે તરેનાં િાિક પાત્ોનાં િાણીિત્મન-કાય્મની એકતા ગૂંથાતાં જાય છરે. ઉતિર નાટકની 
સુગ્વથત નરે સુવનવશ્ત આકૃવત કાય્મની એકતા (unity) અનરે ભાિની સંકરેવનદ્રતતા-
(concentration)નરે કારણરે સુરરેખ ઊપસી શકરે છરે.

કવિતા સાહિતયનું િાયવય સિરૂપ છરે. નિલકથાનું સિરૂપ વશવથલ બંધિાળું નરે 
રુકાબલરે ભદું લાગરે. નિવલકાનું રૂપ નાજુક નરે નરણં ખરંુ, પરંતુ ક્ણાધ્મનો ચરકારો 
કરીનરે પછી સરૃવતરાંથી વિલાઈ જતું લાગરે. નાટક નક્કર છતાં કાવયરય, વત્પહરરા-
વણક ફલકિાળું, ઇવનદ્રય-સંતપ્મક રસાનુભિ કરાિરે તરેિું, દૃઢબંધિાળું સાહિતયસિરૂપ 
છરે. તરેના સજ ્મકરાં જીિનનો સરૃદ્ધ અનુભિ, રનુષ્યસિભાિની ઊંડી જાણકારી, 
કલાકારની ઔવચતયબુવદ્ધ, િસતુનાં રસવબનદુઓની નરે શબદની શવકતની પરખ અનરે 
સિ્મ અંગોપાંગોનું ગ્થન કરિાની નૈસવગ્મક સૂઝ િોિી જોઈએ.

તરેની બુવદ્ધની પિરેલી કસોટી વિષયની પસંદગી છરે. તરેનારાં વિષયિસતુનાં 
વિવિધ પાસાંરાંથી રસક્ર સંઘષ્મ વનપજાિરે તરેિા અંશો તારિિાની સૂઝ િોય તો 
નાટ્યોવચત સંકલન સિરેલાઈથી સધાઈ શકરે. િરેરિી આથ્મર જોનસરે કહંુ્ છરે તરેર ‘No 
art is so rigidly economic as the Drama.’ (નાટકના જ રેિી ચુસત, કરકસ-
રિાળી બીજી કોઈ કલા નથી.) નાટકની રચનારાં નાટ્યિરેતુનરે ઉપકારક ન િોય 
તરેિો કોઈ પ્રસંગ તો શું પણ તરેિી નાનકડી વિગત પણ પ્રિરેશી શકરે નિીં. ઇવતિાસ 
કરે પુરાણનું ખયાત િસતુ પસંદ કયુું િોય તો તરેનરે તૈયાર પાત્ો નરે પ્રસંગો રળી જાય. 
તરેરાં દરેિાંશી કરે ઉદાતિ નાયક પણ સીધો જ ઊતરી આિરે. લોકોનો ધાવર્મક કરે 
પૌરાવણક કથારાં શ્દ્ધાપ્રરેહરત રસ િોિાથી ઘણા લરેખકો એિા િસતુનાં નાટકો લખરે 
છરે તો કરેટલાક ઇવતિાસરાંથી િસતુ લઈનરે રૂઢ સંઘષ્મિાળાં કથાનકો નાટકરાં ગોઠિરે 
છરે. પણ આ પ્રકારના િસતુિાળાં નાટકોરાં લરેખકની સજ ્મનશવકત બિુ ખીલી શકતી 
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નથી. શરેકસવપયર, શૉ કરે કનૈયાલાલ રુનશી જ રેિા થોડા જ લરેખકો પ્રખયાત િસતુની 
સારગ્ીનો નિાં રૂલયો ઉપજાિિારાં રૌવલક ઢબરે ઉપયોગ કરી શકરે છરે.

સંસકારી રુવચિાળો ભાિક ઇવતિાસ કરે પુરાણના કરતાં કલપનોતથ વિષયનાં 
નાટકો િધુ પસંદ કરરે  છરે. સારાવજક િસતુનો બિોળો ઉપયોગ થતો ગયો તરેર તરેર 
પાત્પ્રધાન કરે રીવતપ્રધાન િાસયનાટકો, પ્રિસનો, કટાક્પ્રધાન નાટકો તરેર અધ્મ-
ગંભીર કરે ગંભીર પ્રશ્નપ્રધાન નાટકો રચાતાં ગયાં. રધયર િગ્મનાં નાનાં રાણસોનો 
જીિનસંઘષ્મ તરેરાં રુખય સથાન પામયો. તરેરાં વનરૂવપત રાનવસક સંઘષ્મ નરે વયિિાર-
-િત્મનની કટોકટીરાંથી નીતરતો કરુણ િધુ કલાતરક અસર વનપજાિતો રહ્ો.

િસતુગૂંથણી નાટ્યોપકારક પ્રસંગોના ક્વરક આયોજનરાંથી વનષ્પન્ન થતા 
સંઘષ્મનરે અનુલક્ીનરે થાય છરે. િસતુવનક્રેપ, સંઘષ્મ, પરાકાષ્ઠા નરે સરાપન; એ ક્રરાં 
સંવધઓ ગોઠિાય તરે, નાટકનો કાય્મપ્રિાિ ચાલુ રિરે નરે દૃઢબંધ જળિાય તરે રાટરે 
આિશયક છરે. સંસકૃત નાટકોરાં કરેિળ અંકની યોજના િોય છરે. ગ્ીક નાટકોરાં 
અંક નરે દૃશય બંનરે િોય છરે. યુરોપરાં પાંચ અંકની નરે સંસકૃત નાટકરાં દસ અંકની 
રયા્મદા રૂકરેલી છરે. બરે અંક િચચરે એક િષ્મથી િધુ સરયનો ગાળો ન રિરે તરે રયા્મદા 
સંસકૃત નાટ્યરીરાંસકોએ બાંધી છરે. લાંબા ફલક પર પથરાયરેલાં સંસકૃત નાટકોની 
િસતુગૂંથણી એકંદરરે  સંકુલ નરે દીઘ્મસૂત્ી િોય છરે.

અિા્મચીન યુગરાં લગભગ દરરોજ યુદ્ધ જ રેિી તંગહદલીનો અનુભિ કોઈ નરે 
કોઈ કારણરે થતો રિરે છરે. તરેનરે લીધરે, તરેરજ ઔદ્ોવગકીકરણ નરે શિરેરીકરણનરે પ્રતાપરે 
નાટક જોિાના સરય પર કાપ રુકાતાં વત્અંકી નરે ચતુરંકી નાટકો લખાિા લાગયાં. 
સાથરે રનોરંજનના લટકવણયા રૂપરે શરૂ થયરેલ એકાંકીનો પ્રસાર પણ િધયો. એકાંકી 
અલગ કલાપ્રકાર રૂપરે ખીલયું. વત્અંકી નાટકરાં એક જ િસતુના વિવિધ તંતુઓ 
એક રુખય તંતુરાં ગૂંથાય છરે. એક જ રાવર્મક ભાિક્ણનરે ઉપસાિી આપરે તરેિો તીવ્ર 
સંઘષ્મયુકત ભાિાિરેશ પ્રગટ કરરે  નરે છરેિટરે આઘાત આપી પૂરંુ થાય એિી સફાઈદાર 
યોજના સારા એકાંકીરાં જોિા રળરે છરે. તરેરાં સંિાદ નાટકનું સઘન નરે સુઘટ્ટ પોત 
બાંધી આપરે છરે. લાંબા નાટકરાં કયાંક કોઈક પાત્ દ્ારા પણ ડોહકયું કરી જનાર 
લરેખક એકાંકીરાંથી તદ્ન અદૃશય થઈ જાય છરે. એ રીતરે નાટકનું આ લઘુસિરૂપ 
વબનંગત અવભવયવકતનું શુદ્ધ કલાસાધન બની રિરે છરે.

નાટકનો સંઘષ્મ ઘણી િાર પાત્ની રનોભૂવર પર જારતો િોય છરે. તરે િખતરે 
તરેના અંતરંગનું દશ્મન સિગતોદગાર દ્ારા થાય છરે. સિગતોવકત કરુણ નાટકરાં 
ખાસ કાય્મસાધક નીિડરે છરે. તરેરાં કોઈ િાર પાત્ની ઉદાતિતા સાથરે તરેનું વદ્વિધ 
(dual) વયવકતતિ પણ પ્રવતવબવમબત થાય છરે. શરેકસવપયરરે  લખરેલી ઈયાગો અનરે િરે-
રલરેટની અનરે વદ્જ રેનદ્રલાલ રૉયવલવખત ‘શાિજિાં’ નાટકરાં આિતી ઔરંગઝરેબની 
સિગતોવકત તરેનાં ઉતિર દૃટિાંતો છરે.
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િાસયપ્રધાન નાટકોરાં િાકચાતુરીભયા્મ સંિાદો રસની જરાિટ કરરે  છરે. 
તરેરાંથી ઘણી િાર પાત્નું અવતવચત્ણ નીપજ રે છરે, જ રે નાટકરાં રનોરંજનનું રુખય 
સાધન છરે.

સફળ નાટ્યલરેખન રાટરે ભાષાની સૂક્ર ખૂબીઓની જાણકારી લરેખકરાં ખાસ 
િોિી જોઈએ. ગ્રેનિીલ બાક્મરરે  કહ્ું છરે કરે ‘Theatre is the temple of speech.’ 
(રંગશાળા િાણીનું રંહદર છરે.) નાટકરાં શબદનું રિતિ ઘણં છરે. તરે જીિંત કલાપ્રકાર 
છરે શબદનરે પ્રતાપરે. પાત્ોવચત ભાષા િપરાય એટલરે સફળ નાટક થઈ ગયું એર 
નથી. પાત્ોનાં આંતહરક સંઘષ્મ, રાનવસક ગૂંચ, આિરેગો, િતાશા ઇતયાહદનું વનરૂપણ 
યોગય બાનીરાં થિું ઘટરે. છટાદાર, લયબદ્ધ, પ્રાસાહદક નરે કૃવત્ર કરે તાલરરેવલયા ન 
િોય તરેિી ભાષારાં એ બધું સિરેજ રે વયકત થાય તરેિી નાટ્યશૈલી વિકસાિી િોય તરે 
લરેખક ધારી અસર વનપજાિી શકરે છરે. પાત્નું વયવકતતિ નાટકરાં જ રેર પ્રભાિ પાડરે 
છરે તરેર એ પાત્ની ભાષાનરે પ્રયોજનાર લરેખકનું વયવકતતિ પણ તરેની શૈલીરાંથી 
પ્રગટ થાય છરે. એ. વનકોલ નાટ્યકારની આ પ્રકારની કુશળતાનરે વદ્વિધ પ્રભાિ 
(double impression) ઉપજાિિાની શવકત તરીકરે ઓળખાિરે છરે.

નાટકની ભાષા એિી િોિી જોઈએ કરે િાંચતાં જ કુશળ નટનરે તરે ભજિ-
િાનો ઉરળકો થાય. લરેખકની શૈલીરાં એિી સાહિવતયક સુગંધ િોય કરે પરેઢીઓ 
સુધી શુદ્ધ સજ ્મનાતરક ગદ્ના નરૂના તરીકરે તરે સંભારાય. નાટ્યોવચત છટાિાળું 
ગદ્ અલંકારસરૃદ્ધ કરે કાવયતતિથી ભરપૂર િોય એિો કોઈ વનયર નથી. પાત્ના 
હૃદયના આિરેગનરે, તરેના વચતિના સંચલનનરે અનરે તરેની વયવકતપ્રભાનરે પ્રકાવશત કરરે  
તરેિી નૈસવગ્મક ચરેતના તરેની ભાષારાં પ્રતીત થાય એટલરે બસ.

નાટકના કલાસિરૂપનરે સરજિા રાટરે આપણરે િસતુ, પાત્, સંિાદ, ભાષા, 
સંઘષ્મ, અવભનય ઇતયાહદ અંગોનો વિચાર આર એ બધાંનરે એકબીજાથી અલગ 
િોય તરેર છૂટાં પાડીનરે કયયો. પરંતુ એ બધાં તતિો નાટકની રૂપરચનાના ઘટક રૂપરે 
ગોઠિાય છરે તયારરે  તરેરનું અલગ અવસતતિ ખરી પડરે છરે અનરે પ્રતયરેક અંગ અખંડ 
નાટ્યકૃવત તરીકરે જ પ્રિતવે છરે, પછી તરે નાટ્યલરેખનું ઘટક િોય કરે નાટ્યપ્રયોગનું. આ 
પ્રકારની એકરૂપતા સફળ લરેખન નરે અવભનયન બંનરેની દ્ોતક બનરે છરે.56

(‘વિભાવિતમ્’રાંથી)

²

56. તા. 5-12-81ના રોજ ર. સ. યુવનિવસ્મટી, િડોદરાના ઉપક્રરે યોજાયરેલ પહરસંિાદરાં રજૂ 
કરરેલું પ્રરુખીય િકતવય (ડૉ. ભોગીલાલ સાંડરેસરા વયાખયાનરાળા).
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આતરકથા લખિી એ સાિસ છરે. રીઢી દુવનયાદારીની નજરરે  એ કદાચ પરેટ 
ચોળીનરે પીડા ઊભી કયા્મ જ રેિું દુસસાિસ લાગરે. પણ આતરિૃતિાનત લખનારનરે રાટરે 
તો એ આતરખોજનો જ એક તરીકો િોય છરે. સરયના પ્રિાિરાં તરતાં તરતાં તટ-
સથતા ધારણ કરીનરે િિી ગયરેલા જીિનની િાત કિરેિાનો તરે પ્રયતન કરરે  છરે. ક્-હકર-
ણોની જ રેર તરેની દૃવટિ િકીકતો અનરે અંતગ્મત િરેતુઓની આરપાર જઈનરે એ બધાંનું 
યથાવસથત દશ્મન કરાિરે તો આતરકથા લખયાનો અથ્મ સરરે , પણ રાણસની દૃવટિ 
કૅરરેરા કરે એકસ-રરે  જ રેિા યંત્ની આંખ થોડી જ છરે ? પ્રતયરેક પળરે પલટાતી િૃવતિના 
વિકારનો પાસ તરેરનરે કોઈ નરે કોઈ રીતરે થોડોઘણોયરે લાગયા વિના રિરેતો નથી. 
ઉપવનષદના ૠવષએ કહ્ું છરે તરેર, ‘क्षयुरसर् ध्वर्व ननकषत्व दुरतर्र््व, दुगां पथ सततिरर्ो 
रदनन्त’ સતયશોધનો પંથ દુગ્મર છરે. તરેના કથનરાં અતયુવકત અનરે ઊનોવકત થિાનો 
પૂરરેપૂરો સંભિ છરે, એટલરે સિજીિનની િકીકત જાણતો િોિા છતાં લરેખક સો ટચનું 
સતય આતરકથારાં ઉતારી શકતો નથી. આથી ગયુઇટરેએ પોતાની આતરકથાનરે 
‘સતય અનરે કવિતા’ નાર આપરેલું અનરે ગાંધીજી જ રેિા અવતજાગ્ત સતયશોધકરે પણ 
આતરકથાનરે ‘સતયના પ્રયોગો’ કહ્ા િતા.

અિીં ટૉરસ કાલા્મઇલનું એક કથન યાદ આિરે છરે. એ કિરે છરે : ‘A well 
written life is almost as rare as well spent one’. (ઉતિર રીતરે લખાયરેલું 
જીિન ઉતિર સાથ્મકતા પારરેલા જીિન જ રેટલું જ - લગભગ - વિરલ િોય છરે.) 
આતરચહરત્ના સંદભ્મરાં આ કથનનો વિચાર કરીએ તો ઉતિર સાથ્મકતા પારરેલા 
(well-spent) જીિન કરતાંયરે ઉતિર રીતરે લખાયરેલું (well-written) આતરચહરત્ 
રળિું વિરલ છરે. Well-written િોય તરે જીિન well-spent જ િોિું જોઈએ એર 
પણ ન કિી શકાય, કરેર કરે વનષ્ફળ જીિન જીિી ગયરેલાનરે પણ આતરકથા લખિાનો 
અવધકાર છરે. તરે ઉતિર રીતરે લખાયરેલી રસદાર કથા પણ િોઈ શકરે. ‘ટાઇટનડ ટગં’ 
નારરે એક જનરથી અપંગ-લકિાથી પીડાતા-રાણસની આતરકથા છરે. તરેનું નાર 
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જૉય. તરેણરે આખી વજદંગી િૉવસપટલરાં કાઢરેલી. એ સપટિ બોલી શકતો નથી, પણ 
તરેની ભાંગીતૂટી ભાષા સરજી શકનાર એરી નારની યુિતી તરેનરે િૉવસપટલરાં રળી 
જાય છરે. િૃદ્ધાિસથારાં આ બરે સરદુ:વખયાં રળીનરે જૉયની આતરકથા લખરે છરે. 
રોજની ત્ણરેક લીટી લખાય છરે. દોઢ િષવે એ કથા પૂરી થાય છરે. આધુવનક યુરોપીય 
આતરકથાસાહિતયરાં એ classicની પ્રવતષ્ઠા પારરેલી છરે. બી.બી.સી.એ એના 
ઉપરથી ‘ઑટોબાયોગ્ાફી ઑફ જૉય’ નારની રૂિી પણ ઉતારી િતી. િરેદનાની 
અવભવયવકતનરે અિકાશ ન િોય એ વસથવતરાં અવસતતિનરે ટકાિી રાખિાનો પુરુષાથ્મ 
કયા્મ કરિો - િરેદનાનરે ભોગિિા રાટરે જ જીિન ટકાિી રાખિું - એનરે ભલરે કોઈ 
well-spent life ન કિરે, પરંતુ ઇંવગતાથયોથી ભરપૂર, ટૂકંાં, તીર જ રેિાં, ધિવનપૂણ્મ 
િાકયોરાં લખરેલી એ કથાનરે well-written તો કિરેિી જ પડરે.

ગુજરાતીરાં આતરકથાનો પ્રથર પ્રયોગ કરનાર નર્મદનું જીિન Well-spent 
િતું એરાં શક નથી. (એટલરે તો આજ રે આપણરે એની દોઢસોરી જનરજયંતી 
ઊજિિા એકત્ થયા છીએ.) એ બાબત એના રનરાં પણ કોઈ સંદરેિ નિોતો, 
‘િીર સતય નરે રવસક ટરેકીપણં અહર પણ ગાશરે હદલથી’ એર તરેણરે વિદાયસંદરેશરાં 
આતરશ્દ્ધાપૂિ્મક ગાયું છરે. પણ તરેનું આતરચહરત્ Well-written life છરે એર 
ભાગયરે જ કિી શકાશરે. નર્મદ પોતરે એનાથી અજાણ નથી. આરંભરાં જ એ બાબત 
ખુલાસો કરતાં તરે કિરે છરે :

‘આ િકીકત અધૂરી નરે ખરડો છરે એર સરજિું. અધૂરી એટલા રાટરે કરે 
કરેટલીક િાત રારા સંબંધરાં આિરેલા એિાં લોકનાં રન દુખિિાનરે અનરે રારા કુટુબં-
સંબંધીયોનરે નુકસાન પિોંચાડિાનરે િાલ લખિી િંુ ઘહટત ધારતો નથી. (રારરે  રાટરે તો 
િંુ થોડી જ દરકાર રાખુંછ), ખરડો એટલા રાટરે કરે અજાણપણં અનરે ઉતાિળ (તરત 
લખાયછ અનરે છપાયછ) એ બરેનરે લીધરે િરેળાયરે ગરરે તરે લખાય જ રે આગળ ખોટુ ંઠરરે .

તો પણ, આ િકીકતરાં જ રે લખિાનું ઘટતું નિીં જ વિચારંુ તરે તો િંુ નિીં જ 
લખું, પણ જ રે જ રે િંુ લખીશ તરે તો રારી જાણ પરરાણરે સાચરેસાચું જ લખીશ. પછી 
તરે રારંુ સારંુ િો કરે નરસું િો, લોકનરે પસંદ પડો કરે ન પડો.’ 

(‘રારી િકીકત’, પૃ. 2, 1933)

આ રયા્મદા બાંધીનરે, પોતરે આતરકથાનો પિરેલો પ્રયોગ કરરે  છરે. એના સંપૂંણ્મ 
ભાન સાથરે નર્મદરે ‘રારી િકીકત’ લખિાનો સંકલપ કરરેલો. આર તો તરેણરે 1854થી 
પોતાની િકીકતની નોંધ રાખિા રાંડરેલી, પણ તરે વનયવરત રોજનીશી રૂપરે રાખરેલી 
નિોતી. પછી, કીવત્મ અનરે પુરુષાથ્મનો રધયાિન તપતો િતો તયારરે , 1865રાં, પ્રવસવદ્ધ 
કરે દ્રવય પદિી રાટરે નિીં પણ ‘ભૂતનું જોઈ ભવિષ્યરાં ઉતિરેજન રળ્ા કરરે ’ તરે િરેતુથી, 
તરેત્ીસ િષ્મનો િરેિાલ સળંગ નોંધ રૂપરે તરેણરે લખી નાખયો િતો, જ રે ‘રારી િકીકત’ 
શીષ્મકથી છપાયરેલો. 1866થી 1868 સુધીનાં ત્ણ િષ્મ દરવરયાન અિારનિાર 
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છૂટક બનાિો કરે વિચારોની નોંધો કરરેલી તરે, 1868થી 187૦ના ગાળારાં વરત્ો અનરે 
પહરવચતોનરે લખરેલા પત્ો તરેરજ 1875રાં સૂરતથી રુંબઈ આિીનરે રહ્ા તયારથી 
કવિના અિસાન (1886) પય્મનતની જીિનચયા્મનરે આિરી લરેતો તરેરના આવશ્ત 
રાજારાર રારશંકર શાસ્ત્રીએ નર્મદજનરશતાબદી પ્રસંગરે લખરેલો વિસતૃત લરેખ : 
આટલી સારગ્ી ‘ગુજરાતી’ પ્રરેસ તરફથી 1939રાં પ્રવસદ્ધ થયરેલા ‘ઉતિર નર્મદ 
ચહરત્’રાં રૂકરેલી છરે. એ રીતરે પ્રથર ગ્ંથ સુધારક કારહકદશીના રધયાિન સુધીના 
ગાળા પૂરતું કવિનું સિરવચત ચહરત્ છરે અનરે બીજા ગ્ંથરાં કવિના ઉતિર જીિનની 
ચહરતસારગ્ી છરે.

નર્મદનરે કરેટલાક વનકટના વરત્ોએ અટકાવયો ન િોત તો આ આતરકથા તરેના 
જીિતાં જ પ્રગટ થઈ િોત. તરેરાં આિતી ખાનગી જીિનની િાતોથી તરેના સંબંધરાં 
આિરેલી વયવકતઓની  આબરૂનરે ધક્કો ન પિોંચરે એટલા રાટરે તરેણરે એ પ્રકારની 
િકીકત વિગતરે લખી નિીં અનરે પુસતકની પાંચ-છ નકલ છપાિીનરે પોતાની તરેરજ 
અરુક વરત્ોની પાસરે રાખી રૂકી. ‘નર્મકવિતા’ની ત્ીજી આિૃવતિ પ્રગટ થઈ તયારરે , 
1888રાં, ઇચછારાર સૂય્મરાર દરેસાઈની વિનંતીથી નિલરારરે એ પુસતકના આરંભરાં 
રૂકિા રાટરે ‘કવિજીિન’ લખરેલું. તરેરાં તરેરણરે ઘણી િકીકતનો આધાર પોતાની પાસરે 
રાખરેલી ‘રારી િકીકત’ની પ્રતનો લીધો િતો. 1926રાં કનૈયાલાલ રુનશીએ ‘રારી 
િકીકત’ના ખંડો, ‘ગુજરાત’રાં પ્રગટ કરિા રાંડ્ા પણ ‘ગુજરાતી’ પ્રરેસરે કાયદરેસર 
િાંધો ઉઠાિતાં તરેનું પ્રકાશન અટકી ગયરેલું. છરેક 1933રાં ‘ગુજરાતી’ પ્રરેસરે ‘રારી 
િકીકત’ પ્રગટ કરી તયાં સુધી નિલરારકૃત ‘કવિજીિન’ જ નર્મદના જીિન વિશરેનું 
રુખય રાહિતીસાધન રહ્ું િતું.

નર્મદરે પોતાની િકીકત લખિાનાં ચાર કારણો આપયાં છરે : (1) પોતાની 
િકીકત પોતરે લખિી એિો ચાલ નિો દાખલ કરિો તરે, (2) ડૉ. ભાઉ દાજી િગરેરરે  
‘ઘણાએકોએ’ તરેની િકીકત જાણિાની ઇચછા દશા્મિરેલી તરે સંતોષિા, (3) ‘રુિા 
પછી કરેટલીક િકીકત રળી શકતી નથી’ તરે સુલભ થાય રાટરે અનરે (4) પોતાનરે પણ 
‘રાલર પડરે કરે આ ખરંુ નરે તરે ખોટુ’ં. બીજી અનરેક બાબતોરાં નિું પ્રસથાન કરનાર 
નર્મદ આર આતરકથાલરેખનરાં પણ પિરેલ કરરે  છરે અનરે તરેરાંની િકીકતનરે પ્રરાણ-
ભૂત બનાિિા રાટરે ખૂબ પહરશ્ર ઉઠાિરે છરે.

વિગતોની ચોકસાઈ રાટરે નર્મદનો આગ્િ નાનીરોટી િકીકતોના કથનરાં 
દરેખાઈ આિરે છરે. કુળ, ગોત્, જ્ઞાવત આાહદની વિગતો તરેણરે રાબાપ, િડીલો, જ્ઞાવત-
જનો અનરે શાસ્ત્રીઓનરે પૂછીનરે એકત્ કરી િતી. વિક્ર સંિત અનરે ઈસિી સનની 
તુલના કરિા રાટરે બત્ીસ િષ્મનાં જૂનાં પંચાંગો ભરેગાં કરતાં તરેનરે છ રહિના લાગયા 
િતા. નાગર જ્ઞાવતની ઉતપવતિ અનરે તરેના વિવિધ ફાંટાનો ઇવતિાસ જરાક વિષયા-
નતર કરીનરે પણ આપયો છરે; તરે ‘નાગર દાખલ’ પોતાની ‘રોટાઈ બતાિિા’ નિીં 
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પણ પોતાના ‘નાતીલાઓનરે કિરેિા’ રાટરે છરે એિો ખુલાસો તરેણરે કયયો છરે.

નર્મદરે િડીલોનાં વયવકતવચત્ો દોયાું છરે તરેરાં વપતારિ પુરુષોતિર દિરે, વપતા 
લાલશંકર અનરે રાતા નિદુગા્મનાં રનરાં રરી જાય તરેિાં છરે. પુરુષોતિર દિરેના 
વિદ્ાવયાસંગ નરે ટરેકીલાપણં એ ગુણો નર્મદ સુધી િારસરે ઊતરરેલા દરેખાય છરે. ગ્ંથ-
લરેખનનો-લહિયાનો-કસબ લાલશંકરનરે વપતા પાસરેથી રળરેલો. તરેરણરે ‘અઢાર િષ્મની 
ઉંરરરે  ચકલરે બરેસીનરે ટીપણાં લખિાનું’ શરૂ કરરેલું, જ રે ઉતિરોતિર વિકસતાં તરેરનરે 
સરગ્ રુંબઈ-પૂનારાં શ્રેષ્ઠ કોહટના લહિયા તરીકરે ખયાવત અપાિરે છરે. લાલશંકર 
પણ વિદ્ારવસક, સિરાની અનરે ટરેકીલા િતા. સદર અદાલતની નોકરી કરિા 
ઉપરાંત તરેઓ ઘરેર રોડી રાત સુધી જાગીનરે વશલાછાપ યંત્ રાટરે સુંદર રરોડદાર 
િસતાક્રિાળી નકલો તૈયાર કરતા. તરેરની ઉદ્રશીલતા પણ નર્મદરાં ઊતરી 
િતી. તરેઓ સંગીતના શોખીન અનરે સુઘડ રુવચિાળા સજ્જન િતા. નર્મદ રાટરે તરેરનરે 
અનનય પ્રરેર િતો. વિધુર થયા પછી લાલશંકર પુત્ના સુખનરે ખાતર ફરી પરણયા 
નિોતા. પુત્ના સાહિવતયક સાિસનરે જ નિીં, તરેની સુધારક પ્રિૃવતિનરે પણ તરેરણરે 
ઉતિરેજન આપયું િતું. કોઈ કોઈ િાર દીકરો ‘િદથી જ્યાદરે ફાટ્યા’ જ રેિું લખતો કરે 
િત્મતો િોય તયારરે  વપતા તરેનરે ‘બ્રરેક’ રારતા. નર્મદ પ્રરેરાળ વપતાની વશખારણ રાનતો 
પણ ખરો. વપતાના અતુવલત પ્રરેરની, શીળા સિભાિની અનરે સુંદર િસતાક્રની 
નર્મદરે આતરકથારાં ભારોભાર પ્રશંસા કરરેલી છરે. લાલશંકર પુત્નરે વશખારણો 
અનરે સુભાવષતોથી ભરપૂર પત્ો લખતા. તરેરની પત્ લખિાની શૈલીનરે નર્મદ પોપ 
બાયરન અનરે કાઉપરની પત્શૈલી સાથરે સરખાિરે છરે અનરે પોતરે તરેરના પત્ો સાચવયા 
નથી એનો અફસોસ કરરે  છરે. રાતાની સંિરેદનશીલતા, ‘એકાનતરે બરેસીનરે દલગીર 
થિાની’ પ્રકૃવત અનરે તડ નરે ફડ કિી દરેિાની ટરેિ નર્મદરાં ઊતરી િતી. આર, 
નર્મદના સિભાિનરે સરજિાની પીહઠકા તરેણરે આતરકથારાં આપરેલા િડીલોના પહર-
ચયરાંથી સરસ ઊપસી આિરે છરે.

િીર કિરેિાતો નર્મદ નાનપણરાં બીકણ, િિરેરી, શરરાળ અનરે બરેઠાડ ુપ્રકૃ-
વતનો િતો. ‘રારી િકીકત’રાં તરેનરે લગતા કરેટલાક પ્રસંગો કહ્ા છરે. પાંચરેક િષ્મની 
ઉંરરરે  એક િાર રાત્રે બીકરાં ચીસ પાડી ઊઠરેલો તરેથી તરેની રાતાનરે તરેનરે લઈનરે ત્ણ-
ચાર રાત બીજાનરે તયાં સૂિા જિું પડરેલું. વનશાળરે જતી િખતરે કાવલકારાતાનાં દશ્મન 
કરતો નરે ગાલરે તરાચા રારીનરે પોતાનાં પાપ બદલ રાતાની ક્રાયાચના કરતો. 
જનરાટિરી, વશિરાત્ી, એકાદશી િગરેરરે  વ્રતના હદિસોએ ઉપિાસ પણ કરતો. 
પોતાનરે આિરેલાં સિપનાંની પણ તરેણરે આતરકથારાં વિગતિાર નોંધ કરરેલી છરે, જ રે 
તરેના એ િખતના ભીરુ, િિરેરી અનરે અતયંત સંિરેદનશીલ રાનસની પ્રતીવત કરાિરે છરે.

પોતાના પુરોગારી સુધારક દુગા્મરાર રિરેતાજીની વનશાળરાં ભણતો એ 
િખતની રિરેતાજીની ધાકનો પ્રસંગ તરેણરે િણ્મવયો છરે. તરેનરે રૂળાક્રના શુદ્ધ ઉચચાર 
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કરતાં આિડતું િતું. પણ પરીક્ા કરી શકાય ? સાિરેબરે પરીક્ા લીધી નરે છોકરાઓ-
ના જિાબથી એિા ખુશ થઈ ગયા કરે તયાં આિરેલા રાંદરેરિાસીઓ સરક્ રાસતરની 
પ્રશંસા કરી !

તયારબાદ થોડા િખતરાં જ નર્મદાશંકરની સૂરત બદલી થઈ. 1853રાં પતની 
બીજી સુિાિડરાં રૃતયુ પારી. તરેનરે અવનિસંસકાર આપયા તરે િખતની એ 16-17 
િષ્મની યુિતીની ભવય રુખાકૃવતનું કવિ શબદવચત્ દોરરે  છરે. તરે રુંબઈ િતો એ િખતરે 
એક િાર તરેની પતનીનરે અંગરે વરત્નો પત્ તરેના પર સસરાનરે સરનારરે આિરેલો તરે એના 
સસરાએરે ફોડી િાંચીનરે રોકલાિરેલો એ પ્રસંગ પરથી તરેનરે સસરા સાથરે અણબનાિ 
થયરેલો. િળી પોતરે ‘રંડળી રળિાથી થતા લાભ’ એ વનબંધરાં શાસ્ત્રીઓની ધૂળ 
કાઢરેલી તરેથી શાસ્ત્રી સૂરજરાર નારાજ િતા; છતાં ‘સૂરતની નાગરી નાતનું એ ભૂષણ 
િતું’ એર કિીનરે તરેણરે આતરકથારાં તરેનું યથાથ્મ રૂલય આંકિાનો પ્રયતન કયયો છરે.

પતનીના રૃતયુ પછી નોકરીનું રાજીનારું આપીનરે નર્મદ રુંબઈ આવયો. કૉલરેજરાં 
ફરી દાખલ થયો. ‘વસદ્ધાનતકૌરુદી’ શીખિા લાગયો અનરે વિદ્ા તથા અવધકારથી 
પ્રવસવદ્ધ રરેળિિાના વિવિધ તરંગોરાં રાચિા લાગયો. બીજી તરફ સૂરતરાં પોતરે 
‘રાખરેલી કરેટલીક િત્મણૂકો’ જ રેનરે પોતરે અનીવત સરજતો તરેનો પશ્ાતિાપ કરતો અનરે 
બીજાનું નાર દઈનરે વપતાનરે પોતાની િાત કિીનરે પાપથી કરેર રુકત થિાય એિા 
સિાલો કરતો. 1855રાં તરેણરે બુવદ્ધિધ્મક સભા સરક્ વયવભચાર તથા રંડીબાજી ન 
કરિા વિશરે ભાષણ આપરેલું.

આ અરસારાં િૈરાગયના તરંગરાં નર્મદરે વપતાનરે ત્ણ-ચાર િખત કિરેલું કરે 
‘તરારી સ્ત્રી રરી ગઈ છરે, રારી સ્ત્રી રરી ગઈ છરે, રાટરે િિરે આપણરે રાયારાં શું 
કાર રિરેિું જોઈએ ?’ િતસલ વપતાએ પુત્નો વિિાિ એક ઠરેકાણરે નક્કી કરરેલો તરે 
તરેણરે વપતાનરે પૂછા વિના તોડી નાખરેલો. પછી છરેિટરે 1856રાં તરેનાં લનિ પંડ્ા 
વત્પુરાનંદની પુત્ી ડાિીગૌરી સાથરે થાય છરે.

આ બધો િખત તરે પોતાની ‘ચવળત િૃવતિ’નરે ‘ઠરેકાણરે આણિા’ પ્રયતન કરરે  છરે. 
1855રાં સપટરેમબરના આરંભરાં ધીરાનાં પદો િાંચતાં તરેના સંસકારથી પોતરે પણ 
‘પરબ્રહ્મ જગકતા્મ રરે  સરરોની ભાઈ િરઘડી’ એ પદ રચી કાઢરે છરે. એ તરેની પિરેલી 
રચના. 1855ના સપટરેમબરની 21રી તારીખરે એ વનણ્મય કરરે  છરે કરે ‘ભણિું, કરાિું, 
બૈરી કરિી એ સિુ આનંદનરે રાટરે છરે નરે રનરે જારરે  પદો બનાિિાથી આનંદ થાય 
છરે તારરે  િંુ તો એ જ કાર કરીશ-નરે શરેર જુિાર તો રળી રિરેશરે.’ (રા.િ., પૃ. 43) 
આર જીિનનો ઉદ્ રેશ સપટિ થતાં તરેની િૃવતિ વસથર થાય છરે. 1858ના નિરેમબરની 
23રી તારીખરે, ‘સાડાદશથી પાંચ લગી કાિુકાિુ થાય’ એિી વશક્કની કંટાળાજ-
નક નોકરીનું રાજીનારું આપીનરે તરે કલરનરે ખોળરે રાથું રૂકરે છરે. દરરોજ પ્રાથ્મનાનું કરે 
વશક્ાનું અકરેકંુ પદ રચિાનો ક્ર રાખરે છરે નરે કૉલરેજરાં અભયાસ કરરે  છરે.



આતરકથાનો પ્રથર પ્રયોગ 133

િિરે તરેનું જીિન સ્ત્રી અનરે રિતિાકાંક્ાની િચચરે ફંગોળાયા કરરે  છરે. કવિતા 
રચિા રાટરે વપંગળનું જ્ઞાન જરૂરી લાગિાથી તરે અંગરે એણરે ભરૂચના રનરોિનદાસ 
ઝિરેરીનરે એક લાંબો પત્ લખરેલો પણ જિાબ રળરેલો નિીં. પછી કૉલરેજ છોડીનરે તરે 
કવિતા લખિા પાછળ જ રંડ્ો રહ્ો. સૂરતરાં ગોરધન કહડયાનરે તયાં ‘છદંરતના-
િળી’ નારનું િસતવલવખત પુસતક રળી આિતાં તરેની નકલ કરીનરે તરે પરથી તરેણરે 
‘વપંગળપ્રિરેશ’ લખયું. તરેનાં રિીપતરારરે અનરે દલપતરારરે િખાણ કરરેલાં.

દલપતરાર સાથરેના અિીં જ રે પ્રસંગો િણ્મવયા છરે તરેરાં પ્રવતસપધશીની ઈષ્યા્મ 
અનરે પૂિ્મગ્િની છાંટ આવયા વિના રિી નથી. નર્મદ સૂરતરાં િતો તયારરે  દુગા્મરા-
રરે કરરેલી દલપતરારની શીઘ્ર કવિતિશવકતની પ્રશંસા પરતિરે દશા્મિરેલો પ્રવતભાિ, 
તાપીશંકર ગંધ્પરે દલપતરારનરે નાવયકાભરેદ અનરે રાગ વિશરે પૂછતાં દરેખાયરેલ દલ-
પતરારના અજ્ઞાનનો વનદવેશ, બુવદ્ધપૂિ્મક ચોપાવનયારાં ચરણ દીઠ ચાર આના લરેખરે 
પુરસકાર રળરે તો કવિતા રોકલિાની તતપરતા દશા્મવયા પછી દલપતરારરે પાના દીઠ 
ચાર આનાનો પુરસકાર સિીકારરેલો તરે, રંગળદાસ નથુભાઈના રુંબઈ આિિાના વન-
રંત્ણના જિાબરાં દલપતરારરે આિિા-જિાનો ખચ્મ રાગરેલો તરે, રુંબઈના િાલકરે-
શ્વર ખાતરે નર્મદ અનરે દલપતની કવિતાની થયરેલી સપધા્મતરક રજૂઆત નરે ચકાસણી, 
દલપતરારના બાિલા રાટરે તરેરજ તરેરના નારની સકૉલરવશપ સથાપિા રાટરે ભંડોળ 
એકઠુ ંકરિાનો બુવદ્ધિધ્મક સભાના અગ્ણીઓનો વિચાર જાણિારાં આિતાં નર્મદરે 
નારાજી વયકત કરતાં તરે બંધ કરિા વિશરે થયરેલાં લખાણો, અનરે પછી બંનરે કવિઓ 
િચચરે કાવયરચના નરે કાવયચચા્મ વનવરતિરે ચાલરેલી સપધા્મ: એર રોટા ભાગના પ્રસંગો-
રાં નર્મદનો દલપતરાર વિશરેનો પ્રવતભાિ ઈષ્યા્મળુ પ્રવતસપધશી જ રેિો સપટિ દરેખાઈ 
આિરે છરે. આર છતાં વયિિારરાં બંનરે કવિઓ િચચરે રીઠો સંબંધ રહ્ો િતો. દલપ-
તરાર સૂરત ગયરેલા તયારરે  (1863) નર્મદનરે તયાં ભરાયરેલી સભારાં દરેિસભાનું િણ્મન 
કરતી કવિતા ગાઈનરે ‘લાલશંકરસુતની સદા ઈશ્વર પૂરો આશ’ એર આશીિા્મદ 
આપરેલા અનરે પછીનરે િષવે દલપતપુત્ના લનિપ્રસંગરે નર્મદાશંકર િરઘોડારાં અગ્ણી 
થઈનરે ઘૂરરેલા નરે િરેિાઈએ િરવપતાની પાઘડી પણ તરેરનરે જ પિરેરાિરેલી.

નોકરી છોડ્ા પછી નર્મદની આવથ્મક ભીંસ િધતી જતી િતી અનરે બીજી તરફ 
ગ્ંથ ઉપર ગ્ંથ લખિાનો જોસસો પણ િધતો િતો. કદરદાન શ્ીરંત વરત્ો ગ્ંથપ્ર-
કાશન રાટરે તરેનરે આવથ્મક સિાય કરતા. તરેનરે અંગરે કવિનરે કરેટલાક દુ:ખદ અનુભિ 
પણ થયા િતા. રથુરાદાસ લિજીએ ‘વિષયી ગુરુ’ અનરે ‘ગુરુની સતિા’ એ વનબંધો 
છપાિિા રાટરે રૂ. 75 આપિાનું કિરેલું. પછી ડૉ. ભાઉ દાજીએ એની એક િજાર 
નકલ ટાઇપરાં છપાય તરેનું વબલ ભરપાઈ કરિાની સિરેચછાએ તતપરતા બતાિી િતી. 
પણ પુસતક છપાયા પછી બરેરાંથી એકરેએ કાંઈ આપયું નિીં. એ અંગરે કવિ કિરે છરે :

‘િાંચનાર ! એ િરેળા ગરીબ ગ્ંથકારનરે કરેટલી ગભરારણ થાય - રનરે એિા 
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બિુ પ્રસંગ આવયાછ. રેં કરજ કિાડી બીલ ચૂકવયું નરે ચોપડીઓ રંહદર આગળ 
લુટાિી દીધી- એટલી એટલી ચોપડી િંુ ભાડાની નાનકડી ઓરડીરાં રાખું કિાં ? 
રારા બાપ રનરે રથુરદાસનરે નરે ભાઉનરે સતાિિાનું કરેિતા નરે રેં થોડા દિાડા તરેર 
કીધું પણ પછી રેં તરેઓનરે કિરેિું રૂકી દીધું - છએક રહિનરે ભાહટયાઓરાંથી રૂવપયા 
સો (એ રકર બીલની રકરથી ઘણી જ થોડી િતી) આવયા જ રે રેં તંગી અનરે બાપની 
જીદ્ એ બરે કારણથી કબૂલ રાખયા.’

(રા. િ., પૃ. 55)

ભાિનગરના કારભારી ગૌરીશંકર ઓઝાએ રનિર પદ્સંગ્િ સંપાહદત 
કરીનરે છાપિાનું કવિનરે સોંપરેલું. તરે બદલ ખચ્મના રૂ. 3૦૦ આપિાના િતા, પણ 
છપાયા પછી ચોપડીરાંની અશુવદ્ધઓ આગળ કરીનરે પૈસા રોકલિારાં ઓઝાએ 
ઢીલ કરી. એટલરે કવિએ છાપિાનું ખચ્મ ભરી દીધું. પછી રોડરે રોડરે રૂ. 3૦૦ 
આવયા તરે લરેિાની કવિની ઇચછા નિોતી, પણ વપતાના આગ્િથી લરેિા પડરેલા. પછી 
ચોપડીઓ કવિએ રીસરાં ભાિનગર રોકલી આપરેલી. ‘નર્મકોશ’ની છપારણી અંગરે 
તો ભારરે  અવનિપરીક્ા થઈ િતી. તરે અંગરે નર્મદનરે ભાિનગરના વરત્ો સાથરે લાંબો 
પત્વયિિાર ચાલયો િતો. છરેિટરે પોતરે રોટુ ંદરેિું કરીનરે પુસતક છપાિરેલું નરે ગુજરાત-
ની પ્રજાનરે તરે અપ્મણ કયુું િતું.

નર્મદાશંકરની સુધારાપ્રિૃવતિનો યશ:કાળ 186૦થી 1865નો  તરે દરવરધયાન 
રિારાજ લાઇબલ કરેસના કારણરૂપ બનરેલો જદુનાથ રિારાજ સાથરેનો પ્રસંગ, ગુ-
જરાતનું પ્રથર પુનલ્મનિ - હદિાળીનું ગણપત સાથરેનું, રિીપતરારનું વિલાયતગરન 
અનરે તયાંથી પુનરાગરન, જાવતભરેદ તોડિાના પ્રયતનો િગરેરરે  ઘટનાઓ બની િતી. 
તરેરાં રિારાજ જદુનાથ સાથરે વિધિાવિિાિ અંગરે શાસ્ત્રચચા્મ કરિા નર્મદ એકલો 
ગયરેલો તરે તરેની હિંરત અનરે વનષ્ઠા દશા્મિતો અપૂિ્મ બનાિ િતો. આ કસોટીએ 
ચડતાં નર્મદનો તરેના સુધારક સાથીઓ વિશરેનો ર્ર ભાંગી ગયો. તયારથી પોતરે 
લીધરેલો ઉચછરેદક સુધારાનો રાગ્મ ભૂલભરરેલો છરે એની પ્રતીવત ધીરરે ધીરરે થતી રિી, 
જ રે છરેિટરે તરેના વિચારપહરિત્મનરાં પહરણરી. ઉતિરકાળની એ િકીકત નર્મદરે આતર-
કથારાં ઉતારી િોત તો તરેના આતરવનરીક્ણ અનરે રનોરંથનની તીવ્ર અનુભૂવતની 
ક્ણોનું વચત્ જોિા રળત.

આ બધો િખત તરેનું સાહિતયસજ ્મનનું કાય્મ પણ ધરધોકાર ચાલતું િતું. 
‘નર્મકવિતા’, ‘નર્મગદ્’, ‘અલંકારપ્રિરેશ’, ‘રસપ્રિરેશ’, ‘વપંગળપ્રિરેશ’, ‘નર્મકોશ’નો 
પ્રથર ભાગ િગરેરરે  ગ્ંથો પ્રગટ થઈ રહ્ા િતા. સાથરે સાથરે નર્મગીતગાયકરંડળીએ 
(જ રેરાં રોટા ભાગના પારસી િતા) નર્મદનાં કાવયો ગાિાનો કાય્મક્ર રાખરેલો તરે 
વનષ્ફળ ગયાનો ઉલ્લરેખ આતરિૃતિાંતરાં છરે. તરેનરે દયારારનાં કાવયોની િસતપ્રત અનરે 
કવિની છબી તથા જીિનિકીકત એકત્ કરિા રાટરે િડોદરા, ડભોઈ, અનરે ચાણોદ-
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-કરનાળીનો પ્રિાસ કયયો િતો. િસતવલવખત તરેરજ રુહદ્રત પુસતકોની યાદી રરેળિિા 
તરે અરદાિાદ સુધી આિરેલો અનરે તયાં ભાષણ પણ કરરેલું. 1865ના સપટરેમબરની 
1૦રી તારીખરે નર્મદરે પોતાના બરે વરત્ો વગરધરલાલ દયાળદાસ અનરે નગીનદાસ તુ-
ળસીદાસની સાથરે સર ઍલરેકઝાનડર ગ્ાનટની રુલાકાત લીધરેલી. તરેરની સરક્ એક 
ૠતુિણ્મનની શૃંગારરવસક કવિતા નર્મદરે િાંચરેલી. તરે સાંભળીનરે સર ઍલરેકઝાનડર 
ગ્ાનટ ખુશ થયરેલા નરે કવિનરે કિરેલું કરે ‘તરેનો અંગ્રેજી તરજુરો  કરીનરે આપજો તરે િંુ 
રારા વરત્ ઇંગલરેનડના રાજકવિ ટરેનીસનનરે રોકલાિીશ.’ નર્મદ આ બાબત નોંધરે છરે 
કરે ‘જ રે ખૂબી રનરે ગુજરાતીરાં લાગરે છરે તરેિી રીતનું અંગ્રેજી થયું નથી રાટરે એ રેં 
િજી રોકલયું નથી.’ (રા. િ. પૃ. 9૦).

નર્મદ રોરૅવનટક પ્રકૃવતનો રોજીલો કવિ િતો. જુિાનીરાં તરેનરે અનરેક સ્ત્રીઓ 
સાથરે પ્રસંગ પડ્ા િતા. લનિજીિન અનરે પ્રરેરપ્રસંગો વિશરે ફોડ પાડીનરે સપટિ િાત 
તરેણરે ‘રારી િકીકત’રાં કરી નથી. પરંતુ કરેટલાક રોઘર ઉલ્લરેખો નરે ટૂકંા વનદવેશો 
ઘણં સૂચિી જાય છરે. તરેના કરેટલાક ઉલ્લરેખો જોઈએ :

(1) 1851રાં એ કિરે છરે : ‘બાપ રુંબઈ, રોજગાર નિીં. એકલો પડી 
ગયો તરેથી રન દલગીરીરાં ફટકરેલ થઈ ગયું નરે તરેરાં રારી રા 
સંબંધી પાછા ખયાલો થિા રાંડ્ા. એિારાં એક કુળિંતી ડાિી 
સ્ત્રીનો સિિાસ થયો તરેથી રારૂં સરાધાન થયું.’ 

(રા. િ., પૃ. 35)

(2) પ્રથર પતનીના રૃતયુ બાદ, 185રના ઑગસટરાં કરરેલી આ નોંધ  
જુઓ : ‘િંુ ઘરરાં રાતરે 9-1૦ િાગતરે આિતો નરે પરેલીનરે ઘરરાં 
એકલું બરેસી રિરેિું પડતું - એના ઘરનાં બૈરાં એનરે રારરે  વિશરે આડુ ં
આડુ ંસરજાિતાં તરે રનરાં રાખતી પણ રનરે કંઈ જ જણાિતી નિીં.’

(રા. િ., પૃ., 38)

(3) સુરતના રોિવનદ્રાકળ (1851-1854) વિશરે કવિ કિરે છરે : ‘િંુ ભાંગ 
પીતો, પાક ખાતો (બીજી જાતનો કંઈ પણ કરેફ કરતો નિીં) અનરે 
બૈરાંઓરાં મિાલતો, એકાનતરાં િંુ નાર રરેળિિાના (પૈસા રરેળિિાના 
નિીં) અનરે પ્રરેરસંબંધી વિચારો કરતો.’ 

(રા. િ., પૃ. 39)

(4) 1854ની નોંધ : ‘સુરતથી રુંબઈ ગયા પછી એકાદ રહિનો સુરતરાં 
ખાધરેલા પાકની ગરરીથી (રુંબઈરાં કરેફ કરિો તદ્ન રૂકી દીધો 
િતો) અનરે સ્ત્રી િનાનો િતો તરેથી િંુ શરીરરે  િરેરાન રહ્ો િતો.’ 

(રા. િ., પૃ. 41)
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(5) ડાિીગૌરી સાથરે લનિ કયા્મ બાદ બરે િષવે ભાિનગરની રુલાકાત 
લીધરેલી (1858) તરે િખતરે કરરેલી રોજનું િણ્મન કાવયરય છરે :

‘રાતરે િંુ રારા એક નાતીલા સનરેિી સાથરે શિરેર બિાર એક રુસલરાન 
િરેશયાનું ગાણં સાંભળિા ગયો િતો... એ િરેળા તરે બાઈની સુરતની કુદરત 
ઉપર િંુ રોહિત થયો િતો-પાસરે રૂકરેલા બરે દીિાની ઝાંખી જોત, પરેલીનો 
ગોરો ચિરેરો, છૂટા બાલ, સતાર ઉપર રરી રિરેલી આંગળી, ડાબા પગનો 
તાલનો ઠરેકો, રસતીથી કરર ઉપરના આખા શરીરના ભાગનું ઝોકિું નરે પાછુ ં
ટટ્ટાર થિું, ગોરા કપાળ ઉપર પરસરેિાનાં ઝીણાં બુંદો અનરે આંખ ઉપર 
રસતીથી થતી લિરેજતનો ભાર. એ સઘળાંનું વચત્ િજી રારી આંખ આગળ 
રરી રહ્ું છરે - એ પ્રસંગનું સરરણ રાખિાનરે રેં રારા ૠતુિણ્મનરાં બરે લીટી 
લખીછ છૂટરે વનરાળરે પગતાલ રારી, િાથરે િગાડી ન વસતાર રારી.’

    (રા. િ., પૃ. 58-59)

(6) 1861ના ‘અપરરેલની શરૂઆતરાં રારરે  બરે કુળિંતી સ્ત્રી સાથરે સંબંધ 
બંધાયો.’ 

(રા. િ., પૃ. 76)

(7) 1862ના ‘રરે રહિનાથી રેં પ્રીવતવિયોગનાં દુ:ખથી હરબાિા રાંડ્ું 
નરે એ દુ:ખરાં ઘણીએક કવિતા કરી.’ 

(રા. િ., પૃ. 77)

(8) આ ઉપરાંત કવિએ 187૦રાં સૂરતના એક પ્રવતવષ્ઠત નાગર 
કુટુબંની વિધિા નર્મદાગોરી સાથરે ખાનગીરાં લનિ કયા્મનો ઉલ્લરેખ 
‘ઉતિર નર્મદચહરત્’રાં (પૃ. 72) છરે. તરેનો પુત્ તરે જયશંકર.

(9) એ પિરેલાં (1865) સવિતાગૌરી નારની તરેરની જ જ્ઞાવતની વિધિાનરે 
પોતાની પડોશરાં ઘર લઈ આપીનરે કવિએ આશ્ય આપરેલો એર 
નિલરારરે ‘કવિજીિન’રાં કહ્ું છરે.

આર, ત્ણ પતનીઓ, એક ઉપપતની અનરે બરે (કરે ત્ણ) લનિબાહ્ સંબંધો 
એર છ કરે સાત સ્ત્રીઓ સાથરે નર્મદાશંકરનરે સનરેિસંબંધ બંધાયો િતો. તરેરાંના 
અરુક સંબંધ ‘પલરેટોવનક’ િતા એર રાનીએ નરે વિધિા પ્રતયરેની સિાનુભૂ-
વતથી પ્રરેરાઈનરે સુધારો કરિા રાટરે તરેરનરે અરુક પગલું ભરિું પડ્ું િતું એ 
પણ સિીકારીએ, છતાં ઉપરના ઉદગારો તરેર જ કવિતા અનરે કવિતાનરે અંગરે 
તરેરણરે લખરેલી પાદટીપો કવિનો વિલાસી સિભાિ પ્રગટ કયા્મ વિના રિરે છરે ?

નર્મદાગૌરી સાથરે લનિ કરતાં પિરેલાં નર્મદાશંકરરે  ડાિીગૌરીની સંરવત લરેિાની 
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ચરેટિા કરરેલી તરે બાબત દંપતી િચચરે ચાલરેલો સંિાદ તા. 9 સપટરેમબર, 187૦ની 
નોંધરાં રૂકરેલો છરે. તરેરાં કવિ ડાિીગૌરીનરે ત્ણ વિકલપો સૂચિરે છરે: (1) સિતંત્, જુદા 
રકાનરાં ડાિીગૌરી રિરે નરે પોતરે તરેનરે રહિનરે 5-7 રૂવપયા રોકલરે. (2) કોઈના આશ્-
યરાં ડાિીગૌરી રિરે નરે પોતરે તરેનરે 5-7 રૂવપયા રહિનરે રોકલરે, પછીથી તરે રકર િધારરે . 
(3) ‘રારાં ખુંદ્ાં ખરિાં નરે દુ:ખ પારતાં પણ રારી સાથરે જ રિરેિું’. ડાિીગૌરી 
‘ખુંદ્ાં ખરિાં’નો વિકલપ સિીકારરે  છરે. આ સંિાદરાં નર્મદાશંકરની સિારીપણં દશા્મ-
િતી જોિુકરી અનરે ડાિીગૌરીની ઉદાર સિાપ્મણ બુવદ્ધ જોિા રળરે છરે. બીજી અનરેક 
બાબતોરાં પોતાના જરાનાથી આગળ રિરેલો નર્મદ આ હકસસારાં જરાનાથી ઊંચરે 
જઈ શકયો નથી  એર લાગરે છરે. તરેનો ઘરસંસાર સુખી િતો તરેનું શ્રેય પવતના 
આદશ્મ સાથરે અદભુત અદ્તૈ સાધી બતાિનાર તપવસિની ડાિીગૌરીનરે જાય છરે.

‘િંુ તરારા શિરેરરાં એક કયારરેકટર છુ.ં’ એર નંદશંકરનરે ગુસસારાં લખનાર 
નર્મદ સૂરતના જ નિીં, સરગ્ ગુજરાતના અિા્મચીન પટ પર વિવશટિ પ્રવતભાયુકત 
વયવકત-કૅરરેકટર - તરીકરે વબરાજ રે છરે. તરે રંગીલો િતો એટલો જ ટરેકીલો નરે સાચુકલા 
સિભાિનો સાિસી િતો. તરે રિરેહફલ અનરે જ્યાફતનો શોખીન િતો. કદરદાનીરાં 
ઉદાર અનરે ખચ્મ કરિારાં ઉડાઉ િતો. (દરરોજનો એક રૂવપયો તો પાન-સોપારી-
રાં ખચા્મઈ જતો. તરેનરે રદ્પાનનો છોછ નિોતો). કળાકારો અનરે વનવષ્કંચનોનો તરે 
આશ્યદાતા િતો. સાહિતયના ઉતકષ્મ રાટરે તરે હદનરાત પુષ્કળ શ્ર કરતો. ગ્ંથ-
લરેખન અનરે પ્રકાશનના કાર રાટરે ઘરેર કાયા્મલય ચલાિતો. કરસનદાસ રાધિદાસ 
જ રેિા વરત્ોએ તરેનરે િજારો રૂવપયાની રદદ કરરેલી. છતાં તરેનો િાથ િંરરેશાં ભીડરાં 
જ રિરેતો. ચાર આનાના દૂધપૌંઆ ખાઈનરે હદિસ કાઢિાનો િખત આવયો તયારરે  ‘એ 
પણ એક રંગ છરે’ એર કિીનરે આફતનરે િસી કાઢી છરે, પછી તરત જ એક િજાર 
રૂવપયાની અણધારી રદદ રળરે તયારરે  તરેરાંથી ગરીબ બ્રાહ્મણનરે રદદ રાટરે કબૂલરેલા 
સો રૂવપયા નરભરેરાર પાસરે જુદા કઢાિરે છરે. ચોિીસ િષવે ટરેક છોડીનરે નોકરી સિીકા-
રિી પડી તરે એનરે રાટરે આઘાતજનક ઘટના િતી. ગુજરાત અનરે ગુજરાતી ભાષા 
પ્રતયરે એનરે અનનય પ્રરેર િતો. નર્મદનું જીિન એ રીતરે િીર, શૃંગાર અનરે કરુણની 
વરલાિટિાળા અનરેકવિધ સંઘષયોથી ભરપૂર િતું.

નર્મદના જીિનની િાસતવિક છબી ઝીલતી આ આતરકથા તરેના િરેદનાશીલ 
રાનસ અનરે પ્રયોગશીલ સાહિતયનરે સરજિાના સાધનરૂપ દસતાિરેજ છરે. પોતાની 
અંગત અનરે જાિરેર પ્રિૃવતિઓના ગુણદોષનું વનરીક્ણ કરિાની તક એનરે આ િકી-
કતના વનરૂપણ વનવરતિરે રળી િતી. સંરક્ક સુધારા ભણી િળિારાં પણ તરેનરે 
1866રાં લખરેલી ‘રારી િકીકત’ પ્રરેરણારૂપ બની િોય એિો સંભિ છરે. વિગતોની 
ચોકસાઈ અનરે પ્રરાણભૂતતા રાટરેનો તરેનો આગ્િ અનુગારી આતરચહરત્કારો 
રાટરે ધડો લરેિા જ રેિો છરે. કાળક્રરે પ્રથર લખાઈ િોિા છતાં ‘રારી િકીકત’નું પ્ર-
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કાશન ભલરે પ્રથર આતરકથા તરીકરે ન થયું િોય પણ પૂરી વનષ્ઠા, ગંભીરતા અનરે 
ચોકસાઈપૂિ્મક સતયનરે િળગી રિરેિાના પુરુષાથ્મની દૃવટિએ તરેનો લરેખક રવણલાલ 
અનરે ગાંધીજીનો સરથ્મ પુરોગારી છરે. રવણલાલની રાફક નર્મદ પણ સુરુવચનો ભંગ 
થિા દઈનરે પણ પોતાનરે સાચું લાગયું િોય તરે કિરે છરે. સુરુવચનો ભંગ કયા્મ વિના 
સતય-ઉચચારણ કરિાની જ રે કુશળતા ગાંધીજીની સંયરશીલ લરેવખનીરાં છરે તરે નથી 
નર્મદરાં કરે નથી રવણલાલરાં. વયવકતતિનું યથાથ્મ પ્રવતવબંબ ઝીલરે તરેિી પારદશ્મકતા 
ત્ણરેના આતરકથનરાં છરે.

રવણલાલ અનરે ગાંધીજીની રાફક નર્મદરે પણ આતરકથારાં પોતાની જાિરેર 
કારહકદશીનો પૂિ્મખંડ સળંગ િરેિાલ રૂપરે વનરૂપયો છરે. જોકરે તરેણરે એ લખાણનરે ‘નોટ’ 
કહ્ું છરે. પરંતુ તરેરાં નર્મદની તળપદી અનરે બવલષ્ઠ કથનરીવતની ભાત ઉપસયા વિના 
રિરેતી નથી. નર્મદનાં લખાણોરાં ‘િોલરેહદિ’ ‘ગરેટકી’ નરે ‘િૂસ િૂસની છીછલ્લી’ 
જ રેિા પ્રયોગો ધયાન ખેંચરે છરે. ઉપરાંત બીજા નરૂના જોઈએ.

(1) ‘નથી િંુ પંહડત, નથી િંુ જોગટો, નથી િંુ ધરરગુરુ, નથી શ્ીરંત 
ધોતાળા ઇતયાહદ.                                 (રા. િ., પૃ. 1)

(2) ‘એણરે એક પ્રસંગ વસિાયરે કોઈ િખત ઝાંસો સરખો કીધો નથી-
બરેઠી બાંધણીનો બોધ કયાું કીધોછ.’                (રા.િ., પૃ.18)

(3) ‘રારી કાકી કંઈ બબડતી િતી તરે સાંભળીનરે, રારી રાએ િચ્મસરાં 
રનરે ઘરરાં લઈ જઈ સારી પરેઠરે બઝોડ્ો િતો.’  (રા. િ., પૃ. 2૦)

(4) ‘પરેલાઓએ ભાંજફોડ ધુરખળ રચાિી રુકયુંછ.’
 (રા. િ., પૃ. 24)

(5) ‘પછી જરા આિો કરી, પાનબાન ખાઈ, લુગડાંબુગડાં પિરેરી સિાડરે 
દશ િાગરે વનશાળરે જતો.’                 (રા. િ., પૃ. 29)

આ પ્રકારની ઉવકતઓરાં િાતચીતની છટા, સૂરતી બોલીનો તળપદો ઠોક 
અનરે એની પાછળ ડોહકયાં કરતી બોલનારની વનખાલસતા જોિા રળશરે. નર્મદ 
પંહડત નિોતો - અથિા કિો કરે કવિની જ રેર પંહડત તરીકરેની સભાનતા તરેનારાં 
નિોતી - તરેનાથી ગુજરાતી ગદ્નરે ઘણો લાભ થયો છરે. ગદ્ની પ્રાથવરક બાંધણી 
િખતરે જ તળપદી ભાષાભંવગઓનો પુષ્કળ ઉપયોગ કરિાનું તરેનરે સૂઝયું એ રોટી 
િાત નથી. તરેની નજર આગળ અંગ્રેજી ગદ્નો નરૂનો િતો. પણ ઉચચારની છટા, 
આરોિ-અિરોિ અનરે િાકયની સરતોલ રચનાથી ઊભો થતો લય નરે પ્રસાદ 
નર્મદ વશટિ ભાષાની સાથરે િાતચીતનાં લયછટાહદનરે ઉપસાિતી તળપદી ભાષાનો 
વિપુલ ઉપયોગ કરીનરે વસદ્ધ કરી શકરે છરે તરે એની ખૂબી છરે. ગુજરાતી ગદ્ના વપતા 
તરીકરે તરેનું આ રોટુ ંપ્રદાન છરે. ‘નર્મગદ્’રાં તરેનો ખરો િૈભિ જોિા રળરે છરે. ‘રારી 
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િકીકત’રાં તરેની ઝલક જોિા રળરે છરે. ગુજરાતી ગદ્કારોરાં નર્મદ પછી તરેનરેય 
ભુલાિી દરે એટલો તળપદી ભાષાનો વિપુલ પ્રયોગ સિારી આનંદરે કયયો છરે, પણ 
તરે સભાનપણરે થયરેલો િોઈ કૃવત્ર અનરે એકથી અવધક બોલીઓના ખીચડા જ રેિો 
લાગરે છરે. નર્મદરે િતન સૂરતની જ તળપદી બોલીનો પ્રયોગ કયયો છરે. નર્મદના જ રેિો 
જ અદ્લ કથનનો તળપદો ઠોક બીજા એક સૂરતી લરેખક ચનદ્રિદન રિરેતારાં છરે. 
‘ઠોંડાબોટ’, ‘ચલ્લી’, ‘ગરેટકી’,‘એભક’ નરે ‘િોલરેહદલ’ જ રેિા રૂઢ શબદપ્રયોગો તો 
ઠીક, પણ અવભવયવકતની છટા દશા્મિતો િાકયોનો િળોટ અનરે વચત્ાતરકતારાં બરે 
િચચરે કરેટલીક િાર ઘણં સામય દરેખાય છરે, તરે એટલરે સુધી કરે ઉપરનાં પાંચરે અિતરણો 
ચનદ્રિદનનરે નારરે ચડાિીનરે ‘રારી િકીકત’નરે બદલરે ‘ગઠહરયાં’નો િિાલો આપીએ 
તોપણ ભાગયરે જ કોઈનરે તરેના કતૃ્મતિ વિશરે શંકા જાય. પ્રકૃવત, વયવકતતિ અનરે 
ગદ્શૈલીની દૃવટિએ આ બરે લરેખકોનો તુલનાતરક અભયાસ વિગતરે કરિા જ રેિો છરે.

ગુજરાતી લરેખક રાટરે કિરેિાય છરે કરે તરેના જીિનરાં જનમયો, ભણયો, પરણયો, 
જોયું, જાણયું, િાંચયું, લખયું નરે ગુજરી ગયો – એથી વિશરેષ, કશી રોરાંચકારી 
િકીકત ભાગયરે જ જોિા રળશરે. આ આક્રેપરાં તથય િો યા ન િો; પણ ગુજરાતરાં 
નર્મદ, રવણલાલ, બાળાશંકર, કલાપી, રરેઘાણી અનરે ચનદ્રિદન જ રેિા થોડાક લરેખકો 
તો અિશય એિા નીકળરે જ રેરની જીિનકથા કોઈક વલટન સટ્રરેચી, આનદ્ર રોિાું કરે 
ઇરવિંગ સટોન જ રેિા ચહરત્કારનરે આકષવે. જીિન અનરે કિનના રૂલયાંકનરાં ચહરત્-
ની ઇવતશ્ી આિતી તરે જરાનો િિરે ઓસરતો લાગરે છરે. વયવકતરાં ધબકતું રાનિ-
તતિ – તરેની સફળતાની સાથોસાથ તરેની નબળાઈઓ નરે વનષ્ફળતાની ચાડી ખાતું, 
જ રેિું િોય તરેિું રાનિતતિ આજ રે ચહરત્રાં સાચા રસનો વિષય બનરે છરે. નર્મદનાં 
ત્ણરેક સારાં ચહરત્ો આજ સુધીરાં લખાયાં છરે. પણ બધાં એના સાહિવતયક પુરુષાથ્મ 
અનરે રૂલયાંકનનરે જ એક યા બીજી રીતરે તાકરે છરે. નર્મદની દૃવટિ સાહિતય, સરાજ, 
રાજકારણ, ધર્મ અનરે રાનિસંસકૃવતના ત્ણરે કળરાં ઘૂરી િળિા તતપર િતી. તરેણરે 
ફાળ રોટી ભરી, પણ એટલું પામયો નિીં; પરંતુ  તરેનરે પહરણારરે તરેના અંગત અનરે 
જાિરેર જીિનરાં કરેટકરેટલા અિનિીન રંગ પ્રગટ્યા  એ સિ્મ રંગનરે તાદૃશ કરી 
આપતું, રાનિીય સુગંધથી તરબતર એિું વયવકત અનરે યુગંધર નર્મદનું વિસતૃત 
ચહરત્ અિતરિાનું બાકી છરે.

આ સાધ્મ શતાબદી રિોતસિ વનવરતિરે એ બની શકશરે ?

(‘અવભજ્ઞાન’રાંથી)

²



11
ડોલનશૈલીનું સાથ્જક્ય

ઈ. સ. 19૦5ની સાલનો ગુજ ્મર સાહિતયદરેશરે સૌથી રિાન બનાિ તરે ગુજરાતી 
સાહિતય પહરષદની સથાપનાનો નહિ, પણ ગુજ ્મર પ્રજાના વચદાકાશરાં તયારથી 
લગભગ અધશી સદી પય્મનત એકધારંુ ‘પ્રફુલ્લ અરીિષ્મણ’ કરનાર ‘ચંદ્રરાજ’ કવિિર 
નિાનાલાલના ઉદયનો છરે. ઈ. સ. 1898રાં રચાયરેલી કવિની પ્રથરપિરેલી રચના 
‘િસંતોતસિ’ તયારરે -તરેરના પ્રથર રચાયરેલા કાવયસંગ્િ ‘કરેટલાંક કાવયો-1’ પછી બરે 
િષવે–પ્રગટ થઈ, અનરે સાહિતયરવસક જનતાએ કવિશ્ી નિાનાલાલના વયવકતતિની 
અપ્રવતર છાપ ધારણ કરતી ડોલનશૈલીનો આસિાદ પણ તયારરે  જ પિરેલો ચાખયો. 
પછી તો કવિનો પ્રવતભાધોધ એક તરફ ઉતકૃટિ ભાિાિરેશિાળા, સુંદર, લયિાિી 
રાસો અનરે છદંોબદ્ધ કાવયોરાં, તો બીજી તરફ એકધારા ઉન્નત િકતવયનરે ધારણ 
કરતી અછાંદસ કાવયકૃવતઓ અનરે નાટ્યરચનાઓરાં તરેરના અિસાન પય્મનત 
વઝલાતો રહ્ો. ‘બ્રહ્મદીક્ા’, ‘ગુરુદરેિનરે’, ‘સૌરાટિ ્રનો સાધુ’, ‘ગુજરાતનો તપસિી’, 
‘રાજિીર’, ‘નિયૌિના’ અનરે ‘સૌભાગયિતી’ જ રેિી ઉતિર કાવયરચનાઓએ અનરે 
ગુજરાતી નાટ્યસાહિતયરાં નિી જ ભાત પાડતી ‘ઇનદુકુરાર’ અનરે ‘જયા-જયંત’ જ રેિી 
નાટ્યકૃવતઓએ ડોલનશૈલીનરે ગુજરાતી સાહિતયરાં વચરપ્રવતવષ્ઠત સથાન અપાવયું છરે.

કવિના આ વિચક્ણ શૈલીપ્રયોગ વિશરે આજ સુધીરાં પરસપર વભન્ન ગણાય 
તરેિા અનરેક અવભપ્રાયો ઉચચારાઈ ગયા છરે. કોઈએ ડોલનશૈલીનરે રાગબદ્ધ ગદ્ 
ગણી છરે, તો કોઈએ તરેનરે ગદ્ અનરે પદ્ના સીરાડા ભૂંસિા રથતી ભાિ અનરે 
છટાિાળી શૈલી કિી છરે. કોઈએ તરેની ઉચચ ભાિકક્ા (pitch) અનરે ઉદાતિ વિ-
ચારશ્રેણીથી અંજાઈ જઈનરે તરેની સરખારણી, ઈ. સ. 8૦૦-9૦૦ની આસપાસના 
પ્રાચીન અંગ્રેજી કાવય ‘બીઓ િૂલફ’ની એવપક-શૈલી જોડરે કરી છરે, તો કોઈએ િળી 
તરેનરે વરલટનના ‘પરેરરેડાઈઝ લૉસટ’ રિાકાવયના રિાછદં સાથરે સરખાિી છરે. એક 
કાગળના ટકુડા ઉપર લાંબી ગદ્ પંવકતઓ લખીનરે તરેના યથરેચછ નાના-રોટા ટકુડા 
કરીનરે ગોઠિીએ, એટલરે ડોલનશૈલીરાં લખાણ થઈ ગયું, એર અવભપ્રાય આપીનરે 
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આ શૈલીનરે શુષ્ક ગદ્ની પ્રાકૃત કોહટએ ઉતારી પાડિાનો પ્રયાસ પણ થયો છરે !

આ બધા રતોનરે પૃથક્ પૃથક્ લઈનરે દરરેકનો રહદયો આપિાનો અિીં ઉદ્ રેશ 
નથી; પરંતુ તરેરનરે વિશરે સંક્રેપરાં એટલું કિી શકય કરે આ અવનયવરત ડોલનિાળી 
શબદાિવલનરે આપણા અક્રરરેળ છદં જ રેિા લઘુગુરુના રાપિાળી ‘બીઓ િૂલફ’ની 
પંવકતઓ જોડરે, અગર તો વરલટનની પાંચ શ્ુવતઓિાળી (Iambic Pentameter) 
‘બલેંક િસ્મ’ જોડરે સરખાિિી અયુકત છરે; બીજી તરફ એનરે સાધારણ ગદ્ની શુષ્ક 
જડ વસથવતએ ઉતારી પાડીનરે, અગર તો સિછદંી રચના તરીકરે ગણાિીનરે તરેની 
અિિરેલના કરિી તરે પણ અનયાયય છરે. િસતુત:, સાહિતયની દુવનયા તરેનરે અપદ્ાગદ્ 
તરીકરે ઓળખરે છરે તરેરાં જ એની વસવદ્ધ અનરે રયા્મદાનું સૂચન થઈ જાય છરે. તરે અપદ્ 
છરે, કારણ કરે વપંગળનો કોઈ પણ વનયર તરેનરે સિીકાય્મ નથી, તરે અગદ્ છરે, કરેર કરે 
સાધારણ કોહટના ગદ્ કરતાં તરે અનરેકધા ઉચચ છરે. પોતરે ‘કાવયદરેિનંુ કલરેિરવિધાન 
રીટર નહિ, રીધર છરે - છદં નહિ, ડોલન છરે’ એર શ્દ્ધાપૂિ્મક રાનતા િોિાથી 
કવિએ આ શૈલીનરે ડોલનશૈલી કિી છરે. ડોલનનરે પોતાની કાવયબાનીરાં વસદ્ધ કયુું 
એટલરે પતયું, એિો એરનો દૃઢ આગ્િ િતો, એટલરે કવિતા રાટરે છદંની અવનિાય્મ 
જરૂર તરેરણરે સિીકારી નહિ, અનરે ઉપરાઉપરી અછાંદસ રચનાઓ આપિા રાંડી. 

પણ આથી રખરે કોઈ એર રાનરે કરે ડોલનશૈલી એ નિાનાલાલરે સિીકારરેલું  
વનબ્મળનું િવથયાર િતું. છદંોબદ્ધ કાવયો લખિાની અશવકતરાંથી અછાંદસ 
રચનાઓ તરફ કવિ િળ્ા નથી તરે એરની ‘કરેટલાંક કાવયો’રાંની સંખયાબંધ છદંો-
બદ્ધ કાવયકૃવતઓ, ‘વચત્દશ્મનો’રાંની ‘કુલયોવગની’, ‘તાજરિરેલ’ અનરે ‘વપતૃતપ્મણ’ 
જ રેિી એ જ પ્રકારની ઉતકૃટિ રચનાઓ અનરે ગીતા તથા ઉપવનષદના સરશ્ોકી 
અનુિાદો સરથ્મપણરે બતાિી આપરે છરે.

ખરી રીતરે ડોલનશૈલીના પ્રયોગ પાછળ કવિનો રુખય ઉદ્ રેશ પોતાના ભવય-
સુંદર કલપનાિૈભિનરે યથાથ્મ રીતરે ઝીલરે તરેિો સરથ્મ સતતિાિી રિાછદં શોધિાનો 
િતો. તરેરણરે િાણીના ડોલનનરે કવિતાસુંદરીની કુદરતી શરીરશોભા કિી, પણ 
તરેના વનવશ્ત કરે વનયવરત રાપની આિશયકતા સિીકારી નહિ. ‘પાણીના નાનારોટા 
પ્રતયરેક રોજાંની થોડીઘણી કલાઓ-phase થાય છરે, તરેર અનતરના ઊવર્મની કલાઓ 
થાય છરે’ એર કિીનરે કવિ અણસરખા રાપિાળી પંવકતઓરાં િિરેતી આ શૈલીના 
અવનયવરત ડોલન વિશરે ખુલાસો કરરે  છરે. છદંનાં બંધનોનરે ફગાિી દરેનારી ડોલનશૈલી 
રિાછદં બની શકી નિીં - એ તો કવિએ પોતરે પણ કબૂલયું છરે-તરેર છતાં એ શૈલીએ 
નિાનાલાલનરે રિાકાવયની રચના રાટરે અગતયનું િાિન પૂરંુ પાડ્ું છરે એ ભૂલિું ન 
જોઈએ. ‘રિાભારત’ના રૂળ િસતુનરે નિીન કલપનાતરેજ રે રઢીનરે તરેરણરે કરરેલો રિા-
કાવયનો પ્રયોગ ‘કુરુક્રેત્’ આ િાતની સાક્ી પૂરરે  છરે.

કવિતાના બાહ્ સિરૂપ કરે આકારનો વિચાર કરતાં ડોલનશૈલીરાં ઊતરરેલી 
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સિ્મ કૃવતઓ અપદ્ છરે જ તરે ઉપર જોયું. પણ જ રેર સઘળી પદ્કૃવતઓ કવિતા 
િોતી નથી,  તરેર સઘળી અપદ્ રચનાઓ કવિતા ન િોય તરેિો પણ કોઈ વનયર 
નથી. નિાનાલાલની ડોલનશૈલી વપંગળના વનયરનરે અનુસરતી નથી, છતાં કાવયના 
અંતસતતિ રસનરે ઉતકૃટિ પ્રરાણરાં ધારણ કરરે  છરે. કવિની અપદ્ાગદ્ રચનાઓનરે 
રમરટની કાવય વયાખયા57 લાગુ પાડો કરે દંહડન્ની58, વિશ્વનાથની59 લાગુ પાડો કરે 
જગન્નાથની60, િારનની61 કરે આનંદિધ્મનની62, એહરસટોટલની63 કરે િરઝ્મિથ્મની64, 
કોલહરજની65 કરે રરેથયુ આનયોલડની66 - કવિતાની કોઈ પણ વયાખયાનરે એ કૃવતઓ 
અિશય સંતોષશરે; એટલું જ નહિ, કરેટલાંક કાવયો તો તરે તરે વયાખયાઓના ઉતિર 
દૃટિાંતરૂપ બની રિરેશરે. રસ અનરે અથ્મયુકત પદાિવલ, ધિવન, રીવત, કલપનાનો 
સંભાર, અલંકારસરૃવદ્ધ, ઊવર્મનો સંિરેગ, જીિનની સરીક્ા: એર િરકોઈ ધોરણરે 
‘િસંતોતસિ’, ‘બ્રહ્મદીક્ા’, ‘ગુરુદરેિનરે’, ‘નિયૌિના’ અનરે ‘ગુજરાતનો તપસિી’ 
જ રેિાં કાવયો ઉતિર કવિતાના નરૂના પૂરા પાડરે તરેર છરે.

ભાિ, વિચાર કરે િકતવયનરે ઉવચત છદંની પસંદગી િરકોઈ વસદ્ધિસત કવિ 
કરતો જ િોય છરે. પ્રરેર અનરે ભવકતના કોરળ તરેર જ ધીરગંભીર ભાિની વિવિધ 
વસથવતઓનરે નિાનાલાલરે પોતરે જ કરેિી સરથ્મ રીતરે અનશુદ્ધ િૃતિરચનારાં અનરે રધુર 
લયિાિી રાસના ઢાળરાં િિરેતી કરી છરે! પણ સાથરે એકધારા ભવય અનરે ઉન્નત 
િકતવયનરે રાટરે કયો છદં અનુકૂળ ? - એિો પ્રશ્ન આ પ્રવતભાિંત કવિના રનરાં 
ઘોળાયા કરરે  છરે. છદંોબદ્ધ કાવયોરાં પ્રતયરેક ચરણની અંદર લય ધીરરે ધીરરે િૃવદ્ધ 
પારતો પારતો પરાષ્ઠાએ પિોંચરે છરે, અનરે પછી તરેનો અિરોિ શરૂ થાય છરે, તરેનરે 
લીધરે કાવયરાં વિષયિણ્મન કરે િસતુકથનની એકધારી ઉન્નત ભાિકક્ા સચિાઈ 
શકતી નથી તરેની વિરાસણ થાય છરે. ઘણા પ્રયતનનરે અંતરે તરેનું રંગદશશી (romantic) 
રાનસ ડોલનશૈલીનો પ્રગલભ પ્રયોગ કરિા પ્રરેરાય છરે. તરે ડોલનશૈલીરાં સતતિાિી 

57. तददोषौ शबद्वथयो सगयुणौ अनलंकृती पयुनिःक््वकप । (રોટા દોષ વિનાના, ગુણયુકત, અનરે કિવચત્ 
સપટિ અલંકારરહિત શબદ અનરે અથ્મ તરે કાવય.)
58. शरीरं त्वरत् इष््वथयावर्रनच्छन््व पद्वरली । (ચરતકારજનક અથ્મવિવશટિ પદસરૂિ તરે કાવય.)
59. र्वकर्ं रस्वतमिं ि्ववर्म् (રસયુકત િાકય તરે કાવય.)
60. रमणीर््वथयाप्रकतप्वदििः शबदिः ि्ववर्म् (ચરતકાહરક અથ્મ પ્રવતપાદન કરનાર શબદ તરે કાવય.)
61..रीकतिः आतम्व ि्ववर्सर् । (રીવત-ગુણવિવશટિ પદરચના-કાવયનો આતરા છરે.)
62. धरननिः आतम्व ि्ववर्सर् । (ધિવન કાવયનો આતરા છરે.)
63. Poetry is the imitation of nature (કવિતા એટલરે પ્રકૃવતનું અનુકરણ.)
64. Poetry is emotions recollected in tranquility. (કવિતા રનની શાંત પળોરાં સંભારરેલો 
વચતિક્ોભ છરે.)
65. Poetry is the best words in the best order. (કવિતા એટલરે ઉતિર પદાિવલનું અનિદ્ 
આયોજન.)
66. Poetry at bottom is the criticism of life. (રૂળરે કવિતા જીિનની સરીક્ા છરે.)
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ઉચચ ભાિકક્ા સાચિી શકરે છરે. આર, કવિનરે ભવય વિષયનરે અનુરૂપ ઉદાતિ 
િાિન રળી રિરે છરે. ગરરે તરેિા િસતુકથન કરે ભાિવનરૂપણ રાટરે કવિએ આ શૈલીનો 
ઉપયોગ કયયો નથી એ પણ સાથરે સાથરે ધયાનરાં લરેિું જોઈએ. ગરિા અનરે ઉન્નત 
વિચાર કરે ભાિ ઉપરાંત એકધારા ભવય િસતુના વનરા્મણ રાટરે તરેરણરે આ શૈલી 
પસંદ કરી છરે. ‘ગુરુદરેિનરે’ એ કાવયરાં સાદ્ંત જળિાઈ રિરેલો ગુરુ પ્રતયરેનો અપૂિ્મ 
પૂજ્યભાિ જુઓ કરે ‘બ્રહ્મદીક્ા’ની અંદર સતત િિરેતો ભવયગંભીર કરુણભાિ 
જુઓ. નરૂના દાખલ તરેરાંથી નીચરેની પંવકતઓ ધયાનરાં લરેિા જ રેિી છરે.

‘વિદાય લરેશો, િીર !

દુવનયાનો અંત વિદાય જ છરે,

આહદ ભલરે અનયથા િો.

પણ એક િરેળા તો આંખ ઉઘાડો,

એક છરેલ્લી રીટથી તો જગતનરે જોઈ લયો.

શું જગત બિુ જોયું ?

ભલરે, તિરનરે ગમયું તરે અરનરે ગરશરે જ.

ક્ર રૂકી અક્રધારરાં,

રૃત રૂકી અરૃતતિરાં,

રનુકુલ રૂકી વચરંજીિ દરેિોરાં :

એ જ કલયાણપંથ, ભાઈજી !’

ધીરોદાતિ કરુણનરે એકધારી ઉન્નત કક્ાએથી િિરેિડાિિારાં છદંોબદ્ધ રચના 
કરતાં ડોલનશૈલી વિશરેષ સફળ થાય છરે, તરેની પ્રતીવત આખું ‘બ્રહ્મદીક્ા’ કાવય 
િાંચનારનરે થયા િગર રિરેતી નથી.

અવત રરણીય પ્રકૃવતવચત્ કરે રોિક વયવકતવચત્ના આલરેખનરાં પણ કવિએ 
આ શૈલીનો ઉપયોગ કયયો છરે. કવિની કલપનારાં િસરેલ ‘રાજિીર’, ‘નિયૌિના’ કરે 
‘સૌભાગયિતી’, ‘સૌરાટિ ્રનો સાધુ’ કરે ‘ગુજરાતનો તપસિી’ આ વસિાય બીજી કઈ 
િાણીરાં ઊતરી શકરે એરેર તરે તરે કાવયરાંના શબદવચત્નો વિચાર કરતાં સહૃદયનરે 
લાગયા વિના રિરેતું નથી. કવિની રંગદવશ્મતા એના ખરા સિરૂપરાં, ખરંુ જોતાં, આ 
‘વચત્દશ્મનો’રાં જ પ્રતીત થાય છરે. લાંબી સરશરેરનરે અઠીંગીનરે રાજ્યવિસતારનરે 
વિલોકતો ઊભો રિરેલો ‘આજાનબાિુ’ નરે ‘કીવત્મકરેતુ’ ‘રાજિીર’ જુઓ, કરે ‘ર્ૂકુહટ’ 
કોતરરેલ કરાન નીચરે રસભર િરેલી સરી નરરેલી’ ‘નિયૌિના’નું વચત્ વનિાળો : તરે 
દરરેકરાં કવિની અવભજાત સગ્મશવકતના ફળરૂપ કલપનાનો અપૂિ્મ િૈભિ પ્રતીત થશરે.
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‘ગુરુદરેિનરે’ કાવયરાં તરેરણરે કહ્ું છરે :-

‘સૂય્મનું હકરણ સપ્તરંગરે ઊઘડરે,

નરે સાતરે રંગ પાછા સંકરેલાઈ

એકજ્યોત શ્વરેત હકરણ સોિાય’

-તરેર કવિ નિાનાલાલની કલપના એક એકથી સુંદર અલંકાર રૂપરે ઊઘડીનરે 
અખંડ સિરૂપરે વિલસી રિરે છરે. કવિની ગગનગારી કલપનાપાંખ ડોલનશૈલીરાં 
વનબુંધપણરે વિિરરે  છરે, અનરે અનરેક અપ્રવતર ચારુતાિાળાં અલંકારઝુંડ ઊભાં કરરે  છરે. 
આ અલંકારોનરે કાવયના અંતગ્મત ભાિનરે ઉપકારક નીિડરે છરે, એટલંુ જ નહિ પણ 
તરેના અંગી રસ સાથરે એકરૂપ થઈ જાય છરે. ડોલનશૈલીરાં રરેલાયરેલાં કાવયો આના 
અનરેક દાખલા પૂરા પાડરે છરે. અિીં તરેના થોડાક નરૂના જોઈએ :

(1)   ‘એ રાનિસળરેકડુ ંછરે શું ?
      સળરેકડાથી યરે રરેખાપાતળું
      એ હકરણ છરે રિાસૂય્મનું-
      અડગ અનરે અવયય,
      અખંડ અનરે અપ્રરરેય’    (‘ગુજરાતનો તપસિી’)
(2)   ‘સૂય્મ કરતાં સૂય્મપ્રકાશ વિસતીણ્મ છરે,
      પુષ્પ કરતાં પુષ્પપહરરળ બિોળા છરે,
      પ્રકાશિનત નરે પરાગરય આયુષ્ય કરતાં યરે
      એ આયુષ્યનાં સરરણસુગનધ દીઘ્મજીિી છરે.’   (‘ગુરુદરેિનરે’)
(3)   ‘કોઈ િષા્મના સનધયાસરયરે
      વનસતરેજ બાલચંદ્ર ઉપર
      રરેઘધનુષ્યના રંગ
      આિી આિી ઊડી જાય તરેર
      વિલસુના રનદ રુખ ઉપર
      લજ્જારરેખાઓ બરેસી બરેસી જતી રિરે.’  (‘િસંતોતસિ’)
(4)   ‘સુકુરાર પ્રભાતરંગી સાળુરાંથી
      અરૃતના સરોિર સરખો દરેિ
      અનરે તરેજસિી કરનો કરલદંડ
      િથરેળીનું પુષ્પ પ્રફુલ્લી આપિા આિતા’  (‘નિયૌિના’)
આિી સુંદર ઉપરાઓ ગદ્િણ્મનની બાહ્ છટા કરે શોભાનો િધારનાર સથૂળ 

અલંકાર કરતાં િસતુકથનનરે સુઘટ્ટ અનરે સુરરેખ બનાિતા, રિીંથી આછા આછા 
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ધિવન ઉપજાિતા કલપનાતતિની વિશરેષ ગરજ સારરે  છરે. નરે એ રીતરે અલંકાર અનરે 
શૈલી બન્નરેની કૃતાથ્મતા વસદ્ધ થાય છરે. ડોલનશૈલીરાં આલરેખાયરેલાં સુંદર અનરે ભવય, 
સુરરેખ અનરે રંગીન, ઐવતિાવસક તરેર જ કાલપવનક વયવકતવચત્ો વિના, ખરરેખર, 
ગુજરાતી કાવયસાહિતય દહરદ્ર રિી જાત. િળી, આ વચત્દશ્મનોરાં વયવકતના સથૂળ 
સિરૂપનું સુઘટ્ટ અનરે રાંસલ બાંધાિાળું વધંગું કલાવચત્ દોરીનરે કવિ સંતોષ રાનતા 
નથી, પણ તરેના ચાહરત્રયની સૂક્ર ગુણસંપવતિ પર તરેઓ વિશરેષ ભાર રૂકરે છરે, અનરે 
વિષયભૂત વયવકતની ચરેતનિંત લક્ણરૂવત્મ સિરેજ રે ઊભી કરી દરે છરે. સિ.અરૃતલાલ 
પહઢયારની દ્ાદશાનરે હદિસરે સરુદ્રકાંઠરે તરેરના સૂક્ર તરેજ:સિરૂપનું પોતરે ચરતકાહરક 
દશ્મન કયુું તરેનો કવિએ ‘સૌરાટિ ્રનો સાધુ’ નારના પોતાના કાવયરાં દોરરેલો સૂક્ર 
આલરેખ આના દૃટિાંતરૂપ છરે. અગોચરનરે ગોચર કરિાની કવિની અનુપર શવકત આર 
ડોલનશૈલીરાં સવિશરેષ આવિભા્મિ પારરે છરે, એ તરે શૈલીની નાનીસૂની વસવદ્ધ નથી.

કવિએ ડોનલશૈલીનો બિોળો ઉપયોગ નાટકોની રચનારાં કયયો છરે. કવિનાં 
નાટકો હક્યારાં રંદ િોિાનરે કારણરે દૃશય ભાગયરે જ થઈ શકરે એિી રાનયતા પ્રચ-
વલત છરે. પણ ડોલનશૈલીરાં રરેલાતા સંિાદો સારાનય ગદ્િાચનના કરતાં રંગભૂવર 
પર બોલિાની નાટ્યાતરક રીવતના સંિાદો છરે એર એ નાટકોનરે ઉતકટ છટાપૂિ્મક 
િાંચનારનરે સરજાયા વિના રિરેશરે નહિ. ધંધાદારી ગુજરાતી નાટકો જોઈનરે કવિનરે 
જાણયરે-અજાણયરે આ શૈલીનો પ્રયોગ કરિાનું સૂઝયું િોય એ સંભવિત છરે; પાછળથી 
રચાયરેલાં નાટકોની અંદર સંભળાતો શબદોનો ખડખડાટ અનરે િાગાડબંર તરેર 
રાનિા પ્રરેરરે  છરે.

નાટકોરાં ઉપયોગ પારરેલ ડોલનશૈલી છદંોબદ્ધ કાવયનરે સથાનરે આિતી નથી, 
પણ સાદા ગદ્નરે સથાનરે આિરે છરે. તરેથી એ શૈલીનરે કારણરે નાટકના બાહ્ સિરૂ-
પનરે કશી િાવન પિોંચતી નથી; ઊલટુ,ં નાટકની ભજિણીરાં તરે ઉતકટતા લાિી 
શકરે છરે. જ્યાં નાટ્યોવચત હક્યા આ શૈલીરાં ઉરરેરાય છરે તયાં કવિનું નાટક તખતા 
ઉપર અસાધારણ અસર ઉપજાિી શકરે છરે તરે ‘જયા-જયંત’ અનરે ‘શાિનશાિ 
અકબરશાિ’ના તખતા-પ્રયોગના અનુભિનરે આધારરે  આ લખનાર કિી શકરે તરેર 
છરે. ઉવદ્ટિ જીિનસંદરેશનરે અનુરૂપ ભવયોદાતિ િાતાિરણની જરાિટરાં, તરેર જ 
કવિનરે અવભપ્રરેત ભાિનાના સફળ ઉદઘાટન, વનિ્મિન અનરે પ્રવતફલનરાં ડોલનશૈલી 
અિશય ઉપકારક છરે. ઇનદુકુરાર તથા કાવનતકુરારીના રુગધ સનરેિનો ઉદય, અનરે 
જયા નરે જયનતના અશારીર સનરેિનો જોગ ડોલનશૈલીરાં વઝલાયો છરે તરેટલી સરથ્મ 
રીતરે સાદા ગદ્રાં કદાચ ન વઝલાઈ શકયો િોત.

આ શૈલીરાં રરેલાઈ રિરેતી કવિબાનીરાં િકતૃતિછટાની વિવિધ ભંવગઓ 
ઊતરી છરે. ઉદબોધન તરેનું રખય અંગ છરે. આ ઉદબોધન પ્રસંગોપાતિ કવિની િાણીનરે 
પયગંબરી ભવયતા અપવે છરે. જીિનનાં પરર સતયોનરે સૂત્ રૂપરે રરતાં કરિાની કવિનરે 
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આ શૈલીરાં અજબ ફાિટ આિી ગઈ છરે. સંિાદરાં કિવચત્ ‘અિો’ ‘ભલરે’ ‘િો’ 
‘િરે’ આહદ કરેિળપ્રયોગી અવયયોનો ઉપયોગ કરીનરે કિવચત્ િાતચીવતયા ઢબના 
ઉદગારો િડરે, તો કિવચત્ પયગંબરી આિરેશનું આરોપણ કરીનરે કવિ નાટકોરાં 
પાત્ભરેદ ઉતપન્ન કરિાનો પ્રયતન કરરે  છરે, પણ એકધારી ભાિકક્ાનરે કારણરે સારાનય 
ગદ્-નાટકોની રાફક કરેિળ સંિાદ િડરે પાત્વભન્નતા રૂત્મ કાય્મ રૂપરે એરાં પ્રતીત 
થતી નથી. આર છતાં, ‘ઇનદુકુરાર’ અનરે ‘જયા-જયનત’રાં જુદાં જુદાં પાત્ોના 
રુખરાં પ્રતયરેકના રાનસ અનુસાર ટૂકંાં પણ ચોટદાર િચનો રૂકયાં છરે. કવિતાના 
ક્રેત્રાં અછાંદસ સજ ્મનશૈલી તરીકરે બહિષ્કાર પારરેલી આ વિવશટિ કવિતિરીવત 
નાટકરાં આર અનરેકઘા કારગત નીિડરે છરે.

ડોલનશૈલીની સારરે શબદાળુતા કરે કૃવત્રતાનો આક્રેપ રૂકિારાં આવયો છરે તરે 
સાચો છરે. કવિની આ રયા્મદાનું રૂળ તરેરની રંગદશશી (romantic) પ્રકૃવતરાં છરે તરે 
ભૂલિું ન જોઈએ. કોઈ ભવય સુંદર દૃશય કરે વયવકત નજરરાં આિી કરે આ કૌતુકવપ્રય 
કવિ સંયરશીલ િાણીરાં તરેનાં આછાંપાતળાં રરેખાંકનો દોરીનરે સંતોષ પારતા નથી; 
તરેની અતયંત રંગીન અનરે ઊંડી ઘરેરી રરેખાઓથી અંહકત, પૂણ્મ છબી પાડરે તયારરે  એ 
જપંરે છરે. આગળ જોયું તરેર, ડોલનશૈલીની અવનયવરત રચનાનો જનર કવિની આ 
કૌતુકવપ્રય પ્રકૃવતનરે આભારી છરે.

પરંતુ નીવતની બાબતરાં કવિ પૂરરેપૂરા સૌષ્ઠિલક્ી (classical) િલણ ધરાિરે 
છરે. કવિ નિાનાલાલની શુદ્ધ નીવતવનષ્ઠા કદી વશવથલ થઈ નથી - જીિનરાં કરે સા-
હિતયરાં. પદ્ના વનયરોનો અસિીકાર કરતી ડોલનશૈલી પર ઉદાતિ ‘પ્રરેરભવકત’ની 
સંયરવશલા છરે. શૈલીનરે સિચછદંી શબદાળુતાથી બચાિિારાં તરેર જ તરેના પોતનરે 
પાતળું પડતું અટકાિિારાં સૌષ્ઠિવપ્રયતા તરફ ઝૂકતી બુવદ્ધશવકતએ યોજ રેલી 
સંગીન વચનતનકવણકાઓ ખાસ ધયાનપાત્ છરે. ડોલનશૈલીની ખરી સફળતા ઉદાતિ-
તર વિચારશ્રેણી ધારણ કરિારાં રિરેલી છરે. કવિની રંગદશશી િાકછટા વશટિ વચંતન-
તતિનું આભૂષણ ધરરે  નહિ, તયાં સુધી તરેની ખરી શોભા સહૃદય િાચકના અંતરરાં 
સાનંદાશ્ય્મ પ્રગટાિતી નથી તરેની પ્રતીવત નીચરે આપરેલી પંવકતઓ િાંચિાથી થશરે :-

‘પૃથિીનરે આરા છરે.
નરે પૃથિીરાંની ઉતક્ાંવતનરે યરે આરા છરે.
એ પછીના ઉતક્ાંવતરાગ્મ
અિકાશનરે સિારરે તીરરે  છરે;
નરે રૃતયુની નદીનાં અનધારકાળાં નીર
િચરાં ઘરેરાં ઘરેરાં િિરે છરે
એ િાહર તરી ઊતરતાં
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રનુષ્યનાં રાટીનાં રાળખાં
ઓગળી જાય છરે, દરેિ !
તિરરે પૃથિીના પોષાક ઉતાયા્મ,
તિરરે ચરેતનના િાઘા સજ્યા,
તિરરે તરેજની પાંખો પ્રસારી ઊડ્ા
એ ઉતક્ાંવતના અગોચર પનથરે.
ઊધિ્મગારીનું જિું યરે ધનય છરે,
અધોગારીનું જીિિું યરે ધૂળ છરે.
જગતયાત્ારાં જીિન નરે રૃતયુ
ઉભયરે તિરરે ધનય કયાું.’
આટલું ગાંભીય્મ, આટલી ભવયતા, આટલી ભાિિાહિતા અનરે આટલી સચોટ 

િણ્મનછટા ગુજરાતી સાહિતયપ્રદરેશરાં અનય કઈ કવિતિશૈલીએ વસદ્ધ કરી છરે ? ખરરે  
જ, ડોલનશૈલી ગુજ ્મર સાહિતયકંુજોરાં કવિની પયગંબરી િાણીના પડઘા પાડરે છરે.

ડોલનશૈલીની આ બધી વસવદ્ધઓની સારરે તરેની રોટી રયા્મદા એ કરે શૈલી 
ગુજરાતી સાહિતયરાં તરેના સજ ્મકથી આગળ પ્રસાર પારી નહિ, અનરે તરેના પૂરતી 
જ સફળતા ધારણ કરીનરે અટકી ગઈ! કવિએ પોતાની ઇટિ દરેિતા સરસિતીની 
વિશુદ્ધ ઉપાસના િડરે નિીન ભાિનાસૃવટિનું વનરા્મણ કરીનરે ગુજ ્મર સરાજ અનરે 
સાહિતયનરે ઉચચ પ્રરેરણાપીયૂષ પાયાં છરે. તરેર છતાં, ગુજરાતી કવિતાસાહિતયના 
ઉદ્ાનરાં પ્રો. ઠાકોરરે  પાડરેલી વિચારપ્રધાન કવિતાની નિી કરેડીએ છરેલ્લી ત્ીશીરાં 
બિાર આિરેલા નિીન કવિઓએ પ્રયાણ કયુું અનરે નિાનાલાલ તો અનનય નરે અનનુ-
કરણીય શૈલીકાર કવિ તરીકરે જ જાણીતા રહ્ા છરે. તરેરની આ ડોલનશૈલી ગુજરાતી 
સાહિતયરાં ફરેલાિો પારી શકી નિીં તરેના એક કારણ રૂપરે કવિતાનરે રાટરે છદંની 
અનાિશયકતાનો તરેરણરે સિીકારરેલ વસદ્ધાંત ગણાય. પરંતુ તરેનું રુખય કારણ ‘શીલ 
તરેિી શૈલી’નું સૂત્ જ નથી શું ? નિાનાલાલની બિુવિધ સૌંદય્મસંપવતિથી ભરપૂર 
પ્રવતભાશવકતનરે ઝીલનાર અનરે અરુક અંશરે જીરિનાર િાિન અનયની િાણીનરે 
અનુકૂળ ન આિરે તરેરાં િાંક કોનો? શૈલીની અનનયસાધારણ, ઉદાતિ કક્ાનો, કરે 
ઝીલિા રથનારની પહરવરત પ્રવતભાનો આ દૃવટિએ જોતાં તો ડોલનશૈલીની ઉપ-
યુ્મકત રયા્મદા-અનનુકરણીયતા- તરેની એક વિવશટિ વસવદ્ધ બની રિરે છરે. ગુજરાતી 
કવિતા જીિશરે તયાં લગી નિાનાલાલ જીિશરે; અનરે નિાનાલાલની કવિતા જીિતી 
રિરેશરે તયાં લગીનું ડોલનશૈલીનું આયુષ્ય વનવશ્ત છરે.

(‘રસ અનરે રુવચ’રાંથી)

²
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 ‘દવલત સાહિતયનરે અસપૃશયતા અનરે ગુલારી સારરે આડિરેર છરે. વિષરતા અનરે 
દુ:ખો સારરેય એનરે દુશરનાિટ છરે. જ્યાં સુધી આ રુલક અનરે સંસારરાં અસપૃશયતા 
અનરે દાસતિ રિરેશરે તયાં સુધી દવલત સાહિતય પણ એની સારરે ઝઝૂરતું રિરેશરે. 
રાનિનરે દરેિ, ધર્મ અનરે દરેશથીયરે અદકા સથાનરે સથાવપત કરરે , જાવત તથા િણ્મનરેા 
કઠોર વિરોધ કરીનરે રાનિનરે રુકત કરીનરે પુરસકૃત કરરે  - પ્રવતવષ્ઠત કરરે  એ સાહિતય 
જ સાચું દવલત સાહિતય છરે. 

સૂરતની ‘સરેનટર ફૉર સોશયલ સટડીઝ’ સંસથાનરે ઉપક્રરે 1988ના ફરેબ્રુઆરીરાં 
યોજાયરેલા દવલત સાહિતય વિશરેના પહરસંિાદરાં જાણીતા ગુજરાતી નિલનિરેશ 
જૉસરેફ રૅકિાનરે ‘સારાવજક અનરે સાહિવતયક સંદભવે દવલત સાહિતયનાં લરેખાં-જોખાં’ 
વિશરે બોલતાં પ્રવસદ્ધ રરાઠી લરેખક બાબુરાિ બાગુલરેએ  1971રાં રિાડ સાહિતય 
સંરરેલનરાં દવલત સાહિતયનાં પ્રયોજન અનરે હદશા વિશરે સપટિતા કરતું વનિરેદન 
કરરેલું તરેનરે ઉદ્ધતૃ કરીનરે ગુજરાતરાં પ્રગટરેલું દવલત સાહિતય પણ એ જ હદશારાં 
જઈ રહ્ું છરે એર બતાવયું િતું. જ્યાં પોલ સાત્વે શરૂ કરરેલ ‘લ રોદન તરેમસ (ધ 
રૉડન્મ ટાઇમસ) રાવસકના પિરેલા અંકરાં લખયું: ‘અરરે એિા સજ ્મક છીએ, જ રે 
રાનિીની સારાવજક અનરે પોતાના વિશરેની વિભાિના બદલિા રાગીએ છીએ. 
કલાનો વિષય રાનસશાસ્ત્રથી આગળ િધીનરે રાનિીની પહરવસથવતનરે સપશવે છરે. સા-
ત્્મના આ વિધાનરાં સરગ્ રાનિજાવત સાથરે દવલત સરાજ/સંિરેદનની િાત અચૂક 
આિી જાય છરે. અનરે આ િાતનો પ્રવતઘોષ આપણનરે દવલત સાહિતયના કવિતાઋતુ-
પત્ ‘આક્ોશની સંપાદકીય નોંધરાં તરેના સંપાદકોની નોંધરાં રળરે છરે :

‘દવલતોનાં દુ:ખદદ્મ, અપરાન-અનયાય, અતયાચાર, અનાચાર, વતરસકાર-
ઘૃણા, જુગુપસા, િરેઠ-િૈતરંુ, િસિાયાપણં, અસપૃશયતા, હિંસા, ગરીબી, વનરાશા, 
લાચારી, શોષણ, ભરેદભાિ, ઓરરાયાપણં, પૂિ્મગ્િ, લઘુતાગ્ંવથ, નિબ્રાહ્મણતિ, 
તરેની સારરે તરેરનું ભોળપણ, સરળતા, સાલસપણં, હદલાિરી, સારાવજકતા, સિરાન, 
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કૌશલ, સંસકાર અનરે અવસરતા એ સઘળાંનરે િષયોથી ઝીલતાં વયકત થતું રૂક આક્દં.’ 
દવલત સાહિતય, િષયોના રૂંઝારાનરે વયકત કરિા િાથરાં લરેિાયરેલ કલર છરે.

દવલત સાહિતય લખાિું એ નિીન ઘટના નથી. દવલત સાહિતય નાર આપીનરે 
લખાિું એ એક ઘટના બનરે છરે. દવલત સંિરેદનની િાતરાં પુરાતન કાળરાં આપણરે 
ન જઈએ અનરે ભારતની ભવગની ભાષાઓની િાત કરીએ તો હિનદીએ 1924રાં 
‘હિરાડૉર નારના છદ્મનારધારી કવિની કવિતા રળરે છરે. 1926રાં આપણરે ગુજરાતી 
સાહિતય તરફ નજર રાંડીએ તો ઉરાશંકર, સુંદરમ્, સનરેિરવશર, રા. વિ. પાઠક 
અનરે બીજા કરેટલાય કવિઓ, લરેખકો રળરે છરે. પણ એરાં દવલતો કથાના એક ભાગ 
રૂપરે આિતા. ‘ઢરેડના ઢરેડ ભંગી એ નાટક (ઉરાશંકર જોશી) તરે િરેળાએ ચચા્મની 
એરણરે ચઢરેલું. ગુજરાતી દવલત સાહિતય વિશરે એક િાર રઘુિીર ચૌધરીએ કિરેલું 
: ‘આપણા સાહિતયકારો કલાિાદી છરે. તરેરનું આક્રણ એિડુ ંરોટુ ંછરે કરે, આપણા 
ગાંધીિાદી કવિઓ પણ રોં ખોલતાં ડરરે  છરે. રરાઠીરાં દવલત સાહિતય અનરે હિનદીરાં 
રાક્મસિાદી સાહિતય રચાય છરે, તરેની ચચા્મ થાય છરે. પણ આપણરે તયાં આિી િાતો 
કરિી એ કવનષ્ઠ પ્રિૃવતિ ગણાય છરે. ગુજરાતરાં દવલત આંદોલન શરૂ થયું તરેના 
દોઢબરે દાયકા અગાઉ રિારાટિ ્રરાં દવલત પૅનથરનું આંદોલન શરૂ થયરેલું. જ્યોવતબા 
ફૂલરે અનરે બાબાસાિરેબ આંબરેડકર જ રેિા એ આંદોલનની પ્રભાિકતાના રૂળરાં િતાં.

ગુજરાતરાં દવલત સાહિતય અંગરેની સભાનતા રિારાટિ ્રનરે અનુસરીનરે આિી. 
પરંતુ તરે પિરેલાં સાહિવતયક રિતિાકાંક્ા િગર દવલતોનાં દુ:ખદદ્મ નાગજીભાઈ 
આય્મના ‘દવલત ગુજરાત’ તથા જ રેઠાલાલ જાદિના ‘આત્મનાદ જ રેિાં સારવયકો 
દ્ારા દવલત કવિતા પ્રગટ થતી િતી. તરેનીયરે પિરેલાં 1956રાં ડૉ. આંબરેડકરના 
અિસાન પ્રસંગરે સંખયાબંધ અંજવલકાવયો નાનીરોટી પવત્કાઓરાં પ્રગટ થયરેલાં (તરે 
અંજવલકાવયોનું રરરેશચંદ્ર પરરાર દ્ારા સંપાદન ‘અંજવલ નારરે થયું.) તયાંથી દવલત 
કવિતાનો પ્રારંભ થયો એર કિી શકાય. તરેનું સાતતય ‘પહરિત્મન’, ‘દવલતબંધુ’ 
િગરેરરે  સારવયકોરાં સચિાયું િતું. 1971રાં આધુવનકિાદીઓની સારરે ‘િંુ’ જૂથના 
લરેખકોએ ‘િંુ’ નારનું સારવયક શરૂ કયુું. તરેના પ્રથર અંકરાં ભૂખ વિશરેની કવિતા 
પ્રગટ કરી અનરે કવિતાના સારવયક સંદભ્મની તરેરજ સાહિતયકારની સરાજ પ્રતયરેની 
પ્રવતબદ્ધતાની હિરાયત કરરેલી. 1974રાં નિવનરા્મણનું રાજકીય આંદોલન શરૂ થયું 
તરેરાં ‘િંુ’ જૂથના રોટા ભાગના સાહિતયકારો સારરેલ િતા. 1975રાં ગુજરાતના 
દવલત પૅનથરનું ‘પૅનથર’ રાવસક શરૂ થયું. તરેરાં દવલત કવિતા વનયવરત પ્રગટ થતી. 
1978રાં દવલત પૅનથરનું ઋતુપત્ ‘આક્ોશ નીકળ્ું. તરે ગુજરાતી દવલત કવિતાનો 
પ્રથર સબળ આવિષ્કાર - ‘રુદ્રિીણાનો પ્રથર ઝંકાર’ ગણાય છરે. તરે પછી 1979રાં 
‘કાળો સૂરજ’ અવનયતકાવલક ‘પ્રવતબદ્ધ કવિતાપત્’ તરીકરે દલપત ચૌિાણ અનરે 
પ્રિીણ ગઢિી દ્ારા પ્રવસદ્ધ થયું. ઉપરાંત ‘અજપંો’, ‘નયા રાગ્મ’, ‘પ્રગવતજ્યોત’, 
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‘તરસ’, ‘અિસર’, ‘સરાજવરત્’ અનરે ‘િયાતી’ જ રેિાં દવલતો અનરે દવલત સા-
હિતયનાં િારી સારવયકોરાં સિરાજ આવયા પછી દાયકાઓ સુધી જાવતિાદીઓ 
દ્ારા િહરજનો અનરે આહદિાસીઓના થતા રિરેલા શોષણરે વશવક્ત દવલતોરાં તીવ્ર 
અસંતોષ જગાડ્ો િતો.

તરેરાંના કરેટલાકરે કવિતારાં એ અસંતોષ અનરે રોષનો ‘ધગધગતો લાિા’ રરેલાવયો. 
ગારડાંના દવલત જુિાનોરાં જોર આવયું. તરેરણરે કલર ઉપાડી. પછી તો દવલત 
કવિતાનો પ્રિાિ અસખવલત િિરેિા લાગયો. તરેરાંથી અનરેક કાવયસંગ્િો તૈયાર થયા.

દવલત સાહિતયના ઇવતિાસરાં 1981ની સાલ રિતિની છરે. એ િષવે અના-
રતવિરોધી આંદોલન ફાટી નીકળ્ું. જ રેનાથી દવલતો અનરે સિણયો એકબીજાની 
સારરે આિી ગયા; ભીષણ જગં ખરેલાયો. સૈકાઓનાં શોષણ, પીડન અનરે અપરાન-
અિિરેલનાનો ભોગ બનરેલા દવલતોનરે રાટરે નોકરી અનરે વશક્ણસંસથાઓરાં અનારત 
જગાઓ રાખિા રાટરેના બંધારણદીધા અવધકારની સારરે સિણયોનો રોષ ભભૂકયો; 
રાજકારણીઓએ બળતારાં પરેટ્રોલ છાંટ્યું. દવલત કવિઓ રણભરેરીઓ અનરે 
બૂંવગયાઓ ઉગ્ નાદ કવિતારાં પ્રગટ કરિા લાગયા. તરેરનરે વિષયોનું િૈવિધય રળ્ું. 
વયથા, યંત્ણા, પાયરાલી અનરે વિનાશનરેા પ્રતયક્ અનુભિ થયો. સરાજરચનાની 
કઢગંી અનરે તક્મિીન અસરાનતા અનરે વિષરતા ખુલ્લી પડી ગઈ. તરેરાંથી જનરરેલી 
કવિતાએ િડિડતા જાવતદ્ રેષનાં િરિાં રૂપ પ્રગટ કયાું. ગુજરાત લોકાયનનરે ઉપક્રરે 
ગણપત પરરાર અનરે રનીષી જાનીએ સંપાહદત કરરેલો દવલત કવિતાનો પ્રથર 
સંચય પ્રગટ થયો (1981), 1985નું અનારત આંદોલન િધુ ઉગ્ િતું. દલપત 
ચૌિાણનો ‘તો પછી’, શંકર પરેનટરનો ‘બૂંવગયો િાગરે’, પ્રિીણ ગઢિીનો ‘બરેયોનરેટ’, 
હકસન સોસાનો ‘અનસત સૂય્મ’, સાહિલ પરરારનો ‘વયથા-પચીસી’ ઉપરાંત ‘પ્રકંપ’ 
(િરીશ રંગલમ્), ‘સૂયયોનરુખ’ (એ.કરે. ડોહડયા), ‘અરરે અંધારરે  ઊગરેલા પડછાયા’ 
(યશિંત િાઘરેલા), ‘રાણસ પણ કરડરે છરે’ (રિરેશ પંડ્ા), ‘જ્િાળારુખી’ (શારત 
પરરાર), ‘અવનિકણ’ (નીલરેશ કાથડ), ‘સત રરે  બોલો નિીંતર રત બોલો’ 
(કાંવતલાલ ‘કાવતલ), ‘પડછાયો’ (પ્રિીણ ગઢિી), ‘રસાલ’ (રાજુ સોલંકી) અનરે 
‘કયાં છરે સૂરજ’ (દલપત ચૌિાણ) એર અનરેક સંગ્િો રળ્ા. ‘વિસફોટ’ (સં. ચંદુ 
રિરેહરયા અનરે બાલકૃષ્ણ આનંદ), ‘અવસરતા’ (સં. ચંદુ રિરેહરયા), ‘શ્વરક કવિતા’ 
(સં. રરરેશચંદ્ર પરરાર) અનરે ‘એકલવયનો અંગૂઠો’ (સં. નીલરેશ કાથડ) જ રેિા પસંદ 
કરરેલી દવલત કવિતાઓની રચનાઓના સંચયો પણ પ્રગટ થયા.

આ દવલત િગ્મના કવિઓએ રચરેલી દવલતો વિશરેની કવિતાની પ્રાથવરક િાત 
થઈ. દવલતરેતર સજ ્મકોરાં લાભશંકર ઠાકર, વપ્રયકાનત રવણયાર, યોસરેફ રરેકિાન, 
હફવલપ કલાક્મ, હિંરત ખાટસૂહરયા અનરે રરેઘનાદ ભટ્ટ રે પણ દવલતની અનુભૂવતનરે 
આતરસાત્ કરીનરે કવિતા રચી છરે. તરેરાં દવલતનાં દુ:ખદદ્મ-દરન-શોષણની સિાનુ-
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ભૂવતનો રણકો તરેરની જ તળપદી ભાષારાં સંભળાય એિી દવલતગોત્ની કવિતા 
ઓછી જોિા રળરે છરે. ઉપર ગણાિરેલા આધુવનક કવિઓરાં છરેલ્લા બરે દવલતરેતર 
અધયાસ ઓળંગી શકયા છરે. હિંરત ખાટસૂહરયા આંદોલનના સહક્ય કાય્મકર પણ 
છરે. તરેરણરે ‘કાલગીત’, ‘અવભયાન’ અનરે ‘રકતકણ’ એર ત્ણ સંગ્િો આપયા છરે. 
તરેરાં તરેરજ રરેઘનાદ િહરશ્ંદ્ર ભટ્ટના ‘રલાજો’ સંગ્િરાં શોવષતોની સંિરેદના તરેરની 
ભાષારાં ઉતકટ રીતરે પ્રગટ કરરેલી છરે. જયનત પાઠક, દીપક રિરેતા, વપનાહકન દિરે, 
રફત ઓઝા, અચયુત યાવજ્ઞક, વ્રજલાલ દિરે, વજતરેનદ્ર વયાસ, રોિમરદ ઇસિાક શરેખ 
િગરેરરે  દવલતરેતર સરભાિીઓએ દવલત કવિતાના સંગ્િોનરે આરુખ, પ્રસતાિના, 
રસાસિાદ અિલોકન એર વિવિધ સિરૂપરે પુરસકારરેલા છરે. 

દવલત કવિતા સાથરે જોડાયરેલ દવલતરેતર સજ ્મકોરાં સરૂપ ધ્ુિ જુદાં તરી આિરે 
છરે. 1985નું અનારત આનદોલન રાજકારણીઓની ચશરપોશીનરે પ્રતાપરે જોતજો-
તારાં કોરી િુલ્લડરાં ફરેરિાઈ ગયું. પછી 19 ઑગસટ, 1986નરે હદિસરે સરૂપ ધ્ુિરે 
સરાજના ધુરીણો અનરે ધર્મનરે નારરે આતંક ફરેલાિનારાનરે પડકારતું ‘સાબરરતી પૂછરે 
છરે’ કાવય રચીનરે પવત્કારાં છાપીનરે ગુજરાતી સાહિતય પહરષદની સારરે વિરોધ-
પ્રદશ્મન િખતરે િિેંચયું. સરૂપ િગ્મવિગ્િથી ઉપર જઈનરે િારંિાર જાિરેર કરરે  છરે કરે 
‘રાણસથી િધારરે  બીજુ ંકંઈ જ કશું જ કોઈ જ ના િોઈ શકરે.’ કોઈ પણ દવલત 
કવિ લખરે એનાથી વિશરેષ ઉતકટતાથી એ ‘ક્ાવનતનો ગરબો’ રચીનરે ‘િિરે સિરેિા નિીં 
અતયાચાર’નો વનધા્મર વયકત કરરે  છરે. ‘ભૂખયા પરેટ’ની ‘અગનઝાળ’ની િાત કરરે  છરે. 
‘એકલવયના િારસદાર’નરે તરે કિરે છરે કરે -

‘એ લોકોનરે જરા પૂછી તો જો કરે

કયાં ગુર થઈ જાય છરે તરરે નરે તરારંુ રારરાજ્ય

જ્યારરે  રારી સ્ત્રી ઉપર બળાતકાર થાય છરે ?

જ્યારરે  રારાં જગંલ કપાય છરે ?

જ્યારરે  રારી જરીન ઝૂંટિાય છરે ?

જ્યારરે  રારો કોવળયો ખૂંચિાય છરે ?

જ્યારરે  રારંુ લોિી ચૂસાય છરે ?

સરૂપ વયાપક ભૂવરકા પર દવલતોનું સંગઠન સાધરે છરે. તરે દવલત સંજ્ઞારાં 
િહરજન, આહદિાસી, લઘુરતી કોર અનરે નારીનો સરાિરેશ કરરે  છરે. સૂરતના પહર-
સંિાદરાં રુંબઈનાં સોનલ શુકલરે પણ દવલતરાં નારીનો સરાિરેશ કરિાની હિરાયત 
કરી િતી. છરેલ્લા બરે દાયકારાં ગુજરાતી સાહિતયરાં નારીિાદની ઝુંબરેશ જોરશો-
રથી ઊઠી છરે. સરૂપ ધ્ુિના ‘સળગતી િિાઓ’ કાવયસંગ્િના ‘ડુગંર ડોલયા છરે’ 
વિભાગરાં નારીનરે સરાજરાં ઉપરેવક્ત તરીકરે  સિરેિી પડતી િરેદના અનરે અિિરેલના-
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નો સુંદર લયબદ્ધ વચતાર આપયો છરે. લોકગીતના ઢાળ કાવયભાષા અનરે  વિચારની  
વિશદતા પરતિરે  એરનાં આ કાવયો ધયાનાિ્મ છરે. 

અનયાય, આતંક અનરે જૂની જડ ઘાલી બરેઠરેલી સારાવજક સરસયાઓ િોય, 
પયા્મિરણના પ્રશ્નો િોય, સાહિતયકારોનો દંભ અનરે ઉપરેક્ાભયયો િતા્મિ િોય, 
નારીિાદી લરેવખકા તસલીરા નસરીન સારરેનો ફતિો િોય : એિા બધા પ્રસંગરે 
સરૂપ સચોટ અવભવયવકતિાળાં, લાંબા ગદ્લયિાળાં કાવયો, ગઝલો તથા લોક-
ગીતના ઢાળરાં િિરેતાં સરૂિરાં ગાિાનાં પીહડતોનાં ગીતો લઈનરે દોડી જાય છરે. 
સરૂપ ધ્ુિની કવિતા એ રીતરે સો ટકા સરાજાવભરુખ છરે. તરે ધર્મ, દરેિ કરે દરેશનરે 
સથાનરે રાણસનરે કરેનદ્રરાં સથાપિા રથતી સો ટચની પ્રવતબદ્ધ દવલત કવિતા આપરે 
છરે. દવલત કવિઓ તરેનો સિીકાર કરરે  કરે ન કરરે , સનાતનધરશીઓની જ રેર સથાવપત 
સાહિતયસંસથાઓ અનરે લબધપ્રવતષ્ઠ સાહિતયકારો તરેનરે ભલરે નાતબિાર ગણરે, પણ 
‘સળગતી િિાઓ’રાંની કવિતા સરાજ અનરે સાહિતયની આિી રિરેલી આિતી 
કાલનો વનદવેશ કરરે  છરે. દવલતોનો વિદ્રોિ, શોવષતોનો આક્ોશ અનરે ક્ાંવતકારીઓની 
પ્રવતબદ્ધતા સરૂપ ધ્ુિની કવિતારાં જોિા રળરે છરે. કદાચ તરે ગુજરાતી કવિતાનું 
રિતિનું િળાંકવબંદુ બની રિરે.  

જૉસરેફ રૅકિાન કિરે છરે તરેર, અનુભૂવતની સબળતા દવલત સજ ્મકોની આગિી 
રૂડી છરે. રોટાભાગના દવલત કવિઓરાં કવિતા રચિાની સભાનતા કરતાં પોતાની 
િરેદનાનરે, સિણયો પ્રતયરેના ગુસસા અનરે વતરસકારનરે, સરાજપહરિત્મનના જુસસાનરે 
પ્રગટ કરિાનું િલણ વિશરેષ જોિા રળરે છરે. આતંકનો ભોગ બનરેલા કવિઓરાં 
આક્ોશ દ્ારા પડકાર ફેંકિાનું કરે આક્રણ કરિાનું િલણ વિશરેષ જોિા રળરે તરે સિા-
ભાવિક છરે. સાહિતયસજ ્મન તરેરણરે ઉપાડરેલા આનદોલનનો જ એક ભાગ છરે. દલપત 
ચૌિાણ, નીરિ પટરેલ, િરીશ રંગલમ્ અનરે સાહિલ પરરાર જ રેિા શવકતશાળી 
કવિઓ સારાવજક િરેતુની સાથરે કવિતાનરે પણ રીઝિી શકરે છરે. શંકર પરેનટર જ રેિો 
કવિ સરૂિનરે ઉશકરેરરે  એિી તળપદી બોલીનો ઉપયોગ કરરે  છરે. દા. ત. એ કિરે છરે :

‘કુણસ તારંુ ? કુણસ તારંુ ? કુણસ તારંુ ?

કુણસ તારંુ ?  

ધારંુ તો લયા ઠરેર રારંુ !

ચયર લયા આટલું ફાટી ગયુંસ ?’

અનરે

‘રારી િોરું િેંડતા િાળા, લગરીક તનરે બીક 

ના લાજી ?’

જ રેિા ઉદગારો નખવશખ દવલત કવિની લક્ય િીંધતી કટાક્રય િાણી બનરે છરે. 
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દલપત ચૌિાણ ‘અવસતતિ’ની અિદશાનરે કારણરે થતી િરેદનાનરે કરેિી સચોટ 
રીતરે િણ્મિરે છરે ! ગંદા ચીકુ પર તૂટી પડતા અગવણત િાથ જોઈનરે િતાશા અવસત-
તિની રગરેરગરાં ફરેલાઈ જાય છરે અનરે ઉદગાર નીકળરે છરે :

‘લાચાર છુ,ં દોસતો !

િંુ રારા અવસતતિના લીરરેલીરા

ઉડાડિાનો છુ.ં’

િળી, બાળપણરાં શાળારાં દાખલ થતાં અનુભિરેલી અપરાનભરી દુદ્મશાનરે 
એ જ કવિ સંક્રેપરાં સુંદર રીતરે ધિવનત કરરે  છરે :

‘ધ્ૂજતા િાથરે પાટીરાં એકડો નિીં,
બળબળતા સિરાની અંગારભૂવરશી
ધબકતી છાતીરાં 
લખી રારી જાત :
રરેલી ચડ્ી નરે તૂટરેલ બાંયિાળા ખરીસથી લીંટ
લૂછિાની િરેળા ખરી ગઈ છરે.’

નીરિ પટરેલ જ રેતલપુરરાં શકરાનરે સિણયોના ટોળાએ જીિતો બાળી નાખયો 
તરે ઘટનાનરે અિલંબીનરે થોડીક સાદી પણ રાવર્મક ઉવકતઓ દ્ારા શકરાની ચીસનરે 
ખલરાં ઘૂંટતા િોય તરેર પુન: ઘૂંટરે છરે

‘જાણરે આખો િગડો રાતી ચીસરે િળગયો !

પણ રરઘો બોલરે તો જ િાણં િાય !

ઝાડિરે ઝાડિરે પડઘાય ચીસ 

પણ જાગરે ના જ રેતલપુર ગાર !

- શકરરે  ચોરી’તી રાિવળયાની શક્કરટરેટી,

- શકરરે  ચોયુું’તું કાવછયાનું શક્કહરયું

- શકરરે  ચોયુું િાઘરણનું શકોરંુ

- આંતરરાટિ ્રીય સોનાના ભાિ ગબડાિી પાડતો’તો

- આખું અથ્મતંત્ ડારાડોળ કરી કાઢતો’તો

જ્યાં જ્યાં લોિીનું બુંદ પડ્ું

તયાં તયાં શકરરે  નાખયો ફણગો.’

કરસનદાસ લુિાર નગરસંસકૃવત ભણી દોડી આિતા દવલતોનું ગવતશીલ 
વચત્ દોરરે  છરે.
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‘જગંલો િાથરાં તીરકારઠાં

લઈનરે નગર તરફ આિતાં જોઉં છુ.ં..

લંગોટી પિરેરીનરે એક પગરે ઊભરેલા પિાડોનરે

પગ નહિ, પાંખો ફૂટી છરે, પાણી જ રેિી પાંખો.

એરેનરે િિરે ખળભળતા આિતાં સાંભળું છુ-ં

આ નગરીની િંધય, ડઠ્ર જાંઘરાં.

િરીશ રંગલમ્ બીજા શવકતશાળી સજ ્મક છરે. ‘Repalce થશરે ?’ એ કાવયરાં 
કવિ આંખરે તમરર લાિરે એિું ભૂતકાળનું વબિારણં સિરૂપ દવલતોનરે બતાિીનરે કિરે 
છરે કરે આપણં લોિી ઠરી ગયું છરે. એ કયારરેય Replace થશરે ?

‘એ ઠરી જિાની હક્યાનું શબ ગંધાઈ ઊઠ્ું છરે. 

આપણરે એનરે િિરેલી તકરે દફનાિી

અતલરાં દાટી દરેિું જોઈએ.

આપણં લોિી કયારરેય Replace થશરે ?

કરે યુગોથી.......’

આ કવિ બીજા એક કાવયરાં પોતાના ભૂંસાતા જતા અવસતતિનરે રાનયતા 
આપિાની રાગણી કરતાં કિરે છરે :

‘નરે પ્રચંડ જ્િાળારુખીના લાિા ઉપર લટકતા,

થરથરતા કંપતા

અરારા અવસતતિનરે રાનયતા આપો

વિશ્વ-અદાલતરાં.’

દવલત કવિનરે છાજ રે તરેિી િરેવસયતથી કવિતાદરેિીનરે તરે કિરે છરે :

‘ચાલ ઉઘાડા પગરે કાંટાળી ભૂ પર.

િાદળઘોડા ઉપર સિારી કરિાનું બંધ કર.

રારરે  તનરે નચાિિી છરે િાસતવિકતાના પરદા પર

નરે સરજાિિો છરે િરેલીના રૂરઝાિાનો અથ્મ.’

જાવતનું િળગણ રાણસનરે કરેટલું બધું લાગરેલું છરે તરેની િાત રધુર આનંદ િરેધક 
રીતરે કિરે છરે.

‘કોઈ શોધી લાવયું રારા ચૌિાણ કુળનું

સડી ગયરેલું રૂવળયું.
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થોડી ગપસપ રૅનરેજરની કૅવબનરાં

િંુ જોઈ શકંુ તરેર...

એર ? SC છરે ? I see 

સીલી ઇહડયટ આ ગિન્મરરેનટ શું કરિા બરેઠી છરે ?’

કવિઓ ફકત િરેદનાનરે િાચા આપરે છરે એિું નથી બનયું. કયારરેક ધનુષ્યના 
ટકંારની િાત લખી સંઘષ્મનું આિિાન શબદ દ્ારા આપરે છરે. કવિ એ. કરે. ડોહડયા...

‘શબદરાં અવસતતિનો ટકંાર લખ,

શબદરાં સંઘષ્મ પિરેલી િાર લખ.

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

ભરેદ રાણસરાં જુએ તરે આંખ પર

પૂરી રાનિ જાતનો હફટકાર લખ.’

આ કવિઓએ પોતાના સરાજની અિદશા ઉપરાંત, સરાજની નિી વયવકત-
પૂજાનરેય ઠપકારી છરે રાજુ સોલંકીએ.....

‘નિી રારધૂન નિા સરાજના

બોદા નરે બણબણતા કૈં પોચા પૂજારી ચાલરે

બોલો બબાસાિરેબની જ રે

બોલો બબાસાિરેબની જ રે

પોથી પાનરે મિોયાું ઉરદા 

બબાસાિરેબનાં રીંગણાં.

સરઘસ રરેલી, સરારંભોરાં 

જારી પડ્ાં છરે ઠીંગણાં.’

કાંવતલાલ ‘કાવતલ’ તો હક્કરેટની રરતનરે કવિતારાં લાિીનરે કવિતાનરે નિા 
ખૂણરેથી રાપરે છરે :

‘રાવટિ ્રય રૅચરાં 

કૅપટન કરે િાઇસ કૅપટનના

આઝાદીના ચાલીસરા િષવે

ઊભા છીએ અરરે

બાઉનડ્રી બિાર

બારરા ખરેલાડીની જ રેર.’
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છરેલ્લરે, સાહિલ પરરાર કવિઓનરે ઠપકો આપતાં કિરે છરે :

‘તરરે તરારી કવિતારાં કચડાતા રિેંસાતા

રાનિીઓની િરેદના વિશરે અક્રરેય પાડ્ો નથી.

પ્રવતબદ્ધ તું સુંદરતાથી સુંદરનરે રાણયા કયુું

અરરે તાપરાં ચરણવિિોણં બળબળતું ચાલયા કયુું

વધક્ કવિ તેં િાદળથીયરે ઊંચરેરંુ મિાલયા કયુું.’

દવલત કવિઓ સદીઓથી ચાલી આિતી રજબૂરી અનરે લાચારીનરે કારણરે 
છાતીરાં ગૂંગળાઈ રિરેલી િરેદનાનરે િાચા આપરે છરે. તરેરાં સિસથતા, સંયર, છદં અનરે 
ભાષાની સફાઈ કરે સુંદર ઘાટ ઓછાં જોિા રળરે તરે સરજી શકાય છરે. વિદ્રોિનો 
ઉતકટ સૂર લય અનરે ધિવન તરેનરે સચોટતા અપવે છરે. તરેરાંની ઘણી રચનાઓ ભુલાઈ 
જિાનો સંભિ છરે. પરંતુ નીરિ પટરેલ, પ્રિીણ ગઢિી, દલપત ચૌિાણ, હકસન 
સોસા, સાહિલ પરરાર, િરીશ રંગલમ્, રાજુ સોલંકી અનરે શંકર પરેનટર જ રેિા કરેટ-
લાકની રચનાઓ દવલત કવિતાનું પ્રવતવનવધતિ કરિા ઉપરાંત ગુજરાતી કવિતાના 
રુખય પ્રિાિરાં સથાન પારરે તરેર છરે. કરેટલાક દવલત કવિઓનો સાહિવતયક ઍિૉડ્મ કરે 
પાહરતોવષક દ્ારા સિીકાર પણ થયો છરે. યુગપહરિત્મનરાં તરે કરેટલી કાવરયાબ નીિડરે 
છરે તરે તો સરય જ કિરેશરે. 

કવિતાનરે રુકાલબરે દવલત લરેખકોએ ઓછુ ંપણ ઉતિર ગદ્નું ખરેડાણ કયુું છરે. 
ચહરત્, વનબંધ, વિિરેચનરાં દવલત સાહિતયના વિિરેચનગ્ંથો રળ્ા. િરીશ રંગલમ્ 
અનરે ભી. ન. િણકર દ્ારા વિિરેચનસંગ્િો અપાયા છરે. ‘પણછ’ (િરીશ રંગલમ્ 
દવલત કવિતા આસિાદ) જ રેિાં આસિાદનાં પુસતકો થયાં છરે. પ્રસંગોપાતિ લખાયાં છરે. 
નાટકરાં દલપત ચૌિાણનાં એકાંકીઓ ઉપરાંત વદ્અંકી, વત્અંકી નાટકોનરે રાટિ ્રીય 
કક્ાનાં પાહરતોવષક પ્રાપ્ત થયાં. અનય લરેખકો વશિાભાઈ પરરાર, કૃષ્ણચંદ્ર પરરાર 
િગરેરરેએ નાટકો આપયાં છરે. બાબાસાિરેબ આંબરેડકરના જીિનચહરત્ના બરે ભાગ 
(ક્ાવનત પ્રકાશન), અનારતવિરોધી આંદોલન સારરે ગુજરાતરાં અનુસૂવચત જાવત 
અનરે જનજાવતની પહરવસથવત વિશરેના લરેખો, રરરેશ પરરારનાં પ્રાસંવગક લખાણો, 
િાલજી પટરેલરે લખરેલું ‘જલતું જ રેતલપુર’ િગરેરરે  પ્રકીણ્મ સાહિતયનરે અલગ રાખીએ 
તો સજ ્મનાતરક પ્રકારોરાં િાતા્મ અનરે નિલકથારાં દવલત લરેખકોનું ખરીર પ્રગટ્યું 
છરે એર કિી શકાય. રરણલાલ દરેસાઈની ‘હદવયચક્ુ’, સનરેિરવશરની ‘અંતરપટ’, 
સોપાનની ‘પ્રાયવશ્તિ’, ઈશ્વર પરેટલીકરની ‘કલપિૃક્’, વપનાહકન દિરેની ‘પ્રલંબ પંથ’ 
કરે િષા્મ અડાલજાની ‘ગાંઠ છૂટ્યાની િરેળા’ જ રેિી દવલતરેતર લરેખકોની અનરેક નિલ-
કથાઓરાં અનરે નિવલકાઓરાં પણ દવલતોની સરસયા સથાન પારરેલ છરે. પરંતુ તરેનું 
વનરૂપણ સરભાિપ્રરેહરત િોિા છતાં ખણંખરંુ પરાનુભૂવત રૂપરે જ થતું િતું. 
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દવલત લરેખકોની વિવશટિતા સિાનુભૂવતરાં રિરેલી છરે. દવલત િગ્મની કરુણ 
દશા તરેરની િરેદના અનરે વયથા તથા એની પાછળ રિરેલો િડિડતો સારાવજક 
અનયાય આ લરેખકો સિજભાિરે ઉપસાિરે છરે. 

દવલત િાતા્મકારોરાં જૉસરેફ રૅકિાન, રોિન પરરાર, દલપત ચૌિાણ, િરીશ 
રંગલમ્, િહર પાર, અહરંિદ િરેગડા, વશરીષ પરરાર, નહરંસિ પરરાર, પવથક 
પરરાર, યશિંત િાઘરેલા, રધુકાનત ‘કવલપત, િરીશકુરાર રકિાણા, રરણ િાઘરેલા, 
ભી. ન. િણકર િગરેરરેનો સરાિરેશ થાય છરે. તરેરાં જૉસરેફ રૅકિાન શ્રેષ્ઠ છરે. તરેરના 
કિરેિા રુજબ ‘જીિાદોરી’ નારની તરેરની િાતા્મ પિરેલી દવલત િાતા્મ છરે. ‘વયથાનાં 
િીતક’(1985)-રાં તરેરણરે દવલત સ્ત્રીપુરુષોના શોષણ-દરનની હૃદયવિદારક કથાઓ 
કિી છરે. પ્રતયરેક કથારાં િાચકના વચતિરાં ચોટી જાય એિું એક એક વયવકતવચત્ 
પણ રળરે છરે. એ બધાં દવલત સરાજરાં જીિતાં દુભા્મગી સ્ત્રીપુરુષો છરે. પટરેલો અનરે 
બીજા સિણયો િહરજનોનરે રાણસ તરીકરે નિીં પણ રાવલકીની જણસ તરીકરે ગણીનરે 
તરેરની તરફ િત્મન કરરે  છરે. તરેરનરે સિ્મથા િડધૂત કરરે  છરે. તરેરની સ્ત્રીઓ પર બળા-
તકાર એ સારાનય ઘટના છરે એર જોસરેફ તરેરની િાતા્મઓરાં િરેતા, િરેઝલ, લક્રી 
જ રેિી નારીઓનરે બળાતકારનો ભોગ બનતી બતાિીનરે સૂચિરે છરે. તરેરની નિલક-
થા ‘આંગવળયાત’(1986)થી એરનરે સાહિતયક્રેત્રે પ્રવસવદ્ધ રળી. પ્રિરેશતાંની સાથરે 
જોસરેફનરે ગુજરાતી સાહિતયરાં ઉરળકાભયયો આિકાર રળ્ો છરે.

‘ગુજરાતી દવલત િાતા્મ’નરે પણ એિો જ ઉષ્રાભયયો આિકાર રળ્ો. રોિન 
પરરાર અનરે િરીશ રંગલરરે 1984રાં ગુજરાતી દવલત િાતા્મનો સંગ્િ આપિાનો 
ઉપક્ર રચયો. દવલત વિષયિસતુિાળી િાતા્મઓ પૈકી દવલત લરેખકોએ લખરેલી િા-
તા્મઓરાં અનુભૂવતની તીવ્રતા વિશરેષ િતી. તરેનરે અંગરે રઘુિીર ચૌધરીની પ્રરેરણાથી 
‘િાતા્મવશવબર’ યોજાઈ. તરેરાં િાતા્મનું સજ ્મન અનરે વિિરેચન સાથરે ચાલયાં. એ રીતરે 
તૈયાર થયરેલ િાતા્મઓરાંથી પંદર ‘ગુજરાતી દવલત િાતા્મ’રાં સરાિરેશ પારી, જ રે 
દવલત િાતા્મનું પ્રવતવનવધતિ કરિા ઉપરાંત અનુઆધુવનક ગુજરાતી િાતા્મનો પણ 
ઊજળો અણસાર આપરે છરે. ‘નકલંક’ (રોિન પરરાર), ‘બદલો’ (દલપત ચૌિાણ), 
‘સોરલી’ (િહર પાર), ‘દાયણ’ (િરીશ રંગલમ્), ‘અધૂરો પુલ’ (રધુકાનત ‘કવલપત) 
અનરે ‘ઉઘાડા પગ’(પવથક પરરાર) જ રેિી િાતા્મઓ ઉલ્લરેખપાત્ છરે. િાતા્મરચનાની 
તરેરજ િસતુના િળાંકની દૃવટિએ રોિન પરરારની ‘નકલંક’ ઉતિર છરે. છપપવન-
યા દુકાળરાં ગોકળ િણકરરે  િજ રેસંગના બાપનરે કોકવણયો આપીનરે વજિાડરેલ તરેનો 
બદલો િજ રેસંગ રાંદા ગોકળનરે લાકડીઓ રારીનરે આપરે છરે, કરેિળ તરે દવલત છરે 
એ કારણરે. એ રીતરે ‘બદલો િાતા્મનું િાતાિરણ િાસતવિક નરે કથન િરેધક બનરે છરે. 
‘સોરલી’નો લરેખક એ જ નારના પાત્નરે રુખરે કોટ્મરાં તરેની કથની આહદિાસીની 
બોલીરાં રૂકીનરે ધારી અસર વનપજાિરે છરે. ‘દાયણ’રાં બરેનીરા જ રે સિણ્મ બાળકનો 
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જનર કરાિરે છરે તરે જ બાળક છરેિટરે તરેરનરે અસપૃશય તરીકરે િડધૂત કરરે  છરે. એ રીતરે 
આ િાતા્મઓરાં દવલતોનાં િીતક રજૂ થિાની સાથરે ઘણંખરંુ િાતા્મના સુઘડ ઘાટ 
બંધાય છરે. 

જૉસરેફ રૅકિાન, રોિન પરરાર, િરીશ રંગલમ્, દલપત ચૌિાણ અનરે બીજા 
દવલત લરેખકો કુશળ નિલકથાકાર તરીકરે પણ ગુજરાતીરાં સાહિતયરાં સિીકૃવત 
પામયા છરે. િસતુત: દવલત સાહિતય તરેરાંના વિષયિસતુનરે કારણરે કોઈ પણ દરેશના 
િાચકની સંિરેદનાનરે સપશવે તરેર છરે. તરેરાં પ્રતીત થતી સજ ્મકતા ગુજરાતી સાહિ-
તયના પ્રિાિની  જ એક સરેર બની જાય છરે. તરેનો અલગ ચોકો રિરે તરે ઇટિ નથી. 
સરસિતીના દરબારરાં ઉચચનીચના ભરેદભાિ નથી. તરેરાં દવલત સજ ્મકોનું સથાન 
વનવશ્ત થઈ ચૂકયું છરે. તરેનું ભાવિ ઉજ્જ્િળ છરે.

(‘શબદ અનરે સંસકૃવત’રાંથી)

²



13
સવાતંત્ર્યોત્તર ગુજરાતી વવવેચનમા ં

આધુવનકતાવા્દી વલણો

1955 પછી ગુજરાતી સાહિતયરાં આધુવનકતાનો પ્રિરેશ થયો એ જાણીતી 
િકીકત છરે. આધુવનક એટલરે િરણાંનું, નિું, modern. િરણાંનું િોય છતાં 
modern ન િોય એિું પણ બનરે. એટલરે કરે બધું જ સરકાલીન નિું ન િોય નરે તરેરાંનું 
ઘણં  પરંપરાનુસારી િોય એિું પણ બનરે. કરેર કરે આધુવનકતા સરયિાચકના કરતાં 
ગુણિાચક વિશરેષ છરે. શું જીિનરાં કરે શું સાહિતયરાં, modernity એક spirit છરે, 
શાશ્વતીરાં રિરેલી નૂતનતાનો સાદ છરે. જ્યારરે  જીિનનાં જળ બંવધયાર થિા લાગરે 
તયારરે  તરેરનરે રુકત િિરેતાં કરિા રાટરે દરરેક ક્રેત્રાં નિ-ઉતથાનનું આંદોલન પ્રગટ 
થાય છરે. એ રીતરે આધુવનકતાનો આવિભા્મિ જરાનરે જરાનરે થતો રિીનરે જીિનનું 
સાતતય જાળિરે છરે.

સિાતંત્રયોતિર ગુજરાતી વિિરેચનરાં આ આધુવનકતા કયાં કયાં નરે કરેિી રીતરે 
સફુટ થતી રિી છરે તરે દશા્મિિાનો અિીં ઉપક્ર છરે. રનરે વિષય આપયો છરે તરેરાં 
‘આધુવનકતાિાદી િલણો’ એર કહ્ું છરે તરેનો અથ્મ િંુ એટલો જ સરજુ ં છુ ં કરે 
વનતાનત આધુવનક ગણાય તરેિાં વિચારિલણોનો રારરે  વનદવેશ કરિો. ગુજરાતી સા-
હિતયની સારાનય રીતરે એિી ખાવસયત રિી છરે કરે તરેરાં કોઈ પણ વિચારશ્રેણી િાદ 
રૂપરે ટકી શકતી નથી, પછી તરે સામયિાદની િોય કરે ગાંધીિાદની, પ્રગવતિાદની િોય 
કરે આધુવનકતાિાદની. છરેલ્લા બરે દાયકા દરવરધયાન ગુજરાતી સાહિતયરાં આધુવન-
કતાની વજકર સારી પરેઠરે થઈ છરે. તરેરાં કરેટલાંક વિદ્રોિી તતિો સજ ્મનપ્રયોગોરાં પ્રગ-
ટતાં પણ રહ્ાં છરે; આધુવનકતાિાદની ગંધ આપરે તરેિું પ્રયોગદાસય (mannerism) 
અત્તત્ કિવચત્ જોિા પણ રળરે છરે. છતાં કિરેિું જોઈએ કરે, િાદ તરીકરે આધુવનક-
તાનાં રૂવળયાં ગુજરાતરાં ઊંડરે ઊતયાું નથી. તાજગી બક્તી િિા તરીકરે જ તરેનો 
બિુધા અનુભિ થતો રહ્ો છરે. એટલરે અિીં ગુજરાતી વિિરેચનરે છરેલ્લા બરે દાયકા 
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દરવરધયાન સાહિતયકલાની વસદ્ધાંતચચા્મ તરેરજ વિિરેચનપદ્ધવત પરતિરે કયાં કયાં 
નૂતન અવભગર અપનાવયો અનરે સજ ્મનનાં આસિાદ નરે રસ-કસણીરાં નૂતન પદ્ધવત 
કરેિી કારયાબ નીિડી તરેનો કયાસ કાઢિાનો પ્રયતન છરે.

આધુવનકતાનું પિરેલું કાર જૂનાનું ઉતથાપન કરીનરે તરેની સારરે નિાનું પ્રસથાપન 
કરિું તરે છરે. તરેનું િલણ પરંપરાથી ઊફરા ચાલિાનું િોય છરે. ગઈ પરેઢીના સાહિતય 
સાથરે આપણા આધુવનક સાહિતયનો ઉપરટપકરે રુકાબલો કરતાં પણ તરે સરજાય 
તરેર છરે. ગઈ પરેઢીનું સાહિતય જીિનનાં રૂલયો પર ભાર રૂકતું તો આ પરેઢી રૂલય-
વનરપરેક્ સાહિતયની હિરાયત કરરે  છરે; ગઈ પરેઢી કથય (content) પર ભાર રૂકતી, 
આ પરેઢી સિરૂપ (form) પર; ગઈ પરેઢીનું ગાન એકંદરરે  સંિાહદતાનું િતું, આ 
પરેઢીનું વિસંિાદનું છરે; ગઈ પરેઢીના સજ ્મકો એકંદરરે  સરાજાવભરુખ િતા, આ પરેઢીના 
સરાજથી વિરુખ રિીનરે લખતા િોય એર લાગરે છરે; ગઈ પરેઢીનું સાહિતય આદશ્મરાં 
ભળી જતી િાસતવિકતા દશા્મિતું; આ પરેઢીની દૃવટિ િાસતિરાંથી પરાિાસતિ સુધી 
પિોંચરે છરે; એ જ રીતરે છદં નરે છદંરુવકત, subjectivity નરે objectivity સતતિાિી 
કલપના નરે કલપનો, દરેશ-દુવનયા નરે રાનિ, ગ્ારસંસકૃવત નરે નગરસંસકૃવત, સિયંસફુ-
રણ નરે સભાન સજ ્મનકર્મ, આનંદ-ઉતસાિ પ્રરેરતું કત્મવય નરે વિષાદવિરવત પ્રરેરતી 
વનવષ્ક્યતા, આશા-શ્દ્ધા નરે વનરાશા નાવસતકતા, ભૂતભાવિના સંદભ્મરાં િત્મરાન 
અનરે કશા સંદભ્મ િગરનો વનરાધાર િત્મરાન, સિરેતુક નરે વનિવેતુક, પૉવઝહટિ-નૅગરે-
હટિ, સરાજવનષ્ઠતા નરે વયવકતવનષ્ઠતા, વિરાટ પર નરે લઘુતા પર રંડાતી દૃવટિ, 
અથ્મપુટિ શબદ નરે અન્-અથ્મ થિા રથતો શબદ, સરવટિની સારરે ‘અિં’ની સંવિવતિ 
(consciousness) એર સંખયાબંધ જોડકાં ગોઠિીનરે એ પરેઢીઓના સાહિતય િચચરે 
દરેખાતો વિરોધ સૂચિી શકાય.

રુનશીએ જીિનનો ઉલ્લાસ ગાતી કલાની થોડો િખત વજકર કરરેલી. પણ 
ગાંધીયુગના સારાવજક સંદભ્મની બુલંદીરાં રુનશીનો અિાજ સંભળાયો નિીં. તરેના 
પ્રતયાઘાત રૂપરે િોય તરેર, આધુવનક યુગરાં શુદ્ધ સૌંદય્મપરક સજ ્મનની હિરાયત 
કરતો નૂતન કલાિાદ પ્રગટ્યો.

ઉપર જોયું તરેર, અનરેક રીતરે પરંપરાનો વિચછરેદ કરીનરે આધુવનકતા રાથું કાઢરે 
છરે. પરંતુ તરેનો પ્રાદુભા્મિ રાતોરાત થતો નથી. પથથરરાંથી ઝરા રૂપરે ફૂટતાં પિરેલાં 
ભીતરરાં અનરેક સતરરે  જળ સંવચત થતું રિરે છરે તરેિું કૈંક આધુવનકતાનું છરે. એક રીતરે 
જોઈએ તો આપણરે તયાં આધુવનકતાનો સંચાર ગાંધીયુગરાં થઈ ચૂકયો િતો. બીજુ ં
વિશ્વયુદ્ધ પૂરંુ થયા પછી તરત 1946રાં ઉરાશંકર ‘િીરોશીરા’ કાવય લખરે છરે. તરેરાં 
તરેઓ હિંસાખોર આદરીનરે ઠપકો આપરે છરે. પરંતુ ‘અંતરે તો રનુષ્ય સારરે અરાનુવષ-
તા જ થાકી’ એિી રાનયતા સાથરે રન િાળી લરે છરે. પછી 1948રાં, સિરાજ આવયા 
પછી દરેશરાં ચારરેકોર સિાથ્મલોલુપ જરઠતા િકરતાં, તરેરનાથી ઉદગાર નીકળી જાય 
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છરે કરે ‘રનરે રુદાુંની િાસ આિરે.’ અિીં પણ જૂનાના ખાતરરાંથી નિું સફુરશરે એિી 
આશા છરેિટરે ધિવનત થાય છરે. પરંતુ 1956રાં ‘વછન્નવભન્ન છુ’ં લખાય છરે તરેરાં 
કવિનો વિદ્રોિ ઉતકટ સિરરે  પ્રગટ થતો સંભળાય છરે. વયવકતતિની વિવચછન્નતાનું 
સંિરેદન આર સૌપ્રથર ઉરાશંકરની કવિતારાં દરેખાય છરે, છતાં, ઉરાશંકર પ્રકૃવતએ 
સરાજાવભરુખ અનરે સંિાહદતાના કવિ છરે. તરેરનું સંધાન પરંપરા સાથરે જ રિરે છરે. 
કદાચ, તરેરના કરતાં િધુ સપટિ નરે અવભવનિરેશયુકત આધુવનકતાનો અિાજ વનરંજન 
ભગતની કવિતારાં સંભળાય છરે. 1957રાં પ્રગટ થયરેલાં ‘પ્રિાલદ્ીપ’નાં કાવયોરાં 
તરેરણરે રુંબઈ નગરીનાં વચત્ો આધુવનક અરણય રૂપરે આલરેખયાં છરે. નગરસંસકૃવતરાં 
જીિતા રાનિીની સંિરેદના ઈંટ, ખીલા, લોિ, કૉનક્ીટ આહદના સવન્નધીકરણથી 
સધાતી અવભવયવકત અનરે વિશરેષ તો બૉદલરેર નરે ટી. એસ. એવલયટના વિશ્વભરરાં 
પડરેલ પડઘાનરે ઝીલિાનરે કારણરે આ અનુ-ગાંધીયુગના કવિનરે આધુવનકતાનો પ્રથર 
આવિષ્કાર આપનાર ગણી શકાય. તથાવપ તરેરનારાં પણ છદં નરે પૃથિીપ્રરેર પરતિરે 
પરંપરાનું સપટિ સાતતય જોિા રળરે છરે. રાજ રેનદ્ર શાિ, િસરુખ પાઠક નરે વપ્રયકાનત 
રવણયારનાં અરુક કાવયોરાં પણ આધુવનકતાનો અિાજ સંભળાય છરે. પરંતુ એ 
દરરેક કોઈ નરે કોઈ રીતરે પરંપરા સાથરે જોડાયરેલા છરે.

નખવશખ આધુવનક કિી શકાય તરેિા સાહિવતયક આંદોલનના પ્રિત્મક સુરરેશ 
જોષી છરે. છરેક 1947થી તરેરણરે વિિરેચન લખિાનું શરૂ કરરેલું. 1955રાં તરેરણરે 
કવિતાના કલાસિરૂપ નરે કાય્મ પરતિરે નૂતન અવભગર દશા્મિતો લરેખ લખરેલો. તરેરનો 
પ્રથર વિિરેચનસંગ્િ ‘હકંવચત્’ 196૦રાં પ્રગટ થયરેલો તયારથી તરેરના સાહિતયકલા 
વિશરેના વિચારો પ્રતયરે સાહિતયરવસકોનું ધયાન ખેંચાયરેલું. તરે પિરેલાં તરેરનો પ્રથર 
નિવલકાસંગ્િ ‘ગૃિપ્રિરેશ’ (1958) પ્રવસદ્ધ થયરેલો. તરેરાં આરંભરે ટૂકંી િાતા્મ વિશરેની 
નિી વિભાિના સરજાિરેલી છરે. આ લખાણરે તરેરનરે સાહિતય નરે વિિરેચનના ક્રેત્રે 
રીતસર પ્રિરેશ કરાવયો એર કિી શકાય.

આ જ અરસારાં ‘વિશ્વરાનિ’ રાવસકરાં તરેરણરે કાવયનો આસિાદ કરાિતી 
લરેખરાળા શરૂ કરરેલી. તરેરાંની કાવયનો રસકીય ધોરણરે આસિાદ કરાિિાની તરેરની 
વિવશટિ વિશ્રેષણરીવતએ ઘણા િાચકોનરે આકષ્યા્મ િતા. વિિરેચક સુરરેશભાઈનો 
પ્રથર પ્રભાિ આ આસિાદલરેખોએ ઊભો કયયો. પછીથી તરેરણરે સજ ્મનપ્રહક્યાની 
ગવતવિવધ તપાસીનરે કૃવતની ચારુતા કઈ રીતરે વસદ્ધ થાય છરે તરે બતાિિાનો ઉપક્ર 
રસકીય (aesthetic) વિિરેચનનો િોિો જોઈએ એર અનરેક િાર કહ્ું છરે. તરેનું પ્રતયક્ 
વનદશ્મન તરેરના આ આસિાદલરેખોરાં સાંપડરે છરે. અગાઉ નરવસંિરાિ, નિાનાલાલ 
અનરે કાનતનાં કરેટલાંક કાવયો વિશરે અલગ કૃવતવિષયક વિિરેચનો થયાં છરે. પરંતુ 
કૃવતના રસલક્ી વિિરેચનનો આ પ્રયોગ જુદો જ તરી આિરે છરે. કાવયવસદ્ધાંત, 
વિચાર કરે ભાષાસિરૂપ કથાનો પૂિ્મગ્િ રાખયા િગર કરેિળ રસાસિાદની દૃવટિએ 
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કૃવતના પડરે પડનરે – શબદરે શબદનરે ઉકરેલતા જઈ, સજ ્મકરે વસદ્ધ કરરેલી સૌંદય્મ-વનવર્મ-
વતનરે, શાસ્ત્રીય ચચા્મ કરે પહરભાષાનો આશ્ય લીધા િગર સરજાિિાનો તરેરનો આ 
પ્રયોગ ખૂબ રસાિિ નીિડ્ો. ‘િીરની વિદાય’, ‘વનદયોષ નરે વનર્મલ આંખ તાિરી’ 
અનરે ‘આધુવનક અરણય’ જ રેિાં કાવયોનું વિિરેચન સાચરે જ ‘કાવયના સિગ્મ અનરે વય-
િિાર-જીિનનરે જોડી આપતા સરેતુ’ની ગરજ સારરે  છરે.

િસરુખ પાઠકના ‘તણખલું’ કાવયનો આસિાદ કરાિતાં કૌંસરાં આિતા 
આતરસંભાષણનો ખુલાસો ફ્ેંચ કવિ િાલરેરીનો િિાલો આપીનરે તરેરણરે કયયો છરે કરે 
રાનિી પોતરે પોતાનારાં જ શતધા વિવચછન્ન થઈ ગયો છરે અનરે તરેણરે શ્ોતા ગુરાવયો 
છરે. ગુલાર રોિમરદ શરેખના રસતક વિનાના કબનધ જ રેિા શીષ્મક-વિિોણા કાવયનરે 
સરજિા રાટરે બૉદલરેરની ભૂવરકા બાંધીનરે સંજ્ઞાઓના સંસકાર સરજાવયા છરે. વપતિ-
ળની ચારડીથી રોતની વચરાડ સુધીનાં પરસપર વિવશ્ટિ લાગતાં પ્રતીકોનો સંબંધ 
તરેરણરે ખૂબ શ્ર લઈનરે સરજાવયો છરે; તરેનાથી નિી લખાતી કવિતાનો આસિાદ લરેિા 
રાટરેની પીહઠકા સપટિ થાય છરે.

આસિાદનરે વનવરતિરે સુરરેશ જોષી યથાિકાશ પોતાની કાવયવિભાિનાનરે સર-
જાિતા ગયા છરે – જોકરે શુદ્ધ રસલક્ી આસિાદરાં વિિરેચક પોતાની કાવય વિશરેની 
(દા.ત., અિીં રૂપવનવર્મવતનરે લગતી) વિભાિના રૂકીનરે તરે રુજબ કાવયનું વિશ્રેષણ 
કરરે  તો રસબાધ થિાનો સંભિ છરે. તરેરણરે સજ ્મનપ્રહક્યા સરજાિતી િખતરે કલપનો 
નરે પ્રતીકોના રસકીય સંદભયો સહિત રર્મ પ્રગટ કરતાં કરેટલરેક સથળરે અપહરરરેયતાનું 
સૂચન કયુું છરે, તરે પાછળથી નવય વિિરેચનાનું એક રિતિનું અંગ બની રહ્ું િતું. 
સુરરેશ જોષીનું આ કાવયવિિરેચન સજ ્મનાતરક છટા અનરે સુગંધ ધારણ કરરે  છરે. તરેની 
અસર પણ સરકાલીન કૃવતવિિરેચનરાં જોિા રળરે છરે.

નિીનો આ પ્રકારના કૃવતવિિરેચનનરે કાય્મવશવબર વિિરેચના (workshop 
criticism) તરીકરે ઓળખાિરે છરે. કશું સંહદગધ કરે િાયવય સિરૂપનું રિરેિા ન પારરે 
તરે રીતરે કવિકર્મનરે તપાસિું તરે સુરરેશભાઈએ શરૂ કરરેલી આ વિિરેચનપદ્ધવતની 
ખાવસયત છરે. કવિકર્મ એટલરે પરંપહરત ખયાલ રુજબ વિષયવનરૂપણ રાટરે કવિએ 
સાધરેલી ઊવર્મ, વચંતન, ભાષા, છદં, અલંકાર આહદ અંગોની એકતા (unity) નિીં; 
પણ સુરરેશ જોષી તરેનરે નક્કર સિરૂપરાં જોઈનરે સરજાિરે છરે તરે રુજબ, ભાષા, પ્રતીક, 
છદં, લય, અલંકાર આહદનું સંવિધાન; જ રે સારગ્ીનું કાવયરાં રૂપાંતર કરીનરે એક 
અપૂિ્મ રચના તરીકરે વનરા્મણ કરરે  છરે. તરેરાં વિષય-િસતુનું રિતિ તરેઓ સિીકારતા 
નથી. ગરરે તરેિો તુચછ વિષય પણ યોગય કવિકર્મ દ્ારા રૂપવનવર્મવત પારરે તો ઉદાતિ 
બનરે છરે એર તરેરનું રાનિું છરે.

કવિકર્મનરે અનુષંગરે સુરરેશ જોષી પ્રતીક કરે કલપન, જ રેનરે તરેઓ એવલયટનરે અનુ-
સરીનરે િસતુલક્ી સિસંબંધક (objective co-relativa) કિરે છરે, તરેનો, પોતાની રીતરે 
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ધિવન સાથરે સંબંધ દશા્મિીનરે રહિરા કરરે  છરે. આ કવિકર્મનરે તરેઓ ‘વિશ્વનરે અિગત 
કરિાની ભાિગત રીવત’ કિરે છરે. ‘હકંવચત્’રાં તરેની ચચા્મ કરતાં તરેઓ કિરે છરે – 
‘જ્ઞાનગત સતયો તો ગોચર છરે જ, એનરે પ્રગટ કરિારાં કલાનો વિશરેષ રિરેતો નથી. 
કલાનો વિશરેષ રૂપવિધાનરાં છરે, નિવનરા્મણરાં છરે.’ રૂપવનવર્મવત સુરરેશ જોષીની 
સાહિતયવિચારણારાં last word છરે.

આ રૂપવનરા્મણરાં ઉતિર સજ ્મક ભાષાનો વિવનયોગ તદ્ન અનોખી રીતરે કરરે  
છરે. ભાષા કથનનું નિીં પણ સજ ્મનહક્યાનું રાધયર બનરે છરે તરેર આ આધુવનક વિિરે-
ચકનું પ્રવતપાદન છરે. કવિ શું કિરે છરે તરે નિીં પણ શું કરરે  છરે તરે ધયાનપાત્ િસતુ છરે 
એ રતલબનાં વિધાનો તરેરણરે િારંિાર કરરેલાં છરે. પ્રતીકો, કલપનો, શબદ-શબદના 
સંબંધો, તરેરાંથી ઉતપન્ન થતા લયવિિતયો, ક્કઓુ િગરેરરે  આ રૂપવનરા્મણની રસસા-
રગ્ી છરે. એ બધાંરાં સંિરેદન ઓગળીનરે એક એિી આકૃવત ઊપસરે છરે કરે તરેરાંથી 
અનરેક સંકરેતો સફુરીનરે આપણા વચતિનરે અપહરરરેય અિકાશરાં લઈ જાય. કવિનો 
શબદ, એ દૃવટિએ જોઈએ તો, જવમપંગ બોડ્મની ગરજ સારરે  છરે. તરેના અનરેકવિધ િવન 
વિશાળ અનુભૂવતવિશ્વનું દશ્મન કરાિરે છરે.

કવિ તટસથ રિીનરે સંિરેદનનું abstraction કરરે  છરે તયારરે  એ સંિરેદન aesthetic 
monad રૂપરે હક્યાશીલ બનીનરે તરેનાં સિસ્ત્ર રૂપ સજ વે છરે. ‘એ બધાંનું એકીસાથરે 
પ્રતયક્ીકરણ થાય એ પ્રકારની શવકત ભાષારાં એણરે ઉપજાિિી પડરે છરે.’ ભાષા 
સાધન નથી. તરેનું નિું રૂપવિધાન થાય છરે, જ રેનાથી શબદ તરેના વયાિિાહરક સંદભ્મથી 
રુકત બનરે છરે.

શબદ અથ્મ પ્રગટ કરિાનું સાધન નથી એર આ આધુવનકો ગાઈિગાડીનરે 
કિરે છરે. રૂઢ પદ્ધવતના અથ્મઘટનનરે સુરરેશ જોષીની કાવયવિચારણારાં સથાન નથી. 
તરેઓ કિરે છરે, ‘કાવયનો અથ્મ તરે તો કાવય સરસત જ છરે; એ એના અંશરાં નથી, 
પણ કાવયરાં સિ્મત્ છરે. કાવયરાં form થી content નું પૂરરેપૂરંુ વનગરણ થાય છરે નરે 
કવિએ રચરેલું એ અપૂિ્મ રૂપ, કવિનું એ અનોખું સંવિધાન, કાવયનો સાચો અથ્મ છરે.’ 
આ સંદભ્મરાં ભાષાનરે પારદશ્મક રાખિાનું તરેરણરે સૂચન કરરેલું છરે.

સુરરેશ જોષીએ છરેલ્લા બરેઅઢી દાયકા દરવરધયાન ‘રનીષા’, ‘વક્વતજ’, 
‘ઊિાપોિ’ અનરે ‘એતદ્’ સારવયકો ચલાવયાં છરે. તરેરાં તરેરની સજ ્મન અનરે વિિરે-
ચનની પ્રિૃવતિ પ્રવતવબંવબત થતી રિી છરે. તરેરણરે ‘વક્વતજ’નો નિલકથા વિશરેષાંક 
પ્રગટ કરરેલો. તરેરાં નિલકથાની નિી વિભાિના વિશરે વિસતૃત ચચા્મ કરરેલી છરે 
નરે ‘કથોપકથન’રાં ‘ક્ાઇર ઍનડ પવનશરરેનટ’, ‘ધ આઉટસાઇડર’ નરે ‘ધ કરેસલ’ 
જ રેિી વિદરેશી નિલકથાઓનાં વિિરેચન રૂકયાં છરે. આ વિિરેચનો પોતરે જ રેનો આગ્િ 
સરેિરે છરે તરે રચનારીવતનરે બદલરે સારગ્ીનરે લક્રાં રાખીનરે લખાયાં છરે ! કારૂનો 
અસંગવત (absurdity) વિશરેનો ખયાલ સરજાિતાં તરેનાં પાત્ો જીિનના વિસંિાદ 
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સારરે ઝૂઝીનરે યુગચરેતનાનો સપશ્મ કરાિતા રાનિીય સંદભ્મની કરેિી પ્રતીવત કરાિરે 
છરે તરે તરેરણરે દશા્મવયું છરે. દોસતોયવસકીની નિલકથા ‘ભોંયતવળયાનો આદરી’ વિશરે 
લખતાં તરેનરે તરેઓ િત્મરાનયુગના રાનિીની આંતરસૃવટિના પિરેલા કલા-દસતાિરેજ 
તરીકરે ઓળખાિરે છરે. નિલકથાના વિિરેચનરાં તરેઓ હકકવેગાડ્મ, રાક્મસ, ફ્ોઇડ 
આહદ વચંતકોની વિચારધારાનો રાનિીય સંદભ્મ સરજાિિા રાટરે ઉપયોગ કરરે  
છરે. આધુવનક યુરોપીય નિલકથારાં વિવચછન્ન વયવકતતિ ધરાિતા, બિારથી જડ 
લાગતા, પણ અંદરથી અતયંત સંિરેદનશીલ રાનિીની છબી ઊપસરે છરે, એિો વનદ્મશ 
કરીનરે સુરરેશ જોષી નિી નિલકથાના સંવિધાન પરતિરે કરેટલાંક રિતિનાં વનરીક્ણો 
રજૂ કરરે  છરે, જ રેના રુખય રુદ્ા નીચરે રુજબ છરે :

(1) કવિતા, નાટક અનરે ટૂકંી િાતા્મની રાફક નિલકથારાં પણ સજ ્મન વસિાય 
બીજો કોઈ િરેતુ િોિો ન જોઈએ.

(2) તાદાતમયપૂિ્મકની તટસથતા સજ ્મનપ્રહક્યારાં સધાઈ િશરે તો જ તરે સાચો 
રસાનુભિ કરાિી શકશરે.

(3) સંવિધાનની કળાનું સતય આપણા આસિાદનો વિષય બનરે છરે. જ રે 
નિલકથારાં પાત્સંવિધાનનરે બદલરે પાત્ િધારરે  ધયાન ખેંચરે છરે તરેરાં પૂરરેપૂરી કળા 
વસદ્ધ થઈ ન ગણાય. તરેથી નાયક ધીરોદાતિ છરે કરે ધીરોધધત તરે રિતિનું નથી, પણ 
તરે એ કક્ાએ કરેિી રીતરે પિોંચરે છરે તરે તપાસિું રિતિનું છરે.

(4) રનુષ્યની આ જગતરાં જ રે દુદ્મશા થઈ છરે તરે જોતાં પાત્ અનરે પહરવસથવતની 
િચચરેની વયાિત્મક રરેખા ભૂંસાિાની અણી ઉપર છરે. પાત્ પહરિરેશનરે િશ િતવે છરે, રાટરે 
પહરવસથવત જ વિષય બનરે અનરે પાત્ની ચૈતવસક વસથવત નરે પહરિરેશ એ બરે િચચરેનો 
સંબંધ િાતાિરણરાંથી સફુટ થાય તરે ઇટિ છરે. આ િાતાિરણ એટલરે રનના ભાિરાં 
પ્રવતરૂપોનરે સાકાર કરરે  તરેિી આબોિિા.

(5) ઘટનાના બંધનરાંથી છૂટિાની અનરે એર સથૂળ િાસતવિકતાનરે તજી 
પોતાની આગિી િાસતવિકતા ઉપજાિી લરેિાની િાર નાટક, નિલકથા અનરે ટૂકંી 
િાતા્મના લરેખકરે ભીડિી જોઈએ. ઘટનાનરે આછી બનાિીનરે પ્રતીકની કક્ાએ સજ ્મક 
લઈ જાય તો જ તરેનરે છાપાળિી ભૂવરકા પરથી સાહિવતયક ભૂવરકા પર સથાપી 
ગણાય.

(6) કાફકા, પ્રુસત અનરે જ રેમસ જોઈસની રાફક બધી સંકુલતાનરે તાદૃશ કરરે  
તરેિું ‘સાઇહકક હડસટનસ’ વસદ્ધ કરી આપનારંુ પ્રતીક જ્યાં સુધી ન જડરે તયાં સુધી 
કળાકારનો સજ ્મનવયાપાર વયથ્મ છરે, પછી ભલરે નરે ગરરે તરેિું રાઇટી થીર લઈનરે 
નીકળ્ો િોય !

(7) પ્રતીકનો આશ્ય લરેનાર લરેખક િાસતવિકતાનરે ડીરટીહરયલાઇઝ કરરે  છરે 
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અનરે તરેનાથી વિસતૃવતનો આભાસ ઉતપન્ન કરરે  છરે.

(8) સારગ્ીનરે આધારરે  નિીં, પણ સિરૂપનરે આધારરે  કલાકૃવત જીિરે છરે એટલરે 
તરેનરે અનુલક્ીનરે જ રસલક્ી વિિરેચન પ્રિત્મિું જોઈએ.

આ વિભાિનાનરે ઉદાહૃત કરિા રાટરે સુરરેશ જોષીએ બરે નિલકથાઓ (‘વછ-
ન્નપત્’ અનરે ‘રરણોતિર’) આપી છરે પણ તરે ન તો િાચકનરે સંતોષ આપી શકી છરે 
કરે ન તો વિિરેચકનરે. લરેખકરે પોતરે પણ તરેનરે લખિા ધારરેલ નિલકથાના રુસદ્ા તરીકરે 
જ ઓળખાિી છરે. તરેરાં પ્રતીક, િાતાિરણ કરે ‘સાઇહકક હડસટનસ’ જ રેિા રુદ્ા છૂટક 
છૂટક ચહરતાથ્મ થતા લાગરે. પણ તરેરણરે રજૂ કરરેલી વિભાિના રુજબની નિલકથાનું 
સંવિધાન આપણી ભાષારાં જોિાનું િજુ બાકી છરે.

સુરરેશ જોષી ઉપરાંત આધુવનકોએ નિલકથા વિશરે કરરેલાં વિિરેચનોરાં લાભ-
શંકર ઠાકર અનરે હદનરેશ કોઠારીએ લખરેલા ‘ઇનર લાઇફ’નો ઉલ્લરેખ અિીં કરિો 
જોઈએ. તરેરાં ચહરત્વચત્ણની કળા ચહરત્ના આંતરસિરૂપનરે અનુલક્ીનરે શી રીતરે 
વસદ્ધ થાય તરેની વિશદ નરે તક્મપૂત ચચા્મ કરરેલી છરે.

ચરેતનાપ્રિાિની ટકૅવનકનરે અિલંબીનરે રાધરેશયાર શરા્મએ લખરેલી ‘ફરેરો’ 
અનરે રુકુનદ પરીખકૃત ‘રિાવભવનષ્ક્રણ’ વિશરે સારી પરેઠરે ચચા્મ થયરેલી છરે. બંનરે 
કૃવતઓરાં વિવનયોગ પારરેલાં પ્રવતરૂપો અનરે ચહરત્ની ચરેતનાના પ્રિાિ સાથરે તાલ 
લરેતી અવભવયવકત દશા્મિતો કસબ સુરન શાિરે ઉપસાિી આપયો છરે તરેની પણ અિીં 
નોંધ લરેિી ઘટરે.

આ વિિરેચનોએ નિલકથાના આધુવનક કસબનરે સરજિારાં નરે તરેનું રૂલયાંકન 
કરિારાં સારો ફાળો આપયો છરે, તરેર છતાં, સુરરેશ જોષીએ સિીકાયુું છરે તરેર, નિ-
લકથાના સિરૂપરાં ‘આરૂલ પહરિત્મન’ થઈ શકયું નથી. દર અઠિાહડયરે પ્રગટતી 
કૂડીબંધ ચીલાચાલુ નિલોના ઢગલારાં રધુ રાય, બક્ી, સુરરેશ જોષી, રુકુનદ પરીખ, 
શ્ીકાનત કરે રાધરેશયારના પ્રયોગ ઢકંાઈ ગયરેલા છરે. િિરે ન તો તરેનું સાતતય દશા્મિતા 
પ્રયોગ થાય છરે, કરે ન તો તરેનો કોઈ ચોક્કસ ભાિકિગ્મ ઊભો થઈ શકયો છરે.

સુરરેશભાઈએ નંદશંકરથી રુનશી સુધીના લરેખકોની નિલોનું કરરેલું વિિરેચન 
તરેરની નિલકથા વિશરેની અપરેક્ાઓનરે િધુ સફુટ કરરે  છરે. તરેરણરે કરરેલી ફહરયાદોરાં 
દરેખીતી રીતરે જ ઘણં તથય છરે. પરંતુ પુરોગારીઓનરે પોતાના યુગસંદભ્મથી છૂટા 
પાડીનરે નિા જરાનાના પહરષ્કૃત ધોરણરે કસોટીએ ચડાિિા તરે કરેટલરે અંશરે નયાયય 
ગણાય તરે વિચારિાનું છરે.

ટૂકંી િાતા્મ વિશરેના સુરરેશ જોષીના વિચારો ‘હકંવચત્’ નરે ‘કથોપકથન’રાં તરેરજ 
‘નિી શૈલીની નિવલકાઓ’ તથા ‘અરરેહરકી ટૂકંી િાતા્મ’નાં પુરોિચન રૂપરે ઉપલબધ 
છરે. આપણરે જોયું કરે ‘ગૃિપ્રિરેશ’ના પ્રારંભરાં રૂકરેલ ‘હકંવચત્’ લરેખરાં તરેરણરે ટૂકંી 
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િાતા્મની વિભાિના સરજાિી છરે. પછી તો ટૉરસ રાન અનરે કાફકાની કૃવતઓના 
તરેરજ બીજી અનરેક વિદરેશી િાતા્મઓના વિિરેચનવનવરતિરે આ નાજુક કલાપ્રકાર વિશરે 
તરેરણરે વિચારણા કયા્મ કરી છરે, જ રેનો વનષ્કષ્મ ટૂકંરાં નીચરે રુજબ છરે :

રૂપવનવર્મવત ટૂકંી િાતા્મરાં પણ રુખય ધયાનપાત્ િસતુ છરે. તરેરાં રાનિસંબંધનો 
સંદભ્મ િોિાથી ઘટના આિરે છરે. આ ઘટનાનરે વયંજના અનરે પ્રતીક દ્ારા જ રેટલી 
ઓગાળી શકાય તરેટલું સારંુ. ઘટનાનો સદંતર લોપ ટૂકંી િાતા્મરાં ઇટિ નથી, ઇંવગત 
અથિા રિસયના બોધનું ટૂકંી િાતા્મરાં રિતિ નથી. િસતુ, પાત્, ઘટના નરે િાસત-
વિકતા િાતા્મની સંવિધાનકલાની વયંજનારાં એકરૂપ થઈ શકરે તરેિાં ઉપકરણો છરે. 
કાવયની રાફક ટૂકંી િાતા્મરાં પણ િાસતવિકતાનું કલારાં રૂપાંતર ભાષાના રાધયર 
દ્ારા સાધી શકાય. િળી, નિવલકરાં ગદ્ની શવકત સારી પરેઠરે કારરે લાગી શકરે. 
ટૂકંી િાતા્મનરે એક ચોકઠારાં બાંધી રાખિાનરે બદલરે ‘આગિી રસકીય કોહટ’ તરીકરે 
ગણીએ તો તરેના સિરૂપરાં રિરેલી અનરેક ક્રતાઓનરે વિકસાિી શકાય.

નિલકથાનરે રુકાબલરે આધુવનક ગુજરાતી નિવલકાએ ઠીક નિા પ્રયોગો 
કરીનરે આકષ્મણ જરાવયું છરે. સુરરેશભાઈની આરંભની નિવલકાઓરાં ઘટનાતતિ 
છરે. પણ ‘અવપચ’નરે ‘બીજી થોડીક’રાં, પ્રતીકોરાં ઓગળી ગયરેલી ઘટના િડરે નાજુક 
સંવિધાન ધરાિતી કૃવતઓ છરે, જ રે રૂપવનરા્મણની workshop criticismની ભરપૂર 
સારગ્ી પૂરી પાડરે તરેર છરે. િારયોવનકા જ રેિા કથનના નરે સરહરયાવલવસટક સંવિધાનના 
જ રેિા વિવિધ પ્રયોગોથી રધુ રાય, હકશોર જાદિ, ઘનશયાર દરેસાઈ, ઈિા ડરેિ, 
સુિણા્મ િગરેરરેએ આધુવનક નિવલકાનરે લીલયા ખીલિી છરે. ‘નિી િાતા્મ’ અનરે ‘સુરરેશ 
જોષીથી સતયવજત શરા્મ’નાં સંપાદનોનરે વનવરતિરે અનુક્રરે રાધરેશયાર અનરે સુરન 
શાિરે આધુવનક વિભાિનાનરે સપટિ કરતી વિિરેચના આપી છરે. ઈડરરાં રળરેલા ગ-ુ
જરાતીના અધયાપક-સંરરેલનરાં આધુવનક ટૂકંી િાતા્મનાં કરેટલાંક કૃવતલક્ી વિિરેચનો 
થયરેલાં. તરે પરથી લાગરે છરે કરે સુરરેશ જોષીએ રૂકરેલા શુદ્ધ કલાના ધયરેયવબનદુથી 
ગુજરાતી નિવલકા ખાસસી દૂર િોિા છતાં એ હદશારાં તરેનો પ્રયાસ ચાલુ છરે. છરેિટરે 
એનો પ્રિાિ રરુભૂવરરાં ન ઊતરી પડરે એટલું જ જોિાનું છરે.

સુરરેશ જોષીએ રૂપપરક વિિરેચનની વજકર કરી છરે તરેર તરેનરે અનુરૂપ વિિરે-
ચનપદ્ધવત અપનાિિાનો આગ્િ પણ સરેવયો છરે. આ પદ્ધવત તરે સંપૂણ્મ િસતુલક્ી 
(objective) પદ્ધવત, જ રેનરે પ્રયોજિાથી કૃવતની રૂપરચનાનો વિગતરે તાગ રળરે તરેર 
કૃવતકૃવત િચચરેનો ફરક સપટિ સરજાય. તરેરણરે આ પદ્ધવતરાં કૃવતનાં અથ્મઘટનોની 
બિુલતાનો સિીકાર કરરેલો છરે. આ પદ્ધવત અખતયાર કરીનરે શુદ્ધ સતયાનિરેષણની 
બુવદ્ધથી વનણ્મય તારિિાની સુરરેશ જોષીએ હિરાયત કરરેલી છરે. સાથરે સાથરે પુરોગારી 
પરેઢીના વિિરેચકોએ કરરેલી સાહિતયવિિરેચનાની સરીક્ા કરીનરે તરેરની વસદ્ધાંતચચા્મ 
અનરે પદ્ધવતની ઊણપો પણ તરેરણરે બતાિી છરે. પરંપરાગત વિિરેચન પાહરભાવષક 
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ધૂંધળાશરાં અનરે પ્રયોજન, તરેની દાશ્મવનક ભૂવરકા ઇતયાહદની સિ્મસાધારણ ચચા્મરાં 
બંધાઈ રિરે છરે એિી સુરરેશ જોષીની ફહરયાદ છરે. બળિંતરાય, વિષ્ણપ્રસાદ અનરે 
ઉરાશંકરરે  કરરેલ કાવયવિિરેચનની તરેરણરે કરરેલ તપાસરાં બરે પરેઢીની દૃવટિ નરે પદ્ધવત 
િચચરેનો ફરક ઊપસી આિરે છરે.

સુરરેશ જોષી ઉપરાંત અવનરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ (આધુવનક કવિતા : ચાર રુદ્ા), વચનુ 
રોદી (રારા સરકાલીન કવિઓ), રાધરેશયાર શરા્મ (રાણસની િાત), ચનદ્રકાનત 
ટોપીિાળા (અપહરવચત अ અપહરવચત ब), જયનત પાઠક (ભાિવયત્ી), જયનત 
કોઠારી (વિિરેચનનું વિિરેચન), નવલન રાિળ, િરેરંત દરેસાઈ, પ્રરોદકુરાર પટરેલ, 
વસતાંશુ યશશ્ંદ્ર િગરેરરે  અનરેક આધુવનક લરેખકોએ વિિરેચના કરરેલી છરે. તરેરાં સુરરે -
શભાઈનાં રંતવયોની તપાસ નરે ટીકા પણ થયરેલી છરે. પરંતુ એકંદરરે  સુરરેશ જોષીએ 
કરરેલાં વિિરેચનો આધુવનકતાનાં િલણો સપટિ ઉપસાિી આપરે છરે. તાજ રેતરરાં આ 
નવય વિિરેચન પછી સંરચનાિાદનો પુરસકાર કરતું નિું િિરેણ શરૂ થયું છરે. પણ 
એકાદ અપિાદ વસિાય તરે ધોરણરે વિિરેચનો થયાં નથી.

આ વિિરેચનોની ફલશ્ુવત શી ? તરેનાથી સાહિતયના અભયાસનો વક્વતજવિ-
સતાર થયો, યુરોપીય સાહિતયવિિરેચન અનરે અવસતતિિાદ, પ્રતીકિાદ, કલપનિાદ, 
પરાિાસતિિાદ, સંરચનાિાદ, આહદ આંદોલનોનો રસપૂિ્મક અભયાસ કરિાનો 
ઉતસાિ જામયો. (જોકરે એનાથી એર રાની લરેિાની જરૂર નથી કરે બધા આધુવનક 
સજ ્મકો નરે વિિરેચકો આ પ્રકારની સજ્જતા સાથરે જ આગળ િધરે છરે.) કૃવતલક્ી 
વિિરેચન તરફ ધયાન દોરાયું અનરે તરેના અિારનિાર પ્રયોગો થતા રિરે છરે તરે પણ 
એક રોટો લાભ ગણાય.

તટસથ અનરે િસતુલક્ી વિિરેચનની પ્રથા આનરે પહરણારરે બંધાિી જોઈતી િતી, 
પણ તરે દૃઢ રીતરે બંધાઈ છરે એર ભાગયરે જ કિી શકાય. જૂથિાદી િલણનરે કારણરે 
િો કરે અનય કોઈ કારણરે, થોડાક અપિાદો બાદ કરતાં, આધુવનકો પૂિ્મગ્િથી 
રુકત રિી શકયા નથી. િજુ પણ બળિંતરાય ઠાકોર કિરેતા તરેર, પરસપરહિતાથવે 
‘થાબડ-ભાણાં’ વિિરેચનો થતાં રિરે છરે. બીજી તરફ, પોતાનરે ન રુચતાં લખાણોનું 
દોષદશશી વિિરેચન, કોઈનરે ચડાિિા કરે કોઈનરે પાડિાના િરેતુથી થતું વિિરેચન – આિું 
બધું પણ આધુવનકતાની નીપજ રૂપરે ફૂલતુંફાલતું લાગરે છરે. સુરરેશ જોષી અનરે બીજા 
કરેટલાક અભયાસીઓએ સાહિતયતતિ અનરે તરેના પ્રકારાહદની વિભાિનાઓનરે પહર-
શુદ્ધ કરિાનો નરે તદનુરૂપ પ્રયોગો કરિાનો જ રે પુરુષાથ્મ કયયો તરેનું ઘણં રૂલય છરે. 
પરંતુ તરેની સાથરે પરંપરાભંગનરે બિાનરે છીછરંુ નરે ઉદ્ડં િત્મન પ્રગટ થતું રહ્ું છરે. ‘રરે ’, 
‘કૃવત’, ‘ઉનરૂલન’, ‘ઊિાપોિ’ અનરે આ ગાળારાં પ્રગટ થયરેલાં પોસટકાડ્મથી પુસતક 
સુધીનાં વિવિધ કદનાં લઘુ સારવયકોનાં કરેટલાં બધાં પાનાં આ વનકૃટિ આક્રણકા-
રી ઉદ્ડંતાનાં સાક્ી બનરેલાં છરે !
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આ પ્રકારની ચરેટિાનરે સરયના આિત્મબુદબુદ રૂપરે ઘટાિીનરે તરેની ઉપરેક્ા કરિી 
ઘટરે. છરેલ્લરે એક પ્રશ્ન ઊઠરે છરે : સજ ્મન પિરેલું કરે વિિરેચન ? ઘૃતસય આધારં પાત્મ્ કરે 
પાત્સય આધારમ્ ઘૃતરના જ રેિો આ સાિ સાદો પણ સાહિતયના વિકાસની દૃવટિએ 
રિતિનો સિાલ છરે. તરેનો ઉતિર સિયંસપટિ છરે. આ િખતરે આધુવનકતાનો પ્રિરેશ 
સજ ્મનનરે બદલરે વિિરેચન દ્ારા રુખયતિરે થયો. વિિરેચન સજ ્મનનરે અિલંબીનરે થાય તરેનરે 
બદલરે સજ ્મન વિિરેચનનરે અિલંબીનરે થાય એિો ઘાટ રચાયો. સુરરેશ જોષીએ પુરસકા-
રરેલા આકૃવતિાદ અનરે આધુવનકતાનરે ઉપસાિતી વિવિધ વિભાિનાઓ ગુજરાતી 
કૃવતઓ પરથી બંધાિાનરે બદલરે પવશ્રની કૃવતઓ અનરે સાહિવતયક વિચારધારાઓ 
પરથી ગૃિીત થયરેલી છરે. તરેનો અથ્મ એ નિીં કરે તરેનાથી લાભ થયો નથી. એ વસદ્ધાંતો 
નરે વિચારધારાઓના અિતરણથી ગુજરાતરાં પરંપરાથી બંધાઈ ગયરેલા વિચારોનરે 
વિકસિાની રોકળાશ રળી; સજ ્મકોનરે રાટરે પ્રયોગોની નિી હદશાઓ ખૂલી; શુદ્ધ 
કલાની હદશારાં ગવત થઈ; શબદની અનરેક ક્રતાઓ નરે શકયતાઓનરે તપાસિા-
નો સજ ્મનાતરક ઉનરરેષ દરેખાયો નરે સૌથી વિશરેષ તો, તરેનરે બળરે િૈવશ્વક સંિરેદના નરે 
વિશ્વસાહિતય સાથરે તાલ લરેિા રાટરે ગુજરાતી સાહિતય કદર ઉઠાિી શકયું : એર 
અનરેક લાભ થયા છરે. પરંતુ આગલી પરેઢીઓરાં ‘કુસુરરાળા’, ‘કલાનત કવિ’ કરે 
‘વિશ્વશાંવત’ના પ્રકાશનરે અથિા કાનત-નિાનાલાલની કવિતાએ, કરે ‘સરસિતીચંદ્ર’ 
અનરે ‘ગુજરાતના નાથરે’ ગુજરાતરાં તરે-તરે સરયરે વિિરેચનનરે જ રે સંિરેગ આપયો િતો 
એિું આધુવનક પરેઢીની કવિતા કરે નિલકથા રાટરે કિી શકાશરે ?

આપણી પાસરે  પ્રવતભાશાળી જુિાન સજ ્મકો છરે. તરેરની પાસરેથી આગારી 
િષયોરાં એિાં સતિપૂણ્મ સજ ્મનો રળશરે જ રે આધુવનક વિભાિનાઓનરે પડકાર રૂપ 
િોય અનરે સાથરે સાથરે સુરરેશ જોષીનું જીિનભરનું સિપનું સાચું પાડરે ? રાિ જોઈએ.

(‘વિભાહદતમ્’રાંથી)

  તા. 24-25-26 સપટરેમબર 1981 દરવરધયાન ‘સાહિતયરાં આધુવનકતા’ 
એ વિષય પર યોજાયરેલા પહરસંિાદરાં સ. પ. યુવનિવસ્મટી, િલ્લભવિદ્ાનગરના 
અનુસનાતક વિદ્ાથશીઓ અનરે અધયાપકો સરક્ રજૂ થયરેલું િકતવય.

²
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ગોવધ્જનરામ અને મવણલાલ 
-જીવન અને કવનનાં કેટલાંક વમલનવિં્દુઓ

આ સાક્રનગરી સાથરે રારો નાતો બીજા લરેખકો અનરે અભયાસીઓના કરતાં 
કદાચ વિવશટિ છરે. સદગત સાક્ર શ્ી રવણલાલ નભુભાઈ વિશરે અભયાસ શરૂ કયયો 
તયારથી - છરેલ્લાં પંદર િષ્મથી - અિારનિાર િંુ િોંશરે િોંશરે નહડયાદ આિતો રહ્ો 
છુ ંઅનરે કાંઈક નરે કાંઈક રરેળિીનરે પાછો ફયયો છુ.ં આજ રે સાક્રસતિર ગોિધ્મનરારના 
પણ અંતરેિાસી થિાનો સુયોગ સાંપડ્ો છરે. ગોિધ્મનશતાબદી વયાખયાનરાળારાં 
રારા વયકતવયનો આ રણકો પરોિાય છરે તયારરે  કશુંક નિું કિી નાખિાની ખુરારી 
નથી, પણ રારા વપ્રય સારસિત તીથ્મરાં સનાન કરિાની તક રળ્ાનો આનંદ છરે. એ 
તક આપિા બદલ વયાખયાનરાળાના સંયોજકોનો આભાર રાનું છુ.ં

રનરે વિષય આપિારાં આવયો છરે ‘ગોિધ્મનરાર અનરે રવણલાલ.’ અિા્મચીન 
ગુજરાતી સાહિતયના ઇવતિાસરાં 1887 અનરે 1915 િચચરેની પચીશીનરે ‘સાક્ર-
યુગ’ કરે ‘પંહડતયુગ’ તરીકરે ઓળખાિિારાં આિરે છરે. તરેનરે આપણરે કશીયરે અવતશયો-
વકત વિના, ‘ગોિધ્મન-રવણ યુગ’ કિી શકીએ તરેટલી વિપુલ અનરે ગુણસરૃદ્ધ સાહિ-
તયસરેિા ગુજરાતના આ ગરિા રનીષીઓની છરે. એકાદ કલાકના વયાખયાનરાં આ 
બરે લરેખકોની સાહિતયપ્રિૃવતિ તથા સંસકાર સરેિાનરે આિરી લરેતી સિાુંગીણ સરીક્ા 
રુશકરેલ છરે. એટલરે િંુ રારા િકતવયનરે, એક જ સથળ અનરે કાળરાં થઈ ગયરેલ આ બરે 
વિદ્ાનોના જીિન અનરે કિનનાં રુખય રુખય વરલન-વબંદુઓનો સપશ્મ કરીનરે ઉભય 
દ્ારા ગુજરાતરાં સધાયરેલ સાહિવતયક અનરે સાંસકૃવતક પ્રગવતનો શકય તરેટલો સપટિ 
ખયાલ આપિા પૂરતું રયા્મહદત રાખીશ.

ગોિધ્મનરાર અનરે રવણલાલનો જનર એિા િખતરાં થયો િતો, જ્યારરે  
આપણો દરેશ રાજકીય ક્ાવનત અનરે સાંસકૃવતક સંક્ાવનતરાંથી પસાર થઈ રહ્ો િતો. 
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સતિાિનની ક્ાવનત થઈ તયારરે  ગોિધ્મનરાર બરે િષ્મના િતા. રવણલાલનો જનર ક્ા-
વનતનરે બીજ રે િષવે થયો તયારરે  તરેની થોડીક અંગારભસર અિીંતિીં િાતાિરણરાં ઊડી 
રિી િતી. એ રાજકીય વિદ્રોિનો િાિક તાતયા ટોપરે એ જ િષ્મરાં નહડયાદરાં છૂપા 
િરેશરે આિરેલો અનરે સુપ્રવસદ્ધ દરેસાઈ વિિારીદાસજીનરે તયાં રિરેરાન તરીકરે રહ્ો િતો. 
વિકટ વસથવતરાં રુકાયરેલ વિિારીદાસજીનરે રાટરે, ઇચછા છતાં, તરેનરે રદદ કરિાનું તો 
શકય નિોતું, પણ તરેની સરૃવત રૂપરે તરેરણરે પોતાના પુત્ અનરે પૌત્નરે અનુક્રરે નાના-
સાિરેબ અનરે તાતયાસાિરેબનાં ઉપનાર આપયાં િતાં. આ નાનાસાિરેબ આગળ જતાં 
રવણલાલ નભુભાઈના વજદંગીભરના વરત્ બનયા િતા અનરે ગોિધ્મનરાર વત્પાઠીનરે 
એ દરેસાઈ કુટુબં સાથરે ગાઢ સંબંધ બંધાયો િતો.

ડૉ.દાદાભાઈ નિરોજી, ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલરે, સર હફરોજશાિ રિરેતા અનરે 
તરેરની સારરે લોકરાનય હટળક-એિું રવણલાલ અનરે ગોિધ્મનરારના યૌિન કાળનું 
રાજકીય િાતાિરણ િતું. 1885રાં રાટિ ્રીય કૉંગ્રેસની સથાપના થઈ તરે િખતરે ‘સર-
સિતીચંદ્ર’નો પિરેલો ભાગ લખાઈ રહ્ો િતો, અનરે રવણલાલનું ‘વપ્રયંિદા’ રાવસક 
સથપાઈ ચૂકયું િતું. 1889રાં રવણલાલરે નહડયાદના પ્રવતવનવધ તરીકરે કૉંગ્રેસના 
રુંબઈ અવધિરેશનરાં િાજરી આપી િતી. અનરે ગોિધ્મનરારરે 19૦2રાં અરદાિાદ 
ખાતરે ભરાયરેલ કૉંગ્રેસ અવધિરેશનરાં ઉચચ વશક્ણ અંગરેના ઠરાિના સરથ્મનરાં 
ગુજરાતીરાં સચોટ વયાખયાન આપયું િતું. રવણલાલરે ખરેડા વજલ્લાના રંત્ી તરીકરે 
કાર કરીનરે કૉંગ્રેસના કાય્મરાં સહક્ય ફાળો પણ આપયો િતો એર કિી શકય. બીજી 
ગુજરાતી સાહિતય પહરષદરાં પ્રથર પહરષદના પ્રરુખ ગોિધ્મનરારના અિસાન 
પછી, તરેરની સરૃવત રાટરે ફાળો એકઠો કરિાના અનુરોધ રૂપરે સર હફરોજશાિનરે 
રિરેતા ઠરાિ રૂકિાના િતા, એ બીના સૂચિરે છરે કરે સર હફરોજશાિનરે ગોિધ્મનરા-
રનરે રાટરે આદર અનરે સદભાિ િતો. લોકરાનય હટળકનરે દરેશવનકાલની સજા થઈ 
તયારરે  એક સિરાની પત્કારનરે છાજ રે તરેિું ગૌરિભયુું િલણ રવણલાલરે દાખવયું િતું.

સારાવજક ક્રેત્ની િાત કરીએ તો બાળલનિની પ્રથા એ િખતરે ખૂબ જોરરાં 
િતી. ગોિધ્મનરારનો વિિાિ તરેરના જનર પિરેલાં તરેરનાં રાતુશ્ીએ નક્કી કરી 
દીધો િતો અનરે રવણલાલનાં લનિ તરેર િષ્મની િયરે ચાર િષ્મની બાળકી સાથરે 
થયાં િતાં ! પ્રથર પતનીનું અિસાન થયા બાદ બીજી િાર લનિ કરિાનું દબાણ 
સગાંસનરેિીઓ તરફથી થયું તયારરે  ગોિધ્મનરારરે, જો કોઈ બાર િષ્મની ઉંરરની 
અપહરણીત કનયા રળરે તો િંુ પરણિા તૈયાર છુ,ં એિી એ િખતરે અશકય ગણાતી 
શરત રૂકી િતી ! ‘ज््वकतश्ेदनलेन किम्’ એર ઉતાિળરાં કિી દરેનાર રવણલાલનરે 
‘સાઠોદરા નાગરબંધુ’ ના અંકરાં જ્ઞાવતની ટીકા કરિા બદલ પોતાનો ઠપકો રળરે છરે 
અનરે ‘નાત છરે તરે રોટી છરે...તરેનો જ તાબરેદાર છુ’ં એર કિરેિું પડરે છરે. ગોિધ્મનરાર 
પણ ‘આચારની બાબતરાં મિારી જ્ઞાવતએ જ રે જ રે બંધનો કયાું છરે, તરે તરે પાળિાં 
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મિનરે ફરજરૂપ છરે’ એર કિરેતા. આર એ જરાનારાં જ્ઞાવતની વયવકત ઉપર જબરી 
પકડ િતી.

આ બરે સંસકારસરેિકોએ જાિરેર ક્રેત્રાં પ્રિરેશ કયયો તયારરે  ગુજરાતરાં પૂિ્મ 
નર્મદરે િરેગ આપરેલ ઉચછરેક સુધારો જોરરાં િતો. બીજી તરફ રૂહઢચુસત સરાજનું 
પ્રાબલય િતું અનરે ત્ીજી કોર ‘ભૂલયા તયાંથી ફરી ગણો’ કિીનરે આય્મધર્મ ભણી 
િળિાનો પોકાર ઉઠાિનાર ઉતિર નર્મદનું સંરક્ક સુધારાનું કાય્મ પણ શરૂ થઈ 
ચૂકયું િતું. ગોિધ્મનરાર તથા રવણલાલનરે આ વત્વિધ સરાજ-વસથવતનું વનરીક્ણ 
કરિાનું અભયાસકાળરાં બનયું િતું.

નિીન સુધારક રનોિલણનરે આંધવળયાં કરીનરે અપનાિિારાં રવણલાલ કરે 
ગોિધ્મનરાર રાનતા નિોતા. પ્રતયરેક વિચારની શાસ્ત્રીય અનરે વયાિિાહરક ભૂવરકા 
પર કસોટી કયા્મ પછી જ તરેનો સિીકાર કરિો કરે તયાગ તરે તરેઓ નક્કી કરતા, 
પછી ભલરે પોતાનો વનણ્મય બિુરતીની વિરુદ્ધરાં િોય ! આનું સુંદર દૃટિાંત બંનરેએ 
ચલાિરેલી વિધિાવિિાિની ચચા્મ છરે. 1882રાં રુંબઈની એક ગ્ૅજ્યુએટોની સભા 
‘ગુજરાતી સોવશયલ યુવનયન’રાં વિધિાવિિાિનો પ્રશ્ન ચચા્મ રાટરે રૂકિારાં આવયો. 
બધાએ રાનરેલ કરે ગ્ૅજ્યુએટોની રંડળી તો વિધિાના પુનલ્મનિની તરફરેણરાં જ િોય, 
એટલરે એક કલાકરાં ચચા્મ પૂરી કરિાની ધારણા િતી. પણ રવણલાલ વિધિાવિિા-
િની વિરુદ્ધ પડ્ા. તરેરણરે વિિાદરાં ઊતરીનરે લનિ, તરેનો ઉદ્ રેશ, તરેનો પાયો - સનરેિ 
અનરે સ્ત્રીનું કત્મવય આહદ રુદ્ાઓની એિી સરથ્મ  છણાિટ કરી કરે ચચા્મ એક કલાકનરે 
બદલરે એક રાસ પયુંત ચાલી! બંનરે પક્રાંથી કોઈ િાયુું નિીં તરેથી વિિાદ કશા 
વનણ્મય િગર બંધ કરિારાં આવયો. આ ચચા્મના બીજરાંથી ‘નારીપ્રવતષ્ઠા’ નારનો 
લરેખ રવણલાલરે પાછળથી-1885રાં- ‘ગુજરાતી’ પત્રાં પ્રગટ કયયો િતો. એ જ 
િષ્મરાં ગોિધ્મનરારરે રુંબઈની પ્રખયાત ‘હિનદુ યુવનયન કલબ’રાં ‘સંસારસુધારો’ એ 
વિષય પર વયાખયાન આપયું િતું. તરે પ્રસંગરે વિધિાવિિાિ વિશરે બોલતાં તરેરણરે સપટિ 
અવભપ્રાય ઉચચાયયો િતો કરે ‘હિનદુ સરાજના બંધારણનરે પૂરરેપૂરંુ અનરે શાસ્ત્રીય 
રીવતએ તપાસયા વિના’ કશો ફરેરફાર કરિો જોઈએ નિીં. તરેરની સારરે તરેરના 
‘ભાિનાગુરુ’ નયાયરૂવત્મ તરેલંગરે પ્રરુખસથાનરેથી વિધિાનરે એક રનુષ્ય તરીકરે ફરી 
પરણિું કરે કરેર એ વનણ્મય કરિાનો િક છરે એિું દૃવટિવબનદુ રૂકયું િતું.

ગોિધ્મનરાર અનરે રવણલાલ ભારતભરરાં ઉચચ કોટીનું સથાન પારી શકરે 
તરેિી વિદ્તિા અનરે અભયાસપરાયણતા કરેળિી શકયા િતા. તરેના પાયારાં તરેરણરે 
શાળા અનરે કૉલરેજના હદિસોરાં પાડરેલી િાચન-રનનની ટરેિ િતી. રવણલાલનો 
વિદ્ોપાજ ્મનનો પંથ ઘણો વિકટ િતો. રાબાપનરે કરેળિણીની હકંરત નિીં, એટલરે 
તરેરની ઇચછા વિરુદ્ધ, વશક્કોની ભલારણ અનરે પોતાના દૃઢ વનધા્મરથી, બી.એ. સુધી 
પિોંચી શકયા િતા. તરેનરે રુકાબલરે ગોિધ્મનરારનો રાગ્મ સરળ િતો. તરેરણરે પિરેલરેથી 
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જ રન:સુખરાર વત્પાઠીની છત્છાયાનો લાભ રળ્ો િતો ! 1871રાં રવણલાલ 
અંગ્રેજીરાં બીજા ધોરણરાં પિરેલરે નંબરરે  પાસ થિાથી િરેડરાસટરરે  ખુશ થઈનરે તરેરનરે 
એક ધોરણ કુદાિીનરે ચોથા ધોરણરાં બરેસાડરેલા તરેથી રાજી થિાનરે બદલરે નારાજ 
થઈ રવણલાલરે ત્ીજા ધોરણરાં જ બરેસિાની રાગણી કરી િતી. ગોિધ્મનરારરે એ જ 
િષ્મરાં રૅહટ્રકની પરીક્ા આપી િતી. તરેરાં સંસકૃતની રૌવખક પરીક્ા િખતરે પરીક્ક 
ડૉ. રારકૃષ્ણ ભાંડારકરનરે વયાકરણના સુંદર ઉતિરો 
આપીનરે તરેરણરે આનંદ અનરે વિસરયરાં ગરકાિ કરી દીધા 
િતા ! બંનરેની અભયાસતૃષા અદમય િતી. પણ પરીક્ા રાટરેની તૈયારી કરિાની 
બંનરેની પદ્ધવત જુદી િતી. રવણલાલનો અભયાસ શાળારાં વશક્કોની કૃપાનરે લીધરે 
આગળ િધતો િતો. એટલરે તરેર જ વપતાની ખફગીની બીકરે, પરીક્ારાં ઊંચરે નંબરરે  
પાસ થિાની તરેરનરે તૈયારી કરિી પડતી. પણ ગોિધ્મનરારનરે િગ્મરાં ઊંચો નંબર 
રાખિાની કરે પરીક્ારાં આગળ નંબરરે  પાસ થિાની જરાયરે દરકાર નિોતી. ખપ-
પૂરતું પાઠ્ક્રનું િાચન કરીનરે બધો િખત વિવિધ વિષયનાં બિારનાં પુસતકો 
િાંચિાનો શોખ તરેરણરે કરેળવયો િતો. 1875રાં રવણલાલ રૅહટ્રકયુલરેશન પરીક્ારાં 
સંસકૃતરાં નાપાસ થયા તરે જ િષવે ગોિધ્મનરાર બી.એ.રાં બીજ રે પ્રયતનરે પાસ થયા 
િતા. રવણલાલ બીજ રે પ્રયતનરે રૅહટ્રકરાં આખી પરીક્ારાં બીજ રે નંબરરે  પાસ થયા 
િતા. બી.એ.રાં પણ આખી પરીક્ારાં તરેરનો બીજો નંબર િતો નરે ઇવતિાસ-
-રાજનીવતશાસ્ત્રરાં પાહરતોવષક રળ્ું િતું. અસાધારણ ગ્િણશવકત, અતુલ ખંત 
અનરે સતત રિરેનત એ વિદ્ાથશી રવણલાલ અનરે ગોિધ્મનરારના રુખય ગુણો િતા. 
જ રે વિષય ભણિાનો િોય તરેનરે વિશરે પ્રાપય તરેટલાં સઘળાં પુસતકો એકઠાં કરીનરે 
અશરેષ રાહિતી રરેળિિાનો આગ્િ બંનરે રાખતા. આથી તરેરનરે ખૂબ િાંચિું પડતું. 
રવણલાલ કૉલરેજના છાત્ાલયરાં રિરેતા. તયાં દરરોજ ચૌદ કલાક િાંચિાનો ક્ર 
તરેરણરે રાખયો િતો. આ એકવનષ્ઠ અભયાસપરાયણતાએ પાડરેલી િાચન, રનન અનરે 
સૂક્ર અિલોકનની ટરેિથી સનાતક થતાં સુધીરાં બંનરેનો બુવદ્ધકોશ સારી પરેઠરે સરૃદ્ધ 
થઈ ગયો િતો.

ગોિધ્મનરારરે એવલફનસટન િાઈસકૂલરાં િતા તયારરે  િૉવશંગટન અવિુંગની ‘સકરે-
ચબુક’, ‘ગુવલિસ્મ ટ્રાિરેલસ’, વરલટનનું ‘પરેરરેડાઇઝ લૉસટ’, ટોમસનકૃત ‘સીઝનસ’, 
ગોલડવસરથનું ‘વિકાર ઑફ િરેકહફલડ’, જ્િોનસનનો ‘રાસરેલાસ’, ‘રોવબનસન 
કુ્ઝો’ િગરેરરે  વશટિ સાહિતયના ગ્ંથોનો અભયાસ કરરેલો. ઉપરાંત રૅહટ્રકયુલરેશ-
નરાં રોર, ગ્ીસ, ઇંગલૅનડ અનરે હિનદુસતાન ચારરે  દરેશના ઇવતિાસ શીખિિારાં 
આિતા. ગુજરાતી ફરવજયાત િતું. સંસકૃત અનરે ફારસીનરે પ્રથરપિરેલી ગોિધ્મન-
રારના િખતરાં રૅહટ્રકયુલરેશનના વશક્ણક્રરાં દાખલ કરી િતી. કૉલરેજરાં, વર-
લટનની ‘લાઇવઝ ઑફ ધ પોએટસ’, સર િૉલટર સકૅટની ‘ટરેવલસરાન’ ‘પરેરરેડાઇઝ 
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લૉસટ’ ભા.5-6, બૅકનનું ‘એડિાનસરરેનટ ઑફ લવનુંગ’, એહડસનના  ‘એસરેઝ’, 
સપરેનસરનું ‘ફરેરી કિીન’ અનરે શરેકસવપયરનાં નાટકો - એટલાં અંગ્રેજી સાહિતયના 
અનરે ‘નાગાનંદ’, ‘ભતૃ્મિહરશતક’, ‘હિતોપદરેશ’, ‘શાકુનતલ’, ‘ઉતિરરારચહરત’, 
‘રાલતીરાધિ’, ‘રારાયણ’ િગરેરરે  સંસકૃત ગ્ંથોનો અભયાસ કરિાનો િતો. બી.એ.ના 
ઐવચછક વિષય તરીકરે ઇવતિાસ, અથ્મશાસ્ત્ર, નયાય અનરે નીવતશાસ્ત્ર તરેરણરે પસંદ 
કયાું  િતાં. િળી ગવણતનો વિષય બી.એ.રાં ફરવજયાત ભણિાનો િતો. રવણલાલરે 
શાળાના અભયાસ દરવરધયાન શાસ્ત્રી રવિશંકર પાસરે લઘુકૌરુદીનો અભયાસ કયયો 
િતો. રાત્રે બરે િાગયરે ઊઠીનરે તરેઓ ‘લઘુકૌરુદી’ અનરે ‘અરરકોશ’ ગોખતા. ટૂકંા 
સૂત્ રૂપરે સંસકૃત વયાકરણ શીખિારાં તરેરનરે એિો રસ પડરેલો કરે ‘જાણરે તરેની રદદથી 
ભૂવરવતરાં પણ રસ પડ્ો.’ રૅહટ્રકરાં ટોડકૃત ‘સટડુનટસ ગાઇડ’ રવણલાલનું વપ્રય 
પાઠ્પુસતક બની ગયું િતું. કૉલરેજરાં ઇવતિાસ અનરે રાજનીવતશાસ્ત્ર તરેરના 
ઐવચછક વિષયો િતા. િળી રોટપણરે પણ તરેરણરે રુંબઈરાં શ્ી ઝળકીકર પાસરે અનરે 
ભાિનગરરાં શાસ્ત્રી ભાનુશંકર પાસરે સંસકૃતનો અભયાસ કયયો િતો. ગોિધ્મનરાર 
અનરે રવણલાલ બરેરાંથી એકરે એર.એ. થઈ શકયા નિોતા. બી.એ. પાસ થયા પછી 
રવણલાલરે એર.એ.ની પરીક્ારાં અઘરા ગણાતા ઇવતિાસ અનરે હફલસૂફી અનરે 
ગોિધ્મનરારરે સંસકૃત અનરે અંગ્રેજી સાહિતયના વિષયો િસતારલકિત્ કરી દીધા 
િતા. સાથરે સાથરે ધર્મશાસ્ત્રના ગ્ંથોનો પણ અભયાસ થતો જતો િતો. એવલફનસટન 
કૉલરેજરાં બિારના િાચનની પરીક્ા લરેિાતી તરેરાં ગોિધ્મનરાર િંરરેશાં આગળ 
પડતું સથાન ધરાિતા. આ બધી વિગતો બતાિી આપરે છરે કરે સંસારરાં પ્રિરેશતાં 
પિરેલાં આ બરે રિારથીઓ જ રે પામયા િતા તરેરાંથી પોતરે જ રે પરેઢીના અગ્ણી િતા તરે 
પરેઢી તરેરની પાસરેથી સતિપૂણ્મ પાથરેય પારી શકી િતી.

નર્મદ, નિલરાર, નંદશંકર, રિીપતરાર િગરેરરે  પાશ્ાતય વશક્ણ પારરેલા 
આપણા સાહિતયકારોની પિરેલી પરેઢીના અગ્ણી િતા. અંગ્રેજી અધયાપકો પાસરે 
ભણિાની અનરે અંગ્રેજ અરલદારોના સંસગ્મરાં રિીનરે કાર કરિાની તક તરેરનરે 
સાંપડી િતી. અંગ્રેજી સાહિતયના પહરશીલનથી નર્મદ જ રેિાનરે ગુજરાતીરાં પ્રણય, 
પ્રકૃવત નરે દરેશભવકતનરે લગતાં આતરલક્ી પદ્ધવતનાં કાવયો લખિાની, કવિતારાં 
ઊવર્મના આિરેશનરે પ્રાધાનય આપતી કાવયભાિના ઘડિાની, ગદ્ ખરેડિાની અનરે 
ગદ્ના અનરેક પ્રકારો ખીલિિાની પ્રરેરણા રળી િતી; તો નિલરાર જ રેિાનરે પા-
શ્ાતય કાવયવસદ્ધાંતોનરે અપનાિતી નિીન વિચાર-પ્રણાલી સથાપિાની અનુકૂળતા 
રળી િતી; નંદશંકર જ રેિાનરે રસરેલ સાિરેબની સૂચનાથી ગુજરાતીરાં ‘અંગ્રેજી રો-
રાનસ’નરે રળતી ઐવતિાવસક નિલકથાનાં રંડાણ કરિાનું રન થઈ આવયું િતું. 
દાદોબાના સંસગ્મથી દુગા્મરારરે અનરે ફારબસના સંસગ્મથી દલપતરારરે, પોતરે અંગ્રેજી 
નિીં ભણયા િોિા છતાં અંગ્રેજી સાહિતયના પરોક્ સંસકાર ઝીલયા િતા. પછી 
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આિી ગોિધ્મનરાર, રવણલાલ, બાળાશંકર, નરવસંિરાિ, કાનત, કલાપી, રરણ-
ભાઈ, કરેશિલાલ ધ્ુિ, આનંદશંકર ધ્ુિ, બળિંતરાય ઠાકોર, કૃષ્ણલાલ ઝિરેરી 
િગરેરરે  પંહડતોની પરેઢી. તરેરના િખતરાં યુવનિવસ્મટીએ અંગ્રેજીની સાથરે સંસકૃત અનરે 
ફારસી ભાષાઓનરે ઉચચ વશક્ણક્રરાં રિતિનું સથાન આપયું િતું. પીટસ્મન અનરે 
એચ.એચ.વિલસન જ રેિા વિદરેશી વિદ્ાનો અનરે ભીરાચાય્મ ઝળકીકર જ રેિા દરેશી 
શાસ્ત્રીઓ કૉલરેજોરાં સંસકૃત શીખિતા. આ નિીન પહરવસથવતનો લાભ ‘ગોિધ્મનર-
વણ’ની પરેઢીએ સારી પરેઠરે લીધો િતો. ગોિધ્મનરાર, રવણલાલ અનરે આનંદશંકરનું 
સંસકૃવતવચંતન, નરવસંિરાિનાં ભાષાવિજ્ઞાન વિશરેનાં વયાખયાનો, કાનત અનરે નિાના-
લાલરે કરરેલ  સંસકૃત િૃતિોના વિવશટિ પ્રયોગો, બાળાશંકર અનરે કલાપીની ગઝલો, 
કરેશિલાલ ધ્ુિનાં સંસકૃત ગ્ંથોનાં ભાષાંતર-સંપાદન, કૃષ્ણલાલ ઝિરેરીના ફારસી-
-અરબી સંબંધી સંશોધનલરેખો, અનરે ગોિધ્મનરાર-રવણલાલ-નરવસંિરાિ-બળિંત-
રાય જ રેિાનું ગદ્ખરેડાણ અંગ્રેજી ઉપરાંત સંસકૃત અનરે ફારસી ભાષાસાહિતયની 
ગુજરાતી સાહિતયરે ઝીલરેલી અનરેકવિધ અસર બતાિી આપરે છરે.

ગો.રા.વત્.અનરે ર.ન. વદ્.ની લરેખનપ્રિૃવતિ અભયાસકાળથી જ શરૂ થઈ ગઈ 
િતી. રવણલાલરે ‘વશક્ાશતક’ નારનો કાવયસંગ્િ રૅહટ્રકરાં પાસ થયાનરે િષવે રચીનરે 
બાળાશંકરનરે અપ્મણ કયયો િતો અનરે કૉલરેજકાળરાં દલપતશૈલીરાંથી છૂટીનરે સિતંત્ 
કવિતિ ખીલવયું િતું. તરેનું ઉદાિરણ નરવસંિરાિરે એક પારસી વિદ્ાથશીએ ‘તૂટરેલી 
દોસતી’ નારનું પારસી ગુજરાતીરાં લખરેલું કાવય તતકાળ વશટિ ગુજરાતી ભાષારાં 
રવણલાલરે ઉતારી આપયાનો પ્રસંગ ‘સરરણરુકુર’રાં નોંધયો છરે તરે પરથી રળરે છરે. 
ગોિધ્મનરારરે, બી.એ. રાં િતા તયારરે , સંસકૃતરાં मेघदूत પરેઠરે मनोदूत નારનું કાવય 
વગરનારના િણ્મન રૂપરે લખયું િતું. 1875રાં તરેરનાં પ્રથર પતની અિસાન પારતાં 
हृदर्रुकदतशति સંસકૃતરાં લખયું િતું, જ રેની ઉપરથી પછી ‘સનરેિરુદ્રા’ ગુજરાતીરાં 
ઊતરી. करनधकुनणठित નારનો સંસકૃત લરેખ એક ઇનારી વનબંધ િતો. અઢાર િષ્મની 
ઉંરરરે  કૉલરેજની એક રંડળી આગળ તરેરણરે ‘Is there any creator of this 
universe ?’ એ વનબંધ અંગ્રેજીરાં લખીનરે િાંચયો િતો, અનરે વિવિધ પ્રરાણો દ્ારા 
ઈશ્વરનું અવસતતિ સાવબત કરી બતાવયું િતું. બીજો એિો જ વનબંધ ‘The state 
of Hindu society in the Bombay Presidency’ િતો. આ તરેરનો પિરેલો 
છપાયરેલો લરેખ િતો. આ ઉપરથી સરજાશરે કરે 18 િષ્મની ઉંરરરે  કરેિા વિશાળ રિ-
તિના વિષયોનું િાચન અનરે રનન કરિા તરેરનું રન ફાળ ભરતું િતું ! ‘The scope 
of University Education’, ‘The effects of the Custom of Early Mar-
riages on the Educational Progress of the Natives of India’ અનરે ‘A 
Comparision between Gujarati and Maratha Histories’ તથા ‘Practical 
Asceticism in my sense of the word’ -બી.એ. થયા પછી ગોિધ્મનરારરે લખરેલા 
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લરેખો છરે. આ અરસારાં (1877) ‘સનરેિરુદ્રા’ કાવય તરેરણરે ગુજરાતીરાં લખિું શરૂ 
કયુું િતું. તરે વસિાયનું ઘણં લખાણ અંગ્રેજીરાં િતું. રવણલાલ બી.એ. થયા બાદ 
બરે-ત્ણ િષ્મ દરવરયાન કરરેલું લખાણ ગુજરાતી િતું. ‘રાલતી-રાધિ’નું ભાષાંતર, 
‘નારીપ્રવતષ્ઠા’, ‘કાનતા’ નાટક, ‘ઉતિરરારચહરત્’નું ભાષાંતર અનરે ‘પૂિ્મદશ્મન’ 
નારની એક સુંદર ભૂગોળની ચોપડી : એટલી તરેરની આ ગાળાની કૃવતઓ.

પરંતુ િજુ જીિનનો ઉદ્ રેશ સપટિ સરજાયો નિોતો. જીવિતના ધયરેયનું વચંતિન 
ચાલતું િતું. ‘ધર્મ’, નીવત તથા સુધારાના તતિ વિશરેના વનણ્મય કયા્મ વિના રારી 
વજદંગી સુખરાં કરે વનવશ્ત રાગવે જિાની નથી’ એર રવણલાલનરે લાગરે છરે. આનરે 
રાટરે તરેઓ પાશ્ાતય સુધારકો તથા તતિવચંતકોનાં ઇવતિાસ તથા હફલસૂફી વિશરેનાં 
પુસતકોનું ઊંડુ ંઅધયયન કરરે  છરે. પણ તરેનાથી તરેરના રનનું સરાધાન થતું નથી. 
પછી સંસકૃવત ગ્ંથોનો અભયાસ કરરે  છરે. તરેરાં છરેિટરે િરેદાનતના ગ્ંથો િાંચતાં ‘હિનદુ 
ધર્મના વનયરોરાં જ કોઈ પણ તતિ છરે’ એર સરજાય છરે. અનરે ‘સુધારા િગરેરરે  
તરાર બાબતોનો વિચાર’ આ િરેદાનતના પ્રકાશરાં જ કરિાનો તરેઓ વનણ્મય કરરે  છરે. 
ત્ણરેક િષ્મના િાચન-રનનનરે અંતરે રવણલાલના વિચારોએ ‘હિનદુરય થઈનરે તરેરના 
જીવિતનું ધયરેય સપટિ કરી આપયું િતું :

‘ધર્મ અનરે પ્રરેર બરે રારા રુખય રાનવસક વચંતિન િતાં તરેની પાછળ િંુ ભરતો. 
રારા વિચારોની પંરપરારાં રેં પહરણારરે પ્રરેર અનરે રોક્(ધર્મ) એકરૂપ ગોઠિી કાઢ્ા 
િતા. તરે પરર પ્રરેર-સિ્મ જગત એક પ્રરેરાવધષ્ઠાન-એ જ રોક્ એર રાનતો િતો. 
રારા આર રાનયા પછીનાં-અથા્મત્ 1882 પછીનાં-લખાણ પણ એિા જ રંગથી 
ભરપૂર છરે. િંુ શાંકર િરેદાનતનો ભકત છતાં પ્રરેર બ્રહ્મ ઉભયનું રિદૈકય રાનતો. 
આિા િરેતુ રનરાં ભરાયા. રાણસના જીિતરનો રુખય ઉદ્ રેશ રોક્ છરે. અનરે તરે 
જીિતરરાં ગરત, રોજરઝા, પ્રરેરાનુભિ તથા ઊંચા પ્રકારના િાચન નરે વિચાર-
શ્રેણીરાં છરે, તથા આિું આંતરસુખ રળ્ા સાથરે બાહ્થી ઉપકાર કરતા જિો એ 
પરરધર્મ છરે. આિું રારા રનરાં ઊતયુું િતું.’67

ગોિધ્મનરારનો જીિન-સંકલપ પણ આના અનુલક્રાં વિચારિા જ રેિો છરે. 
રૅહટ્રક પાસ થયા પછી તરેરનરે કૉલરેજરાં જિાનું આવયું (1871) તયારરે  રન:સુખરારરે 
તરેરનરે વસવિલ સવિ્મસ રાટરે રોકલિાનો રનસૂબો બતાવયો, તયારરે  16 િષ્મના ગોિધ્મ-
નરારરે વિલાયત જિાથી િટલાિાશરે એ બીકથી નિીં, પણ ‘મિારરે  સિતંત્ ધંધો કરિો 
છરે, કોઈની નોકરી કરિી નથી’ એિો દૃઢ વનધા્મર કયયો િતો તરે પાળિાના િરેતુથી, 
તરેની ના પાડી િતી. બી.એ. થયા પછી તરત જ (1875) તરેરણરે ત્ણ સંકલપ કયા્મ 
િતા : (1) એલએલ.બી.ની પરીક્ારાં પાસ થિું. (2) પછીથી રુંબઈરાં િકીલાતનો 
સિતંત્ ધંધો રાંડિો, અનરે કદી કોઈની નોકરી કરિી નિીં. અનરે (3) લગભગ 

67. ‘િસંત’ : 31,9,3૦6
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ચાળીસરરે િષવે ધંધારાંથી વનિૃતિ થઈનરે બાકીની વજદંગી સાહિતયની સરેિારાં અનરે 
સાહિતય દ્ારા જનસરાજની સરેિારાં ગુજારિી. ગોિધ્મનરારના ચહરત્કાર સિ.શ્ી 
કાવનતલાલ છ. પંડ્ાએ આ ત્ણ સંકલપોનરે ગોિધ્મનરારના ‘િીસ િષ્મના આંતરરંથ-
નના નિનીત’ અનરે એરના ‘જીિનની ખરી કંૂચી’ રૂપરે ઓળખાવયા છરે તરે યથાથ્મ છરે.

આ સંકલપની કસોટી તરત જ થઈ. બી.એ. થયા તરે અરસારાં તરેરના વપતા-
શ્ીની ‘શ્ીકૃષ્ણ િાસુદરેિ’ નારની પરેઢી તૂટી. બીજી એલએલ.બી.રાં રાંદગીનરે કારણરે 
િારંિાર વનષ્ફળતા રળતી િતી. કુટુબંના વનિા્મિનો બોજો આિી પડ્ો િતો. તરેરનરે 
બ્રરેઇન ફીિર લાગુ પડ્ો િતો. આ વસથવતરાં ભાિનગરના દીિાન સારળદાસના 
ખાનગી સરેક્રેટરી તરીકરે થોડા િખત કાર કયુું. પણ જ રેિા એલએલ.બી. થયા કરે તરત 
જ ભાિનગર છોડીનરે રુંબઈ આિી રહ્ા અનરે િકીલાત શરૂ કરી, અનરે પોતાની 
ભાિના રુજબ િાચન-લરેખનની પ્રિૃવતિ પાછી ચલાિી.

વિપવતિના હદિસોરાં ગોિધ્મનરારનરે તરેર રવણલાલનરે ટકી રિરેિાનું બળ તરેરના 
અંત:પ્રતીત તતિવિચારરાંથી રળી રિરેતું િતું.

ઉભયના જીિનનું બળ ધર્મ િતો. િીસરેક િષ્મની ઉંરર સુધી શ્ીનાથજી-
ની સંરુખ એક પગ ઉપર ઊભા રિીનરે ગોિધ્મનરાર ઠાકોરજીની રાળા જપતા. 
રવણલાલરે કૉલરેજરાં જિાથી ‘નાવસતકપણં આિી ગયરેલું’ તરે તજીનરે કૉલરેજ છોડ્ા 
બાદ સંધયાિંદનનો ક્ર ફરી શરૂ કયયો િતો. ગોિધ્મનરારરે કૉલરેજ છોડ્ા બાદ એ 
ક્ર રૂકી દીધો િતો અનરે ‘દોરંગી દુવનયાના અનુભિરે તરેરનરે ઈશ્વરની શવકત અનરે 
અવસતતિ સંબંધી પણ પૂરા સંશયગ્સત કરી રૂકયા િતા.’ તરેરનું આ આંતરરંથન 
‘ગોિધ્મનભાઈ તો ઈશ્વરની શોધરાં છરે’ એિા વરત્ોના િળિા ઉપિાસનો પણ 
વિષય બનયું િતું. પરંતુ આનું પહરણાર એ આવયું કરે તરેરની ઈશ્વર ઉપરની શ્દ્ધા 
િધારરે  ‘ઊંડી અનરે સરજણિાળી’ થઈ. ‘ઈશ્વર જ રે કરરે  છરે તરે સારાનરે રાટરે’ એિો 
દૃઢ વિશ્વાસ એરના અંતરરાં બરેઠો. આ ધર્મશ્દ્ધાએ તરેરનરે સંસારના િષ્મશોકાહદ 
તરંગોની સારરે સિસથ અનરે વસથર રિરેિાની શવકત આપી િતી. રવણલાલ ‘બ્રહ્મવન-
ષ્ઠ’ કિરેિાતા. આતરકથારાં પણ તરેરણરે પોતાની ‘બ્રહ્મવનષ્ઠા’નો ઉલ્લરેખ કરરેલો છરે. 
એરાં ‘બ્રહ્મવનષ્ઠા’નો અથ્મ ‘ઈશ્વરશ્દ્ધા’ કરે ‘ધાવર્મકતા’ જ થાય છરે. બ્રહ્મવનષ્ઠાએ 
અનરેક આવધ, વયાવધ અનરે ઉપાવધની સારરે ટકી રિરેિાનું બળ આપયાનો તરેરણરે 
ઉલ્લરેખ કયયો છરે તયાં બધરે બ્રહ્મસાક્ાતકાર નિીં પણ ધર્મશ્દ્ધા જ અવભપ્રરેત છરે. 
‘રારારાં ધર્મિાસના થયરેલી છરે. તરેણરે રનરે બિુ ભણાવયું છરે. પરબ્રહ્મરૂપ અનાહદ 
ઉપર રારી દૃઢ આસથા છરે, િંુ તરે રૂપ જ છુ,ં અનંત શ્રેણીનો એક અંકોડો છુ,ં તરે 
રનરે રારા સિજ રૂપરે થનાર િશરે તરે થશરે, એરાં રારરે  કટિ પારિાની જરૂર નથી 
એિો રનરે દૃઢ વનવશ્ય થયો છરે.’ ‘િરેદાનતરે જ રનરે ઊભો રાખયો છરે, િરેદાનત જ 
પાર પિોંચાડશરે’-એિા રવણલાલના ઉદગારો તરેરના જીિનરાં કરેટલરે ઊંડરે ધરશ્દ્ધા 
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ઊતરી ગઈ િતી તરેનો ખયાલ આપશરે.

રવણલાલની ધર્મશ્દ્ધાના પાયારાં કરેિલાદ્તૈ િતો તો ગોિધ્મનરારની ઈશ્વર-
શ્દ્ધા શુદ્ધાદ્તૈના રંગિાળી િતી. ઈ. સ. 19૦૦રાં કરરેલી એક નોંધરાં ગોિધ્મનરાર 
કિરે છરે : ‘દરેશસરસતનરે વશર િાદળ ફરરે  છરે તરેરાં પોતાની બાબતરાં વિશ્વાસ અનરે 
આશા રાખિી એ રૂખ્મતાની અિંકૃવત જ રેિું જ લાગરે છરે. સિ્મથા ઈશ્વર જગતનું 
જ રે કલયાણ ધારરે  તરે જ કલયાણ છરે. નરે એ જ જ્યારરે  જગતનું દરેખીતું અહિત કરરે  
તયારરે  એ કલયાણ પાકંુ કરિાનરે આ અહિત - રીરાંનરે રાણાએ રોકલરેલા પયાલાની 
પરેઠરે-સિીકારી લરેિું; એટલરે તરેનો પ્રવતકાર કરિાનો ધર્મ નરે ધર્મ કરિાની શવકત જ ન 
િોય તો તરે અહિત રાટરે તૈયાર થિું અનરે િરેઠી લરેિું, એ જ ઈશ્વરની ઇચછાનરે શરણ 
થિાનો રસતો છરે.’

ગોિધ્મનરારની ધર્મભાિના છરેિટ લગી આ વિરાગથી રંગાયરેલી રિી િતી. ખરંુ 
જોતાં એ જ એરની સિ્મ પ્રિૃવતિઓનું ગંતવય સથાન િતું. ‘Practical Asceticism 
in my sense of the word’ એ અંગ્રેજી લરેખરાં ‘પ્રિૃવતિરય સંનયાસ’નો વસદ્ધાંત 
સરજાવયો છરે તરેના પાયારાં આ વિરાગની ભાિના છરે. સંનયાસનો સારાનય અથ્મ 
જગતનો તયાગ કરીનરે ભગિાં િ ધારણ કરીનરે જગંલરાં જઈનરે રિરેિું એિો થાય છરે. 
પણ ગોિધ્મનરારના રત પ્રરાણરે ‘આ દુવનયાના બધા સિાથયો, પોતાનરે જ ખાતરની 
સંસારની બધી ચીજો, તયજી દરેિી, અનરે પ્રાણીરાત્ના-આખા વિશ્વના-કલયાણ અથવે 
પોતાની વજદંગીનું સરપ્મણ કરિું, એ જ ખરો સંનયાસ છરે.’ દુવનયાનરે રાથરે બોજારૂપ 
પડરેલા સંનયાસીઓ એરનરે રન ખરા સંનયાસી નથી. તરેરનરે ઇટિ સંનયાસી ‘જ રે પરો-
પકારરાં જ ખરો આનંદ રાનરે છરે, તિરેનરે તો પોતાનું આ કર્મ એ જ ખરો ધર્મ છરે. 
આ સંનયાસી ખાય છરે, પીએ છરે, ઊંઘરે છરે, સિપનાં જુએ છરે, પૈસા કરાય છરે, પરણરે 
છરે અનરે રઝા ભોગિરે છરે : બધુંયરે કરરે  છરે. પણ તરે શાનરે રાટરે ? પોતાની તૃવપ્ત રાટરે 
નિીં; પણ પોતરે િધારરે  કાર કરી શકરે અનરે પ્રાણીરાત્ના સુખરાં િધારરે  િૃવદ્ધ કરી 
શકરે, એટલા જ રાટરે.’

કલયાણપ્રિૃવતિનરે િરરેલો આ સંનયાસી પોતાના જરાનાના ધર્મ, સરાજ, રાજ્ય 
િગરેરરે  ક્રેત્ોરાં કરેિી ઉરદા સરેિા બજાિી શકરે તરેનું ભવય, સુંદર, ભાતીગળ વચત્ 
ગોિધ્મનરારરે ‘સરસિતીચંદ્ર’ની કથારાં દોયુું છરે. કથાના નાયક સરસિતીચંદ્રનરે તીવ્ર 
િૈરાગયિાળો કલપીનરે તરેનરે દરેશની સારાવજક, ધાવર્મક, રાજકીય અનરે સરગ્ દૃવટિએ 
સાંસકૃવતક ઉન્નવત સાધિાનું સિપન આપયું છરે. ગોિધ્મનરારના જીિનકાય્મનું વચરંજીિ 
અક્રસિરૂપ તરે ‘સરસિતીચંદ્ર’ છરે. જીિનભરનાં િાચન, વચંતન, કિન, અિલોકન, 
અભયાસ અનરે અનુભિનો િૈભિ ‘સરસિતીચંદ્ર’ના રિાગ્ંથરાં પથરાયરેલો છરે. જ રેર 
ઘુઘિાટ કરતી સિ્મ નદીઓનો પ્રિાિ પ્રચંડ ગજ ્મન કરતા રિાસાગરરાં વિલીન 
થઈનરે કૃતાથ્મતા સાધરે છરે, તરેર ગોિધ્મનરારરે આ રિાનિલરાં આલરેખરેલ વયવકત, 
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સરાજ, ધર્મ, રાજકારણ અનરે સાધુલોકના ચરેતનપ્રિાિોનું શરન અંતરે કલયાણગ્ાર-
ની યોજના દ્ારા ઊઘડતા વિશાળ સરવટિભાિનાના સાગરરુખરાં કરી બતાવયું છરે.

અદ્તૈચચા્મનરે  અંગરે રવણલાલરે પણ પ્રિૃવતિ અનરે વનિૃવતિનો તાવતિક ભરેદ 
સરથ્મપણરે તારિી બતાવયો છરે. ‘જગતરાં રનુષ્યની નીવત જગત્ દુ:ખરય છરે એર 
રાની વનિૃવતિરૂપ (Pessemism) છરે કરે જગત સુખરય છરે એર રાની પ્રિૃવતિરૂપ 
(Optimism) છરે?’ - એ બરે પ્રશ્નોનરે નજર સરક્ રાખીનરે તરેરણરે પ્રિૃવતિ-વનિૃવતિની 
રીરાંસા કરરેલી છરે. પ્રિૃવતિના સાધય-સુખ ઉપર રાણસની રસિૃવતિ બંધાય છરે, જ રે 
તરેનરે તરે પ્રિૃવતિ કરિા પ્રરેરરે  છરે. એકનો એક રસ વનિવેદ ઉતપન્ન કરરે . આ વનિવેદરાંથી 
બચિા રાટરે રાણસ જુદી જુદી પ્રિૃવતિઓ આરંભરે છરે. પણ રવણલાલ કિરે છરે ‘ગરરે 
તરેટલી નિીનતાનો તરેના ઉપર ઢોળ ચઢાિો, પણ એક ફંૂક રારતાંની સાથરે વનિવેદ 
બધા ઢોળનરે ઉરાડી રૂકી પોતાનું રોઢુ ંઆગળ નરે આગળ ધરરે  છરે.’68 પ્રિૃવતિ અટકી 
એટલરે વનિવેદ આિિાનો જ. શરીર, રન, હૃદય વયવકતએ વયવકતએ વભન્ન િોઈ 
તરેનો વિવનરય ભરેદનો વિસતાર કરરે  છરે અનરે તરેથી વનિવેદ ઉતપન્ન કરરે  છરે. શરીર તથા 
દયના અનુભિ તરેથી વભન્ન રનનરે દૃશય છરે, નરે રનના અનુભિ તરેનાથી પર આતરાનરે 
દૃશય છરે. આતરા નાનાતિિાળો નિીં િોિાથી તરે કોઈનરે દૃશય નથી, સિત:વસદ્ધ, 
સિ્મરય, સિ્મદ્રટિા છરે. પ્રિૃવતિરાત્રાં આ આતરદશ્મન કરિું તરેરાં જ સાચો રસ 
અનરે સાચું સુખ રિરેલું છરે. એનાથી પ્રિૃવતિરાત્ ‘એક નાટકિત્’ થઈ જાય છરે અનરે 
પ્રિૃવતિનરે જ રે િારંિાર નિીનતા અપ્મિી પડરે છરે તરેની અપરેક્ા રિરેતી નથી. પ્રિૃવતિનો 
દ્રટિા જ સિ્મદા નિીન પ્રકારરે  અભરેદરય સિ્મરયતારાં રમયા કરરે  છરે, એરાં વનિવેદનરે 
અિકાશ નથી. આનરે જ રવણલાલ પ્રિૃવતિરાં વનિૃવતિ કિરે છરે. િરેદાનતનો વનિૃવતિરાગ્મ 
પ્રિૃવતિના અભાિરૂપ વનિૃવતિનરે બદલરે જ્ઞાનરૂપ વનિૃવતિનો સિીકાર કરરે  છરે તરે આ.

બુવદ્ધ અનરે લાગણીના કાય્મક્રેત્નરે એક કરી નાખીનરે રવણલાલરે અદ્તૈજ્ઞાનનરે 
સરવટિભાિના તરીકરે ઘટાિી આપયું છરે. આ જ ધોરણરે તરેરણરે િરેદાનતના ‘પ્રાચીન’ 
અનરે ‘અિા્મચીન’ એિા બરે ભાગ પાડ્ા છરે. કરેિળ બુવદ્ધવિલાસનો અનરે વનિૃવતિપક્નો 
િરેદાનત તરેરનરે રતરે અિા્મચીન એટલરે િરેદાનતના યથાથ્મ સિરૂપથી દૂર છરે, જ્યારરે  હૃદ-
યરસથી અભરેદસાક્ાતકારપૂિ્મક કત્મવયનરે અનુસરિાનો પ્રિૃવતિપક્નો િરેદાનત પ્રાચીન 
એટલરે પ્રસથાનત્યના સરનિયાનુસારી િરેદાનતનું યથાથ્મ સિરૂપ છરે. આ દૃવટિએ 
તરેરણરે િરેદાનત-સાધયનરે ‘અભરેદ’ કરે ‘પ્રરેર’ એિું નાર આપયું છરે. આ પ્રરેર તરે અભરેદ 
હફલસૂફીના આચાર અનરે વિચારની એકતા સાધનારંુ હક્યાપ્રરેરક (Dynamic) બળ 
છરે. શંકરરે  અદ્તૈના અનુભિનો આનંદ કહ્ો તરેનરે રવણલાલરે પ્રિૃવતિપ્રરેરક જીિન-
બળ તરીકરે આર ઉપસાિી આપરેલ છરે. શાંકર વસદ્ધાંતના વિકાસરાં રવણલાલનું 
આ આગિું પ્રદાન છરે; તો ગોિધ્મનરારરે  ‘સરસિતીચંદ્ર’ના ત્ીજા ભાગરાં કરરેલી 

68. ‘વનવિૃતિરાગ્મ’, સુ.ગ., પૃ.233-34
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લક્યાલક્યરિસયચચા્મ અનરે તરેરાંથી નિીન રીતરે ફવલત થતો વનષ્કર કર્મનો વસદ્ધાંત, 
ચોથા ભાગરાં રૂકરેલી ‘અલખરનરથ અનરે લખસપ્તપદી’ અથા્મત્ કાર અનરે લનિની 
રીરાંસાનરે અનુષંગરે ચચવેલા પ્રીવતના વિષયાવતરકા, સંપ્રતયયાવતરકા, આવભરાવન-
કી અનરે અભયાવસકી એ ચાર પ્રકારો, પંચ રિાયજ્ઞની ભાિનાનું વનરૂપણ કરતાં 
વપતૃયજ્ઞ, રનુષ્યયજ્ઞ, ભૂતયજ્ઞ, પ્રીવતયજ્ઞ, બ્રહ્મયજ્ઞ િગરેરરેનો સૂક્ર વિચાર, અનરે 
રલ્લરિાભિનની યોજનારાં રૂકરેલાં રિાભારતનાં રૂપકોરાં ગોિધ્મનરારનું રૌવલક 
તતિજ્ઞ અનરે આષ્મદ્રટિા તરીકરેનું સારથય્મ પ્રતીત થાય છરે. રવણલાલના ધર્મવચંતનરાં 
સરથ્મ ભાષ્યકારની પ્રવતભા અનરે સવન્નષ્ઠ ધર્મવશક્કની બળકટ િાણી ધયાન ખેંચરે 
છરે. ગોિધ્મનરારની વિશરેષતા લક્ય સંસારનું ભરચક વિવિધતાથી ભરપૂર રનોરર 
વચત્ દોરિા છતાં એના સપ્તભૂવરક પ્રાસાદથી દશાંગુલ ઊંચરે અલક્ય રિીનરે 
વિરાગ પ્રબોધિારાં રિરેલી છરે.

અંગ્રેજી કરેળિણીની અસર રૂપરે પૂિ્મ અનરે પવશ્રની સંસકૃવતનો સંઘટ્ટ થયો તરેનું 
રાજકીય, વયાિિાહરક અનરે ધાવર્મક દૃવટિએ વનદાન કાઢિાનો આ બરે રનીષીઓએ 
પોતપોતાની રીતરે પ્રયતન કરરેલો છરે. ધરા્મનુસાર સિ્મ વયિિાર અનરે વયિિાર તથા 
ધર્મનો એક ભાિ એ બરે વસદ્ધાંતોનરે આગળ કરીનરે બંનરેએ પૂિ્મની રાજ્યભાિના 
સરજાિી છરે. રવણલાલની ફહરયાદ છરે કરે સરવટિપ્રધાન તંત્નરે સથાનરે વયવટિપ્રધાન 
તંત્ આિતાં રાજાપ્રજા િચચરેનું અંતર િધયું. તરેનરે લીધરે પ્રજારાં અવિશ્વાસ, પરછદંા-
નુંિવત્મતિ, કુસંપ, દાહરદ્ય્ર, વનરુદ્વરતા ઇતયાહદ અવનટિોનો ઉદભિ થયો, એિું 
લગભગ બંનરેનું વનદાન છરે. પરદરેશી રાજ્યની તાબરેદારી દૂર કરિાના ઉપાય તરીકરે 
ઉદ્ડં બલના પ્રયોગનરે બંનરેએ વિનાશકારી ગણયો છરે. ‘જ રે તરે પ્રકારરે  અત્તય અનરે 
પાશ્ાતય ઉભય રાજ્યનીવતનું વરશ્ણ થાય, રાજા-પ્રજા િચચરે વિશ્વાસ િધરે’ તરેિા 
પ્રયોગો આદરિાની રવણલાલરે સપટિ સલાિ આપી છરે નરે ગોિધ્મનરારરે પણ એ જ 
િાતનું ‘સરસિતીચંદ્ર’રાં રોઘર સૂચન કરરેલું છરે. પૂિ્મના ભૂતરાંથી પવશ્રનરે અનરે 
પવશ્રના િત્મરાનરાંથી પૂિ્મનરે શીખિાનો બંનરેએ અનુરોધ કયયો છરે. ‘પ્રિૃવતિ નહિ 
પણ સરતા જીિનનો રુખય ઉદ્ રેશ છરે એ પવશ્રરે, અનરે વનિૃવતિ એટલરે ‘આળસ, 
જડતા, સિાથ્મ ઇતયાહદ તારસી િૃવતિ નહિ પણ અનંત પ્રિૃવતિરાંથી એક અનાહદ 
સરતા ઉદભિીનરે કર્મયોગરાં સાફલય પારરે’ એ પૂિવે શીખિાનું છરે, એર બંનરેનો 
ઉપદરેશ છરે. આર આ સંઘટ્ટરાંથી સંિાદ અનરે સરનિય ઉપજાિિો એ રવણલાલ 
અનરે ગોિધ્મનરાર બંનરેનરે ઇટિ છરે. પણ આરાં પાશ્ાતયોએ જ પિરેલ કરિાની છરે 
અનરે ઉષ્રા અનરે બલથી તરેરણરે આયયોનાં હૃદય જીતી લરેિાં જોઈએ એનો સિદરેશા-
વભરાની રવણલાલનો આગ્િ છરે. બીજી બાજુ ગોિધ્મનરારનરે અંગ્રેજોની સરજદારી 
તથા ખાનદાની પર ઊંડી શ્દ્ધા છરે. ‘ઇંગ્રેજો આપણા પર વિશ્વાસ કરરે  કરે ન કરરે ’ પણ 
આપણરે તરેરનરે િધારરે  સરજી શકીએ છીએ એટલરે તરેરનો વિશ્વાસ સંપાદન કરિાની 
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અનરે તરેરાં િૃવદ્ધ કરતા રિરેિાની આપણી ફરજ િધારરે ’ એર કિીનરે તરેઓ નરતું 
જોખિાનું િલણ બતાિરે છરે.

સારાવજક સુધારણા બંનરે લરેખકોનરે ઇટિ િતી. પણ તરે બાહ્ શરીર સંબંધ-
ના-નાતજાત તોડિી, લનિની રયા્મદાનું ઉલ્લંઘન કરિું, વરશ્ વયિિાર ચલાિિો 
િગરેરરે  - સુધારાનરે બદલરે રન, વિચાર, કત્મવય, ભાિનાની એકતા અનરે ઉદાતિતા પર 
તરેરનું લક્ય િતું. તરેનરે  અંગરે આદશ્મ આય્મ નારીની ભાિના રવણલાલરે ‘નારીપ્રવત-
ષ્ઠા’રાં બતાિી છરે, અનરે ગોિધ્મનરારરે ‘સરસિતીચંદ્ર’ ભાગ બીજારાં ગુણસુંદરીના 
પાત્ાલરેખનરાં રૂત્મ કરી આપી છરે. લનિના પાયારાં સનરેિનો વસદ્ધાંત બંનરેએ સથાપયો 
છરે અનરે એિી ઉન્નત ભાિનાનુસાર પરણરેલાં સ્ત્રી-પુરુષ ઉભયનરે, જીિનસાથી રરણ 
પારતાં, પુનલ્મનિનો અવધકાર નથી એર બંનરેનું સૂચન છરે. રવણલાલરે જડ રૂહઢનો 
ભોગ બનરેલી, લનિની ભાિનાથી અજ્ઞાત, અનરે ઇચછા કરે સંરવત િયનો અનાદર 
થતો િોય એિા સરાજની બાળાઓનરે રાટરે પુનલ્મનિની, करषसर् करषमौषधम् એ 
નયાયરે, છૂટ આપી છરે. પણ ગોિધ્મનરારરે કુરુદનરે સરસિતીચંદ્ર સાથરે પરણાિી નથી 
- સાધુલોક તરે બંનરેનો સનરેિસંબંધ ઉચચ કોટીનો અનરે ગાંધિ્મવિિાિથી બંધાયરેલો 
ગણીનરે તરેરનાં લનિની સંરવત આપરે છરે છતાં. આર કરિારાં ગોિધ્મનરારની કલા-
દૃવટિ જ રેટલી કારણભૂત છરે તરેટલી જ તરેરની સંરક્ક િૃવતિ પણ જિાબદાર છરે એર 
કિરેિું પડશરે. રવણલાલરે તાવતિક ચચા્મથી, તો ગોિધ્મનરારરે કુરુદસરસિતીચંદ્ર અનરે 
વિદ્ાચતુર-ગુણસુંદરી જ રેિાં યુગલોના વચત્થી સનરેિ અનરે દાંપતયનો ઊંચો આદશ્મ 
ગુજરાતનરે સરજાવયો છરે તરે ગુજરાતી સાહિતય અનરે સંસકૃવતના ઇવતિાસરાં અવિ-
સરરણીય છરે.

રવણલાલ અનરે ગોિધ્મનરારની અક્રપ્રિૃવતિ 1885થી 1898 સુધી સરાંતર 
ચાલતી િતી. ગોિધ્મનરારરે ત્ીસ િષ્મની ઉંરરરે , 1885 થી, ડાયરી લખિાનું શરૂ કયુું 
િતું. બીજ રે િષવે-28 િષ્મની ઉંરરરે -રવણલાલરે પણ રોજનીશી લખિી શરૂ કરી િતી. 
ગોિધ્મનરારની રોજનીશી અંગ્રેજીરાં લખાયરેલી િતી. ગોિધ્મનરાર તરેરાં પ્રસંગોપા-
તિ આિતા  વિચારો નોંધી લરેતા; તો કોઈ િાર કાગળ પર હૃદય ઠાલિીનરે આશ્વાસન 
રરેળિતા. પોતાના આંતરજીિનનાં સંિરેદનો જ રેની સરક્ ઠાલિી શકાય તરેિા એક-
રાત્ વરત્ની ગરજ આ રોજનીશી સારતી69. તરેરનું કુટુબંજીિન અનરે રનોરનથન 
રોજનીશીરાં આબરેિૂબ ઊતરરેલું છરે. અનરે બીજાના િાથરાં જતાં, પોતાનું લખાણ 
તરેનરે ઉપયોગી થશરે એિું સપટિ પ્રયોજન અનરે ભાન પણ તરેરનરે છરે. રવણલાલની રો-
જનીશીરાં પણ, ગોિધ્મનરારની રાફક, અંગત જીિનની અનરેક િાસતવિક િકીકત 
ઊતરરેલી છરે. તરેરાં તતિવિચાર ઓછો છરે. િળી, પોતાનરે થયરેલ અનયાયની ભવિષ્યની 
પ્રજા આગળ ધા નાખતા િોય એિું િલણ પણ રવણલાલના કથનરાં રાલૂર પડરે 

69. જુઓ, : ‘Scrap-Book-my friend’ એ નોંધ. Scrap-Book (1888-1894), પૃ.1.
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છરે. ગોિધ્મનરારની scrap-bookરાં તરેનરે રુકાબલરે તટસથ વિચારનું ગૌરિ જોિા 
રળરે છરે. ગોિધ્મનરારનરે પણ ગૃિકલરેશનો ઠીક ઠીક અનુભિ થયરેલો અનરે તરેનરે અંગરે 
સંતાપ પણ તરેરનરે સારી પરેઠરે થયરેલો; ગૃિતયાગના વિચારનરે અરલરાં રૂકિાની 
અણી સુધી તરે પિોંચી ગયા િતા. શારીહરક વયાવધ પણ રવણલાલની રાફક તરેરનો 
વનતયસંગાથી િતો. છતાં, રવણલાલનું જીિન ગોિધ્મનરારનરે રુકાબલરે કરુણ વિશરેષ. 
ગૃિ, જ્ઞાવત, સરાજ, સાહિતય એર સઘળાં ક્રેત્ોરાં રવણલાલનરે સંઘષ્મરાંથી પસાર 
થિું પડ્ું િતું. ઉછરેર અનરે સંગવતરાં પણ ગોિધ્મનરાર રવણલાલના કરતાં વિશરેષ 
સદભાગી િતા. રવણલાલની રનોભૂવર પર સત અનરે અસતનું ભયંકર ઘરસાણ 
રચયું િતું એર તરેરની આતરકથા કિરે છરે. એ બધું જોતાં રનુષ્યસિભાિ અનરે ચા-
હરત્રયના અભયાસની દૃવટિએ રવણલાલની રોજનીશીનું રિતિ ઘણં િધારરે  ગણાય. 
એકંદરરે , આ બરે રોજનીશીઓ ગુજરાતના અવગ્ર સાક્રોની ઘડતરકથા રૂપરે જ 
નિીં, પણ ભારતીય સંસકૃવતની એક કટોકટીભરી વસથવતના અભયાસ રાટરે અગતય-
ની સારગ્ી પૂરી પાડનાર દસતાિરેજો તરીકરે પણ ખૂબ ઉપયોગી છરે. 

ગોિધ્મનરારરે 1898રાં 43 િષ્મની ઉંરરરે  ‘પ્રિૃવતિરય સંનયાસ’નો સંકલપ 
અરલરાં રૂકિા સારુ વનિૃવતિ લીધી તયારરે  રવણલાલરે 4૦ િષ્મ પૂરાં કરીનરે આ સંસા-
રરાંથી વિદાય લીધી િતી. લોકકલયાણ અથવે સાહિતયસરેિાનું વ્રત લઈનરે નહડયાદ 
આિીનરે િસરેલા ગોિધ્મનરારરે વનિૃવતિકાળ દરવરયાન ‘સરસિતીચંદ્ર’નો ચોથો ભાગ 
પૂરો કયયો તરે વસિાય બીજુ ં કાર તરેરનાથી, રાંદગી અનરે કૌટુવંબક રુશકરેલીઓનરે 
લીધરે, બિુ ઓછુ ંથઈ શકયું િતું. 1888ના એવપ્રલરાં રવણલાલ રાંદગીનરે કારણરે 
નહડયાદ આિીનરે રહ્ા િતા. િચચરે બરે િષ્મ િડોદરા પ્રાચય વિદ્ા રંહદરરાં કાર 
કરી આવયા તરે વસિાયનો બધો િખત તરેરણરે નહડયાદરાં ગાળ્ો િતો. રવણલાલની 
વનિૃવતિ પણ, અનરેક અંતરાયો નરે આપવતિઓ છતાં, પ્રિૃવતિથી ધરધરતી િતી. આ 
દસકા દરવરધયાન તરેરણરે અનરેક અંગ્રેજી અનરે ગુજરાતી પુસતકો લખયાં, જ રેનાથી 
તરેરનરે યુરોપ-અરરેહરકારાં પણ એક સરથ્મ વિદ્ાન અનરે તતિજ્ઞ તરીકરે નારના રળી 
િતી. ગોિધ્મનરારની રાફક રવણલાલની પણ ગુજરાતના અગ્ણી સાક્ર તરીકરે 
કીવત્મ બંધાઈ િતી. વનષ્કલંક ચાહરય અનરે ઉદાતિ અક્રકાય્મનો રરેળ ગોિધ્મનરારરાં 
થયો િતો. એિું રવણલાલનરે વિશરે કિી શકાય તરેર નથી. પરંતુ આચાર રતય્મ છરે, 
વિચાર અરતય્મ છરે એ રવણલાલ-વસદ્ધાંત સિીકારીએ અનરે આનંદશંકરભાઈએ કહ્ું 
છરે કરે, ‘સવિતાના તરેજરાં આપણા દોષો રૂકિાથી અધરષ્મણ થઈ જાય છરે’70 -એ 
નયાયરે જોઈએ તો રવણલાલ ક્ર જીિનની છાયા તરેરણરે ગુજરાતની કરરેલી અપ્રવતર 
સંસકારસરેિાના પુરુષાથ્મના તરેજરાં વિલીન થઈ જાય છરે.

આજ રે આપણી પાસરે આ બરે ભગીરથ સાહિતયસિારીઓનો અરૂલય અક્ર-

70. ‘સાહિતયવિચાર’, પૃ.512.
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િારસો પડરેલો છરે. વચંતનના ક્રેત્રાં બંનરેની કીવત્મ અક્ર છરે. સાહિતયક્રેત્રે વિચારીએ 
તો, આપણરે તયાં નિલકથા ઉદયોનરુખ અિસથારાં િતી તયારથી જ ‘સરસિતીચંદ્ર’ 
અનરે ‘ગુલાબવસંિ’  જ રેિી વરટિ નરે પથય જ્ઞાનનો ખોરાક પૂરો પાડતી વિચારપ્રધાન 
નિલો સાંપડી તરે વિરલ સંજોગ ગણાિો જોઈએ; ‘સનરેિરુદ્રા’ અનરે ‘આતરવનર-
જ્જનરે’ ગુજરાતી કવિતાનરે તતિજ્ઞાનનો પાસ લગાડ્ો તરે સારાનય િકીકત નથી; 
ગુજરાતી વનબંધનું આદશ્મ સિરૂપ ઘડાયું અનરે સૌથી વિશરેષ તો આ બરે રિાર-
થીઓએ ગુજરાતી ગદ્નરે યથરેચછ ખરેડીનરે કથન, િણ્મન અનરે રનન ત્ણરે હદશારાં 
ખૂબ પળોટ્યું. રવણલાલરે ગદ્નરે િરકોઈ પ્રકારની તતિચચા્મ રાટરે કરેળિી આપયું. 
કિવચત્ ઉપદરેશકની ઉદબોધકતા તો કિવચત્ કુશળ ધર્મપ્રચારકની શાંત સરજા-
િટ, કિવચત્ હિતરેચછુ વશક્કનો સંતાપ તો કિવચત્ બળતા સનરેિીના હૃદયદ્રવયનો 
ભવય ઉદ્રરેક, કિવચત્ કટ્ટર ટીકાખોરની તીક્ણ કટાક્િૃવતિ તો કિવચત્ સિજન-
ની પહરવચતતા-એર પ્રસંગોપાતિ વિવિધ ભાિભંગીઓ ધારણ કરતી રવણલાલની 
િાકછટા િાચકના વચતિ ઉપર એક કસાયરેલા િકતાના વયવકતતિની છાપ પાડરે છરે. 
તરેરની કથનરીવત ઉતકટ િોિા સાથરે વિચારપૂણ્મ, વયિવસથત અનરે સિસથ િોય છરે. 
િરેગ, ઘનતા, સૂત્ાતરકતા અનરે અવશવથલ બંધ રવણલાલના ગદ્ના બીજા ગુણો છરે. 
ગોિધ્મનરારના ગદ્રાં દરેખા દરેતા વચત્ાતરકતા, વિવિધતા અનરે રંગીનતાના ગુણોનરે 
રવણલાલનાં લખાણોરાં ખીલિાનો અિકાશ નથી. ગોિધ્મનરારની શૈલીરાં િરેગ 
ઓછો છરે; પણ સિસથ, સરતોલ, લયબદ્ધ અનરે અલંકારપ્રચુર રીવત એ ગોિધ્મનરા-
રના ગદ્ની વિવશટિતા છરે. ગાંભીય્મ, ગૌરિ, પ્રસાદ, ઓજસ, રાધુય્મ આહદ અનરેક 
ગુણો એરાં યથાિકાશ પ્રગટ થાય છરે. ગુજરાતી ગદ્રે 1914 સુધીરાં જ રે વસવદ્ધ 
રરેળિી છરે તરેનો પ્રધાન હિસસો રવણલાલ અનરે ગોિધ્મનરારનો છરે એર ખુશીથી 
કિી શકાય.

ધર્મશ્દ્ધાએ પ્રરેરરેલ પવિત્ જીિનકાય્મ (mission) તરીકરે ગોિધ્મનરારરે અનરે 
રવણલાલરે સાહિતયનરે અપનાવયું િતું; બરે ઘડી રનના ગરાડા રાટરેનું એ સાધન 
નિોતું, પણ બરે રિાન વિચારકોની સાધનાનો અક્મ એરાં ઊતરરેલો છરે. આજ રે રા 
સરસિતીના એ લાડીલા પુત્ો આપણી િચચરે નથી. પણ તરેરની ઓજસિી િાણીનો 
પ્રિાિ વિશાળ સંસકાર-રાવશ બનીનરે પરેઢી-દર-પરેઢી પ્રજાના જીિનરાં કોઈ નરે કોઈ 
રીતરે રૂત્મ થતો જણાય છરે. તરેરની રાજકીય અનરે સારાવજક આકાંક્ાઓ ઘણરે અંશરે 
આપણી પરેઢીની વસવદ્ધઓ બની ચૂકી છરે-એર એકંદરરે  કિી શકાય. પરંતુ ધર્મવનષ્ઠા, 
નીવતભાિના અનરે પયવેષણા પરતિરે એ પરેઢીનરે રુકાબલરે આપણરે પીછરેિઠ કરી રહ્ા 
િોઈએ એર લાગરે છરે. એરણરે સર કરરેલાં સાહિવતયક વશખરો આજના લરેખકનરે 
દુરારોિ બનયાં છરે, એર િત્મરાનની કરેડી પરથી ભૂતકાળ પર દૃવટિ રાંડતાં સિરેજ રે 
તુલના થઈ જાય છરે. જીિન અનરે સંસકૃવતનાં વચરંતન રૂલયોની શોધબતિી સરી આ 
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બરે લરેખકોની કૃવતઓનો વિસતાર આપણા સાહિતયના ઇવતિાસરાં બરેઅઢી દાયકાથી 
િધુ લાંબા પટ પર થયરેલો નથી. પરંતુ તરેના પ્રકાશનાં હકરણો દૂર દૂર સુધી પિોંચીનરે 
ભાવિની કરેડી પર જીિનની ઉષ્રા પ્રસારરે  છરે. આિા પ્રસંગરે તરેરનો િાચકિગ્મ એ 
હકરણો ઝીલીનરે પોતાના ચૈતનયદીપનરે સંકોરિા પ્રરેરાય એટલી અપરેક્ા તો જરૂર 
રાખી શકાય.

(‘રસ અનરે રુવચ’રાંથી)

²
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વશલપ જોયા પછી વશલપીના કાય્મ-ખંડરાં પ્રિરેશીએ અનરે જ રેિી લાગણી થાય 
તરેિી લાગણી ગોિધ્મનરારની સાહિતયકૃવતઓ િાંચયા પછી તરેરની સક્પૅબુકસ 
િાચતાં થાય છરે. અક્રપ્રિૃવતિ એ જ તરેરનું જીિનકાય્મ િતું. તરેની પાછળ પોતાની 
જાત, કુટુબં, દરેશ, રાનિજાવત અનરે ઈશ્વર પ્રતયરેનું કત્મવય અદા કરિાની ભાિના 
િતી. એ પ્રતયરેક કત્મવયના સંદભ્મરાં કરરેલા સિાયાય અનરે સજ ્મનના આયોજનથી 
શરૂ કરીનરે કાચી સારગ્ી તરેરજ રચનાના ઉદ્ રેશ, અવભગર નરે વયાપાર પર પ્રકાશ 
પાડરે તરેિી પુષ્કળ વિગતો આ સક્પૅબુકસરાં પડરેલી છરે. િીતકોના વિશ્રેષણ ઉપરાંત 
તરેરના વિચારો, આદશયો, રનોરથો અનરે રનન-અિલોકનયુકત પ્રવતભાિોની પ્રસાદી 
ગોિધ્મનરારનાં આતરસંભાષણો રૂપરે અિીં સુલભ છરે. તરે િાંચતાં તરેરની પ્રતયક્ 
રુલાકાત લીધા જ રેટલો આનંદ, આશ્ય્મ, સિાનુભૂવત નરે સનરાનનો ભાિ જાગરે છરે.

ગોિધ્મનરારના અિસાન પછી અધશી સદી બાદ આ નોંધપોથીઓ પ્રગટ 
થયરેલી. િચચરેના ગાળારાં આ રિાન સારસિતની જીિનયાત્ા, અક્રપ્રિૃવતિ તથા 
તરેની પાછળ રિરેલી રનોભૂવરકાનરે સરજાિતાં સંખયાબંધ લખાણો પ્રવસદ્ધ થયાં 
િતાં. પરંતુ તરેરના રનોલોકનું સરગ્ અનરે યથાથ્મ દશ્મન કરાિરે અનરે તરેરની જીિન-
યાત્ાનાં ધ્ુિવબનદુઓનરે સપટિ ઉપસાિી આપરે તરેિું પ્રરાણભૂત સાધન તો સક્પૅબુકસ 
પ્રગટ થયા પછી જ સાંપડ્ું એર કિરેિાય.

બીજા વિદ્ાનોની રાફક ગોિધ્મનરારનરે પણ િાંચતાં િાંચતાં નોંધો કરિાની, 
િાંચરેલી િસતુનો સાર ઉતારિાની તરેર રિતિનાં લાગરે તરેિાં લખાણોની કાપલીઓ 
સંઘરિાની ટરેિ િતી. આ નોંધો નરે કાપલીઓ સાચિિાની પોથી તરે સક્પૅબુક. તરેરાં 
કાચી નોંધો અનરે કાપલીઓની સાથરે રનરાં આિતા વિચારો પણ ટપકાિતા જિાનું 
બનતું િતું. િખત જતાં આ વિચારનોંધો જ સક્રેપબૂકરાં ઉતારિાનો રુખય ક્ર થઈ 
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પડ્ો. કાચી ટાંચણપોથી પાકી રનનપોથી જ બની ગઈ.

1885ના જાનયુઆરીની પિરેલી તારીખથી ગોિધ્મનરારરે સક્પૅબુક રાખિાનું 
શરૂ કરરેલું. પરંતુ, પ્રગટ થયરેલી સક્પૅબુક દશા્મિરે છરે તરેર, 1888ના ફરેબ્રુઆરીની 
પાંચરી તારીખરે કરરેલી ‘શરેલ િી વલિ આફટર ડરેથ’ એ ચાર પાનાંના લઘુ લરેખરૂપ 
કરરેલી નોંધથી તરેરની રનનપોથીની રીતસર શરૂઆત થાય છરે. એટલરે િચચરેનાં 
ત્ણ િષ્મ દરવરયાન િાંચરેલા અંશોના સાર નરે ઉદ્ધરણની કાપલીઓનો સંગ્િ તરેરાં 
થયો િશરે એર અનુરાન કરી શકાય. તા. 5-2-1888થી તા.3-11-19૦6 સુધી આ 
પ્રકારની નોંધો અરુક અરુક સરયનરે અંતરરે  ગોિધ્મનરારરે કરી િતી અનરે તરે બધી 
સાત નોંધપોથીઓરાં સંગ્િાયરેલી િતી. જ રે 1959-6૦રાં સિ. કાવનતલાલ છ. પંડ્ા, 
શ્ી સનરુખરાર પંડ્ા અનરે શ્ી રારપ્રસાદ બક્ી દ્ારા સંપાહદત થઈનરે એન.એર.
વત્પાઠીની કંપની દ્ારા ત્ણ ગ્ંથોરાં પ્રકાવશત થઈ િતી. તા. 4-1-19૦7ના રોજ 
ગોિધ્મનરારનું અિસાન થયું િતું. એટલરે છરેલ્લા બરે રાસ બાદ કરતાં, વજદંગીના 
છરેલ્લા બરે દાયકા દરવરધયાન તરેરની વચનતન-રનન લરેખન-પ્રિૃવતિનું િાસતવિક પ્રવત-
વબંબ આ નોંધપોથીઓરાં વઝલાયરેલું છરે.

2

ગોિધ્મનરારરે આતરકથા લખી નથી, પણ રોજનીશી રાખરેલી એર સક્પૅબુ-
કસરાં આિતા તરેનરે લગતા ઉલ્લરેખો પરથી સરજાય છરે. આ રોજનીશી પ્રકાશરાં 
આિી નથી તરેર તરેનો કોઈએ ઉપયોગ કયા્મનું પણ જાણિા રળતું નથી. એટલરે તરેરાં 
કરેિા પ્રકારની નોંધ િશરે એ વિશરે ચોક્કસ અવભપ્રાય આપી શકાય નિીં, પરંતુ 
નરવસંિરાિ કરે બળિંતરાયની રોજનીશીની રાફક તરેરાં રોજ-બરોજ બનતા અંગત 
જીિનના નાનારોટા બનાિોની નોંધ અનરે તરેનરે વિશરેના પોતાના પ્રવતભાિો િશરે એર 
કલપી શકાય. આ રનનનોંધો રોજનીશીની રાફક કાલાનુક્રરે લખાયરેલી છરે અનરે 
તરેરાં પણ કુટુબંનરે તરેરજ પોતાનરે લગતી, રોજનીશીરાં સથાન પારરે તરેિી કરેટલીક 
િકીકત આિરે છરે. િળી રિાન પુરુષોની આતરકથાઓરાં જોિા રળરે છરે તરેિું તટસથ 
આતરપરીક્ણ નરે સિદોષકથનરાં રાચતું અંતરુ્મખ રનોિલણ પણ આ સક્પૅબુકરાં 
તરેરણરે કત્મવયની તીક્ણ ધાર પર ચાલતા પોતાના જીિનપ્રિાસની િાત કરતાં કરતાં 
પ્રગટ કરી બતાવયું છરે. છતાં આ નોંધોનું સિરૂપ નથી ડાયરીનું કરે નથી આતરકથાનું. 
તરેનું સિરૂપ ઉતિર પ્રકારની રનનપોથીનું છરે. તરેરાં રુખયતિરે વિચારની પ્રહક્યાનરે ગવત 
આપરે તરેિી તતિલક્ી ચચા્મ આિરે છરે. પોતરે વિચારરેલા રુદ્ા ભુલાઈ ન જાય નરે રફતરે 
રફતરે તરેની ચકાસણી કરતાં જઈનરે છરેિટરે પાકો વનણ્મય થઈ શકરે તરે રાટરે વિચારોનરે 
વયિવસથત રૂપરાં કાગળ પર ટપકાિતા જિાનો વનયર લરેખકરે રાખયો િતો. આર 
કાગળ ઉપર વિચારિાની વિવશટિ પદ્ધવત આ નોંધોરાં જોિા રળરે છરે. નાનીરોટી 
પહરવસથવતના ગુણદોષનું તોલન કરિાનું પણ તરેનરે લીધરે સુગર થઈ પડરે છરે. પછી તો 
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એ તરેરનરે રાટરે એટલું સિાભાવિક થઈ પડરે છરે કરે અરુક પુસતક ખરીદિું કરે નિીં તરેના 
પણ રુદ્ા ત્ણ પાનાં ભરીનરે તારિરે છરે. આ દીઘ્મસૂત્ી પદ્ધવતથી પોતરે િાકરેફ િોિાથી 
ગોિધ્મનરાર તરેના સંદભ્મરાં શંકા પણ કરરે  છરે.

‘If falls to my lot to think on paper what I would not have 
wasted five minutes to think about’71

(જ રેનો વિચાર કરિારાં રેં પાંચ વરવનટ પણ બગાડી ન િોત તરેનો કાગળ પર 
વિચાર કરિાની પહરવસથવત રારરે  રાટરે ઊભી થઈ છરે.) 

ખરંુ જોતાં આ રનનનોંધો િીતરેલા સરયનું સરિૈયું કાઢીનરે આધયાવતરક નફા-
-નુકસાનનો હિસાબ કાઢિા રાટરે છરે. તા. 29-1-19૦4ની નોંધરાં ગોિધ્મનરારરે આ 
ઉદ્ રેશ સપટિ કરતાં કહ્ું છરે તરે યથાથ્મ છરે :

‘These notes which contain periodical balance-sheets of my ac-
count, of my work and rest, of the results od my literary income and 
my expense of time, save me from the pinch when I present a clean 
balance-sheet to my Master and Principal Mr. Conscience or Ideal 
whose humble servant and agent I feel myself to be in all humility’72

(રારા કાર અનરે આરારનો હિસાબ, અનરે રારા સાહિતયધનનું ઉપાજ ્મન તથા 
સરયનો વયય દશા્મિતું સરય સરયનું સરિૈયું કાઢતી આ નોંધો, રનરે, રારા ગુરુ 
અનરે રાવલક એિા અંતરાતરા યાનરે આદશ્મ સરક્ ચોખખું સરિૈયું રજૂ કરંુ છુ ંતયારરે  
અંતરાતરાના ડખંથી બચાિરે છરે; અનરે િંુ એ સિારી નરે િડીલનો સરેિક નરે પ્રવતવનવધ 
િોઉં એિી નમ્ર લાગણી અનુભિું છુ.ં)

દરેશ અનરે દુવનયા પ્રતયરેની ફરજના તીવ્ર ભાન સાથરે ગોિધ્મનરાર ઉપરના 
ઉદગાર કાઢરે છરે. એ જિાબદારી અદા કરિા રાટરે તરેઓ િિરેલી વનિૃવતિ લરે છરે નરે 
વનિૃવતિ દરવરધયાન દરેશહિત સધાય તરેિાં લખાણો કરિાનો વયિવસથત કાય્મક્ર ઘડી 
કાઢરે છરે. આર, તરેરનું  લરેખનકાય્મ સિાધયાય અનરે આતરવચનતનના પહરપાકરૂપ િતું. 
આ રનનનોંધો રુખયતિરે એ િરેતુનરે જ લક્રાં રાખીનરે લખાયરેલી છરે. એટલરે તો તા. 
4-2-19૦૦ના રોજ પરહિતની િાત કરતાં ઘરની વસથવતનું બધયાન કરરે  છરે. તયાં 
અધિચ અટકીનરે કિરેિા લાગરે છરે;

‘No more, Mr. Scrap Book. I am writing so intensely elsewhere 
that there is neither time nor energy for tete a tate with you.’73

(િિરે બસ, વર. સક્પૅબુક, અનયત્ રારંુ લરેખન એટલું સઘન ચાલરે છરે કરે તરારી 

71. સક્પૅબુક 2, 1959 પૃ. 196
72. સક્પૅબુક 2, પૃ. 289
73. સક્પૅબુક 2, પૃ. 183
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સાથરે ગોવષ્ઠ કરિાનો નથી સરય કરે નથી શવકત.)

ઉપરની નોંધરાં ‘વર. સક્પૅબુક’ એ સંબોધન શું સૂચિરે છરે? આ રનનપોથી 
એક પ્રકારના વિશ્વસનીય વરત્ની ગરજ સારરે  છરે એિું નથી લાગતું ? લરેખક તરેની 
સરક્ રરતાં રરતાં હૃદય ખોલરે છરે. આતરવનરીક્ાની એ એક રીત છરે. એ રીતરે 
પોતાના સિભાિ, વયવકતતિ અનરે કાય્મનરે આરપાર દરેખાય તરેર પ્રગટ કરીનરે ગો-
િધ્મનરાર રનનનોંધોરાં પોતાની ઐહિક નરે આધયાવતરક પ્રગવતનો આંક કાઢતા 
જાય છરે. તરેર કરતાં પોતરે અિંતા, રરતા, ધનવલપસા, કીવત્મલોભ ઇતયાહદનો તયાગ 
કરીનરે સાવતિક નમ્રતા ધારણ કરરે  છરે, જ રેનો જોટો અિા્મચીન યુગરાં આપણા દરેશરાં 
ગાંધીજી વસિાય બીજા કોઈનાં લખાણોરાં જડિો રુશકરેલ છરે.

3

હફલસૂફીનો ઉદભિ ઘણંખરંુ રૃતયુના વિચારરાંથી થાય છરે. આપણરે જોયું 
કરે ગોિધ્મનરારના તતિવચનતનનો આરંભ પણ ‘રૃતયુ પછી જીિન છરે ?’ એ પ્ર-
શ્નની રીરાંસાથી થાય છરે. તા. 5-2-1888ના રોજ લખરેલી પિરેલી જ નોંધરાં આ 
વિષયનો વિચાર કરતાં તરેઓ ખાસ બરે રુદ્ા ઉપસાિરે છરે : (1) જ રેર ગભ્મરાં રિરેલો 
દરેિ નાવભનાળ દ્ારા રાતાની પાસરેથી બિારનું પોષણ પારીનરે સચરેત સિરૂપરે બિાર 
આિરે છરે, તયારરે  ગભ્મરાંથી લોપ પારીનરે એ વિશાળ નરે ઉન્નત જીિનરાં પ્રિરેશ છરે, 
તરે રીતરે રૃતયુ પ્રકૃવતરાતાના ઉદરરાં રિીનરે પંચરેવનદ્રયરૂપ નાળા દ્ારા ચૈતનયતંત્નું 
પોષણ રરેળિરે છરે. તરે રૃતયુ પછીના ઉચચતર જીિન રાટરેની તૈયારીરૂપ છરે. (2) જ રેણરે 
જીિન દરવરધયાન ચૈતનયપોષક વિકાસ સાધયો ન િોય તરે ગભ્મપાત જ રેિી દશા 
ભોગિીનરે આતરવિકાસરાં પીછરેિઠ પારરે છરે. પછી તરેનરે વિકાસ રાટરે નિરેસરથી 
પ્રયતન કરિો પડરે છરે.

આ નિરેસર પ્રયતન એટલરે શું ? વિશાળ ઉચચતર જીિનરાં પ્રિરેશિું એટલરે 
શું ? આિા આિા પ્રશ્નોનું પયવેષણ કરતાં કરતાં તરેરના રનનાં એક ચોક્કસ વસ-
દ્ધાનત બંધાય છરે, જ રે તરેરની સરગ્ જીિનપ્રિૃવતિરાં ચાલક બળ રૂપરે પ્રિ્મતરે છરે. આ 
વસદ્ધાંતનરે તરેરણરે ‘ઉતસગ્મ વસદ્ધાનતર’ ના આપયું છરે. અંગ્રેજીરાં તરેનરે Theory of 
Consumption કિરેલ છરે. તા. 22-1૦-1892ના રોજ આગળના પ્રશ્નના સંદભ્મરાં 
આ વિષયની ચચા્મ કરીનરે ગોિધ્મનરાર નીચરેના વનણ્મય તારિરે છરે.

‘I am indiffrent whether death brings other life or not; it is 
enough if I can consume myself, relieve myself. The great Will is at 
my Ego-point; I see it, I feel it, I am it; and what I have willed, I shall 
work out of its end. I (am) propelled by the ordinary and extraordi-
nary Teeth of the Will in some resultant direction. My Sabbath Day 
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must come: I must ride my Shesha and of my Ego-point, shall say न 
च पयुनर्वरतयाते न च पयुनर्वरतयाते.’74

(રરણ પછી બીજો જનર થશરે કરે નિીં તરેની રનરે હફકર નથી. િંુ રારી જાતનરે 
ઘસી નાખું, રુકત કરંુ એટલરે બસ, રારા અિરવબનદુ પર રિરેચછા પ્રિતવે છરે, રનરે તરે 
દરેખાય છરે, તરેની અનુભૂવત થાય છરે, િંુ તરે છુ;ં જ રે સંકલપ કયા્મ છરે તરેનરે પૂણ્મપણરે વસદ્ધ 
કરીશ. રિરેચછાના સાધારણ અનરે અસાધારણ દાંતરાંથી ફૂટતી હદશારાં િંુ ધકરેલાઉં 
છુ ં! રારો વિશ્ાર હદન આિિો જોઈએ; િંુ શરેષશાયી બનીશ નરે રારા અિમ્-વબનદુ 
વિશરે કિીશ :  न च पयुनर्वरतयाते न च पयुनर्वरतयाते.)

ઉતસગ્મ એટલરે તયાગ. સિતિનો તયાગ કરીનરે કત્મવયનરે ખાતર ઘસાઈ છૂટિું  
તરે આ વસદ્ધાનતનું િાદ્મ છરે. નરવસંિરાિરે કિરેલું કરે ‘ઈશ-ઇચછા સંગરાં ભરેળું ઇચછા 
રાિરી’ ગોિધ્મનરાર ઇશનરે સથાનરે રિાન શવકત (Great Force) રૂકરે છરે અનરે તરેની 
ઇચછા પ્રરાણરે િત્મિાની િાત કરરે  છરે. ભૌવતક પદાથ્મ (matter) િોય કરે ન િોય, પણ 
તરેના ગુણધર્મરૂપ શવકતનું અવસતતિ તો છરે જ એર તરેઓ ભારપૂિ્મક કિરે છરે. રનુષ્ય 
ઉતક્ાંત થયો તરે પિરેલાં પૃથિી પર વચતિશવકત (Force of Intellect) અલક્ય સિરૂપરે 
પડરેલી િતી. બુવદ્ધ દ્ારા ચરેતન અનરે અચરેતનની પ્રતીવત થાય છરે. વિશ્વશવકત સિત: 
પ્રિૃતિ થઈનરે અલક્યરાંથી લક્ય રૂપરે આકાર ધારણ કરરે  છરે. વિશ્વ જ રેર વનયરનરે 
િશ િતવે છરે, તરેર આ શવકત પણ લક્ય નરે અલક્ય વનયરો પ્રરાણરે પ્રિતવે છરે. આ 
વિશ્વશવકત (Universal Force) વનરપરેક્પણરે પ્રિતવે છરે. ગોિધ્મનરાર કિરે છરે કરે 
વિશ્વરાં ચાલી રિરેલ હદવય નાટક(Diveine Drama)નો સજ ્મક (Poet), પ્રિત્મક 
અનરે ખુદ ખરેલ (Drama) પણ તરે જ છરે, જ રેનરે અનુક્રરે ઈશ્વર અનરે રાયા તરીકરે પણ 
ઓળખાિી શકાય.

આ શવકતનું લક્ય (Paten) અનરે અલક્ય (Latent) એર વદ્વિધ પ્રિત્મન છરે. 
અલક્ય એટલરે અહક્ય નિીં પણ અદૃશય કરે અકળ એર સપટિતા કરીનરે તરેનરે દૂરિતશી 
પહરણારો પરથી પ્રતીત થતી ‘પરીક્ાિરેદ્’ વિશ્વશવકત તરીકરે તરેઓ સથાપરે છરે.

આ પરર શવકતની પરર ઇચછા પ્રરાણરે વિશ્વનું ચરેતન અનરે અચરેતન તંત્ 
ચાલરે છરે. એ પરર ઇચછાના ચકારના નાનારોટા દાંતારાં જડચરેતન સિ્મ િોરાતું 
(Consume)

જાય છરે. રાણસ તરેરાં અપિાદ નથી. સરવટિની સાથરે વયવકત અવિશ્રેષણ 
સંબંધથી જોડાયરેલી છરે. એ રિાન ઇચછાનું વયવકત સાથરેનું જોડાણ તરેરાં પ્રગટતાં 
અિરવબનદુ(Ego-point)થી થયરેલંુ િોય છરે. (તરેનરે વયવકત-વબનદુ પણ કિી શકાય.) 
પરર ઇચછાની સાથરે અિમ્-વબનદુનો રરેળ સાધિો નરે પછી તરેરાં સરાઈ જિું એ 
પ્રતયરેક વયવકતનું છરેિટનું કત્મવય છરે એર ગોિધ્મનરારનું કિરેિું છરે.
74. સક્પૅબુક 1, પૃ. 146.
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તરેરણરે કુટુબં, દરેશ અનરે દુવનયા પ્રતયરેના કત્મવયનરે છરેલ્લી પળ સુધી અદા કયા્મ 
કરિું એિી ભાિના સરેિી િતી તરેના રૂળરાં ઉપર દશા્મિરેલ ઉતસગ્મ વસદ્ધાનત િતો. 
પરર શવકતની પરર ઇચછાનરે િશ િતશીનરે ઘસાઈ છૂટિું એરાં જ જીિનનું સાથ્મકય 
રિરેલું છરે એર તરેઓ દૃઢપણરે રાનતા. સિારી વિિરેકાનંદરે હિરાલયરાં સથાપરેલ આશ્-
રરાં જઈનરે રિરેિાનો વિચાર આિરેલો, પણ તરેનરે દૂર િડસરેલીનરે કત્મવયરત વસથવતરાં 
વજદંગી પૂરી કરિાનું ગોિધ્મનરાર નક્કી કરરે  છરે તરેનું પણ એ જ કારણ છરે. તરેરના 
જીિનરાં રૂંઝિણના અનરેક પ્રસંગો આિરે છરે. સંજોગોની ભીંસ એિી અનુભિાય છરે 
કરે ‘રારરે  બધા પ્રતયરે ફરજ બજાિિાની અનરે તરેરનરે કોઈનરે રારા પ્રતયરે કશી ફરજ 
નિીં’, એિા િરેદનાયુકત ઉદગારો કોઈક િાર નીકળી જાય છરે.

પણ બીજી જ ક્ણરે સિસથ થઈનરે કિરે છરે; ‘રારી આ ગલાવન નરે રૂંઝિણ 
જોઈનરે રારા અનંત શાશ્વત સિરૂપનરે ગમરત પડતી િશરે. આ બધી અથ્મિીન ચરેટિા 
(nonsense) છરેિટરે એ અનનત સિરૂપરાં જ વિલય પારિાની છરે... વજદંગીરાં કશું 
જ લખી ન શકંુ તોપણ શું થઈ ગયું? અિીં લખિાની કરે અનયત્ કોઈનરે કિરેિાની 
તક ન રળરે તો પણ શું ? પરર ઇચછાની એ જ ઇચછા છરે. આ બધી રાથાકૂટ રેં 
જ ઊભી કરી છરે. િરણાં રારા નાયક(સરસિતીચંદ્ર)ની રાફક નાસીનરે સંનયાસ લઈ 
લઉં કરે બધાનરે ના પાડી દઉં. પરંતુ િંુ રારી કત્મવયભાિનાનો કરેદી છુ.ં સિરેચછાએ 
ઊભી કરરેલી સાપરેક્ નીવતશાસ્ત્રની રાયાજાળ અનરે તરેરાંથી જનરતી ઉપાવધઓરાંથી 
ધારંુ તો રુકત થઈ શકંુ. પરંતુ રારી હફલસૂફી રનરે ના પાડરે છરે. એ રનરે કિરે છરે 
કરે પ્રરેર, અશ્ુ નરે આનંદની વરશ્ લાગણી સાથરે વિરિી ગત સિજનનું સરૃવતવચિન 
ધારણ કરરે  તરે રીતરે તારરે  કત્મવયની બરેડી ધારણ કરિાની છરે. નથી અપરેક્ા કોઈ 
બદલાની કરે નથી દરકાર વિપવતિની.’5 આ કાવયરય તતિજ્ઞાન નિા ઉતસાિ નરે 
આનંદ સાથરે તરેરની પાસરે આ સંકલપ કરાિરે છરે.

‘Eternal Ego ! Be consumed into myself by duty This is the Will, 
and the Will alone wills.’75

(િરે શાશ્વત સતિ ! કત્મવય દ્ારા રારારાં ઉતસગ્મ પારો. એ જ પરર ઇચછા છરે, 
અનરે એક રાત્ પરર ઇચછાની ઇચછા જ રારારાં (પ્રિતવે) છરે.)

1878રાં ગોિધ્મનરારરે ‘પ્રિૃવતિરય સંનયાસ’નો વિચાર રજૂ કરરેલો તરે સંપૂણ્મ 
તતિજ્ઞાન રૂપરે અિીં રિોરરે  છરે. ‘સરસિતીચંદ્ર’રાં પણ આટલી વિશદ નરે વયાપક 
ભૂવરકા પર તરેરની આ ઉતસગ્મ વસદ્ધાનતની હફલસૂફીની સરજૂતી રળતી નથી. 
‘સરસિતીચંદ્ર’ ભાગ-3ના પ્રકરણ 6રાં તરેરણરે કરરેલી લક્યાક્યરિસયની રીરાંસા 
સરજિારાં આ ઉતસગ્મવસદ્ધાંત ઠીક રદદરૂપ થાય તરેર છરે.

75. સક્પૅબુક 1, પૃ. 172, 173
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તતિવનણ્મય  કયા્મ પછી તા. 24-8-1894ની નોંધરાં ગોિધ્મનરાર કવિતા 
અનરે તતિજ્ઞાનના કાય્મ પરતિરે પોતાપૂરતો વિિરેક કરી લરે છરે. તતિજ્ઞાન તક્મ દ્ારા 
આપણનરે ભૌવતક જગતથી ઊંચરે લઈ જાય છરે; કવિતાના પગ િાસતિજગતરાં છરે 
પણ તરેનું ઉડ્યન હદવય તતિજ્ઞાનનાં વશખરો સુધી પિોંચરે છરે એર કિીનરે તરેઓ એની 
અસરરાં રિરેલ ફરેર આ પ્રરાણરે દશા્મિરે છરે : ‘તતિજ્ઞાન વનતાનત શુભ પહરણાર લાિરે 
છરે, પણ કવિતા આપણી નબળાઈઓરાંથી જનરરે છરે એટલરે આતરાનરે સુંદર બનાિતાં 
જ્ઞાનતંતુઓનરે તરે નબળાં બનાિી દરે છરે અથિા ઉશકરેરી રૂકરે છરે. તતિજ્ઞાન જ્ઞાનતંતુનરે 
કસીનરે કઠણ બનાિરે છરે.’ ઉભયનું એ રીતરે તારતમય કાઢ્ા પછી તરેઓ કવિતાનરે 
તજી તતિજ્ઞાનનરે સતયશોધના સાધન તરીકરે પસંદ કરતાં કિરે છરે : ‘પિરેલાં િંુ ધર્મનરે 
કાવયરય બુવદ્ધિાદ (Poetico-Rationalism) કિરેતો. િિરે િંુ કવિતા બીજાનરે રાટરે 
લખું છુ,ં િિરે તરે રારા જીિનનું અંગ રહ્ું નથી. નક્કર નરે કઠોર બુવદ્ધ જ રારા 
જીિનની એકરાત્ રીવત બની રિો અનરે તતિજ્ઞાન તરેનું ધયરેય! કરજોરીનો વતરસકાર 
દુ:ખ, કટિ નરે કસોટીરૂપ નીિડરે તો ભલરે, કરજોરીનરે િશ થયા વિના કોઈ પ્રકારનું 
સુખ ન રળરે કરે દુ:ખરાંથી રુવકત ન પ્રાપ્ત થાય તો એિાં સુખ અનરે રુવકત જિન્નર-
રાં જાય.76 જ રેનાથી આતરાનરે નીચા નરિું પડરે એનું નાર કરજોરી. જ્યાં લગી બુવદ્ધ 
અનરે તતિજ્ઞાનની િિા રાણી ન િોય તયાં લગી કવિતાનો આશ્ય લઈએ તરે સરજી 
શકાય. તતિજ્ઞાનનો સિાદ લીધા પછી કવિતા હફક્કી બની જાય. આર, તતિજ્ઞાન-
નો પક્ લરેિા જતાં કોઈ તરેરનરે रृद्धतरं जरस्व करन्व પ્રાપ્ત થયું છરે એર કિરે તો તરેનો 
સવસરત સિીકાર કરિા તૈયાર છરે.

તરેરનારાં સાચા સજ ્મકની પ્રવતભા િતી, પરંતુ તરેરણરે કવિતા કરતાં તતિ-
જ્ઞાનનરે િંરરેશાં વિશરેષ રિતિ આપયું િતું. એટલરે તરેરનાં લખાણો બુવદ્ધપ્રધાન નરે 
તતિવનષ્ઠ િોય છરે. અિીં િળિાશનરે અિકાશ િોિા છતાં નાની નાની બાબતો વિશરે 
પણ તતિજ્ઞાનીની અદાથી તરેરણરે પોતાનાં વનરીક્ણો રજૂ કયાું છરે. તરેરની કવિતારાં 
છદં, પ્રાસ અનરે લયની ત્ુહટઓ દરેખાય છરે નરે વિચારનું વિશરેષ પ્રભુતિ િોય છરે તરેની 
પાછળ પણ ઉપરનું રંતવય કારણભૂત જણાશરે.

તરેરના જરાનારાં સંરવતિયના કાયદા અંગરે રોટો વિિાદ ઊભો થયરેલો. 
સુધારક અનરે રૂહઢચુસત િગ્મ િચચરે એ વિષયરાં ગજગ્ાિ ચાલતો િતો. સરકારરે  
તરે અંગરે કાયદો કરિાનું નક્કી કરરેલું. તરે િખતરે ગોિધ્મનરારરે કોઈ પક્રે અવભપ્રાય 
આપરેલો નિીં; તરેથી વરત્ો ટીકા કરતા િતા. તરેનો પડઘો તા. 28-3-1891ની નોંધરાં 
પડરે છરે. આખી પહરવસથવતનું વિશ્રેષણ કરતી િખતરે તરેઓ વશવક્ત અિાજ અનરે 
સિયોપરી અંતરાતરાના અિાજ િચચરે સૂક્ર ભરેદ કરિાનું સૂચિરે છરે. પછી પોતરે 

76. સક્પૅબુક 2, પૃ. 28, 29
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અવભપ્રાય નિીં આપરેલો તરેનાં કારણો દશા્મિરે છરે : (1) અવભપ્રાય બાંધિા રાટરે જરૂરી 
અભયાસનાં સાધનો િાથ પર નથી. (2) તરેનરે રાટરે વિજ્ઞાનના વસદ્ધાનતની જાણકારી 
આિશયક, જ રે નિીં જ રેિી જ છરે. (3) અભયાસ રાટરે જરૂરી સરય અનરે શવકતની 
ખેંચ લઘુરતી પ્રતયરે અવભપ્રાયનું પલ્લું ઝૂકરે છરે, પણ કારચલાઉ વનણ્મય બાંધિારાં 
તરેઓ રાનતા નથી એટલરે તટસથ રિરે છરે.

લાગણીથી કરે ક્વણક આિરેશથી પ્રરેરાઈનરે વનણ્મય કરિાનરે બદલરે પૂરતા 
અભયાસ, અનુભિ, અિલોકન અનરે ઉદ્ોગનરે અંતરે પુખત વિચાર કરીનરે વનણ્મય 
બાંધિાની તરેઓ હિરાયત કરરે  છરે.

બીજાનરે ચાલતાં શીખિીએ તરે પિરેલાં આપણરે આપણા પગ પર ઊભા રિીએ 
એ જરૂરનું છરે, એટલરે દરેશ પ્રતયરેનું કત્મવય અદા કરતાં પિરેલાં ખરંુ હિત શરેરાં રિરેલું 
છરે તરેનો સપટિ નરે યથાથ્મ ખયાલ લરેિો જોઈએ. તરે રાટરે જરૂરી સિાધયાયનો કાય્મક્ર 
તરેઓ ઘડી કાઢરે છરે. તરેરાં ઇવતિાસ, ધર્મ, િૈહદક સાહિતય, અંગ્રેજી અરરેહરકન નરે 
ગ્ીક સાહિતય, ભારતીય નરે પાશ્ાતય તતિજ્ઞાન, સંસકૃત પ્રાકૃત નરે ગુજરાતી સહિત 
દરેશી ભાષાઓનું સરગ્ સાહિતય, રિાકાવયો, વિવિધ કક્ા અનરે પ્રકારના વશક્ણની 
દરેશપરદરેશની પ્રથાઓ અનરે પોતાની પાસરેનાં તરાર પુસતકોના અભયાસનો સરાિરેશ 
કરરે  છરે. કયા વિષયો કયા ક્રરાં કયારરે  નરે કરેિી રીતરે િાંચિા તરેની પણ ઝીણી ઝીણી 
નોંધો કરરે  છરે-નરે છરેિટરે કિરે છરે : ‘NO MORE after this.’77 (આનાથી વિશરેષ 
નિીં.)

સિાયાયનો આટલો રિતિાકાંક્ી કાય્મક્ર ગોિધ્મનરારરે ઘડરેલો તરેની પાછળ 
તરેરની ઉદાતિ દરેશભવકત રિરેલી િતી. તરેરનરે દરેશ ભૌવતક, સારાવજક, બૌવદ્ધક, 
નૈવતક અનરે રાજકીય પુનરુતથાન સાધરે તરેિું બળ પ્રાપ્ત કરરે  તરેિી યોજના ઘડિી િતી. 
1885રાં તરેરણરે ઇટાલી અનરે અરરેહરકાની પદ્ધવતએ રાજકીય સિાતંત્રય રરેળિિાનાં 
સાધનોનો અભયાસ કરિાનું વિચારરેલું. પરનતુ તા. 3-4-1891 ની નોંધરાં લશકરી 
બળિાની િાતનરે રદ કરરે  છરે અનરે સિદરેશ પ્રતયરેના પોતાના કત્મવયની રૂપરરેખા દોરરે  
છરે તરેરાં પોતાની રયા્મદાનો વનદવેશ કરતાં આતરગત ઉદગાર કાઢરે છરે તરે સૂચક છરે.

‘I have told you, Mr. Tripathi, that it is beyond your orbit to be 
a ‘Public’ man or a ‘Citizen’, which you would be the moment you 
attempted to produce a particular event.’78

(વર. વત્પાઠી, રેં તરનરે કિરેલું છરે કરે, ‘જાિરેર’ પુરુષ કરે ‘નાગહરક’ થિાનું તરારા 
કાય્મક્રેત્ની બિાર છરે. અરુક ઘટના ઉપજાિિાનો પ્રયતન કયયો કરે તરત જ તરરે એ 
બનિાના.) 

77. સક્પૅબુક 1, પૃ. 156, 157
78. સક્પૅબુક 1, પૃ. 29
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ગોિધ્મનરારનું લક્ય આ કરે તરે ઘટનાનું વનવરતિ બનિાનું િતું જ નિીં, તરેરનરે 
તો દરેશ બનાિિો િતો. કરેિો દરેશ ? ‘છરે તરેના કરતાં િધુ ઉન્નત.’ વશવક્ત અનરે 
અવશવક્ત દરેશબંધુઓ અસિાય વસથવતરાંથી નીકળીનરે આતરવનભ્મર બનરે તરે રાટરે 
તરેરની ચરેતના કરેિી રીતરે પ્રદીપ્ત થઈ શકરે તરેનું વચનતન-રનન કરીનરે વિશાળ નક્કર 
યોજના તૈયાર કરિી િતી. આ ધયરેય રનરાં ઘૂંટાતાં ઘૂંટાતાં ગોિધ્મનરારનું જીિન-
-કાય્મ  (mission) બનરે છરે. તરેનરે રાટરે સતત સિાધયાય નરે વચનતન કયા્મ કરિાનો વનણ્મય 
કરરે  છરે. તરેર કરતાં કરતાં વજદંગી ખતર થઈ જાય પણ તો યુદ્ધભૂવર પર લડતા 
સૈવનકની રીતરે ફના થઈ જિાની ખિાિરેશ પણ તરેઓ અનરેક િાર વયકત કરરે  છરે.

એ જીિનકાય્મ વસદ્ધ કરિા જતાં ગોિધ્મનરાર રણયોદ્ધારાં દરેખાતી દૃઢતા, 
હિંરત, વતવતક્ા, આતરશ્દ્ધા અનરે તયાગભાિના ઉપરાંત તતિજ્ઞાનીની સાફ દૃવટિ 
અનરે સરતોલ બુવદ્ધની પણ પ્રતીવત કરાિરે છરે.

5

આ રિતિનો કાય્મક્ર સારી રીતરે પાર પડરે તરે રાટરે ગોિધ્મનરાર ચાળીસ 
િષ્મની ઉંરર પછી તરત જ વનિૃવતિ લરેિાનું નક્કી કરરે  છરે. છરેક 1892થી વનિૃવતિ 
રાટરેનું આયોજન વિચારાતું રિરે છરે. ઘરના સંજોગો બદલાતા રિરે છરે, અંગત પ્રવત-
કૂળતાઓ િધતી જાય છરે, વયિસાયરાં અનરેક પ્રલોભનો આિરે છરે, કચછ નરે જૂનાગઢ 
જ રેિાં રાજ્યોની દીિાનગીરી રળિાના સંજોગો ઊભા થાય છરે, આવથ્મક સંકડારણ 
ઘટતી નથી, રાંદગીની પરંપરા ખચ્મના ઊંડા ખાડારાં ઉતારી દરે છરે, રન:સુખરાર 
જ રેિા િડીલ વયિિારુ લાભ જતા નિીં કરિાની સલાિ આપરે છરે, કુટુબંકલરેશ ચાલરે 
છરે, રુંબઈ અનરે નહડયાદરાં પલરેગ ફાટી નીકળરે છરે-એર ચારરે  બાજુથી રુશકરેલીઓ 
ઊભી થાય છરે; પરંતુ નક્કી કરરેલ ધયરેયથી તરેઓ વિચવલત થતા નથી. કુદરત જ રેર 
જ રેર તરેરની કસોટી કરરે  છરે તરેર તરેર તરેરનો સંકલપ િધુ દૃઢ થતો જાય છરે. દુ:ખનરે 
તરેઓ પરર શવકતની ઇચછાની પ્રસાદી ગણરે છરે અનરે કત્મવયનરે તરેનો આદરેશ ગણીનરે 
છરેિટ લગી િળગી રિરે છરે.

સક્પૅબુકસનો ઠીક ભાગ આ વનિૃવતિનો સંકલપ વસદ્ધ કરિા અંગરે ચાલરેલી 
રથારણો રોકરે છરે. 1898ના ઑકટોબરથી તરેઓ વનિૃવતિ લરે છરે. પછી આિતી 
નોંધોરાં વનિૃવતિ દરવરયાન ઊભી થયરેલી આવથ્મક નરે શારીહરક રુશકરેલીઓના 
ઉલ્લરેખ સાથરે દરેશહિતનરે લગતી લરેખનપ્રિૃવતિનો વનદવેશ આિરે છરે. ‘સરસિતીચંદ્ર’નો 
ચોથો ભાગ આ સરયગાળા દરવરયાન લખાઈનરે પ્રગટ થાય છરે. ઉપરાંત દરેશના 
ધાવર્મક, રાજકીય, આવથ્મક અનરે એિા જાિરેર રિતિના પ્રશ્નો વિશરે તરેઓ અંગ્રેજીરાં 
લરેખો લખરે છરે. તરેરાંના અરુક ‘ઇસટ ઍનડ િરેસટ’ તથા ‘ઇવનડયન સપરેકટરેટર’ જ રેિાં 
સારવયકોરાં પ્રવસદ્ધ થાય છરે.
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જીિનકાય્મનરે અંગરે ગોિધ્મનરારરે કરરેલો બૌવદ્ધક પુરુષાથ્મ આ રનનપોથીનો 
રોટો ભાગ રોકરે છરે. આપણરે જોયું તરેર, પોતાના જીિનવસદ્ધાનતની અિીં તરેરણરે 
રૌવલક પ્રરૂપણા કરરેલી છરે. ઉપરાંત અંત:કરણ, સિતંત્ ઇચછા અનરે પ્રારબધ, કવિતા 
અનરે તતિજ્ઞાન, સંપવતિ અનરે વિપવતિ, રૂવત્મપૂજા અનરે રંહદરો, રારાયણ, કૃષ્ણ અનરે 
ભવકતરાગ્મ, િરેદાનત, સત્ વચત્ અનરે આનંદ ઇતયાહદ ધર્મ-તતિનરે લગતા વિષયોની 
આરૂઢ હફલસૂફની રૌવલક ઢબરે તરેરણરે ચચા્મ કરરેલી છરે. હદલિી દરબાર, દરેશીઓ 
અનરે પરદરેશીઓ, લૉડ્મ કઝ્મનની રાજનીવત, યુવનિવસ્મટી વબલ અંગરે કઝ્મનની પીછરેિઠ 
તથા રરકી અંગરે પ્રજા અનરે શાસકોની િત્મણૂક જ રેિા તતકાલીન દરેશકાળના પ્રશ્નોની 
તાવતિક અનરે વયિિારુ દૃવટિએ તરેરણરે કરરેલી વિચારણાની નોંધ પણ આ સક્પૅબુ-
કસરાં ગોિધ્મનરારરે ઉતારરેલી છરે. તરેરાં અભયાસપૂણ્મ રાહિતી ઉપરાંત વિચાર કરે 
અવભગરની નિીનતા ધયાન ખેંચરે છરે. તરેરના વિચારોનરે પક્ કરે સંપ્રદાયનું વયિધાન 
નડતું નથી. તરેરની બુવદ્ધ તતિ ગ્િીનરે વિષયનું સિાુંગીણ વિરષ્મણ કરિા ટરેિાયરેલી 
છરે. વબ્રહટશ શાસકોની આપખુદી નરે અિંકરેવનદ્રતાની ટીકા કરિા સાથરે તરેરની શા-
સનપદ્ધવતના રૂળરાં રિરેલ ઉદાર અનરે નયાયપરાયણ રાજનીવતરાં ગોિધ્મનરાર 
પોતાનો વિશ્વાસ પ્રગટ કરરે  છરે. લૉડ્મ કઝ્મન જ રેિા શાસકોની ચારરે  તરફથી ટીકા 
થાય છરે તયારરે  ગોિધ્મનરાર તરેનરે નયાય કરિાનું િલણ દાખિરે છરે. પોતાના વિચારો 
િત્મરાનપત્રાં પ્રગટ કરીનરે લોકરત કરેળિિા પ્રતયરે તરેઓ ઉદાસીન િતા. તરેરનું લક્ 
પાયાના વસદ્ધાનતોનું વનરૂપણ કરીનરે કાયરી ઉકરેલ સૂચિતાં વનરીક્ણો તૈયાર કરિા 
તરફ િતું. તરેનો ઉપયોગ ‘ઈસટ ઍનડ િરેસટ’ તથા ‘સરાલોચક’ જ રેિાં રંડ્ાંખાંડ્ાં 
સારવયકો જ કરી શકરેલાં. તરેરનાં સંખયાબંધ લખાણો અપ્રગટ રિરેિા પામયાં છરે. તરેનું 
એક કારણ પ્રકાશન કરે પ્રવસવદ્ધ પરતિરે તરેઓ ઉદાસીન િતા તરે છરે.

આ નોંધરાં તરેરણરે કરેટલાંક રૌવલક અથ્મદશ્મનો કયાું છરે, જ રે આજ રે પણ વિદ્-
ચચચા્મનો વિષય બનરે તરેર છરે. િારન અિતારનું રિસયદશ્મન, સંવચત પ્રારબધ અનરે 
હક્યરાણ વિશરે એર જ િરેદાનતતિના વયિિારરાં વિવનયોગ પરતિરે રન:સુખરાર 
સાથરેની ચચા્મ તથા ‘લંપટ કૃષ્ણ’ અંગરેનું વનરીક્ણ તરેનાં થોડાંક દૃટિાંનતો છરે.

પોતાના તતિજ્ઞાનરાં આિતો રિરેચછા અનરે રિાન શવકતનો વસદ્ધાંત જર્મન 
હફલસૂફ શોપનિોરના ‘Will Force’ના વસદ્ધાંત સાથરે સામય ધરાિરે છરે તરેની જાણ 
િીરાલાલ ધોળરેની ‘િરેદાનતસાર’ની પ્રસતાિના િાંચતાં થઈ એર ગોિધ્મનરારરે તા. 
1-3-1892ની નોંધરાં જણાવયું છરે. પોતરે કરરેલ િાંચિા લાયક પુસતકોની યાદીરાં શો-
પનિોરના ‘Theory of Will Force’નો સરાિરેશ કરરેલો. પુસતકના શીષ્મક પરથી 
તરેરનરે શંકા પણ ઊઠરેલી કરે કદાચ તરેરાં પોતરે બાંધરેલા વસદ્ધાંતની િાત િોય. પરંતુ 
પોતાની હફલસૂફીના પાયાના વિચાર તરીકરે પરર વસદ્ધાંતની ખબર નિોતી એર 
તરેરણરે સપટિ કહ્ું છરે. તરે પરથી બરે રિાન બૌવદ્ધક એકસરખું વિચારરે  છરે એ ઉવકતરાં 
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રિરેલ સતયની પ્રતીવત થાય છરે.

ગોિધ્મનરારનરે રાટરે િપરાયરેલ ‘પ્રચંડ રનોઘટનાશાળી’ વિશરેષણનરે સાથ્મ કરરે  
તરેિી તરેરના રાનસઘડતરની વિધાયક સારગ્ીનો રાવશ આ રનનપોથીઓરાં પડરેલો 
છરે. તરેરનો જ્ઞાનકોશ એટલો સરૃદ્ધ છરે, બુવદ્ધનું ફલક એટલું વિશાળ છરે નરે કલપનાની 
ઊંડળ એટલી રોટી છરે કરે સાહિતયકારનરે રાટરે જ નિીં તતિજ્ઞ, ધર્મવચનતક, ઇવતિા-
સવિદ્, સરાજશાસ્ત્રી, રાનિશાસ્ત્રી અનરે નૃિશંશાસ્ત્રીનરે રાટરે પણ વિચાર કરિાનો 
કીરતી રસાલો આ ત્ણ ગ્ંથોરાંથી રળી રિરે તરેર છરે.

6

ગોિધ્મનરારનું હૃદય સિજન સરક્ ખૂલતું િોય તરે રીતરે આ રનનપોથી સરક્ 
ખૂલરે છરે. વિવિધ વિષયોના વિરશ્મ દરવરયાન જ રેર બુવદ્ધનો અસાધારણ ઉનરરેષ આ 
નોંધપોથીનાં પાનાં પર પ્રગટરે છરે તરેર િત્મરાનના ઉંબર પરથી ભૂતકાળનરે વિલોકતાં 
કરે ભવિષ્યનો વિચાર કરતાં જાગરેલાં સંિરેદનોનરે તરે રુકતપણરે િિરેિા દરે છરે. કરેટલીક 
િાર એ સંિરેદનોની અવભવયવકત કવિતા અનરે તતિજ્ઞાનનો ઉદાતિ સરનિય દશા્મિતા 
કલપનાવિિાર સુધી લઈ જાય છરે. તરેનું જ્િલંત દૃટિાંત તા 13-9-1894ની નોંધ છરે. 
આગલરે હદિસરે સરૃદ્રહકનારરે  ફરિા ગયરેલા તયારરે  ઓવચંતું િરસાદનું ઝાપટુ ંઆિતાં, 
િૃક્ જ રેિું કોઈ આશ્યસથાન નિીં િોિાનરે કારણરે, ગોિધ્મનરાર ભીંજાઈ ગયરેલા. તરે 
િખતરે પિરેલાં તો પોતરે પ્રકૃવતની ઉપિાસલીલા જોઈનરે િસરે છરે; પણ તરેની સાથરે ભૂત-
કાળનાં િીતકો સરૃવતપટ પર ઊભરાઈ આિતાં ચૌદ િષ્મની િયથી િરસતાં રિરેલાં 
દુભા્મગયનાં  ઝાપટાંએ ઉપજાિરેલી અસિાય વસથવત સાંભરી આિતાં અશ્ુ િિરે છરે. 
પછી તરત જ જ્ઞાનદૃવટિ ખૂલતાં વિપવતિનરે કારણરે સરથ્મ બનરેલા બુવદ્ધ અનરે નીવતના 
કોશની ઉદાતિ કાવયરય અનુભૂવતના આનંદોદગાર નીકળરે છરે. આ પહરચછરેદ79 
િાદળીની રાફક વિવિધ રંગ ધારણ કરતા તરેરના સંિરેદનશીલ રાનસનું દશ્મન 
કરાિરે છરે અનરે દુ:ખની ઝડી િચચરે આતરબળ ખોયા િગર ટકી રિરેિાના તરેરણરે 
કરરેલા બૌવદ્ધક પુરુષાથ્મની સબળ પ્રતીવત કરાિરે છરે. તરેરાંથી થોડાક શબદો લઈએ :

‘What is the use of my greatness of soul if it cannot absorb with-
in herself the hard elements of worldly pains, which were meat to be 
her nourishing food and strength-giving feats of exercise in this great 
gymnasium of Patent Force ? The tears evaporate, and the mind rises 
to fly high into the elements of its nativity which flow high above 
the world of dirt and dust and float like promising clouds within the 
bosom of the serene skyemblem of Eternity and Infinity and Beauty 
and Sublimity’.
79. સક્પૅબુક 2, પૃ. 3૦, 31, 32
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(લક્ય શવકતની આ વિશાળ વયાયારશાળારાં જ રે વિપવતિનો આવિષ્કાર 
આતરાનરે પોષણ અનરે બળ અપ્મિા રાટરે વનવર્મત છરે તરે દુનયિી વિપવતિનાં કઠોર 
તતિોનરે આતરસાત્ ન કરી શકરે તો રારા આતરાની વિભુતાનો શો અથ્મ છરે ? આંસુ 
અદૃશય થાય છરે અનરે રારંુ વચતિ રવલન સંસારથી ઊંચરે તરેનરે સિજ પ્રકૃવતતતિોરાં 
વિિરરે  છરે અનરે આશાસપદ િાદળોની રાફક ગંભીર આકાશનાં શાશ્વત, અનંત, 
સુંદર અનરે ભવય તતિના પ્રતીકરૂપ આકાશના હૃદય પર તરરે  છરે.) 

રુંબઈ અનરે નહડયાદરાં ચાલરેલા પલરેગના ઉપદ્રિની િકીકત પણ આ નોંધોરાં 
િારંિાર ધયાન ખેંચરે છરે. તરે પરથી સરજાય છરે કરે કરેિી રાનવસક ખેંચ(tension)ની 
િચચરે તરેરણરે કુટુબં અનરે દરેશ પ્રતયરેનું કત્મવય બજાવયું િતું. (તતકાલીન દરેશવસથવત પર 
પણ તરેનાથી સારો પ્રકાશ પડરે છરે.) વનિૃવતિ દરવરયાન બિરેન, પુત્ી, રાતા, સાસ-ુ
-એર અનરેક સિજનોનાં રૃતયુ થાય છરે. તરેરાં પુત્ી લીલાિતીના અકળ અિસાનની 
ઘટના જ્ઞાની વપતાના ધૈય્મનરે ડગાિી દરેતી લાગરે છરે. લાંબા િખત સુધી એ ઘા રુઝાતો 
નથી. તરેના લનિ અંગરે પોતરે કરરેલી ભૂલનો પશ્ાતિાપ પુત્ીના ગુણના સંકીત્મન અનરે 
અશ્ુપાતની સાથરે સાથરે ચાલરે છરે. રિાન શવકતની રિાન ઇચછાનું સરાધાન પામયા 
છતાં અશ્ુ રોકી શકાતાં નથી. એ રિાન વિભૂવતની કરુણ રાનિીય બાજુનું આ 
પ્રસંગરે દશ્મન થાય છરે; ‘લીલાિતીજીિનકલા’રાં જ્ઞાનદૃવટિએ તરેરણરે લીલાિતીના 
લક્ણદરેિનું વચત્ આપયું છરે; પરંતુ તરે લખતાં વપતાનું હૃદય કરેટલી િાર દ્રવયું િતું 
તરેની સાક્ી તો આ નોંધપોથીઓ છરે.

વપતાના અિસાન બાદ તરેરના સરલ અનરે વનષ્પાપ સિભાિનરે યાદ કરીનરે ગો-
િધ્મનરાર તરેરનરે પ્રરેરભરી વનિાપાંજવલ અપવે છરે. રાતા અનરે સાસુનાં સિભાિવચત્ો 
સુંદર ઉઠાિ પામયાં છરે. બંનરેના સિભાિની તુલના કરીનરે તરેરની વસથવત અનરે સરગ્ 
છાપનરે ‘રાતા ઘણાં રિાન િતાં’ અનરે ‘સાસુ ખૂબ ભલાં િતાં’ એ ઉદગારોથી 
સપટિ કરરે  છરે. જ રેરના પરથી પોતાનરે ગુણસુંદરીનું પાત્ સજ ્મિાની પ્રરેરણા રળી તરે 
પતની લવલતાની સરેિાિૃવતિ અનરે કત્મવયપરાયણતાનરે તરેરણરે ભવય અંજવલ અપશી છરે. 
પક્પાત કરે અવતશયોવકતનો દોષ ન આિરે તરે રાટરે તરેરના સિભાિની રયા્મદાઓ પણ 
યથાપ્રસંગ દશા્મિી છરે.

જ રેરના પ્રતયરે ગોિધ્મનરારનરે પ્રરેર અનરે પૂજ્યભાિ િતો તરે કાકા રન:સુખ-
રારના સિભાિ નરે િત્મનનું પણ પૃથક્કરણ કરરેલું છરે. કાકાના વન:સિાથ્મ પ્રરેર અનરે 
ઉપકારનરે તરેઓ અનરેક િાર કૃતજ્ઞપણરે યાદ કરરે  છરે. તરેરની કુશાગ્ બુવદ્ધ, વિદ્તિા, 
િરેદાનતવનષ્ઠા અનરે કુનરેિભરી વયિિારુ નીવતની તરેઓ કદર કરરે  છરે. પરનતુ કાકાના 
વિચાર અનરે િત્મનરાં દરેખાતો વિસંિાદ કઠરે છરે. તતિચચા્મરાં અનરેક િાર કાકાનાથી 
પોતાનું વભન્ન દૃવટિવબનદુ તરેઓ સૌમયભાિરે રજૂ કરતા. છરેિટ લગી કાકા-ભત્ીજા 
િચચરેનો સંબંધ અતયંત રીઠો અનરે પ્રરેરભયયો રહ્ો િતો. વપતાના અિસાન બાદ 
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તરેઓ કાકાનરે વપતાનરે સથાનરે ગણતા. તરેરની આજ્ઞા રળ્ા પછી જ પોતરે વનિૃવતિ 
સિીકારરેલી. આર, આ નોંધપોથીરાં કુટુબંજીિનનું િાસતવિક વચત્ ઊપસરે છરે તરેની 
સાથરે પ્રચંડ બૌવદ્ધક સારથય્મ ધરાિતા આ રિાન સારસિતના સંિરેદનતંત્ના કરેટલાક 
રૃદુ આવિષ્કારો પણ જોિા રળરે છરે.

િળી આ રનનપોથી આતરવનરીક્ણનું પણ રોટુ ંસાધન બનરે છરે. પોતાના 
સિભાિની નબળાઈઓનું તરેઓ અિારનિાર બારીકીથી અિલોકન કરીનરે તરેરાંથી 
રુકત થિાનો વનશ્ય કરરે  છરે. એક િાર કોઈ અસીલ કરેસ લઈનરે આવયો િશરે. કરેસ 
ટકી શકરે તરેિો નિીં લાગિાથી ગોિધ્મનરાર તરે લરેિાની ના પાડરે છરે. પણ અસીલ 
તરેરનરે છોડતો નથી એટલરે ગુસસરે થઈ જાય છરે. તરે જ હદિસરે રસોઇયો રોડો આિરે છરે 
એટલરે વિશરેષ વચડાય છરે. પછી બીજી જ ક્ણરે આિી નાની બાબતોથી વચતિની શાવનત 
ગુરાિિી તરેનરે પ્રકૃવતની નબળાઈ ગણી દૂર કરિાનો વનશ્ય કરરે  છરે. 29-8-1893ની 
નોંધરાં પોતાની સરરણશવકત, તક્મશવકત, કલપના અનરે સંિરેદનાનું વિશ્રેષણ કરરે  
છરે અનરે કીવત્મલોભ, ધનવલપસા, પ્રરેરની ઝંખના અનરે સતુવતવનંદાની દરકાર ચાલયાં 
ગયાં છરે. અનરે સતત કાય્મરત રાખતી કત્મવયભાિના પ્રદીપ્ત થઈ એર કિરે છરે. તરેરાં 
આતરરવત નથી, પણ આતરવિકાસનો સપટિ તબક્કો સૂચિિાનો આશય દરેખાય છરે.

છરેલ્લા દસકા દરવરધયાન િષ્મગાંઠનરે હદિસરે િીતરેલા જીિન પર દૃવટિપાત 
કરિાનો નરે િષ્મ દરવરધયાન બનરેલા અંગત કરે જાિરેર બનાિો વિશરે ટીકાહટપપણ 
કરિાનો ક્ર તરેરણરે સિીકાયયો િતો. તરે રુજબ ઓગણપચાસરરે િષવે ગોિધ્મનરાર 
સંતોષ અનરે શ્દ્ધા સાથરે નોંધરે છરે કરે ‘િંુ અનરે રારો ઈશ્વર, રારાં પુસતકો અનરે રારી 
કલરસૃવટિ સિયરરેિ અવખલતાએ પિોંચિા રાટરે પૂરતી છરે. અનરે દીિાલો અનરે 
ચણતર આંતર કરે બાહ્ કારણોએ પડી ભાંગરે અનરે આિતી કાલરે રૃતયુ આણરે તો 
કંઈ જ િરકત નથી.’80

એ જ અરસારાં ગોિધ્મનરાર પોતાના સિભાિની કરેટલીક કરજોરીની િાત 
કરરે  છરે. પિરેલી કરજોરી તરે વરતભાવષતાનો અભાિ. પોતાની શબદપ્રચુરતા બીજાનરે 
ત્ાસરૂપ બનરે છરે એ જોિા છતાં પોતરે એ ટરેિ છોડી શકતા નથી તરેનું દુ:ખ વયકત 
કરતાં કિરે છરે કરે સાહિતયપ્રિૃવતિરાં વનરનિ રિરેિાથી અનય બાબતોરાં શૂનયવચતિ 
થઈ જિાય છરે. લાંબા લાંબા રુસદ્ાઓ ઘડિાની નરે લાંબાં ભાષણો કરિાની તરેરની 
ટરેિની નયાયાધીશો નરે િકીલો પણ ટીકા કરતા. પોતરે કોઈ િાત ખાનગી રાખી 
શકતા નથી એિી પણ ભાઈની ફહરયાદ િતી. આ ઉપરથી બનરે તયાં સુધી રૌન 
સરેિિાનો તરેઓ વનણ્મય કરરે  છરે. વનિૃવતિરાં વનરાંતરે ચચા્મ કરિાનો અિકાશ ઊભો 
થિાથી પદ્ધવતિીન અનાિશયક શબદાળુતારાં સરી પડાય છરે એિું તરેરનું તારણ છરે. 
તા. 27-5-19૦4ની નોંધરાં પોતરે કરરેલી ભૂલોનરે પહરણારરે આિરેલી રાંદગી અનરે 

80. ગોિધ્મનરારની રનનનોંધ, સં. અનુ. રારપ્રસાદ પ્રરે. બક્ી, 1969, પૃ.428.
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ગરેરસરજનો પણ એકરાર કરરે  છરે.

આર, ગોિધ્મનરારની આંતરબાહ્ પ્રકૃવત અનરે પ્રિૃવતિ સાથરે ઘડાતા જતા 
તરેરના વયવકતતિનો ઇવતિાસ આ આતરવનરીક્ણાતરક નોંધોરાં જોિા રળરે છરે.

નયાયરૂવત્મ રાનડરે વનિૃતિ થઈનરે તાતા કલયાણ યોજિાનું કાર કરિા રાંગરે છરે 
એિું સાંભળીનરે ગોિધ્મનરાર તરેરનરે યથાશવકત સરેિાભાિરે રદદ કરિાની તતપરતા 
તારીખ 24-2-1899ની નોંધરાં દશા્મિરે છરે. દરેશહિતનાં કાયયો રાટરે પોતરે વયિવસથત 
યોજના વિચારરેલી તરેના છ રુદ્ા પણ આ નોંધરાં ટપકાિરે છરે.81

(1) દરેશ પ્રતયરેનું કત્મવય અંગ્રેજી અનરે ગુજરાતી પુસતકો દ્ારા અદા થશરે.

(2) આ વિષયની નોંધો અગાઉ સક્પૅબુકરાં કરરેલી િોય તરે બધી જોઈ જૂના 
વિચારો તપાસી જિા.

(3) ભારતરાં તરેરજ અનયત્ વયવકતઓ તરેરજ સંસથાઓ દ્ારા થયરેલ આ 
પ્રકારનાં કાયયો અનરે પ્રિૃવતિના ગુણદોષ તપાસી ભવિષ્ય રાટરે રાગ્મસૂચન રરેળિિું.

(4) ખાસ કરીનરે ભારતરાં ચાલતા સારાવજક, રાજકીય, આવથ્મક, ઔદ્ોવગક, 
ધાવર્મક અનરે અનય પ્રિાિોનું અિલોકન કરિું નરે અભયાસનરે અંતરે લોકો–શાસકો નરે 
પ્રજા બંનરેના હિતરાં છરે કરે કરેર નરે િોય તો કરેટલરે અંશરે તરે તપાસિું અનરે તરેરાં સુધારા 
કરિા કરે અટકાિિા જ રેિું લાગરે તો કયારરે  કરેિી રીતરે તરે નક્કી કરિું.

(5) દરેશબંધુઓ અનરે તરેરનાં બાળકોનરે રાટરે શારીહરક તરેરજ અનય તરાર 
પ્રકારની તાલીરનો વિચાર કરિો. લરેખકો, પત્કારો, ધર્મવશક્કો નરે સતિાધારીઓ 
કરેટલો ફાળો આપી શકરે અનરે તરેનાથી લાંબરે ગાળરે લોકોનરે લાભ થાય કરે િાવન તરેનું 
તોલન કરિું.

(6) છરેિટરે આ કાય્મ રાટરે અંગત રીતરે તરેરજ સંસથાઓ દ્ારા પ્રયતન થઈ શકરે 
તરે રાટરે વિચાર કરિો.

‘સરસિતીચંદ્ર’નો ચોથો ભાગ લખાતો િતો તરે અરસારાં ગોિધ્મનરારરે આ 
નોંધ કરરેલી છરે. તરે િખતરે કલયાણગ્ારની યોજના તરેરના રનરાં ઘડાતી િશરે. અથિા 
ઉપરના કાય્મક્રના રૂત્મ પહરણાર રૂપરે કદાચ લખાઈ પણ ચૂકી િશરે. કરેર કરે તા. 
2૦-6-1899ની નોંધરાં પોતરે ગંભીર રાંદગીરાં પટકાયાનો અનરે વનિૃવતિ દરવર-
ધયાન પોતરે શાવનતથી રૃતયુનરે ભરેટી શકરે તરેિી સિસથતા પ્રાપ્ત કયા્મનો વનદવેશ છરે;  
છતાં નિલકથા પૂરી કયા્મ વિના દુવનયાની વિદાય લરેિાની આિરે તરે તરેરનરે ખૂંચરે તો 
છરે જ.  એર થાય તો પોતાનું જગત પ્રતયરેનું ૠણ પૂરંુ અદા ન થયું તરેનો િસિસો 
રિરેિાનો. એટલરે તો બધું કાર છોડીનરે એ રહિનાઓરાં નિલકથાનરે જ તરેઓ બધો 
સરય આપરે છરે. વનિૃવતિ દરવરયાન કરિાના સિાધયાયના સરયપત્કનો અરલ 

81. સક્પૅબુક 2, પૃ. 168, 169
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નિલકથા પૂરી થાય તયાં સુધી રોકૂફ રિરે છરે. એ જ રીતરે પુત્નરે વશક્ણ આપિાનું 
કત્મવય રૃતયુ પિરેલાં પૂરંુ અદા કરિાની તરેરની તીવ્ર ઇચછા િતી. દરેશ પ્રતયરેનું કત્મવય 
ગોિધ્મનરાર સંતોષકારક રીતરે બજાિી શકયા, પણ પુત્નરે પોતરે ભણાિી ન શકયા 
તરેનો િસિસો તરેરનરે છરેિટરે લગી રિી ગયરેલો - જોકરે એનરે પરરઇચછાની ઇચછા 
ગણીનરે રન િાળનાનો પ્રયતન કરરેલો.

‘સરસિતીચંદ્ર’ ભાગ ચોથારાં પરદરેશી સતિા, દરેશી રાજ્યો અનરે હિનદી પ્રજા 
િચચરેના પરસપર સંબંધોની તરેરજ ભારતીય પ્રજાનરે ઉચચ જીિન ભણી દોરનાર 
સંસકૃવતના વત્િરેણીસંગરની ચચા્મ આિરે છરે. તરેના રુદ્ાઓ 1899ના ફરેબ્રુઆરીથી 
ઑકટોબર િચચરે રૂકરેલી નોંધોરાં જોિા રળરે છરે. 1899 અનરે 19૦૦નાં િષયો ગોિ-
ધ્મનરારરે દરેશકલયાણની સિાુંગીણ યોજનાનું વચનતન કરિારાં નરે તરેનો નિલકથારાં 
વિવનયોગ કરિારાં ગાળ્ાં િતાં એર આ નોંધો બોલરે છરે. 19૦૦ના હડસરેમબરના 
છરેલ્લા હદિસોરાં ‘સરસિતીચંદ્ર’ની પૂણા્મિુવત કયા્મનું તરેરણરે તા. 1-1-19૦1ની નોંધરાં 
લખયું છરે. ઓગણીસરી સદીની સરાવપ્ત સાથરે એ સદીની એક રિાન ઘટનારૂપ 
પૂિ્મ-પવશ્ર-સંસકૃવત-સંઘટ્ટનરે સાહિવતયક અરરતિ અપ્મનાર વિરાટકાય રિાનિલની 
પણ પૂણા્મિુવત થાય એ કરેિો વિરલ જોગાનુજોગ કિરેિાય!

8

આ રનનપોથી આર અનરેક રીતરે ભારતના આ રિાન રનીષીના રનોલો-
કરાં વિિાર કરાિરે છરે. તરેરાંથી કરેટલીક નાની પણ રસપ્રદ વિગતો ગોિધ્મનરારના 
વયવકતતિ પર તરેર અરુક વિવશટિ ઘટનાઓ પર પ્રકાશ પાડરે છરે. નરૂના દાખલ 
થોડીક જોઈએ.

(1) ગોિધ્મનરાર રુંબઈની િડી અદાલતરાં સૌપ્રથર દલીલ કરિા ઊભા 
રહ્ા તરે િખતરે સર ચાલસ્મ સાજ ્મનટ િડા નયાયરૂવત્મ િતા. તરેરણરે ચુકાદો વિરુદ્ધરાં 
આપરેલો, પણ ગોિધ્મનરારનરે બોલાિીનરે સરથ્મ રીતરે દલીલો કરિા બદલ અવભનંદન 
આપરેલાં. િકીલ વરત્રે તરેરનરે અવભનંદન બદલ ખુશ થિા કહ્ું તયારરે  ગોિધ્મનરારરે 
જિાબ આપયો, ‘બીજ રે િખતરે નયાયાધીશ ગુસસરે થાય તયારરે  ભયથી કંપિાનો પણ 
િારો આિરે નરે ?’ તરેરનું રાનસ પિરેલરેથી વસથતપ્રજ્ઞના જ રેિું સતુવતવનનદાથી પર િતું.

(2) િકીલના વયિસાયરાં તરેરણરે ઊંચું નીવતનું ધોરણ (professional etti-
quette) જાળિી રાખયું િતું. અરદાિાદની અંવબકા વરલ િતી પોતરે નીચલી કોટ્મરાં 
ઊભા રિરેલા. તરેરાં િાર થતાં વરલરે િડી અદાલતરાં અપીલ કરી નરે વચરનલાલ 
સરેતલિાડનરે રોકરેલા. સારો પક્ ગોિધ્મનરારનરે રોકિા તૈયાર થયો પણ તરેનરે પોતાની 
નીવત વિરુદ્ધ ગણીનરે ગોિધ્મનરારરે ના પાડી. ગોકુળદાસ પારરેખ જ રેિા ધુરંધરો પણ 
આિો છોછ રાખતા નથી એર કિીનરે વરત્ોએ તરેરનરે કરેસ લરેિા રાટરે આગ્િ કરરેલો. 
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તરેના તરેરનરે બસો રૂવપયા રળરે તરેર િતા, જ રે એ સંજોગોરાં ખૂબ જરૂરના િતા. પરંતુ 
અંતરાતરા ડખંરે તરેિું કરિા એ તૈયાર નિોતા. તરે કરેસ તરેરણરે લીધો નિીં. ગોકુળદા-
સનરે રાટરે કિરે છરે : ‘Mr. Gokuldas’s example need not be an example to 
me. If I had his wealth, I would give up the profession.’ 

(વર. ગોકુળદાસના દૃટિાનતની રારરે  રાટરે જરૂર ન િોય. રારી પાસરે તરેરના 
જ રેટલી સમપવતિ િોત તો રેં ધંધો છોડી દીધો િોત.)

(3) એક રોટા રુકદ્રા અંગરે ગોિધ્મનરાર રાજપીપળા ગયરેલા. સારરે 
ગોકુળદાસ પારરેખ િતા. કવરશનર અનરે બીજા િકીલોનરે ગોિધ્મનરારની શવકત 
વિશરે શંકા િતી. પરનતુ બધાના આશ્ય્મ િચચરે સાત-આઠ હદિસ  સુધી સાક્ીની 
જુબાની લઈનરે કરેસનરે પોતાની તરફરેણરાં ફરેરિી દીધો. સાંજ રે બધા જગંલ તરફ 
ફરિા ગયા. તયાં િાઘ-વસંિની િાત નીકળતાં ગોિધ્મનરારરે અરરેહરકન વસંિની 
ખાવસયત બતાિતાં કહ્ું કરે ‘બાળક કરે વબલાડીના જ રેિો અિાજ કરરે , પણ તરાપ 
રારરે  અદ્લ વસંિ જ રેિી જ.’ ગોકુળદાસ કિરે, ‘એિા વસંિ અિીં પણ છરે.’ ‘કયાં? 
આ જગંલોરાં એિા વસંિ જોિા ન રળરે.’ ગોિધ્મનરાર બોલયા. ‘ખોટુ ંન લગાડશો. 
એ વસંિ અરનરે તરારારાં દરેખાયો.’ ગોકુળદાસ િસતા િસતા બોલયા.

(4) થાણાની કોટ્મરાં એક કરેસ િતો. સારરે વિખયાત ધારાશાસ્ત્રી ચૉબલ િતા. 
ચૉબલની ખયાવતથી ગોિધ્મનરારનો અસીલ પ્રભાવિત થઈનરે ઢીલો થઈ ગયો. 
ગોિધ્મનરારરે શાવનતથી કરેસ ચલાવયો. જીતયા પછી તરે બરેઠા િતા તયાં આિીનરે તરેરનો 
િાંસો થાબડીનરે ચૉબલ કિરેિા લાગયા : ‘I love you, I respect you, I revere 
you, I admire you’ (રનરે તરારરે  રાટરે પ્રરેર છરે, રાન છરે, પૂજ્યભાિ છરે, િંુ તરારી 
પ્રશંસા કરંુ છુ.ં) 

(5) ધીકતી િકીલાત તજીનરે નહડયાદ વનિૃવતિ રાટરે ગયા તયારરે  તરેરના સિાયક 
કૃષ્ણલાલ રોિનલાલ ઝિરેરીનરે તરેરનું કાર રળરેલું. વચરનલાલ સરેતલિાડરે તા. 1-5-
1898ના રોજ  તરેરના રાનરાં સનરેિવરલન યોજ રેલું.

(6) રુંબઈ કાઉવનસલની ચૂંટણીરાં અંબાલાલ સાકરલાલ દરેસાઈ અનરે 
ગોકુળદાસ કિાનદાસ ઊભા રિરેલા. તા. 18-7-19૦3ની નોંધરાં ગોિધ્મનરાર 
અંબાલાલ િાયા્મનો નરે ગોકુળદાસ જીતયાનો ઉલ્લરેખ કરરે  છરે. બંનરેનો સદભાિ ગુરાિ-
િાનું જોખર િિોરીનરે પણ તરેઓ બંનરેનરે ચૂંટણી િખતરે અપનાિરેલ રીતરસર રાટરે ઠપકો 
લખરે છરે. તરેનો ગોકુળદાસરે જિાબ આપરેલો, પણ અંબાલાલરે જિાબ આપરેલો નિીં.

(7) ‘સરસિતીચંદ્ર’ ભાગ બીજાનાં પિરેલાં પ્રૂફ 16-1-1892નરે હદિસરે રળરે છરે. 
તરેના આગલા હદિસરે પુત્ી જયનતીનું િાગદાન કરરેલું તરે બાબત આતરા ડખંરે છરે. 
‘ઉતાિળરાં પ્રરાદ સાથરે કુરુદનું િાગદાન કરી બરેઠરેલા વિદ્ાચતુર જ રેિું થયું’ એર 
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પોતાનરે રાટરે લખરે છરે.

(8) ‘સરસિતીચંદ્ર’ ભાગ ત્ીજો પ્રગટ થયો તરે અરસારાં અરદાિાદરાં એિી 
અફિા ફરેલાયરેલી કરે ગોિધ્મનરારનરે રાજદ્રોિના આરોપસર સરકારરે  પકડ્ા છરે. તરે 
બાબત તા. 3૦-9-1898ના રોજ કરરેલી નોંધ જુઓ : 

‘I learn today from my client that the rumour about sedition 
and my prosecution was first heard at Ahmedabad at Khadia Club 
and information was said to have come from Narasimha Rao ! Be it 
so even; et tu Brute? Not, I donક્કt believe it.’

(આજ રે રારા અસીલ પાસરેથી જાણિા રળરે છરે કરે રાજદ્રોિ અનરે તરેનરે અંગરેની 
ફહરયાદ વિશરે અફિા સૌપ્રથર અરદાિાદ ખાહડયા કલબરાં ફરેલાિા પારી િતી. 
અનરે રાહિતી નરવસંિરાિરે આપયાનું કિરેિાય છરે. ભલરે એર. બ્રુટસ, તુંયરે? ના, િંુ 
નથી રાનતો.) 

(9) ‘સરસિતીચંદ્ર’ના અંત વિશરે દયારાર વગદુરલ જોડરે ચાલરેલા પત્વયિિારનો 
તા. 29-3-19૦6ની નોંધરાં વનદવેશ છરે. તરેરાં પ્રરેર અનરે સંનયાસ િચચરેના સંઘષ્મરાંથી 
સંિાદ સાધિાનો પોતાનો પ્રયતન િતો એિો ખુલાસો કરરે  છરે.

(1૦) કોઈકરે એ અરસારાં ‘સરસિતીચંદ્ર’નો પાંચરો ભાગ પ્રગટ કરરેલો 
તરે અંગરે ગોિધ્મનરાર તા. 2-1-19૦5ની નોંધરાં નીચરે રુજબ લખરે છરે. ‘વન:સતિ 
પુસતક છરે, જ રે રેં ઉદ્ રેગ પારીનરે િાંચિું પડતું રૂકયું. એની સારરે કરે એનરે અંગરે રારા 
ગ્ંથાવધકાર રાટરે કંઈ જ કાયદરેસર પગલું ન લરેિાનો રેં વનશ્ય કયયો છરે. આ નરાલા 
પ્રયતનરાંથી લરેખક જ રે થોડા રૂવપયા કરાય તરે ભલરે કરાતો:’82

(11) તા. 13-12-19૦2ની નોંધરાં ગોિધ્મનરાર એર.એ.ની ગુજરાતી વિષયના 
ત્ણ વિદ્ાથશીઓની પરીક્ા લઈનરે પહરણાર આપી આવયાનું લખરે છરે. એર.એ.ની 
ગુજરાતી વિષયની પરીક્ાનું એ પ્રથર િષ્મ િતું. તરે પરથી અનુરાન કરી શકાય કરે 
રુંબઈ યુવનિવસ્મટીરાં એર.એ. કક્ાએ ગુજરાતીનો અભયાસક્ર 19૦૦ની સાલથી 
દાખલ થયો િશરે. ગોિધ્મનરારરે લીધરેલી પરીક્ારાં ત્ણરે વિદ્ાથશીઓનરે પાસ થિા 
રાટરે દરરેક પ્રશ્નપત્રાં 25 ટકા ગુણ ‘somehow’ આપરેલા, પણ અંગ્રેજી અનરે સર-
િાળારાં ખૂટિાથી ત્ણરે નાપાસ થયરેલા એર નોંધયું છરે. િળી પોતરે, કરે. િ. ધ્ુિ અનરે 
કરળાશંકર પ્રા. વત્િરેદીની સવરવતએ રુંબઈ યુવનિવસ્મટીની એર.એ. પરીક્ા રાટરેનો 
ગુજરાતી વિષયનો અભયાસક્ર ઘડ્ાનું તા. 12-4-19૦3ની નોંધરાં જણાવયું છરે.

(12) 1898ની આખરરાં તરેરનરે ગૌરીશંકર ઉ. ઓઝાનું તરેરજ રણછોડલાલ 
છોટાલાલનું જીિનચહરત્ પુરસકાર લઈનરે લખી આપિા રાટરે વનરંત્ણો રળરે છરે; પણ 

82. રનનનોંધ, પૃ. 447.



રનીષીના રનોલોકરાં 201

ગોિધ્મનરાર બંનરે વનરંત્ણોનો સાભાર અસિીકાર કરરે  છરે.

9

ગોિધ્મનરારનરે તરેરના જરાનાના શ્રેષ્ઠ સાહિતયકાર તરીકરે પ્રવતષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ 
િતી. પોતાની નિલકથાના દશ િજારથી ઓછા િાચકો નિીં િોય એિો અંદાજ 
તરેરણરે તા. 13-11-1896ની નોંધરાં રૂકરેલો છરે. તરેરના જરાનારાં બીજા કોઈનરે નિીં 
રળ્ા િોય તરેિાં રાન નરે પ્રરેર ગોિધ્મનરારનરે રળ્ાં િતાં. પણ ‘It is not a part 
of my nature to enjoy it.’ (તરેરાં રાચિાનો રારો સિભાિ નથી) એર કિીનરે 
અદૃશય શવકતએ સોંપરેલ કત્મવય બજાવયાથી વિશરેષ પોતરે કશું જ કયુું નથી એર નમ્ર 
વનિરેદન કરરે  છરે. સાહિવતયક કીવત્મનરે તરેરણરે ધુરાડા જ રેિી ગણી િતી એટલરે તરેની કદી 
પરિા કરી ન િતી. બીજાનરે થતા લાભ જોઈનરે, તરેરનરે કદી ઈષ્યા્મ થઈ નિોતી, તરેર 
તરેરણરે અંગત સિાથ્મ રાટરે કદી કોઈની ખુશારત કરી નિોતી. न्वनभनन्दकत न द्ेष्ष् 
એિી વસથતપ્રજ્ઞની સિસથતા તરેરણરે કરેળિી િતી. સાહિવતયક પુરુષાથ્મરાં તરેર ચહરત્-
ગુણોરાં તરેરના સિ્મ સરકાલીનોથી ગોિધ્મનરાર દશાંગુલ ઊંચા રહ્ા િતા. છરેલ્લા 
શ્વાસ લગી તરેરણરે દરેશ અનરે જગતના હિતની વચનતા કયા્મ કરી િતી. બાિન િષ્મના 
આયુષ્ય દરવરધયાન તરેરણરે કરરેલું સાહિતયસજ ્મન નરે વચનતનપયવેષણ પછીની બાિન 
પરેઢીઓ સુધી પ્રરેરણારૂપ થાય તરેિું સરૃદ્ધ અનરે વચરંજીિ સતિિાળું છરે. આગળ જોયું 
તરેર, આ નોંધપોથીઓ તરેરના ઉદાતિ વયવકતતિ અનરે અક્રપુરુષાથ્મની ઉદભાિક 
ભૂવરકા સરજાિરે છરે.

ખરંુ જોતાં, આ બધી ગોિધ્મનરારના ચહરત્ની જ સારગ્ી ગણાય. સિ. 
કાવનતલાલ પંડ્ાએ તરેનો ઉપયોગ રયા્મહદત સિરૂપરાં ‘શ્ીયુત ગોિધ્મનરાર’ 
લખિારાં કરરેલો છરે. પણ ગોિધ્મનરારના આંતરજીિનનો સંકવલત વચતાર આપરે 
તરેિું આધુવનક ધોરણરે લખાયરેલું ચહરત્ રળિાનું િજુ બાકી છરે. તરેરના ગાઢ વરત્ 
વત્ભોિનદાસ ગજ્જરરે  તરેિું વિસતૃત ચહરત્ લખાિિા રાટરે આ સક્પૅબુકની િસતપ્રત 
ગોિધ્મનરાર પાસરેથી રરેળિી િતી. ગોિધ્મનરારના નાના ભાઈ નરિરરારરે પણ તરે 
રાટરે પ્રયતન કયા્મના સાતરી નોંધપોથીરાં વનદવેશ છરે. નરવસંિરાિ, કાનત, આનંદ-
શંકર અનરે ચોથી કોઈક વયવકતનરે આ કાય્મની સોંપણી કયા્મનો પણ એરાં ઉલ્લરેખ 
છરે. રવણશંકર ભટ્ટનરે જીિનચહરતનું કાર ન સોંપિું જોઈએ કારણ કરે એ વરિસતી 
િલણ ધરાિરે છરે એ રતલબનો આનંદશંકરનો સંદરેશો રરણીયરારરે આપયાનું ગોિ-
ધ્મનરારરે તા. 12-11-19૦5ની નોંધરાં લખયું છરે. આ િકીકત કરેટલરે અંશરે સાચી િશરે 
તરેની ખાતરી તરેઓ કરી શકયા નથી. પરંતુ ગોિધ્મનરારનુ ચહરત્ તૈયાર કરાિિાના 
પ્રયતનો તરેરના જીિતાં જ શરૂ થયરેલા એર આ નોંધપોથી બોલરે છરે.

ગોિધ્મનરાર પોતરે આ પ્રકારના કોઈ પણ પ્રયતનની વિરુદ્ધ િતા. ગજ્જર અનરે 
તરેરના ભત્ીજા િચચરેના ઝઘડારાં ગોિધ્મનરારરે લિાદ તરીકરે કાર કરરેલું એટલરે 
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ગજ્જર ગોિધ્મનરારનું ચહરત્ લખાિિા પ્રિૃતિ થાય તરેરાં દરેખીતી રીતરે જ ઔવચ-
તયભંગ િતો. એ રીતરે ચહરત્ લખાય તરેરાં પોતાનું ‘‘દૌરાતમય’’ જ પોષાય છરે એ 
અનરે બીજી અનરેક દલીલો કરીનરે સક્પૅબુકરાં તરેરણરે એ બાબત પોતાનો રક્કર 
વિરોધ દશા્મિરેલ છરે. કદાચ એ વિરોધ વરત્ો સરક્ પ્રગટ કરિાનરે કારણરે જ તરેરના 
સિજનોનો તરે અંગરેનો પ્રયતન અટકી પડ્ો િશરે.

એ ગરરે તરે િો. આજ રે ગોિધ્મનરારના અિસાનનરે પોણોસો િષ્મ થિા આવયાં 
છરે તયારરે  અસાધારણ પ્રવતભા ધરાિતા એ રિાન સજ ્મકના અંગત અનરે સારસિત 
જીિનનો વિસતૃત ઇવતિાસ, અનય કોઈ કારણરે નિીં તો નિી પરેઢીનરે આશ્ય્મ પ્રરેરરે  
તરેિો નીિડરે તરે રાટરે પણ, લખાિો જોઈએ. રનનપોથીરાંની નોંધો સુિણ્મ અલંકારરાં 
જડરેલાં રતનની કવણકાઓની રાફક તરેરાં ઝગયા કરશરે.

(‘વિભાવિતમ્’રાંથી)

²
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િીસરી સદીના પિરેલા દસકારાં નાટ્યકાર નિાનાલાલનો સાહિતયના તખતા પર 
પ્રિરેશ થયો, તયારરે  ગુજરાતી નાટક કરે રંગભૂવરની વસથવત ગૌરિ લરેિા જ રેિી નિોતી. 
‘ઇનદુકુરાર’ (અંક-1) પ્રવસદ્ધ થયું તરે િષ્મરાં (19૦9) રાજકોટ ખાતરે ભરાયરેલી ત્ીજી 
સાહિતય પહરષદરાં નૃવસંિ વિભાકર ગુજરાતી નાટક અનરે રંગભૂવરની અધોગવત 
વિશરે અફસોસ વયકત કરરે  છરે અનરે ગુજરાતી નાટકરાં િરતાતી સાહિવતયક ગુ-
ણિતિા અનરે તખતાલાયકીના સુરરેળની ખોટ પ્રતયરે સાહિતયકારોનું ધયાન ખેંચરે છરે. 
એ જ િષ્મરાં રરણભાઈ નીલકંઠ રવણલાલ નભુભાઈના ‘કાનતા’ નાટકનરે તયાં 
સુધીના ગુજરાતી નાટકસાહિતયરાં ‘એક જ આશ્વાસનસથાન’ તરીકરે ગણાિરે છરે. 
સાહિતયકારોનો રંગભૂવર સાથરેનો સંબંધ તૂટી રહ્ો િતો તરેનરે સુધારિાનો કરેટલાક 
સવન્નષ્ઠ સાહિતયકારો પ્રયતન કરી રહ્ા િતા. વત્. ક. ગજ્જર અનરે વિભાકરના 
‘નાટકની સુધારણાના’ પ્રયતનોના નિાનાલાલ સાક્ી િતા. 1912ના રરેરાં ‘સરસિ-
તીચંદ્ર’ નાટક અંગરે પડરેલી તકરારના ગજ્જર પંચ િતા. તરેરણરે નિાનાલાલનરે એક 
દૃશય નાટક લખિાની સૂચના કરી83. તરેનરે પહરણારરે નિાનાલાલરે ‘જયા-જયંત’ નાટક 
આપયું. તરે જ િષ્મરાં (1914) રરણભાઈનું ‘રાઈનો પિ્મત’ અનરે વિભાકરનું ‘વસદ્ધાથ્મ 
બુદ્ધ’ રળંુ્. રુંબઈરાંની આય્મ નાટકરંડળીએ ‘વસદ્ધાથ્મ બુદ્ધ’ ભજવયું. પણ પિરેલાં 
બરે નાટકો ભજિિાની કોઈ રંડળીએ હિંરત કરી નિીં.

પચાસ િષ્મ પિરેલાં શરૂ થયરેલી ગુજરાતી રંગભૂવર ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી-
ના (1867-19૦2) પ્રયતનોથી સરૃદ્ધ બની િતી. તરેરણરે ‘અશ્ુરતી’, ‘િીણાિરેલી’, 
‘ઉરાદરેિડી’, ‘રોહિનીચંદ્ર’ િગરેરરે  સંખયાબંધ નાટકો લખીનરે પોતરે સથાપરેલી દરેશી 
83. ‘...તરે કલપનાપ્રધાન રસાયનશાસ્ત્રી સનરુખરે તો એ તકરારના પરરાણઓરાં આધુવનક નાટકની 
સુધારણાનો રિાપ્રશ્ન ખડો થયો િતો. મિનરે પણ એક દૃશયનાટક લખિાની સૂચના થઈ.’-પ્રસતા-
િના, ‘જયા-જયંત,’1935
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નાટક કંપની દ્ારા (1889) ભજિાવયાં િતાં. વથયરેટર બાંધીનરે (1893-94) તરેરજ 
સીનસીનરેરી નરે વબઝનરેસનાં સાધનો િસાિીનરે રંગભૂવરનરે તળ ગુજરાતરાં વયિવસથત 
પાયા  પર રૂકનાર ડાહ્ાભાઈ િતા. રંગરંચ પર રંગત જરાિરે તરેિા સચોટ િા-
વગરતાિાળા સંિાદો લખિાની પ્રથા તરેરણરે શરૂ કરી િતી. ગીતોની આકષ્મક તરજો 
બાંધિાની, યુગલગીતો રૂકિાની નરે ‘ટબૅલો’ ગોઠિિાની પરંપરા પણ આ અરસારાં 
શરૂ થઈ િતી. લોકગીતો અનરે લોકકથાનો બિોળો ઉપયોગ કરીનરે ડાહ્ાભાઈ અનરે 
તરેરના સરકાલીન નાટ્યકારોએ ગુજરાતી નાટક નરે રંગભૂવરનું તળપદું વયવકતતિ 
બાંધી આપયું િતું. િાસયપોષક ખલપાત્ો (comic villains) સૌપ્રથર ડાહ્ાભાઈએ 
આપયાં. રણછોડભાઈના િખતરાં નાટકનું િસતુવનરૂપણ વનિરેદનાતરક ઢબરે થતું. તરેનરે 
કાય્મસિરૂપરે (action) રૂકિાનો પ્રયતન ડાહ્ાભાઈનાં છરેલ્લાં નાટકોરાં જોિા રળરે છરે. 
તરે આંતહરક સંઘષ્મ (interaction) રૂપરે પકિ થાય તરે પિરેલાં તરેરનું અિસાન થયું.

નિાનાલાલના આગરન િખતરે ડાહ્ાભાઈએ વિદાય લીધી િોિા છતાં 
રંગભૂવર પર તરેરણરે અનરે િાઘજી આશારાર જ રેિા તરેરના સરકાલીનોએ સથાપરેલી 
પ્રણાવલકાના સંસકાર સપટિ દરેખાતા િતા. વયિસાયી રંડળીઓ િચચરે િીજળીની 
રોશનીિાળાં દૃશયો, ‘ટરેબલો’ નૃતય અનરે ગાયનની રિરેહફલ, સથૂળ િાસયપ્રસંગો 
અનરે અવતઘરેરા (melodramatie) કરુણરાં રાચતાં નાટકો ભજિિાની ગળાકાપ 
િરીફાઈ ચાલતી િતી. નાટ્યલરેખકો વયિસાયી રંગભૂવરના પગારદાર ‘કવિ’ તરીકરે 
કાર કરતા િતા. નાટકોનો આતરા ગૂંગળાઈ રહ્ો િતો. પ્રરેક્કોનરે બાહ્ તરકીબોથી 
આકષશીનરે કરાણી તર કરિા પર જ નાટકરંડળીઓનું લક્ િતું. 

આ પહરવસથવતના પ્રવતકાર રૂપરે િોય તરેર, નિાનાલાલનો પ્રિરેશ બીજ રે છરેડરેથી 
થયો. કાવયના જ એક પ્રકાર તરીકરે તરેરણરે નાટ્યલરેખન અપનાવયું. તરેરનાં નાટકો 
િાંચનારનરે તરેરાં તતકાલીન વયિસાયી રંગભૂવરની ભાષાના પડઘા સંભળાશરે. તરેરણરે 
પ્રયોજ રેલી ડોલનશૈલીરાં નાટકી છટા દરેખાશરે. રંગભૂવર પર બોલાતા સંિાદનો િા-
ગાડબંર પણ તરેરાં જોિા રળશરે. પરંતુ તરેનો અથ્મ એ નિીં કરે ડોલનશૈલી ધંધાદારી 
નાટકોના સંસકારથી જ સફુરી િતી. કવિએ આ શૈલીનો પ્રયોગ કાવયરાં કરરેલો છરે, 
અનરે તરે પણ રિાછદંની અિરેજીરાં, તરે ભૂલિું ન જોઈએ. ઉદાતિ જીિનભાિના અનરે 
ઉચચ કલપનારાં રાચતા રોરૅવનટક કવિરાનસની એ નીપજ છરે. તરેનાં ડોલન, ઉદબો-
ધન અનરે ઉતકટ કથન ધયાન ખેંચરે છરે. પરંતુ ઉચચ અયાસિાળા િકતવયનું રાધયર 
બનરે છરે તયાં ડોલનશૈલીના સંિાદો કૃવત્ર લાગતા નથી84. વયિસાયી નાટકોરાં તરે 
84.    દા.ત. નીચરેનો સંિાદ જુઓ :
       ધનો : િરેલ વરસટર ધના દરેસાઈ, િિરે તરારરે  કયાં જિું ? ગુલઝાર પરેસિા દરેનાર નથી...ના, 
ના, એર તો પ્રરેર નિીં િીસરી જાય...આિો, આિો, હડયર ગુલઝાર.
       ગુલઝાર : કરેર, લાવયા છો રારો પગાર ?
       ધનો : પગાર તો િિરે હડયર-
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ભાષાની યાંવત્ક રરત જ રેિા લાગરે છરે. ડોલનશૈલીરાં ઢાળરેલા સંિાદો કવિતાની 
તાજગી અનરે રંગીનતાનો અનુભિ કરાિરે છરે85. વયિસાયી રંગભૂવર પર બોલાતા 
સંિાદોરાં ઉચચ ભાિકક્ા (pitch) નટરે કરે હદગદશ્મકરે શબદ પર વનવક્પ્ત કરરેલી 
િોય છરે86. કવિનાં નાટકોરાં તરે ભાષારાં અંતગ્મત િોય છરે. પરેલા સંિાદોરાં તરે બાહ્ 
આભરણની ગરજ સારરે  છરે. કવિનાં નાટકોરાં ઉચચ ભાિકક્ા ભાષાના િણાટરાં 
જ જડાયરેલી િોિાથી તરે સંિાદની આંતહરક સંપવતિ બનરે છરે.87 કરેર કરે તરેનું સાતતય 
રૂળરે કવિતા સાથરે છરે.

આર નિાનાલાલરે નાટકની રચનારાં કાવયનું રાધયર ઉપયોગરાં લીધું િતું; 
એટલું જ નહિ, બાહ્ સારગ્ીની રાિજતરાં પણ તરેરણરે કવિની સરજ, શૈલી અનરે 

       ગુલઝાર - સરજજો હડયર ગઈ વપયર.
       ધનો : તરારંુ વપયર !
       ગુલઝાર : રરેડીરની કૅશિાળાનું ઘર !
       ધનો - અરરે , પણ ગુલઝાર, તારો પ્રરેર, લિ.
       ઓ રાય હડયર લિ...
       ગુલઝાર : લિ લિ કરતો ચુપ, બબૂચક ગદ્ધા !

       (‘ડાહ્ાભાઈનાં નાટકો’, ‘રણકો ર, પૃ. 127’)
85.    દા.ત. જુઓ નીચરેના કાવનતકુરારીના ઉદગારો :
       અર સતાં આળ રા ચિડાિ, ભાભી !
       કુરારાંનરે તો કરરાિાનું.
       પછી િોય શું પુરુષ
       કરે શું સુનદરીની િરેલ.’

       (‘ઇનદુકુરાર’, અં.1, પ્ર.1, પૃ.19)     
86.    રિંત : અનરે, એ ઉરા કરતાં તું દશ િજાર ગણી ચતુર છરે. તારા સિરૂપથી અનરે ચતુરાઈથી 
િંુ તરાર અંજાઈ ગયો છુ.ં
       ઉરા : અંજાઈ ગયા િો, તો દરેિડી અજિાળું પાડશરે ;
       રનરે રારરે  જિા દ્ો. ગોળના સિાહદયાનરે સાકર ન ગરી
       તો સાકરના કરરનો િાંક ! રનરે રારરે  જિા દ્ો.

       (‘ડાહ્ાભાઈનાં નાટકો’, ‘રણકો 1, પૃ. 196’)
87.    ઉ.ત. જુઓ જયનતના નીચરેના ઉદગારો :
       ‘નથી વશખરોરાં, નથી બરફોરાં,
       નથી ગુફાઓરાં, નથી ઝાડીઓરાં,
       નથી, નથી, નથી
       કો તીથ્મરાં, કો આશ્રરાં,
       વગહરદરેશ સદાનો તજતાં
       એક ઘડીના પડીયા ફરેર
       તિારરે  નરે મિારરે , જયા !’

       (‘જયા-જયંત’, અં.2, પ્ર.2, પૃ. 97’)
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દૃવટિનો વિવનયોગ કરરેલો જોિા રળરે છરે. ઊવર્મકવિ જ રેર િસતુના િાદ્મરાં રિરેલ ઊવર્મ, 
સંિરેદન કરે ભાિના પર વિશરેષ લક્ આપરે છરે, પણ બાહ્ ઘટનારાંથી ઊપસતા 
આકાર પર ઓછુ ંધયાન આપરે છરે, એિું નાટ્યકાર નિાનાલાલની બાબતરાં બનયંુ છરે. 
‘ઇનદુકુરાર’ જ રેિું સનરેિલનિ વિશરેનું નાટક િોય કરે ‘જયા-જયનત’ જ રેિું આતરલનિ 
વિશરેનું િોય; ‘વિશ્વગીતા’ જ રેિું બ્રહ્માંડલીલાનું રિસય પ્રગટ કરિા રથતું નાટક િોય 
કરે ‘અકબરશાિ’ જ રેિું ચહરત્ાતરક નાટક િોય; કવિ તરેરાંના િસતુનરે નાટ્યહક્યારાં 
ઢાળિાનરે બદલરે અંતગ્મત ઊવર્મ કરે ભાિનાનરે તરેઓ કલપનાના આકાશરાં ચગાિરે છરે 
નરે આકષ્મક સૂત્ોરાં બાંધીનરે તરેનો રહિરા ગાય છરે. િચચરે િચચરે સુનદર િવનિાળાં 
ગીતો આિરે છરે. પાત્ો ભાિનાનાં િાિક બનીનરે ઉતિર, રધયર નરે કવનષ્ઠ કોટીરાં 
બરેસરે છરે. દૃશયો પણ ભાિનાના દોરારાં જ પરોિાયરેલાં િોય છરે. બધાં દૃશયો અખંડ 
આકૃવત રૂપરે એકતિ પારરે એિી આશા નિાનાલાલનાં નાટકોરાં રાખિી વયથ્મ છરે.

કવિ પોતરે પોતાની આ રયા્મદાથી અજાણ નિોતા. તરેરણરે આ સંદભ્મરાં જ 
પોતાનાં નાટકોનરે શરેલી કરે ગરેટરેનાં છરે તરેિાં કાવયનાટક ગણાિિાનો પ્રયતન કરરેલો છરે. 
શરેલી અનરે ગરેટરેની કૃવતઓરાં ઊવર્મ સપટિ આકાર ધારણ કરીનરે નાટકનરે સુવનવશ્ત 
બંધ આપરે છરે, તરેિું નિાનાલાલરાં બનતું નથી. સઘન ભાિવનષ્પાદન થતું િોિા 
છતાં તરેરાંથી દૃશય તતિ ઊપસતું નથી. સંિાદોરાં જ્યાં ભાિ પાતળો િોય છરે તયાં 
િાણીનો ખોખરો ખડખડાટ સંભળાય છરે88. ભાિસંઘષ્મરાંથી વનષ્પન્ન થતી હક્યાનરે 
શબદ, લય, છદં, અલંકાર આહદ તરાર કાવયાંગોરાં િિરેતી કરીનરે નાટકના સિરૂપનરે 
વસદ્ધ કરી આપરે તરે જ કાવયનાટકોનો ખરો વશલપી ગણાય. ગીત, ભાષા, ભાિના, 
િસતુ, પાત્ આહદની ઉતિર સારગ્ી કવિએ નાટકોરાં ઠાલિી િોિા છતાં સફળ કા-
વય-નાટક તરેરાંથી નીપજતું નથી તરેનું કારણ એ સારગ્ીનું નાટકરાં રૂપાંતર કરિાની 
કુશળતાનો અભાિ છરે.

‘ઇનદુકુરાર’, ‘જયા-જયંત’ અનરે ‘વિશ્વગીતા’રાં ઉદાતિ ભાિનાવિિાર છરે.  
તરેરના સંિાદો ઉચચ કોટીનું કાવયતતિ ધરાિરે છરે. ગીતો રોરૅવનટક િાતાિરણ જરાિરે 
છરે. ‘ગોવપકા’, ‘સંઘવરત્ા’ અનરે ‘શ્ી િષ્મદરેિ’ની રચના સંસકૃત નાટકની શૈલીરાં 
પોતરે કરી િોિાનું કવિએ કહ્ું છરે. ‘અકબરશાિ’નરે ગ્ીક ટ્રજૅ રેડી બનાિિાનો તરેરનો 
રનોરથ િતો. પરનતુ નાનદી કરે વિષ્કંભકના લરેબલથી કરે ઉપરાઉપરી રૃતયુની ઘટના 

88.   દા.ત. યશના નીચરેના ઉદગાર જુઓ :
       ‘બ્રહ્મનરે પૃથિીપાટલરે રાંડ્ા.
       બ્રહ્માંડનરે બ્રહ્મરંહદર કહ્ું,
       િળી બ્રહ્મનરે બ્રહ્માંડ પર ભાખયા.
       મિનરે વનજ બ્રહ્માંડસુંદરી કિી,
       મિનરે તો પોતરે બ્રહ્મરૂવત્મ ભાસયા.’

(‘ઇનદુકુરાર’, અં.3, પ્ર ર, પૃ. 2)
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ગોઠિિાથી સંસકૃત નાટકનો રસ કરે ગ્ીક નાટકનો આંતહરક સંઘષ્મ વનષ્પન્ન થઈ 
શકતો નથી. કવિનાં બધાં નાટકોની આંતરરચના વશવથલ બંધિાળા ભાિનાપ્રધાન 
નાટકની જ રિી છરે. ભાિનાના રનોરર ધુમરસ નીચરે નાટકનાં તરાર અંગો ઢકંાયરેલાં 
રિરે છરે. સંસકારી િાચક તરેિા િાચનનો આનંદ રાણી શકરે તરેટલો નાટ્યરવસક પ્રરેક્ક 
તરેના પ્રરેક્ણનો આનંદ લઈ શકતો નથી.

કવિની નાટ્યસૃવટિરાં િાસતવિક જીિનની સુગંધ આપતાં રાનુષી પાત્ો 
કરેટલાં? કદાચ ચૌદ નાટકોરાંથી ચાર પણ નહિ રળરે. તરેરાં કાં તો જયદરેિ, દરેિવષ્મ 
બુદ્ધ કરે યોગીરાજ જ રેિા જગતનરે સતપ્રરેરણા આપનાર સંતો જોિા રળરે કરે ઇનદુકુરાર, 
જયંત, િીરરે નદ્ર, પાંખડી, જયા કરે સંઘવરત્ા જ રેિાં સાવતિક નરે સિપનશીલ ભાિનાં 
ભરેખધારી રળરે; અથિા તો સારરે પક્રે િારાચાય્મ, તીથ્મગોર, નૂતયદાસી, પ્રરાદ કરે િા-
રનરાિ જ રેિાં તારસી પ્રકૃવતનાં પાત્ો દરેખાશરે. આ બરે કોટીની િચચરે જિાંગીર-નૂર-
જિાન, કાશીરાજ-શરેિતી, દ્રૌપદી, રાત્મનડ કરે યશ જ રેિાં રજોગુણી પાત્ો આિરે, જ રે 
પરેલાં સતિગુણી કરતાં રનુષ્યકોટીની િધુ નજીક જણાય છરે. પરંતુ કવિની વિશાળ 
પાત્સૃવટિરાં સપશ્મક્ર વયવકતતિ ધરાિતાં ધરતીનાં રનુષ્યો રળિાં વિરલ છરે. 
દરરેકરાં શરેકસવપયરના ‘એહરયલ’ જ રેિું િાયવય તતિ િતિરેઓછરે અંશરે જોિા રળશરે,

આ નાટકોરાં આંબાિાહડયું, સરોિરો, નદીહકનારો, સાગનાં જગંલ જ રેિાં 
સથળનાં અનરે ઉષા, સનધયા, રધયરાવત્, પૂવણ્મરા કરે અરાસ જ રેિાં સરયનાં પાશ્વ્મવચ-
ત્ો દોરલાં છરે, પૃથિી, બ્રહ્માંડ અનરે વત્કાળનરે કવિની કલપના રોટી ફાળરે રાપી લરે 
છરે, અનરે તરેરનરે લગભગ પાત્ની કોટી પર રૂકી દરે છરે. વિરાટના હિંડોળાની ભવયતા, 
ધૂરકરેતુની ગવતની ગિનતા અનરે હિરવશખરના પ્રપાતની ભીષણતાનાં દૃશયો કવિ 
એિી રનોિર શબદપીંછીથી દોરરે  છરે કરે ભાિકના વચતિરાં સંિાદો અનરે ઊવર્મગીતો 
ઉપરાંત રંગસૂચનો89નો ફાળો પણ એરાં નોંધપાત્ બનરે છરે.

ડોલનશૈલી અનરે ગીતો નાટકના રંગવિતરણ રાટરે ઉપયોગી િોિા છતાં 
કવિના કોઈપણ નાટકનરે સીધરેસીધું તખતા પર ઉતારિું રુશકરેલ િોય છરે. ‘જયા-
-જયંત’ અનરે ‘ગોવપકા’ જ રેિી કૃવતઓના પ્રયોગો પણ ઘણી કાપકૂપ પછી જ થઈ 
શકયા છરે. અપ્રસતુત અનરે વબનઉપયોગી સારગ્ી રદ કયા્મ પછી બાકી રિરેલા ટકુ-
ડાઓનરે કસબી સંપાદક સાંધી આપરે તરે પછી જ કવિનું નાટક ભજિણી રાટરે રૂકી 

89.    નરૂના દાખલ નીચરેનું િણ્મન, રંગસૂચન રૂપરે કરરેલું છરે તરે જુઓ :
‘‘ગોપસંધ બંસી િાય છરે. કૃષ્ણચંદ્રનરે ચંદ્રાનના ચંદનછાંટણરે િધાિરે છરે. પાંખડીઓ શા 

ફણાઓ ઉપર વનજના દરેિફણાઓ ચાંપીનરે, બંનરે કરહકરણોરાં ગગનદરેિતાની પ્રાચીઅંગુવલઓ 
ચંદ્રરાનરે ઉપાડરે છરે એર, ચંદ્રાનના રુખચનદ્રનરે ઉપાડી, વત્ભંગનરે રોડી, સરિના સોટા શી દરેિલતા-
નરે સીધી કરરે  છરે. ચંદ્રાનનાનરે વિરૂપિંકાતો વત્ભંગ અલોપ થાય છરે, રરેધરાં ‘ચનદ્રરા નરે ચનદ્રરારાં 
અંગછાયા’ એર પરસપરનાં અંગોરાં અનયોનયની છાયાઓ સરાઈ િસી રિરે છરે.’’

(‘વિશ્વગીતા’, અં. 1, પ્ર 3, પૃ. 38)
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શકાય. આર છતાં, આ ચૌદ નાટકોરાંથી ચૌદ દૃશયો જરૂર એિાં રળરે, જ રે સિતંત્ 
કૃવત તરીકરે તખતા પર સુંદર પ્રભાિ પાડી શકરે. ‘ઇનદુકુરાર’ના પ્રથર અંકનો પ્રથર 
અનરે છઠ્ો પ્રિરેશ, ‘વિશ્વગીતા’રાંના ‘ભરતગોત્નાં લજ્જાચીર’ તથા શકુનતલા અનરે 
સીતાિરણનાં દૃશયો, ‘શિાનશાિ અકબરશાિ’ના ‘રધયભારતની રિારાણીઓ’, 
‘વચતોડગઢ’, ‘સોનાકટારીની દુિાઈ’, ‘િાફીઝગાિ’ નરે ‘નિરતન દરબાર’ જ રેિા 
પ્રિરેશો, અનરે ‘જિાંગીર-નૂરજિાન’રાંથી ‘ચરરેલીરિરેલની ચતુરા’, ‘વસકંદરાની વપ-
તૃયાત્ા’, ‘દરબાર’ અનરે ‘ચશરરેશાિી’ જ રેિાં દૃશયો ભજિી શકાય તરેિાં છરે90. કવિનાં 
નાટકોરાં વિવિધ રસનાં એટલાં બધા દૃશયો છરે કરે િાસય વસિાયના લગભગ તરાર 
રસના ભોગીનરે તરેરાંથી પોતાની પસંદગીની કોઈ નરે કોઈ ચીજ રળી રિરે. શ્ી 
ચંદ્રિદન રિરેતા કિરે છરે કરે કવિએ લખરેલી અકબરની સિગતોવકત દુવનયાની દસ 
શ્રેષ્ઠ સિગતોવકતઓરાં સથાન પારરે તરેિી છરે. જિાંગીર, જયંત અનરે ઇનદુકુરારની 
સિગતોવકતઓ પણ ઉચચ કોટીનો નાટ્યરસ પૂરો પાડરે તરેિી છરે91.

કવિ નખવશખ સુંદર ગણાય તરેિું નાટક આપી શકયા નથી, પરંતુ શ્રેષ્ઠ 
કોટીના નાટક રાટરેની ભરપૂર સારગ્ી તરેરનાં નાટકોરાં પડરેલી છરે. અવભનયક-
લાની તાલીર રાટરે જરૂરી ગીતો, સંિાદો અનરે સિગતોવકતઓનું સાહિતય કવિનાં 
નાટકોરાં ઉપલબધ થાય છરે તરેટલું અનય કોઈ એક લરેખકરાં ભાગયરે જ જોિા રળરે. 
ઉચચારશુવદ્ધની તરેરજ વિવિધ ભાિકક્ા (pitch) અનરે ભાિચછટા દશા્મિતા િાવચક 
અવભનયની તાલીર રાટરે કવિનું સાહિતય સારી પરેઠરે ઉપયોગી થાય છરે. દા.ત. ના-
ટ્યાતરક (dramatic)92 અનરે નાટકી (theatric)93 બંનરે પ્રકારની ભાષાના નરૂના 

90. આરાંના કરેટલાંક દૃશયો અનરેક િાર ભજિાઈ ગયાં છરે. બીજાં દૃશયોના તખતાપ્રયોગ 
યુિકરંડળીઓએ કરિા જ રેિા છરે.
91. જુઓ ‘જિાંગીર-નૂરજિાન’, અંક-1, પ્ર.4; ‘જયા-જયંત’, અં.2, પ્ર.5;અંક-3, પ્ર.1; ‘ઇનદુકુરાર’ 
અં.1, પ્ર.1, અં.1; પ્ર.6.
92.   ઉ.ત. જુઓ જયાના નીચરેના ઉદગાર :
       ‘સિિારરે  પૂછું, શું છરે ?
       તો કિરે, િસનતનો છરે ઉતસિ.
       બપપોરરે  પૂછું, શું છરે ?
       તો કિરે, વિધાત્ીની છરે પૂજા,
       તરે આિજ રે સજીનરે સોળરે શણગાર...
       છરેતરી-રાતાએ છરેતરી પુત્ીનરે.’

(‘જયા-જયંત’, અં.1, પ્ર 7,)
93.   જુઓ ધોબણના આ ઉદગાર :
       ‘લાખખો રરજો, પણ
       લાખખોનો પાલણિાર રા રરશો.
       મિનરે નયાય રળી ચૂકયો :
       જગતરાં જોડી વિનાનો
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તરેરનાં નાટકોના સંિાદોરાંથી રળી રિરેશરે.

નિાનાલાલની શવકત અનરે રયા્મદા આતરલક્ી ઊવર્મકવિની છરે. તરેરનો વરજાજ 
રંગદશશી અનરે સિપનસરેિી કવિનો છરે. ઉદ્ડં કલપનાનો િૈભિ તરેરની કવિતાની રાફક 
નાટકોરાં પણ રરેલાયો છરે. તરેરની પ્રવતભાનરે એકાદ ભાિસંિરેદન ઊવર્મકાવયરાં 
આકૃત કરિાનું ફાિરે છરે, તરેિું લાંબા કાવયરાં ઉતારિાનું ફાિતું નથી94. તરેિું જ 
નાટકરાં બનયું છરે. આપણરે જોયું કરે કવિતાના જ એક પ્રકાર તરીકરે પોતરે નાટક લખરે 
છરે લગભગ એિા ભાન સાથરે તરેરણરે નાટ્યસજ ્મનનો પ્રયોગ આરંભરેલો. એ િખતરે 
ગુજરાતીરાં એકાંકીનો પ્રયોગ શરૂ થયો ન િતો. એક દૃશય કરે પ્રિરેશિાળું લઘુનાટક 
લખિાની પ્રથા એ િખતરે િોત તો કવિ એ હદશારાં િળ્ા ન િોત? તરેરની સગ્મશ-
વકતનરે તરે િધુ રાફક આવયું િોત અનરે કવિ પાસરેથી આપણનરે કદાચ ઉતકૃટિ કોટીનાં 
એકાંકી રળ્ાં િોત. ગીત અનરે સંિાદોનું તરેરની પાસરે જ રે બળ જોિા રળરે છરે તરે 
એક દૃશયિાળા નાટકરાં િધુ સારી રીતરે વિવનયોગ પારી શકયું િોત એર તરેરનાં 
નાટકોરાંનાં અરુક દૃશયો જોતાં લાગરે છરે. 192૦ આસપાસ એકાંકી લખિાની પ્રથા 
શરૂ થઈ તયારરે  કવિની કલર પોતરે ઉપજાિરેલ લાંબા ભાિપ્રધાન નાટકના ચોકઠારાં 
પુરાઈ ચૂકી િતી. એરાંથી બિાર નીકળિાનું કવિનરે રાટરે શકય નિોતું. લાંબાં નાટ-
કોરાંનાં સુંદર દૃશયો જોતાં નરે સરગ્ પ્રવતભાનો વિચાર કરતાં તક્મ કરિાનું રન થાય 
છરે કરે કવિએ એકાંકી જ લખયાં િોત તો ગુજરાતી એકાંકીનરે નિો િળાંક રળ્ો ન 
િોત ? આ તક્મનું અનયથા જ રે રૂલય િોય તરે; પણ કવિની નાટ્યસજ ્મનશવકતનું રૂલય 
કરિારાં તરે એક રિતિનું પહરરાણ ચીંધરે છરે એ દૃવટિએ ધયાનપાત્ નથી ?

(‘વિભાવિતમ્’રાંથી)

²

       ખુદાવિનદ ! મિનરે તો નયાય રળ્ો,
       અમરર તપો અિનીરાં
       જિાંગીર બાદશાિનું આ નયાયાસન.’
 (‘જિાંગીર-નૂરજિાન’, અં.1, પ્ર 6, પૃ. 11૦-111)
94.   ‘કુરુક્રેત્’ અનરે ‘િહરસંહિતા’ તરેનાં દૃટિાંતો છરે.
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જીિનના પિાડરાંથી ફૂટતું સાહિતયનું ઝરણં આનંદના સાગર ભણી ગવત 
કરરે  છરે. સાહિતય, જીિનનરે આનંદ સાથરે જોડી આપનારંુ ચરતકાહરક શબદસાધન 
છરે. તાવતિક દૃવટિએ તો સાહિતયનું સજ ્મન આનંદનરે વનવરતિરે જીિનની સાધના છરે. 
કરેટલાક તરેનરે કરેિળ શબદની લીલા ગણીનરે કલા અનરે સૌનદય્મની અલગ નરે અનોખી 
વનવર્મવત તરીકરે ઓળખરે છરે અનરે વનયવતકૃતવનયરરહિતા સૃવટિ રૂપરે તરેની સથાપના 
કરીનરે કલાથી ઇતર કોઈ પણ ધોરણરે તરેનું રૂલય આંકિાની ના પાડરે છરે. તરેઓ કલાનરે 
ખાતર કલાની હિરાયત કરરે  છરે.

જીિનનાં રૂલયોનું વિશોધન કરનાર અદભુત શબદસાધન રૂપરે સાહિતયનરે 
જોનાર નરે પરખનાર એક બીજો િગ્મ છરે. સાહિતયની વિચારણારાં તરે જીિનનરે પ્રધાન 
પદ આપરે છરે. જીિન-સરગ્ના વિશાળ ફલક પર તરેરની સૌનદય્મદૃવટિ ફરતી િોય 
છરે. એટલરે ધર્મ, સંસકૃવત અનરે સરાજસરેિાની જ રેર સાહિતય કરે કલા પણ જીિનના 
પોષણ-સંિધ્મન અથવે પ્રિતવે તરેરાં જ તરેનું સાથ્મકય છરે એર તરેઓ કિરે છરે.

કાકાસાિરેબ કાલરેલકર આિા જીિનપ્રરેરી અનરે જીિનધરશી કિી શકાય તરેિા 
સાહિતયકાર િતા. જીિનદરેિતાના પરર ઉપાસક તરીકરે તરેઓ પોતાનરે ઓળખાિરે 
છરે. વશક્ક, પત્કાર અનરે પ્રિાસીની િરેવસયતથી જીિનનો સરૃદ્ધ અનરે િૈવિયપૂણ્મ 
અનુભિ લીધા પછી તરેઓ ગાંધીજીના સાવન્નયરાં વસથર થયા િતા. તરે સરય 
દરવરધયાન આશ્રશાળા અનરે વિદ્ાપીઠના રિાવિદ્ાલયરાં અધયાપન ઉપરાંત 
‘નિજીિન’ પત્નું સંચાલન, ‘જોડણીકોશ’, રાટિ ્રભાષાપ્રચાર િગરેરરે  કારો તરેરણરે 
ઊલટભરેર કરરેલાં. 193૦રાં તરેઓ ગાંધીજી સાથરે જ રેલરાં િતા. દાંડીકૂચ િખતરે 
વિદ્ાપીઠ લગભગ યુદ્ધવશવબર બની ગયરેલી. તરે પ્રસંગરે કાકાસાિરેબરે સિતંત્તાની 
દરેિીનરે ઉદ્ રેશીનરે કહ્ું િતું કરે ‘િરે દરેવિ સિતંત્તરે ! સંસકૃવત, સાહિતય, ઐશ્વય્મ એ બધું 
તારા વિના કૂચા જ રેિું છરે. વનરા્મલયની જ રેર ફેંકી દરેિા જ રેિું છરે.’ વશક્ણ, સાહિતય અનરે 
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કળાની સરજના પાયારાં તરેરની આ રાટિ ્રભવકતની ભાિના િતી.

કાકાસાિરેબની રાતૃભાષા રરાઠી િતી. પરંતુ ગુજરાતી ભાષા ઉપર તરેરનો 
કાબૂ એિો અસાધારણ અનરે ચાળીશથી િધુ ગ્ંથો લખીનરે ગુજરાતી ભાષાનું તરેરણરે 
એટલું વિપુલ ખરેડાણ કરરેલું છરે કરે ગાંધીજીએ તરેરનરે આપરેલું ‘સિાઈ ગુજરાતી’નું 
વબરુદ સાથ્મ થયું છરે. તરેરણરે અનરેક સાહિતયપ્રકારો ખરેડ્ા છરે. પરંતુ તરેરનું સજ ્મક 
તરીકરેનું ખરંુ સતિ લવલત વનબંધો અનરે પ્રિાસિણ્મનોરાં પ્રતીત થાય છરે. ધર્મ, 
સંસકૃવત, ઇવતિાસ, સાહિતય, કળા, પ્રકૃવત, પિયો, જ રેલજીિન, રૃતયુ એર અનરેક 
વિષયો પર ઉતકટ વચનતન અનરે પ્રાસાહદક શૈલીિાળા વનબંધો તરેરણરે આપયા છરે.

તરેરની પિરેલાં કલાપી અનરે બીજા લરેખકોએ પ્રિાસગ્ંથો આપયા છરે. પરંતુ 
સૌનદય્મદશ્મન અનરે સંસકારોદબોધનની દૃવટિએ પ્રિાસિણ્મન કરિાની શરૂઆત કા-
કાસાિરેબરે કરી એર કિી શકાય. તરેરણરે 22૦૦ રાઈલની પગપાળા રુસાફરી 
કરી િતી. તરે પરથી લખરેલો ‘હિરાલયનો પ્રિાસ’ ગુજરાતી પ્રિાસસાહિતયરાં 
સિરેજ રે પ્રથર સથાન રરેળિી લરે છરે. તરેના પાનરે પાનરે કાકાસાિરેબનો હિરાલય રાટરેનો 
અનરે આય્મસંસકૃવત રાટરેનો પ્રરેર જોિા રળરે છરે. તરેની વનખાલસ કબૂલાત કરતાં 
તરેઓ ‘હિરાલયનો પ્રિાસ’ રાં કિરે છરે કરે ‘િજુ કોઈ હિરાલયની િાત કાઢરે એટલરે 
સાસરારાં રિરેતી િિુ વપયરેરની િાત સાંભળીનરે જ રેટલી રાજી થાય તરેટલો આનંદ 
થયા િગર રિરેતો નથી. છોકરી વપયરેરથી દૂર પડી એટલરે એ સતત વપયરેરનરે જ 
ઝંખયા કરરે  છરે... જ રે િસતુની ઉપર પ્રરેર બંધાયો તરેનો પ્રરેરરહિત વિચાર થઈ શકરે જ 
નહિ.’ હિરાલયની સુંદરતા અનરે ભવયતાની સાથરે તરેઓ તરેનો સાંસકૃવતક રહિરા 
ગાતાં થાકતા જ નથી. તરેરાં તરેરની ધર્મ-ઇવતિાસ-પુરાણ-ભૂગોળ વિશરેની અવભજ્ઞતા 
પ્રવતવબવમબત થાય છરે. પ્રિાસ કરિા પાછળ તરેરની ભાિના પ્રકૃવત અનરે સંસકૃવત-
નો િૈભિ પ્રતયક્ પારિાની િતી. આથી યાત્ાસથાનની કરેિળ ભૌવતક રાહિતી 
આપિાનરે બદલરે તરેની પાછળ રિરેલ ઇવતિાસ, સંસકારભાિના અનરે તરેનરે અંગરે પ્રિ-
ત્મતી સારાવજક રાનયતાઓ તથા રૂહઢઓ, અનરે સૌથી વિશરેષ તો, એની વનસગ્મદતિ 
સુંદરતાનું રસભયુું િણ્મન અનરે વચનતન તરેરના પ્રિાસગ્ંથોરાં ધયાન ખેંચરે છરે. એ રીતરે 
પ્રિાસિણ્મનોરાં લરેખકનું કવિ, તતિજ્ઞ, સરાજસુધારક, સંસકૃવતવચનતક, િાસયકાર 
અનરે રાનિતાપ્રરેરી દરેશભકત તરીકરેનું વયવકતતિ પ્રગટ થાય છરે.

એિું જ ‘લોકરાતા’ તરીકરે તરેરણરે ઓળખાિરેલી નદીઓનાં વચત્ોરાં જોિા રળરે 
છરે. જીિન શબદનો વયાપક અથ્મ કરીનરે નદી, સરોિર અનરે સાગરનો સરાિરેશ કરતાં 
જળાશયોનો પહરચય તરેરણરે જીિનલીલા’રાં આપયો છરે; તરેઓ કિરે છરે, ‘નદીઓનરે 
પણ િૈયું િોય છરે.; એરનરે િાતસલય િોય છરે; ચાહરત્રય િોય છરે અનરે ઉનરાદ તથા 
પશ્ાતિાપ િોય છરે.’ ગંગા અનરે યરુનાનો સંગર બરે બિરેનોના વચરવિયોગ પછીના 
વરલન રૂપરે, અનરે સૂયયોદય િખતનું આકાશ અનરે સરુદ્રનું દૃશય બરે સરોિહડયા 
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યુિાનો િચચરેના વિનોદ રૂપરે તરેરનરે દરેખાય છરે. કરેટલાંક િૃક્ો તરેરનરે રૌની-ધયાની, 
કરેટલાંક વિયોગી-વિરિી નરે કરેટલાંક ઉતકટ પ્રરેરી જ રેિાં દરેખાય છરે.

‘ઓતરાતી દીિાલો’રાં તરેરણરે પ્રકૃવતના પ્રાણીઅંગ જોડરે તાદાતમય સાધીનરે 
જ રેલવનિાસ દરવરધયાન જીિનના આનંદનો રસઝરો િિરેતો રાખિાનો સફળ પ્રયાસ 
કરરેલો છરે. એ રીતરે કાકાસાિરેબનો પ્રરેરભાિ પ્રકૃવતસરસત પર રરેલાય છરે.

અંધારી રાતરે પ્રગટ થતા આકાશના િૈભિનરે તરેરના જ રેટલી સિજતા નરે રુ-
કતતાથી ભાગયરે જ કોઈ લરેખકરે શબદસથ કયયો િશરે. તારાઓનરે તરેઓ ‘દરેિોનું કાવય’ 
કિરે છરે, જ રેના દશ્મનથી તરેરની કલપના ખીલરે છરે, વિષાદ ખંખરેરાઈ જાય છરે અનરે 
પરરાનંદનો અનુભિ થાય છરે. ‘જીિનનો આનંદ’રાં કિરે છરે તરેર ‘અપસરાઓનું 
લાિણય મલાન થતું નથી તરેર તારાઓની તાજગી િાસી થતી નથી.’ તરેરની કલર 
તારાઓના કાવયની સાથરે અંધારી રાત, રધયાિન અનરે કાદિના કાવયનો પણ 
આસિાદ કરાિરે છરે.

 આ વનબંધોનરે સૌનદય્મદશશી કવિ અનરે ઉતસાિી વશક્કના વયવકતતિનો 
એકસાથરે લાભ રળ્ો છરે તરે તરેરણરે કરેટલરેક સથળરે પ્રકૃવતનરે ઉપદરેશનું રાધયર બનાિી 
છરે તરે પરથી સરજાય છરે. દા. ત. ‘જીિનલીલા’રાં સૂયા્મસત જોિા તલસતા લરેખકનરે 
િાદળાં ઠપકો આપરે છરે કરે ‘કોઈનો અસત જોિા િલખાતું િશરે ? ખરંુ જોતાં સૂય્મનો 
અસત થતો જ નથી. તરારા પૂરતો પ્રકાશનો અંત થાય છરે. એનરે રાટરે સૂરજનરે જોિા 
કરતાં ઉદય કરે અસત બંનરે પ્રસંગરે જ રે એકરૂપતા ધારણ કરરે  છરે તરેનો રંગ જ કરેર 
ના જોઈ લો !’

પ્રકૃવત અનરે સંસકૃવત કાકાસાિરેબના ઉપાસય જીિનદરેિતાનાં બરે રુખય સિરૂપ 
છરે. પ્રકૃવત ઉપર તરેરણરે અઢળક પ્રરેર ઢોળ્ો છરે તો આય્મ સંસકૃવતના પડરેપડનરે 
ઉખરેળતાં જઈ તરેનો રહિરા ગાતાં તરેઓ થાકયા નથી. ‘જીિનસંસકૃવત’ની પ્રસતા-
િનારાં તરેઓ કિરે છરે, ‘જીિનનરે શુદ્ધ અનરે સરૃદ્ધ, સરથ્મ અનરે સફળ બનાિિાના 
પ્રયતનનરે અંતરે જ રે જીિનપદ્ધવત અનરે જીિનવિસતાર કરેળિાય છરે તરે આપણી સંસકૃવત 
છરે... આપણા દરેશરાં પૂિ્મ અનરે પવશ્ર તરફથી અનરેક ધરયોના સ્રોતો ભળી ગયા 
છરે અનરે એરાંથી એક વિવિધ રંગરે રંગરેલું છતાં એ એકતા તરફ દોડતું સાિ્મભૌર 
િાતાિરણ અનુભિાય છરે. એનરે ભારતીય સંસકૃવત નાર આપિું િધારરે  ઉવચત થશરે.’ 
ધર્મ-સંપ્રદાય અનરે સંસકૃવતનો ભરેદ સરજાિતાં તરેઓ કિરે છરે, ‘સંપ્રદાયો અનરે ધરયો 
વિભાજનનું કાય્મ કરરે  છરે. સંસકૃવત એકતાનું તતિ જાળિી રાખરે છરે.’ કલાકૃવતઓ 
અનરે રીતહરિાજોરાં પ્રગટ થતું આય્મસંસકૃવતનું ગૌરિ તરેઓ તારિી બતાિરે છરે અનરે 
પાશિી િૃવતિ પર વિજય રરેળિનાર િૈરાગય અનરે પ્રશરની પ્રસન્નતાનો રહિરા 
કરરે  છરે. િત્મરાન જીિનના રિાપ્રશ્નોનો ઉકરેલ પણ આય્મસંસકૃવતરાં જ છરે એર 
તરેરનું રાનિું છરે. આય્મસંસકૃવત રાટરેનો તરેરનો પ્રરેર રિીનદ્રનાથ; વિિરેકાનંદ, ભવગની 
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વનિરેહદતા અનરે આનંદ કુરારસિારીના સંસકારથી પુટિ થયો િતો.

કાકાસાિરેબની કલાદૃવટિ ગાંધીિાદથી રંગાયરેલી છરે. ગાંધીજીની રાફક તરેઓ 
પણ કલાનરે જીિનની દાસી ગણરે છરે. કલા કવિથી વિરુખ કરે વિરોધી ન િોિી જોઈએ. 
તરે ધર્મનું સથાન કોઈ કાળરે ન લઈ શકરે તરેર તરે ધર્મવિરોધી પણ ન િોિી જોઈએ 
એર તરેરનું કિરેિું છરે, જ રે આધુવનકોનરે ભાગયરે જ સિીકાય્મ બનરે. એ રીતરે જીિન અનરે 
કલાના સંબંધ પરતિરે આ રૂલયવનષ્ઠ જીિનાચાય્મના વિચારો શુદ્ધ કલા કરે સાહિતય-
ના તતિની દૃવટિએ ભવિષ્યરાં કદાચ ન ટકરે એિું બનરે. પરંતુ લવલત વનબંધો અનરે 
પ્રિાસપુસતકો કલાકાર કાલરેલકરના શ્રેષ્ઠ પ્રદાન રૂપરે પરેઢીઓ સુધી અિશય યાદ 
રિરેશરે.

(‘અવભજ્ઞાન’રાંથી)

²
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ગાંધીજીએ અસિકારનું આનદોલન શરૂ કયુું તરે પછી તરત જ, 1921ના 
સપટરેમબરરાં, પચીસ િષ્મના જુિાન ઝિરેરચંદ રરેઘાણી િતનનો સાદ સાંભળીનરે, 
ઍલયુવરવનયરના કારખાનાની સારી આરદાનીિાળી રૅનરેજરી છોડીનરે કલકતિાથી 
સૌરાટિ ્રરાં દોડ્ા આિરે છરે. સિાતંત્રયયુદ્ધની પશ્ાદભૂવર પર રરેઘાણીનો સાહિતયપ્ર-
િરેશ એક ઉતિર સંજોગ િતો.

નર્મદ અનરે દલપત તરેરના જરાનાના લોકવપ્રય કવિઓ િતા. કલાપી અનરે 
નિાનાલાલનરે પણ સારી લોકવપ્રયતા સાંપડી િતી. પરંતુ લોકોનરે તરેરની જ પરંપરા-
પ્રાપ્ત િલકરાં જૂનાં લોકગીતો અનરે નિાં દરેશભવકતનાં કાવયો પોતાના રીઠા અનરે 
રણકતા બુલંદ અિાજ રે ગાઈ સંભળાિીનરે ઘરેલા કરી રૂકનાર એક અનરે અવદ્તીય 
કવિ તો રરેઘાણી જ થઈ ગયા. નર્મદ પોતાનરે ‘િિરેરજિન’ની સારરે લડતા ‘સુધારા-
હદતય’ની સરેનાના ‘કડખરેદ’ તરીકરે ગણાિરે છરે. દલપતરાર સભારંજની શૈલીરાં ધીરરે 
ધીરરે સુધારાનો સાર સંભળાિતા. પરંતુ એ બંનરેનું ક્રેત્ રયા્મહદત િતું. અિા્મચીન 
યુગના સરગ્ પટ પર એક રરેઘાણી જ એિા કવિ થઈ ગયા જ રેરણરે ‘યુગકવિ’ અનરે 
‘રાટિ ્રીય શાયર’ જ રેિાં વબરુદો કરાિી આપરે તરેિા, જનતાના કવિ તરીકરે ઉતિર 
કત્મવય બજાવયું િતું.

રરેઘાણીની કવિતા નિાનાલાલ-બોટાદકરની પરેઢીનરે સુનદરમ્-ઉરાશંકરની પરેઢી 
સાથરે જોડી આપરે છરે. ગરેયતા, રિરાધુય્મ અનરે લોકભોગયતારાં નિાનાલાલ રરેઘાણીના 
સરથ્મ પુરોગારી િતા. લોકગીતોના ઢાળ અનરે લોકજીિનના તળપદા ભાિોનો 
સફળ વિવનયોગ રરેઘાણી પિરેલાં નિાનાલાલરાં જોિા રળરે છરે. રરેઘાણીના કરતાં 
ઘણા ઊંચા બરનાં પ્રરેર, ભવકત અનરે શૌય્મનાં ગીતો નિાનાલાલરે આપયાં છરે. પરંતુ 
નિાનાલાલની એ પ્રકારની કવિતા ઘણંખરંુ રધયયુગીન િાતાિરણરાં રાચરે છરે, તયારરે  
રરેઘાણી તરેનરે ગાંધીયુગના નૂતન િાતાિરણનો રંગ ચડાિરે છરે તરે એરની વિવશટિતા 
છરે. નિા યુગસંદભ્મરાં રરેઘાણીએ લોકજીિન અનરે લોકસંસકૃવત સાથરે કવિતાનરે જોડી 
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આપીનરે પંહડતયુગના ભારરેખર અનરે બંવધયાર િાતાિરણરાંથી ગુજરાતી કવિતાનરે 
રુકત કરિાનો  પ્રયતન કયયો. સુનદરમ્-ઉરાશંકરની કવિતાનાં રંગળ ચોઘહડયાં 
િાગી રહ્ાં િતાં. તયારરે  બળિંતરાય ઠાકોરના ‘ભણકાર’નરે સારરે છરેડરે રરેઘાણીનો 
‘વસનધુડો’ ગરજતો િતો.

ગાંધીજી આવયા તયાં સુધી ગુજરાતરાં રાસ-ગરબા અનરે ભજનરંડળીઓરાં 
જૂની-નિી રચનાઓ ગિાતી. પણ કવિઓ પોતાની કૃવતઓ ગાય તરેિાં સંરરેલનો 
ભાગયરે જ યોજાતાં. આઝાદીના જગંરાં નિી પરેઢીના કવિઓ પણ જોડાયરેલા, તરેરણરે 
લોકોનરે જુસસો ચડરે તરેિાં ગીતો ગિરાિિા રાંડ્ાં. તરેરાં રરેઘાણીનું સથાન સિયોપરી 
િતું. રુશાયરા નરે રિરેહફલોની પ્રથા લોકવપ્રય બની. તરેરાં રરેઘાણી અનરે તરેરની કવિતા 
કરેટલરેક અંશરે વનવરતિરૂપ બનયાં િતાં.

‘િરેણીનાં ફૂલ’, ‘હકલ્લોલ’, ‘વસનધુડો’, ‘યુગિંદના’, ‘એકતારો’, ‘બાપુનાં 
પારણાં’, અનરે ‘રિીનદ્રિીણા’ એ તરેરના કાવયગ્ંથો છરે તરેરાં છરેલ્લો રિીનદ્રનાથનાં 
કાવયોના અનુિાદરૂપ સંગ્િ છરે. તરેરણરે સંપાહદત કરરેલાં લોકગીતોના સંગ્િોરાં 
‘રહઢયાળી રાત’ના ચાર ભાગ, ‘ચૂંદડી’ના બરે ભાગ, ‘િાલરડાં’, ૠતુગીતો, ‘સોરઠી 
સંતિાણી’ અનરે ‘સોરહઠયા દૂિા’નો સરાિરેશ થાય છરે.

લોકગીતોની પ્રસતાિનારાં તરેરણરે ગીતોના રૂળ સ્રોત અનરે તરેની વિવશટિતા-
ઓનું, પ્રકારાનુસાર િગશીકરણ સહિત, વિિરેચન કરરેલું છરે. ‘સોરઠી સંતિાણી’નાં 
ભજનોરાં અનરેક સથળરે ઊંડા ઊતરીનરે તરેના રર્મ સફુટ કયા્મ છરે. તરેરાં રિરેલી લોકિા-
ણીનરે યથાતથ જાળિીનરે તરેનાં પાઠાંતરો પણ તરેરણરે નોંધયાં છરે. એક ગણતરી રુજબ 
લુપ્ત થતા જતા લોકસાહિતયરાંથી રરેઘાણીએ 77૦ જ રેટલાં લોકગીતો બચાિી 
લીધાં િતાં.

વજદંગીભર લોકસાહિતયરાં રચયાપચયા રિરેનાર કવિની કવિતા પર લોકગી-
તના સંસકાર ચડરે તરે સિાભાવિક છરે, જૂના કલરેિરરાં નિા યુગના ભાિો ગૂંથીનરે લોકો 
સરક્ રૂકિા સુધી તરેરની કાવયસજ ્મનપ્રિૃવતિ વિસતરરેલી િતી. 193૦રાં સતયાગ્િના 
હદિસો દરમયાન બિાર પડરેલા તરેરના નાનકડા કાવયપુસતક ‘વસનધુડો’એ જનતાનરે 
દરેશભવકતનો એિો પાનો ચડાવયો કરે તરે િખતની પરદરેશી સરકારનરે તરે પુસતક જપ્ત 
કરિું પડ્ું િતું. પોતાના બુલંદ શૌયયોતિરેજક કંઠથી અનરે કાવયોથી ચોતરફ અહિંસક 
યુયુતસાની આગ ફરેલાિતા રરેઘાણીનરે જૂઠો આરોપ રૂકીનરે પકડિારાં આવયા અનરે 
રોટી રરેદની િચચરે ધંધુકાની અદાલતરાં તરેરનરે બરે િષ્મની સજા ફરરાિિારાં આિી 
તયારરે  તરેરણરે પોતાના વનભશીક વનિરેદનની સાથરે આઇહરશ િીર કવિ રરેકસિીનીની 
‘છરેલ્લી પ્રાથ્મના’ એિી દદ્મભરી આજ ્મિિાણીરાં ગાઈ િતી કરે તરેરાંના

‘િજારો િષ્મની જૂની અરારી િરેદનાઓ

કલરેજાં ચીતરી કંપાિતી અર ભયકથાઓ
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રરરેલાનાં રુવધર નરે જીિતાનાં આંસુડાંઓ

સરપ્મણ એ સિુ તારરે  કદર, પયારા પ્રભુજી ઓ !’

- એ ઉદગારોએ નયાયાધીશની આંખનરે પણ આંસુથી છલકાિી દીધી િતી.

1931રાં ગાંધીજી ગોળરરેજી પહરષદરાં જિા તૈયાર થયા તરે િખતરે જનતાનું 
રુખ બનીનરે તરેરણરે ગાંધીજીનરે વિનંતી કરતાં ગાયું િતું કરે

‘છરેલ્લરે કટોરો ઝરેરનો આ પી જજો, બાપુ !

સાગર પીનારા ! અંજવલ નિ ઢોળશો, બાપુ !’

વિલાયત જતા બાપુનરે પ્રજાની શુભરેચછા પાઠિતાં એ જ કાવયરાં કવિ કિરે છરે કરે-

‘ઘનઘોર િનની િાટનરે અજિાળતો, બાપુ !

વિકરાળ કરેસહરયાળનરે પંપાળતો, બાપુ !

ચાલયો જજ રે, તુજ ભોવરયો ભગિાન છરે, બાપુ !

છરેલ્લો કટોરો ઝરેરનો પી આિજ રે, બાપુ !’

આ ‘છરેલ્લો કટોરો’ કાવય િાંચીનરે ગાંધીજીએ કહ્ું િતું કરે ‘રારી વસથવતનું 
આરાં જ રે િણ્મન થયું છરે તરે તદ્ન સાચું છરે.’ ‘બાપુની સાથરે રિરેિાનો લિાિો જ રેનરે 
નથી રળ્ો, પણ જ રેની અદભુત કલપનાશવકત બાપુનરે રોરરેરોર ઓળખી ગઈ છરે, 
એિા કવિએ એરાં બાપુનું શાશ્વત વચત્ આલરેખયું છરે’ - એર કિીનરે રિાદરેિભાઈએ 
કવિ અનરે તરેરના કાવયની પ્રશંસા કરી િતી. જનતાએ એ કાવય કવિરુખરે સાંભળીનરે 
તરેનરે ઉરળકાભરેર ‘રાટિ ્રીય શાયર’નું વબરુદ આપયું. સિાતંત્રયયુદ્ધ િખતરે ‘વશિાજીનું 
િાલરડુ’ં, ‘તલિારનો િારસદાર’, ‘કોઈનો લાડકિાયો’, ‘સૂના સરદરની પાળરે’ 
જ રેિાં એક એકથી ચહડયાતાં કથાગીતો રચીનરે અનરે પ્રજા સરક્ ગાઈનરે રરેઘાણીએ 
‘રાવટિ ્રય શાયર’નું વબરુદ સાથ્મ કરી બતાવયું િતું.

આઝાદીનો આ આશક કવિ ગુલારીની િરેદનાનરે િૈયાસોંસરી ઊતરી જાય તરેિી 
આતિ્મિાણીરાં રજૂ કરરે  છરે. કદાચ આજની પરેઢીનરે ગુલારીની િરેદનાનો ખયાલ નિીં 
આિરે. ગોળરરેજીરાંથી પાછા આિતાં ગાંધીજીની િરેદના િણ્મિતાં રરેઘાણી કિરે છરે :

‘જ્િાળારુખી એનરે કાળજ રે રરે ,

એની આંખરાં અરૃતધાર એિો કોઈ રાનિી આિરે :

ભરેળાં કાળ-નોતરાં લાિરે.

રાડી તારો બરેટડો આિરે આશાિીન એકલો આિરે’

‘સિતંત્તાની રીઠાશ’ કાવયરાં એ કિરે છરે :

‘તારા નારરાં ઓ સિતંત્તા !
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રીઠી આ શી િતસલતા ભરી !

રુરદાં રસાણરેથી જાગતાં,

એિી શબદરાં શી સુધા ભરી !

પૂછી જોજો કોઈ ગુલારનરે

ઊઠ્ો કરેિો ઓઘ એનરે રનરે

રળી રુવકત રંગલ જ રે હદનરે :

એનરે કાનરે શબદ પડ્ો ‘તું સિાધીન’ !

શી ઓ િો સુખની ઘડી !

એની આંખ લાલરલાલ :

છાતીરાં છોળો છલકાઈ પડી !’

જાણરે રરેઘાણીનો જ સીનો જોઈ લયો !’

એરણરે  એક ભજનરાં ગાયું છરે કરે ‘ઊંડી રરે  નીં’દરંુરાં અરરે સાંભળ્ું રરે  ધરતી 
રાગરે છરે ભોગ !’ એ ભોગ રાટરે તરે યુિાનીનરે પાનો ચડાિરે છરે નરે કૂચગીત ગિડાિરે છરે.

‘આગરે કદર ! આગરે કલર ! આગરે કદર !

યારો ! ફનાના પંથ પર આગરે કદર !’

*  *  *
‘જ્િાલારુખીના શૃંગ ઉપર જીિિા

તેં આદરી પયારી સફર, ઓ નૌજિાં !

રાતા તણરે રુવકતકદંબરે ઝૂલિા :

આગરે કદર ! આગરે કલર ! આગરે કદર !’

‘તરુણોનું રનોરાજ્ય’ પ્રગટ કરતાં એ ચારણી કંુડવળયાના ઢાળરાં ગાય છરે :

‘ઘટરાં ઘોડા થનગનરે આતર િીંઝરે પાંખ

અણદીઠરેલી ભોર પર યૌિન રાંડરે આંખ

લોપિી સરી, અણદીઠનરે દરેખિું,

તાગિો અતલ દહરયાિ - તવળયરે જિું;

ઘૂરિા હદવગદગંતો, શૂળી પર સૂિું,

આજ યૌિન ચિરે એિ વિધ જીિિું’

રાતૃભૂવરનરે ખાતર ફાંસીનરે રાંચડરે ચડનાર િીર ભગતવસંિનરે એ વબરદાિરે છરે કરે -

‘િીર રારા ! પંચ રરે  વસંધુનરે સરશાન,
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રોપાણાં ત્ણ રૂખડાં િો...જી.

િીર ! એની ડાવળયું અડી આસરાન :

રુગવતનાં ઝરરે  ફૂલડાં િો...જી’

*  *  *
‘િીર એ તો ફાંસી રરે  નહિ, ફૂલરાળ :

પરે’રીનરે પળ્ો પોંખણરે િો... જી,

િીરા ! તારંુ િદન િસરે ઉજિાળ,

સિાધીનતાનરે તોરણરે િો... જી,’

આર, દરેશભવકતનો ભાિ રરેઘાણીની કવિતારાં ખૂબ ઘૂંટાયો છરે. સાથરે પી-
હડતદશ્મનનાં કાવયો પણ એટલું જ ધયાન ખેંચરે છરે. પીહડતોની િરેદના કવિની કલ-
રરાંથી અંગાર બનીનરે ઝરરે  છરે. ફાગણનું િણ્મન કરતાં જ કવિની દૃવટિ ‘ફરરેલી’ 
છરે. એરનરે ‘રલયાવનલની ફોરર’ િગરેરરે  કવિઓનાં િચન જૂઠાં લાગરે છરે. તયાં નથી 
િસંત કરે નથી કોયલ ; આ તો દુકાળનો ઓછાયો આપતો ‘રિાનલ ફાગણ’ છરે. 
િૈશાખી દાિાનલનરે આ ભનિાશ કવિ ‘હદલ હદલ વિશરે વિષની િરેલડીઓ િાિિા’ 
અનરે ‘ચોગર િુતાશ પ્રગટાિિા’ અનુરોધ કરરે  છરે. એના સિરરાં પડકાર છરે. તરે 
આખા જગતના ક્ુધાત્મ િગ્મનરે જાગીનરે ધર્મ-સરાજ-સિ્મનરે લૂંટીનરે ભસરીભૂત કરિા 
ઉતિરેજ રે છરે. સામયિાદની આંધીરાંથી ઊઠતો નિયુગના કવિનો આ અિાજ છરે. 
પણ વિસજ ્મનની સાથરે નિલસજ ્મનનો સંદરેશ પણ તરેરાં છરે. ‘ઘણ રરે  બોલરે નરે એરણ 
સાંભળરે’ કરે તોપ નરે તલિાર તો બિુ ઘડી, િિરે યુદ્ધનો સરંજાર તૈયાર કરિાનું 
તજી દઈનરે િળ, દાતરડી, સઇરોચીના સંચા અનરે દૂધનાં પાિળાં ઘડિાનો સરય 
આિી લાગયો છરે એર સરજાિરે છરે. ઘણ નરે એરણનું રૂપક કરેિું બળિાન છરે ! પછી 
આિનાર ‘એકતારો’ સંગ્િરાં અંવતર રંગલ તતિ ભણી ઢળીનરે િંસલાનરે નિાં 
કલરેિર ધરિાની િાત કરરે  છરે. સિાતંત્રય, લોકક્ાવનત અનરે રાનિતાની સાથરે નિસજ ્મ-
નનો સંદરેશો કવિએ આર લોકજીિનરાંથી ઉપાડરેલાં પ્રતીક દ્ારા આપયો છરે.

‘યુગિંદના’ એ રીતરે યુગબળોનરે ઝીલરે છરે. તરેરાં થોડાંક પણ સુંદર દામપતયપ્રરેરનાં 
આતરલક્ી કાવયો પણ છરે. ‘િરેણીનાં ફૂલ’ અનરે ‘હકલ્લોલ’રાં તરેરણરે અનુક્રરે હકશોરો 
નરે બાળકો રાટરેનાં કાવયો આપરેલાં છરે. બાળકલપનાનરે સતરેજ કરરે  તરેિાં પ્રવતરૂપો તરેઓ 
બાળકાવયોરાં યોજ રે છરે. દા.ત. ‘દહરયો’ કાવયરાં કિરે છરે :

‘ઝલકરે ઝલકરે રરે  જળરાછલી

છલકરે જાણરે િીરા રારાની આંખ રરે  

રધરાતરે રાતા રોતા િીરાની દોરી તાણતી !’
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‘પારરેિાં લયો’, ‘ગલૂહડયાં’, ‘દાદાજીના દરેશરાં’ િગરેરરે  બાળકોનાં વપ્રય ગીતો છરે. 
સૌના વશરરોર શી રચના ‘ચારણકનયા’ છરે. તરેરાં કવિએ 13 િરસની ચારણકનયા 
તરેની િાછડી પર તરાપ રારતા વસંિનરે લાકડી રારીનરે કરેિો ભગાડરે છરે તરેનું વચત્ 
એ દૃશય પ્રતયક્ જોતાં જોતાં સથળ પર જ ભાિઝંકૃત નાટ્યાતરક િાણીરાં આલરેખયું 
િતું. રરેઘાણી રુખયતિરે અનુસજ ્મન કરતા કવિ છરે. તરેરની કરેટલીક બિુ િખણાયરેલી 
રચનાઓ અંગ્રેજી પરથી લીધરેલી છરે. એ િખતની રોયલ રીડરરાંની ‘સરબડી’ઝ 
ડાવલુંગ’ કવિતા પરથી ‘કોઈનો લાડકિાયો’, ‘વબનજન ઑન ધ હ્ાઇન’ પરથી 
‘સૂના સરદરની પાળરે’ અનરે િરીનદ્ર ચટ્ટોપાધયાયના ‘રાસક’ કાવય પરથી ‘કવિ તનરે 
કરેર ગરરે ?’ રચાયરેલ. આ પ્રકારની રચનાઓરાં ‘કોઈનો લાડકિાયો’ શ્રેષ્ઠ છરે. 
તરેઓ રૂળના ભાિ કરે ઘટનાના િાદ્મનરે પકડીનરે તરેરાંથી પોતાનાં રસતી નરે વરજાજનરે 
અનુરૂપ નિું જ સજ ્મન કરરે  છરે. રિીનદ્રનાથની રચનાઓનો અનુિાદ તરેરણરે ‘રિીનદ્ર-
િીણા’રાં આપરેલ છરે. તરેરાં ‘સોનાનાિડી’ અનરે ‘ઝાકળનું વબનદુ’ શ્રેષ્ઠ છરે. અિીં રૂળ 
બંગાળીના લય અનરે ઢાળનરે તજીનરે લોકગીતના અનરે લોકભાષાના ઢાળરાં રરેઘાણી 
ટાગોરનાં કાવયોનરે ઉતારરે  છરે. એટલરે તરે અનુિાદનરે બદલરે રરેઘાણીની લાક્વણકતાઓ 
ધારણ કરતાં અનુસજ ્મનો બનરે છરે.

રાનિહૃદયની ભવય કોરળ, રુદ્ર અનરે કરુણ, કુવતસત અનરે સુંદર ભાિોનરે 
ઉતકટ સંિરેદન રૂપરે વચરસથાયી કરનારંુ કંસુબીના રંગનું તળપદું રૂપક તરેરની પાસરેથી 
રળરે છરે તરે તરેરની કવિતાનું પણ પ્રતીક બની રિરે છરે. આ લોકકવિ આજ રે આપણનરે 
સૌનરે પ્રરેરપૂિ્મક ઇજન આપી રહ્ા છરે કરે - 

‘ઘોળી ઘોળી પયાલા ભહરયા ; રંગીલાં િો !’

(‘શબદ અનરે સંસકૃવત’રાંથી)

²
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આજરે 27રી રાચ્મ. વિશ્વરંગભૂવરહદન. નાટ્યપિ્મનો આ હદિસ દુવનયાભરરાં 
ઊજિાય છરે. આ હદિસરે નાટ્યાચાય્મ ચનદ્રિદન રિરેતાનરે યાદ કરીએ તરે ઉવચત છરે. 
ચનદ્રિદન આંતરરાટિ ્રીય વથયરેટર સંસથા (ITI) સાથરે જોડાયરેલા િતા. તરેની કાય્મિા-
િક સવરવતરાં તરેરણરે જ 27 રાચ્મનરે વિશ્વરંગભૂવરહદન તરીકરે ઊજિિાની દરખાસત 
રૂકરેલી. તરેરની જનરશતાબદીની ઉજિણી વનવરતિરે યોજ રેલા આજના પહરસંિાદનો 
રંગલ આરંભ તરે હદિસરે થાય છરે તરે પણ સારો યોગાનુયોગ ગણાય.

આિા જ એક પ્રસંગરે બોલતાં રેં કિરેલું કરે ચનદ્રિદન ગુજરાતી સાહિતયનું સુખદ 
આશ્ય્મ છરે. સૂકાભટ રણરાં એકાએક રરેઘ ચડી આિરે નરે ધરતીનરે જળબંબાકાર કરી 
રૂકરે એર તરેરણરે ગુજરાતી સાહિતયરાં નાટકોની િરેલી િરસાિી. વિવિધ િસતુ, પાત્, 
સંિાદ નરે શૈલીિાળાં હકસરહકસરનો કસબ ધરાિતાં, સંખયાબંધ અવભનરેય નાટકો 
તરેરણરે આપણનરે આપયાં છરે. સારાવજક, પૌરાવણક, ઐવતિાવસક, અધ્મ-ઐવતિાવસક, 
ચહરત્ાતરક, વચંતનાતરક, પ્રિસન, ટ્રજૅ રેડી, કૉરરેડી, રરે હડયોરૂપક, ફીચર, અનુિાદ, 
રૂપાંતર, રૌવલક, ઉટપટાંગ, બનનતી, એકાંકી, વદ્અંકી, બિુઅંકી, ગદ્ાતરક, 
પદ્ાતરક, ગદ્પદ્ાતરક, સાક્રી, ગ્ારીણ એર ભાતભાતનાં રંગબરેરંગી નાટકો 
આપીનરે ગુજરાતી ભાષા, સાહિતય અનરે રંગભૂવરનરે તરેરણરે નયાલ કરી દીધાં છરે.

નાટ્યલરેખન, હદગદશ્મન, અવભનયન અનરે નાટ્યવશક્ણ પરતિરે આજની પરેઢી 
ચનદ્રિદનના ખભરે બરેઠલી છરે. સાંપ્રત રંગભૂવરના તરે વપતા છરે. નિી રંગભૂવરના 
આંદોલનના તરે આદ્ પ્રિત્મક િતા.

િીસરી સદીના નિ દાયકા પર તરેરનો આયુષ્યપટ પથરાયરેલો િતો. પૂરા 
સાત દાયકા (192૦-1991) તરેરણરે રંગભૂવરની સરેિા કરી. છરેલ્લા ચાર દાયકા 
તરેરણરે િડોદરારાં રિીનરે નાટ્યવશક્ણ અનરે સંશોધનનું કાર કયુું. આજની ગુજરાતી 
રંગભૂવરના પાયારાં ચનદ્રિદનનો આ પુરુષાથ્મ પડરેલો છરે.
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ચનદ્રિદન ઉતિરના અનુરાગી િતા. સુરુવચ, સુઘડતા, સુંદરતા, શ્રેષ્ઠતા-
(excellence)ના એ હિરાયતી િતા. ધોરણ ન સચિાય તયારરે  કોચિાય, ગુસસરે 
થાય, કોઈ િાર રનરાં સરસરરે, ઘણી િાર જાિરેરરાં વિરોધ કરરે . પણ કશું vulgar, 
િલકંુ, રાશી કરે અપરસનું ચલાિી લરે નિીં. લોકોનરે ગલગવલયાં કરરે  તરેિાં નાટકો 
બતાિિાની બજારુ િૃવતિ પ્રતયરે તરેરનરે ઘૃણા િતી. લોકોની રુવચનરે બગાડનાર રચના 
કરે પ્રયોગનરે એ ‘ઠૉઠુ’ં કિરેતા. નાટકની પસંદગીથી તરેના વનરા્મણ સુધીની તરાર 
કક્ાએ વશટિતા અનરે રવસકતાનું - કલાનું - ઊંચું ધોરણ સચિાય તરેિો તરે આગ્િ 
રાખતા. રંગભૂવર સરાજની સંસકાહરતાની પારાશીશી છરે એર તરે રાનતા. થોડા પણ 
ઉતિર કોટીના પ્રયોગો સરાજની સુરુવચ અનરે સંસકાહરતાનરે ઘડરે છરે એર તરે કિરેતા. 
રુંબઈ અનરે અરદાિાદરાં નિી ધંધાદારી નાટ્યરંડળીઓ કરેિળ ‘બૉકસ ઑહફસ’નરે 
ધયાનરાં રાખીનરે સફાઈદાર અનરે આકષ્મક પ્રયોગો કરરે  છરે. તરેથી નાટક કરે રંગભૂવરનું 
દળદર ફીટતું નથી. નાટક બીજી ભાષારાંથી ઉછીનું લીધરેલું િોય અનરે ભજિણી 
સથૂળ રંજનાતરક શૈલીની િોય. રંગભૂવરનો, નાટકનો ખરેલ પાડિાનું સથળ, એિો 
ઉપરછલ્લો અથ્મ કરીનરે એનરે ગુજરાતી રંગભૂવર તરીકરે ઓળખાિીશું તો ચનદ્રિદ-
નનો આતરા દુભાશરે નિીં ? સતત પ્રયોગશીલ રિીનરે ગુજરાતનો તળપદો િળોટ 
ધરાિતી ગુજરાતની રંગભૂવર ચનદ્રિદનનરે ઇટિ િતી. ગુજરાતની પ્રજાનરે પણ એ 
જ અભીટિ િોિી જોઈએ નરે ?

ચનદ્રિદન સિપનસરેિી િતા. પોતાની સંકલપનાના નટઘરની તરેરણરે સતત ટિરેલ 
નાખયા કરી. નાટક િૉલરાં ભજિાય તરેની સારરે તરેરનો વિરોધ િતો. ગુજરાત-
ના દરરેક રોટા શિરેરરાં નટઘર િોય તરે રાટરે તરેરણરે ઊિાપોિ કરરેલો. ચનદ્રિદ-
નનરે અવભરત નટઘર એટલરે બારરેરાસ તાલીર, અવભનયન, હદગદશ્મન, ભાિન, 
વિિરેચન, સંશોધન આહદ નાટકની ગવતવિવધ દશા્મિતી તરાર પ્રિૃવતિથી ધરધ-
રતું રિરેતું કલાકરેનદ્ર. દરરેક પ્રદરેશનરે આિું ઓછારાં ઓછુ ંએક રધયસથ કરેનદ્ર િોિું 
જોઈએ. ચનદ્રિદનરે િડોદરા યુવનિવસ્મટીરાંના નાટ્યવિભાગરાં આિું એક કરેનદ્ર ઊભું 
કરરેલું છરે. તરેરાંથી ગુજરાતનરે એ ક્રેત્ના ઉતિર કલાકારો, હદગદશ્મકો, રંગકસબીઓ 
રળ્ા છરે. ગુજરાતરાં એ રીતરે સનાતક અનરે સનાતકોતિર કક્ાના નાટ્યવશક્ણનો 
આરંભ કરિાનું શ્રેય ચનદ્રિદનનરે રળરે છરે.

િંુ રોડાસારાં િતો તરે િખતનો એક પ્રસંગ યાદ આિરે છરે. ત્ણ દાયકા 
પિરેલાંની િાત છરે. રોડાસારાં એક જૂની પરંપરાની વયિસાયી નાટક રંડળી 
આિરેલી. રંડળીનો સંચાલક એક હદિસ રનરે નાટક જોિાનું આરંત્ણ આપી ગયો. 
અધયાપકો સાથરે િંુ જોિા ગયો. થોડા હદિસ પછી ફરી સંદરેશો આવયો : ‘આજ રે 
અરારો ઉતિર ખરેલ છરે. રાલિપવત રુંજ. જરૂર આિો.’ રેં એનરે કિરેિરાવયું ‘તરનરે 
નાટક બતાિિાની િોંશ છરે તો તરનરે તરારાં નાટકોરાં જ રેટલાં ઉતિર દૃશયો લાગતાં 
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િોય તરે એકસાથરે બતાિી દો. રવિિારરે  બપોરરે  અરારરે  રાટરે જ એક શો રાખો’ એ 
કબૂલ થયા. અરનરે તરેરણરે િોંશરે િોંશરે ‘ચિચિનો રુરબબો’ તૈયાર કરી બતાવયો. 
પછી કલાકારોની કદર રૂપરે અરરે તરેરનરે કૉલરેજરાં બોલાિીનરે સનરાન કયુું અનરે 
નાનકડી રકર ભરેટ આપી. તરે િખતરે એ કલાકારોના આગરેિાન ડુગંર નાયકરે પ્રવત-
ભાિ આપતાં કિરેલું કરે ‘સાિરેબ, ખરંુ કિંુ ? વિદ્ા અનરે કલા બરે બિરેનો છરે તરે આજ રે 
છૂટી પડી ગઈ છરે. બરે બિરેનોનરે ભરેગી કરિાની જરૂર છરે. વિદ્ાનો િાથ પકડિાની 
જરૂર છરે અનરે કલાનો કાન પકડિાની જરૂર છરે.’ ચનદ્રિદનરે આ બિરેનો ભરેગી 
કરિાનું સતકૃતય કયુું છરે.

તરેના ફળસિરૂપરે સાંપ્રત રંગભૂવર રાટરે કુશળ કલાકારો અનરે કસબીઓની 
એકાવધક પરેઢી તૈયાર થઈ શકી છરે. રરે હડયો અનરે ટરેવલવિઝનનરે પણ તરેરાંથી કલાકારો 
રળરે છરે. આર છતાં, સરગ્ ગુજરાતની - ઉતિર ગુજરાત, રધય ગુજરાત, દવક્ણ 
ગુજરાત, સૌરાટિ ્ર અનરે કચછની - વિવિધ સાંસકૃવતક ભાતનું પ્રવતવનવધતિ કરતું, 
ચનદ્રિદનની સંકલપનાનું નટઘર એટલરે કરે નાટ્યકલાકરેનદ્ર સથપાિાનું િજુ બાકી છરે. 
તરેનરે રાટરે બીજા ચનદ્રિદનની રાિ જોિી પડશરે ? કદાચ તરે સાંપ્રત રંગભૂવરનું સાચું 
વપયર િશરે.

જ રે જરાનારાં ગુજરાતી નાટક રંગભૂવરથી દૂર પડી ગયું િતું અનરે રંગભૂવર 
પ્રરેક્કોની બદ્ધ રુવચનરે પંપાળિારાં પડી િતી તરે િખતરે ચંદ્રિદનરે નાટક અનરે રંગભૂ-
વરનરે પરસપર નજીક લાિી રૂકયાં. નાટકની ભજિણીરાં તરે નિી િિા લાવયા. કૃવત્ર 
અવભનય, સીનસીનરીની ઝાકઝરાળ અનરે વબનજરૂરી િાગાડબંર તથા નાચગાન-
રાં રાચતી જૂની રંગભૂવરની સારરે તરેરણરે કુદરતી િાિભાિ, િાસતવિક દૃશયો અનરે 
સાહિવતયક સુગંધિાળા નાટ્યપ્રયોગો કરી બતાિતી નિી રંગભૂવરની સથાપના કરી. 
જોતજોતારાં તરે એરનું જીિનકાય્મ - ‘વરશન’ બની રહ્ું.

આજ રે જ રે િાત સારાનય અનરે સિાભાવિક લાગરે છરે તરે એ જરાનારાં વનવષદ્ધ 
ગણાતી. ચનદ્રિદનરે ગુજરાતી વથયરેટરની પરંપરારાં રોટો સુધારો એ કયયો કરે 
કરેટલાંક taboosનરે તરેરણરે દરેશિટો અપાવયો. એ જરાનારાં સ્ત્રીપાત્ો પુરુષ ભજિતા. 
ચનદ્રિદનરે સ્ત્રીપાત્ો સ્ત્રીઓ જ ભજિરે એિી જોરદાર હિરાયત કરી. અનરે રોટો 
વિરોધ છતાં પોતરે ‘રૂગી સ્ત્રી’, ‘આગગાડી’, ‘કાકાની શશી’ જ રેિા આરંભના નાટ્ય-
પ્રયોગોરાં તરેનો અરલ કરી બતાવયો.

એ જરાનારાં નાટકના વયિસાય પ્રતયરે વશટિ સરાજનરે સૂગ િતી. નાટક ભજ-
િનારની રથરાિટી રરેલી િતી. તરે છાપ તરેરણરે સંસકારી યુિકયુિતીઓ પાસરે નાટક 
ભજિાિીનરે દૂર કરી. ચનદ્રિદનરે નાટકની પ્રિૃવતિનરે સાચી સંસકારપ્રિૃવતિ બનાિી. 
કૉલરેજોરાં અનરે સનરેિ-વરલનોરાં વશવક્ત િગ્મ સરક્ પોતાનાં અનરે રુનશીનાં નાટકો 
ભજિી-ભજિાિીનરે સંસકારી સરાજનરે તરે તરફ આકષ્યયો. એ રીતરે તરેરણરે નાટક, 
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રંગભૂવર અનરે કલાકારનરે સારાવજક પ્રવતષ્ઠા અપાિી.

ચનદ્રિદનનો ઉછરેર જૂના-નિાના સંઘષ્મની િચચરે થયો િતો. સારાવજક અનરે 
સાંસકૃવતક પહરબળોના સંઘટ્ટનો એ યુગ િતો. ચનદ્રિદનનો આતરા વિદ્રોિી િતો. 
રૂહઢભંગ એરના અંગત અનરે જાિરેર જીિનનું રુખય લક્ણ બનરેલું. તરેનાં સારાં 
અનરે રાઠાં પહરણાર તરેરના બિુરંગી જીિન પર દૃવટિપાત કરતાં દરેખાય છરે. રાઠુ ં
પહરણાર એ કરે તરે ગૃિસથાશ્રરાં ગોઠિાઈ શકયા નિીં. તરેરનાં િત્મન, વયિિાર 
અનરે િાતચીતરાં એક પ્રકારની રુકતતા િતી. આ રુકતતાનરે તરેરની પાસરે રૂહઢ-
ભંજક નાટકો લખાવયાં, વિવભન્ન વરજાજ ધરાિતાં પચરંગી પાત્ોનું સજ ્મન કરાવયું, 
રૂહઢચુસત સરાજનરે આઘાત આપરે તરેિાં દશયો રજૂ કરાવયાં અનરે વિવિધ પ્રકારની 
નાટ્યશૈલીઓના પ્રયોગો કરાવયા.

આ રૂહઢભંજકતા નિી રંગભૂવરની સથાપનાનું પ્રરેરક બળ િતું. 192૦રાં 
એવલફનસટન કૉલરેજના િાવષ્મક સનરેિસંરરેલન પ્રસંગરે ‘લાવલયા પરાપર’નો પોતરે 
ઉપજાિી કાઢરેલો ‘વસકટ’ ભજવયો. બીજ રે િષવે ‘જૂજા’ની એકોવકત રજૂ કરરેલી. 
ત્ીજ રે િષવે ઑટીસના સકીનરના નાટકનો અનુિાદ ‘હકસરત’ ભજવયું. ચોથરે િષવે, 
1924ના ફરેબ્રુઆરીરાં, તરેરણરે ભારતની પિરેલી કૅવબનરેટનું દૃશય યૂસુફ રિરેરઅલી, 
કાલ્મ ખંડાલાિાલા, જિાંગીર સુખહડયા, ઉપરેનદ્ર દરેસાઈ અનરે સોલી બાટલીિાલાના 
સાથરાં ભજવયું. પછી તો પોતરે તૈયાર કરાિરેલું ‘રૂગી સ્ત્રી’ નાટક રુંબઈ, સૂરત, 
િડોદરા િગરેરરે  સથળોએ િારંિાર ભજવયું અનરે નિી રંગભૂવરની િિા જરાિી. 
સાથરે-સાથરે જૂની રંગભૂવરનાં દૂષણો જાિરેરરાં પ્રગટ કરિા રાંડ્ાં. ગુજરાત-સૌરા-
ટિ ્રરાં ભાષણો કરીનરે નિી રંગભૂવરની જ રેિાદ ઉપાડી. તરે અરસારાં ધંધાદારી 
નાટ્યરંડળી દ્ારા ગ. લા. પંડ્ાકૃત ‘કૉલરેજકનયા’નો પ્રયોગ થયરેલો. તરેની સારરે વિ-
રોધસભાઓ ભરીનરે, વશવક્ત સન્નારીઓ પાસરે ભાષણો કરાિીનરે અનરે નરવસંિરાિ 
હદિરેહટયા જ રેિા સાક્ર પાસરે ‘િસંત’રાં લરેખ લખાિીનરે જબરંુ આંદોલન જગાવયું. 
તરેનરે પહરણારરે નિાં નાટકો રાટરે સ્ત્રીપાત્ ભજિિા સારુ વશવક્ત યુિતીઓ બિાર 
આિી.

નિી રંગભૂવરના ઉદયનું પ્રભાત ‘આગગાડી’થી ઊઘડરે છરે. 1935થી 1938 
દરવરધયાન પિરેલાં અરદાિાદ અનરે પછી રુંબઈરાં એ નાટકના 12-15 પ્રયોગો 
થયા. તરેણરે નિી અિરેતન રંગભૂવરનો પાયો નાખયો. રુંબઈના કલર રંડળરે તરેનો 
પ્રયોગ ભાંગિાડી વથયરેટરરાં લાગલગાટ સાત હદિસ કરરેલો. આટલા બધા લરેખકો 
એકત્ થઈનરે ગંભીરપણરે એક ઉતિર કોટીનું નાટક ભજિરે એ રંગભૂવરના ઇવતિાસ-
રાં અસાધારણ  ઘટના ગણાય. જ રેટલી િાર આ નાટકનો પ્રયોગ થતો તરેટલી િાર 
તરેરાંનું પલૅટફૉર્મનું દૃશય નિું જ લખાતું િોય એર બદલાતું રિરેતું િતું. એ દૃશયરાં 
પાત્ોનરે પોતપોતાની સૂઝ પ્રરાણરે સંિાદ ગોઠિીનરે બોલિાની છૂટ િતી. Impromptu 
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એટલરે કરે તતકાળ સંિાદ ગોઠિીનરે અવભનય કરિાની પિરેલ ગુજરાતરાં ચનદ્રિદનરે 
કરી. પછીની પરેઢીનરે Improvisation ઇતયાહદની તાલીર રળી તરે તો િષયો પછી 
નાટ્યવશક્ણનો વયિવસથત પ્રબંધ થયો તયારરે . ત્ણ દાયકા પછી બનનતી(happen-
ing)નો પ્રયોગ પણ પ્રચવલત થયો. એરાં બોલનારની િાજરજિાબી અનરે ઉપજાઉ 
ભરેજાની કસોટી થાય છરે. Improisation નિી રંગભૂવરની એક ખાવસયત ગણાઈ 
છરે. પરંતુ એક રીતરે જોતાં તરે સરથ્મનું સાધન ગણાય. ‘રાઇર’ની રાફક અવભનયની 
તાલીર રાટરે તરે ઉપયોગી ગણાય. પરંતુ અવભનયના પ્રકાર તરીકરે સરાિરેશ થાય 
કરે કરેર એ પ્રશ્ન છરે.

નાટ્યસજ ્મનરાં રુનશી અનરે ચનદ્રિદન સરાંતર ચાલતા િતા. પણ રુનશીનું 
નાટ્યલરેખન અટકી ગયું. તરે પછી ત્ણ દાયકા સુધી ચનદ્રિદનનું નાટ્યલરેખન ચાલુ 
રહ્ું. રુનશીથી બારાડી સુધી આિતાં રૌવલક અવભનરેય નાટકો લખનાર દસ-બાર 
લરેખકો રળરે છરે પણ ગુજરાતી નાટ્યકારોરાં સાહિતય અનરે રંગભૂવર બંનરે ક્રેત્રે 
એકસાથરે સહક્ય રિીનરે સાહિતય-સજ ્મનની સાથરે નાટ્યકલાના ઉતકષ્મ રાટરે રથનાર 
એકરાત્ સાહિતયસજ ્મક ચનદ્રિદન છરે.

રજાક, ટીખળ, કટાક્, વયંગ એ ચનદ્રિદનના સિભાિનો કુદરતી અંશ છરે. 
નાટ્યભજિણીનો તરેર નાટ્યલરેખનનો પ્રારંભ તરેરણરે ફારસથી કરરેલો. તરેરનાં િા-
સયરવસક નાટકોરાં રુખય આનાતોલ ફ્ાનસના ફ્રેનચ નાટકના ઍશ્ી ડ્ૂકરે કરરેલા 
અંગ્રેજી અનુિાદનંુ ગુજરાતી રૂપાંતર ‘રૂગી સ્ત્રી’, સાક્રોની સાઠરારીનરે િાસયપાત્ 
બનાિતું એકાંકી ‘દરેડકાની પાંચ શરેરી’, ચોથા-પાંચરા દાયકારાં શાળા-કૉલરેજોરાં 
ખૂબ ભજિાઈનરે લોકવપ્રય બનરેલું ‘ધારાસભા’, લનિની સંસથાનરે િચરચાિિા રથતું 
પ્રિસન ‘પાંજરાપોળ’, ભિાઈની રુકતતાિાળી ફૅનટસી ‘રરેના-પોપટ’ અનરે ભિાઈ-
શૈલીનો ઉતિર વિવનયોગ દશા્મિતું ‘િોિોવલકા’ છરે.

‘આગગાડી’ અનરે ‘ધરા ગુજ ્મરી’ તરેરનાં ઉતિર કરુણાનત નાટકો છરે. 
‘આગગાડી’નો અંત રરેલોડ્રારૅહટક છરે અનરે તરેરાં દૃશયોનું ગ્થન વશવથલ છરે એ 
ખરંુ, પણ વિષયનું નાિીનય, રરેલસૃવટિનું તાદૃશ વનરૂપણ, વિવિધ પાત્ોનું િાસતવિક 
વચત્ણ અનરે વિવિધ રસની વરલાિટ સાથરે થયરેલ અપૂિ્મ તખતાવિતરણનરે કારણરે તરે 
રચના આપણા નાટક-સાહિતયરાં સીરાવચિનરૂપ બની છરે. ‘આગગાડી’ની જ રેર 
‘ધરા ગુજ ્મરી’રાં પણ ચનદ્રિદનરે હૃદય રરેડ્ું છરે. તરેરના જીિનકાય્મનરે પ્રગટ કરિા 
રથતું, આભાસ અનરે િાસતવિકતાનરે એક કરી દરેતી કલાકારની સંિરેદનાનરે કરેનદ્રરાં 
રાખીનરે લખાયરેલું તરેરનું એ ઉતિર નાટક છરે.

બીજાં સફળ નાટકોરાં ‘આણલદરે’ (‘શરેતલનરે કાંઠ રે’નું પૂિ્મરૂપ), ‘નાગા બાિા’, 
‘પરર રાિરેશ્વર’, ‘રુઝફરશાિ’ અનરે ‘સોના િાટકડી’ જ રેિી રૌવલક રચનાઓ 
ઉપરાંત કાવલદાસના નાટકના દયસપશશી પ્રસંગનરે સંગીતરય િાતાિરણરાં તાદૃશ 
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કરતું ‘કનયાવિદાય’, ૠવષ અનરે િારાંગનાના આતરાની અદલાબદલીથી રરૂજી 
પહરવસથવત સજ ્મતા સંસકૃત પ્રિસન ‘ભગિદ્જુ્જકીયમ્’નું ગુજરાતી ભાષાંતર, સાત્્મ-
ના ‘નો એવકઝટ’નું નરણં રૂપાંતર ‘કરોવળયાનું જાળું’ અનરે રૂળ ગ્ીક ટ્રજૅડી ‘રીહડ-
યા’ની રંગક્રતાનરે ગુજરાતી પદ્સંિાદરાં, ભાિપલટાનરે ઉવચત લય-િૈવિધયયુકત 
િાકછટારાં ઝીલી બતાિતું ‘રહદરા’ : એટલાં ભાષાંતર-રૂપાંતરનો ઉલ્લરેખ અિશય 
કરિો જોઈએ.

ચનદ્રિદનની નાટ્યસૃવટિ નાટક અનરે રંગભૂવરનરે લગતી ગંજાિર કાય્મવશવબર 
(work-shop) જ રેિી છરે. એક રીતરે જોઈએ તો તરે આધુવનક રંગભૂવરના કલાકારોનરે 
પડકારરૂપ છરે. એ નાટકોનો તખતાપ્રયોગ વિવિધ નાટ્યપ્રકારો અનરે નાટ્યશૈલી-
ઓનો સઘન પહરચય કરાિરે છરે. નાટક અનરે વથયરેટરનાં વિવિધ અંગોના અભયા-
સની પુષ્કળ સારગ્ી એરાંથી રળી રિરે તરેર છરે. એ નાટકોનું સંિાદની દૃવટિએ 
વિશ્રેષણ, અવભનયની તાલીરની દૃવટિએ રિતિ, તરેરાંથી ઊપસતો સારાવજક 
સંદભ્મ, લરેખકની જીિનદૃવટિ, તખતાની પલટાતી તરકીબો એર અનરેક રીતરે ચનદ્રિ-
દનનાં નાટકોનો સઘન અભયાસ થિો જોઈએ.

રુનશીની રાફક ચનદ્રિદનરે પણ નાટકરાં શબદની સાહિવતયક ઉપરાંત ના-
ટ્યાતરક ક્રતાનો ઉતિર વિવનયોગ કરી બતાવયો છરે. પીટર બ્રૂકરે કહ્ું છરે તરેર, 
નાટક અવભનીત શબદની કલા છરે. ગુજરાતી ભાષાનો અવભનય રાટરે શતધા 
વિવનયોગ કરી બતાિનાર એકરાત્ લરેખક ચનદ્રિદન છરે. સંસકૃત, અંગ્રેજી, પ્રાદરેવશક 
કરે જાવતગત સપશ્મિાળી લોકબોલી, વિવશટિ છટાિાળી (highly stylized), વશટિ, 
તોછડી, વયંગપૂણ્મ, કાવયાતરક અનરે િાતચીવતયા, ખચકાિાળી અનરે પ્રિાિી, કથના-
તરક વચત્ાતરક નરે ભાિાતરક, આરોિ-અિરોિિાળી નરે સીધી સપાટ, સંગીતરય 
નરે ગદ્ાળુ એર ભાતભાતની ભાષાભંવગઓનો નાટકરાં ઉપયોગ કરીનરે ચનદ્રિદનરે 
રંગભૂવરની દૃવટિએ શબદની શવકતનો વક્વતજવિસતાર કરી આપયો છરે. ‘ગઠહર-
યાં’ના ગદ્ની સાથરે ચનદ્રિદનનું આ ગદ્ પીએચ.ડી.ના રિાવનબંધનો વિષય બની 
શકરે તરેર છરે.

નાટ્યકાર ઉપરાંત ચંદ્રિદન કવિ પણ િતા. કવિતાએ તરેરની નાટ્યરચના-
ઓનરે અનરેક રીતરે પોષણ આપયું છરે. પાત્, િસતુ, સંિાદ, ભાિના અનરે િાતાિરણ 
જ રેિાં અંગોનરે ઉપસાિી આપીનરે ઉતિર નાટ્યાતરક અસર ઉપજાિિારાં ચનદ્રિદનરે 
કવિતાનો ઉપયોગ કરરેલ છરે. દલપતરારની રાફક કથનરાં કરે સંિાદરાં કરેિળ 
સપાટ પદ્નો ઉપયોગ કરિાનરે બદલરે કવિતાના અંતસતતિનો પણ તરેરણરે નાટકના 
સિાયક અંગ તરીકરે સફળ વિવનયોગ કરરેલ છરે. ઉરાશંકરરાં બનયું છરે તરેર, ચનદ્રિ-
દનનાં પદ્-રૂપકોરાં કવિતાનું નાટક પર પ્રભુતિ દરેખાતું નથી. જોકરે તરેનો ગરેરફાયદો 
નથી થયો એર નિીં પરંતુ કવિતાનો ઉપયોગ નાટ્યસિાયક અંગ તરીકરે ચંદ્રિદ-



226 સવયસાચીનો શબદિરેધ

નના જ રેટલી સૂઝ નરે સરજ ગુજરાતી નાટ્યકારોરાં બિુ ઓછા દશા્મિી શકયા છરે 
એ નોંધિું ઘટરે. િાવચક  અવભનયની તાલીર રાટરે ‘રહદરા’, ‘પરર રાિરેશ્વર’ નરે 
‘કનયાવિદાય’ જ રેિી રચનાઓના અરુક અંશો ઉપયોગરાં લરેિાય છરે.

‘ધરા ગુજ ્મરી’ના નાયક ગુજ ્મર ઓઝાની જ રેર ચનદ્રિદનનું જીિન ગુજ ્મર 
રંગભૂવરનરે સરવપ્મત િતું. વિદરેશી વનષ્ણાતોની િચચરે ગૌરિપૂિ્મક બરેસરે તરેિી સજ્જતા 
તરેરનારાં િતી. તરે સંસકૃત નાટક અનરે નાટ્યશા ઉપરાંત ભારતીય નાટ્ય અનરે 
ગુજરાતી ભિાઈ જ રેિા વિષયો પર પરદરેશરાં વયાખયાનો આપિા જતા. અનરેક 
નાટ્યસપધા્મરાં જ્યુરર તરીકરે અનરે પહરસંિાદોરાં અધયક્સથાનરે વબરાજતા. 
‘Bibliography of Indian Plays’ - ‘ભારતીય નાટકોની સૂવચ’ તરેરણરે શ્રપૂિ્મક 
તૈયાર કરીનરે આપી. ‘લૂઈ બ્રરેઇલ’ની એકોવકત અનરે અકબરશાિની સિગતોવકત 
તરેઓ છટાદાર અવભનય સહિત સિજનો અનરે વશટિ સરુદાય સરક્ રજૂ કરતા.

1958થી 1972 િચચરે ગુજરાત યુવનિવસ્મટીનરે ઉપક્રરે અરરે અધયાપકો અનરે 
વિદ્ાથશીઓ રાટરે ઉનાળારાં ત્ણ અઠિાહડયાંની દસબાર નાટ્યતાલીર વશવબરો 
યોજી િતી. તરેરાં ચનદ્રિદન, ધનંજય ઠાકર, જશિંત ઠાકર અનરે રાકુંડ ભટ્ટ જ રેિા 
વનષ્ણાતોનાં જ્ઞાન–અનુભિનો લાભ તાલીરાથશીઓનરે રળ્ો િતો. ચનદ્રિદન કરેનદ્રરાં 
રિરેતા. આ વશવબરોએ જુિાન િગ્મરાં નાટ્યપ્રિૃવતિ પ્રતયરે રુવચ ઉતપન્ન કરી એર 
કિી શકાય.

િડોદરા યુવનિવસ્મટીના નાટ્યવિભાગની ‘પલરે બૉકસ’રાં રજૂ થતાં નાટકોએ 
તરેર ‘વત્િરેણી’ જ રેિી સંસથાના નાટ્યપ્રયોગોએ કલા અનરે સુરુવચનો એક ચોક્કસ 
રાનદંડ સથાપયો છરે. રુંબઈ અનરે અરદાિાદની અિરેતન અનરે સિરેતન રંડળીઓ 
પ્રશસય નાટ્યપ્રયોગો કરી રિી છરે, કૉલરેજો અનરે યુવનિવસ્મટીઓરાં નાટ્યકલાની 
જાણકારી િધી છરે, કયાંક કયાંક નાટ્યવશક્ણના કાય્મક્રો પણ ચાલરે છરે. સાધનો 
િધયાં છરે. સુવિધાઓ િધી છરે, વિચાર-વિવનરયની તકો િધી છરે. દૃશયશ્ાવય િીજાણ 
રાધયરોનરે ખપ લાગરે તરેિાં જ્ઞાનકૌશલયની તાલીરનો પ્રબંધ જોિા રળરે છરે. એ તરાર 
પ્રિૃવતિઓ ઉપર પ્રતયક્ કરે પરોક્ રીતરે ચનદ્રિદનનું ૠણ છરે.

પણ સાંપ્રત ગુજરાતી રંગભૂવરનો વપંડ બંધાિાનો િજુ બાકી છરે. બધું િરેર-
વિખરેર અસંકવલત સિરૂપરે ચાલરે છરે. પ્રિૃવતિરાં સાતતય અનરે સુગ્વથતતાનો અભાિ 
જણાય છરે. ગુજરાતી સાહિતય પહરષદની રાફક ગુજરાતની નાટ્યપ્રિૃવતિની એક 
કરેનદ્રસથ સંસથા િોય, તરેનરે ઉપક્રરે નાટ્યપ્રયોગ, નાટ્યવશક્ણ, નાટ્યસપધા્મ, નાટ્યચ-
ચા્મ આહદ બારરેરાસ ચાલયાં કરતાં િોય; તરેરાં ગુજરાતની સંસકૃવત અનરે અવસરતા 
ઉપસાિી આપતા કાય્મક્રો યોજાતા િોય; અનય પ્રદરેશોરાં તથા દરેશવિદરેશરાં 
ચાલતી નાટકની ગવતવિવધનો પહરચય અપાતો િોય, તો આંગળી રૂકીનરે કિી 
શકાય કરે ‘આ અરારી આજની રંગભૂવર’ એિું એનું વિવશટિ સિરૂપ બંધાય. કદાચ 
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ચનદ્રિદનનરે અભીટિ આ નટઘર િશરે. તરે તરેરના ઉરદા કાય્મનું સાતતય જાળિીનરે 
પ્રગવતની હદશા ચીંધતું કલાકરેનદ્ર િશરે, પછી ભલરે તરેનરે ચનદ્રિદનનું નાર ન આપો. 
પણ તરેનાથી ચનદ્રિદનનો આતરા પ્રસન્ન થશરે.

કદાચ એ જ આ સરથ્મ નાટ્યપુરુષનરે અપાયરેલી શ્દ્ધાંજવલ િશરે.

(‘શબદ અનરે સંસકૃવત’રાંથી)

27 રાચ્મ, 2૦૦1 ના રોજ ર. સ. યુવનિવસ્મટી િડોદરાના ઉપકારરરે યોજ રેલ 
પહરસંિાદરાં રજૂ કરરેલ બીજરૂપ િકતવય.

²



2૦
જ્યવનત ્દલાલ અને તેમની નાટ્યસૃવટિ

શ્ી જયવનત દલાલની આજ રે 91રી જનરવતવથ છરે. તરેરની વિદાયનરે ત્ણ 
દાયકા થઈ ગયા. નાટક અનરે રંગભૂવર, સાહિતય અનરે પત્કારતિ તથા સરાજ 
અનરે રાજકારણનાં ક્રેત્ોરાં તરેરના પાંત્ીસ િષ્મના પુરુષાથ્મનો ઇવતિાસ પડરેલો છરે.

તરેરના વપતાશ્ી દરેશી નાટકસરાજના રૅનરેજર િતા. એટલરે નાટકના સંસકાર 
તરેરનરે ગળથૂથીરાંથી રળ્ા િતા. 1926રાં રૅહટ્રક પાસ થયા પછી તરે ગુજરાત 
કૉલરેજરાં દાખલ થયા તરે િખતરે ગુજરાત કૉલરેજરાં નાટ્યસંગીતરંડળ ચાલતું િતું. 
વિદ્ાગૌરી નીલકંઠ રંડળની પ્રિૃવતિરાં રસ લરેતાં. 1927રાં રરણભાઈ નીલકંઠનરે 
‘સર’નો ઇલકાબ રળરેલો તરેનો સનરાન સરારંભ કૉલરેજરાં રાખરેલો. તરે પ્રસંગરે વિ-
દ્ાથશીઓએ રરણલાલ દરેસાઈનું ‘સંયુકતા’ નાટક ભજિરેલું. જયવનત દલાલ તરે િખતરે 
નાટ્યવિભાગના રંત્ી અનરે યશિંત પંડ્ા સંગીતવિભાગના રંત્ી િતા. જયવનત 
દલાલની વનગરેિબાની નીચરે એ િષ્મ દરવરધયાન ‘જાગીરદાર’ અનરે ‘પહરિત્મન’ 
નાટકો ભજિાય છરે. તરેરાં સ્ત્રીપાત્ની ભૂવરકા પુષ્પિદન ઠાકોરરે  ભજિરેલી અનરે 
જાગીરદારની ભૂવરકા િીરાલાલ ભગિતીએ. ઉતસિના અયક્સથાનરે સરલાદરેિી 
સારાભાઈ િતાં. બરાબર આ જ અરસારાં ધંધાદારી રંગભૂવર સારરે ચનદ્રિદનરે 
જગાડરેલો વિરોધિંટોળ રુંબઈથી સૂરત થઈનરે અરદાિાદ આવયો િતો. ચનદ્રિદનરે 
નિી રંગભૂવર રાટરેની િિા રુંબઈરાં જરાિરેલી તરેિી િિા અરદાિાદરાં જયવનત 
દલાલરે જરાિી િતી.

1928રાં ગુજરાત કૉલરેજના વપ્રવનસપાલ વશરાઝની સારરે વિદ્ાથશીઓએ 
િડતાળ પાડરેલી તરેરાં રોહિત રિરેતા અનરે વનરુ દરેસાઈની સાથરે જયવનત દલાલરે 
પણ આગરેિાનીભયયો ભાગ ભજિરેલો. એ િખતરે રાટિ ્રીય નરેતાઓએ વિદ્ાથશીઓનરે 
આપરેલી શીખની અસર જયવનતભાઈ પર પણ પડરેલી. 193૦ની લડત િખતરે તરે 
બી.એ.ના છરેલ્લા િષ્મરાં િતા તોપણ તરે છોડીનરે લડતરાં ઝંપલાિરેલું નરે જ રેલિાસ 
સિીકારરેલો. તયારથી લાગરેલો રાજકારણનો રંગ છરેિટ સુધી રહ્ો.
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કૉંગ્રેસરાંથી છૂટા પડરેલા સરાજિાદી નરેતાઓ - અશોક રિરેતા, યૂસુફ રિરે-
રઅલી અનરે અચયુત પટિધ્મન િગરેરરેની સાથરે જયવનત દલાલનું રાજકારણરાં સથાન 
િતું. 1956ની રિાગુજરાતની લડતરાં તરેઓ ઇનદુલાલ યાવજ્ઞકની સાથરે િતા. વન-
:સિાથ્મ અનરે વસદ્ધાનતવનષ્ઠ ખુરારીિાળા નરેતૃતિરાં જયવનત દલાલની સરખારણી 
અરદાિાદના નરેતાઓરાં ઇનદુલાલ યાવજ્ઞકની સાથરે જ થઈ શકરે. શું જીિનરાં કરે શું 
કલારાં, વસદ્ધાનતનરે ખાતર સિન કરિાનું આિરે તો દલાલ તરે િસતરે રુખરે સિી લરેતા. 
એિા પ્રસંગો એરના જીિનરાં અનરેક આિરેલા.

લરેખન શરૂ કયુું તરે પિરેલાં તરેરણરે નાટક અનરે ચલવચત્ની દુવનયાનો અનુભિ 
ઠીક ઠીક લઈ લીધરેલો. 1939રાં તરેરણરે ‘રરેખા’ રાવસક અનરે ગવત પ્રકાશન શરૂ 
કરરેલ. વિશાળ િાચન, વજિાતા જીિનનો ધબકાર ઝીલરે તરેિી સૂક્ર સંિરેદનશીલતા, 
સહક્ય રાજકારણની નુકતરેચીની કરતી તીક્ણ બુવદ્ધશવકત, સરાજાવભરુખ દૃવટિ, 
પ્રયોગશીલ રાનસ અનરે પ્રાણિંત લરેવખનીનરે બળરે તરેઓ ‘રરેખા’ રાવસક દ્ારા સા-
હિતયરાં નિાં રૂલયોની  િિા ઊભી કરી શકયા િતા. ગવત પ્રકાશનરે પન્નાલાલની 
પ્રથર લાંબી િાતા્મ ‘િળારણાં’ અનરે દલાલનાં ‘ઝબુહકયાં’ નરે ‘પગદીિાની પછીતરેથી’ 
જ રેિાં પુસતકો દ્ારા સાહિતયરવસકોનું ધયાન ખેંચરેલું. જયવનતભાઈના ઉષ્રાયુકત 
વયવકતતિરે જુિાન સાહિતયકારો ઉપરાંત બી. કરે. રજરુદાર, એસ. આર. ભટ્ટ અનરે 
વનરુ દરેસાઈ જ રેિા અગ્ણી બૌવદ્ધકોનરે ‘રરેખા’રાં આકષવેલા. રનરે લખતો કયયો જય-
વનતભાઈએ; ‘રરેખા’રાં ‘દૃવટિક્રેપ’ શીષ્મકથી ટૂકંાં અિલોકનો લખિાનું તરેરણરે સોંપરેલું. 
િાજી રિરદના િીસરી સદીની રાફક ‘રરેખા’ની ઑહફસ પણ નૂતન સાહિતય અનરે 
સંસકારની વજકર કરતું ચચા્મકરેનદ્ર બની િતી. પરંતુ સારાનય િાચક રાટરે ‘ગવત-
-રરેખા’ અઘરાં પડ્ાં. એટલરે દલાલરે તરે વસરતપૂિ્મક બંધ કયાું. અનરેક વનષ્ફળતાઓ 
છતાં તરેરનો સિભાિ ખુશનુરા અનરે ખરેલહદલ રહ્ો િતો. તરેરના વયવકતતિરાં િિરે 
જિલ્લરે જ દરેખાતી અરદાિાદી સંસકારની તળપદી રોનક જોિા રળતી. તરેરની 
િાણીરાં કટાક્, વતગરતા અનરે રરૂજની છાંટ અચૂક િોય જ. જાિરેર જીિનરાં તરેર 
સાહિતયરાં વસવદ્ધનો તરેરનો રાનદંડ એટલો ઊંચો કરે વજદંગી આખી પોતરે તરેની 
સાધનારાં જ ખચશી નાખરેલી.

તરેરણરે બરે નિલકથાઓ (‘ધીરુ અનરે વિભા’, ‘પાદરનાં તીરથ’) લખી છરે, બરે 
રરેખાવચત્ોના સંગ્િો (‘પગદીિાની પછીતરેથી’, ‘શિરેરની શરેરી’) અનરે એક ટૂકંા 
કટાક્લરેખોનો સંગ્િ ‘રનરાં આવયું’ આપરેલ છરે; દ્ોતક  નાટ્યવિિરેચન કયુું છરે 
(‘કાયા લાકડાની, રાયા લૂગડાની’); ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજીનાં નાટકોનું સંપાદન કયુું 
છરે; આધુવનકતાની આગાિી કરતી કલાતરક નિવલકાઓ (‘ઉતિરા’, ‘આ ઘરેર પરેલરે 
ઘરેર’, ‘યુવધવષ્ઠર’, ‘અડખરે પડખરે’ િ.) આપી છરે અનરે ટૉલસટૉયની રિાનિલ ‘િૉર 
ઍનડ પીસ’ સહિત ચાળીશથી િધુ વિદરેશી કૃવતઓના અનુિાદો આપયા છરે; પરંતુ 
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એ સૌનરે ટપી જાય તરેિું તરેરનું પ્રદાન નાટ્યક્રેત્રે છરે. ગુજરાતરાં અિરેતન રંગભૂવરના 
વિકાસરાં તરેરનો નોંધપાત્ ફાળો છરે. ચનદ્રિદનની રાફક તરેરનો પણ રંગભૂવર સાથરે 
ગાઢ સંબંધ િતો. પણ તરે કૈંક જુદી રીતનો િતો. ચનદ્રિદનનું પારણં જ રેર આગગા-
ડીનું એવનજન િતું તરેર દલાલનું પારણં જૂની રંગભૂવર બનરેલ. આરંભરાં ચનદ્રિદ-
નનરે િતી તરેિી જયવનત દલાલનરે જૂની રંગભૂવરની સૂગ નિોતી. તરેરાંનું સારંુ તતિ 
અપનાિિાની તતપરતા તરેરનારાં િતી. ચનદ્રિદનરે એકાંકી ઉપરાંત સારી સંખયારાં 
લાંબાં નાટકો લખરેલાં. દલાલરે એકાદબરે લાંબાં નાટકોના અપિાદનરે બાદ કરતાં 
એકાંકીનો જ પ્રયોગ કરરેલો. ચનદ્રિદન અનરે દલાલની નાટ્યલરેખનપ્રિૃવતિ સરાનતર 
ચાલતી િતી, જ રે કરેટલરેક અંશરે એકબીજાનરે પૂરક નીિડી િતી. ગુજરાતી નાટક અનરે 
રંગભૂવરનરે ક્રેત્રે પ્રયોગશીલતાનું િિારાન જરાિિારાં આ બરે રિારથીઓનો ફાળો 
રિતિનો છરે.

એકાંકીની રચનારાં ઉરાશંકર પછી નિો ઉનરરેષ દલાલરાં જોિા રળરે છરે. 
તરેરણરે  એકાંકીના ચાર સંગ્િો આપરેલા છરે. તરેરનાં રોટા ભાગનાં નાટકો સારાવજક 
િોય છરે. પૌરાવણક િસતુનરે પણ તરેઓ આધુવનક િાસતિલક્ી સપશ્મ આપરે છરે. વિશાળ 
િાચનરે તથા વયિસાયી અનરે અિૈતવનક રંગભૂવરના અનુભિરે તરેરની પાસરે નાટ્ય-
રચનાના અનરેક પ્રયોગો કરાવયા છરે. ‘સોયનું નાકંુ’, ‘અંધારપટ’, ‘બસ-કંડકટર’ 
અનરે ‘અિતરણ’ તખતાની દૃવટિએ તરેરણરે અજરાિરેલા નિીન પ્રયોગો છરે. ‘સોયનું 
નાકંુ’રાં બરે સથળકાળનરે તખતાના બરે ભાગરાં સરાિીનરે પાત્ના ચાહરત્રયની તરેજછા-
યાનું એકસાથરે દશ્મન કરાિતી પડદા અનરે પ્રકાશની તરકીબ દ્ારા એકાંકીની સિ-
રૂપગત શકયતા ખીલિી બતાિી છરે. ‘અંધારપટ’ પ્રરેક્કની ધીરજની કસોટી કરતો 
પ્રગલભ પ્રયોગ છરે. ‘અિતરણ’ ઇરવિન શૉના ‘બરેરી ધ ડરેડ’ પરથી સૂઝરેલું નાટક 
છરે. જીિિાલાયક નિીં રિરેલી પૃથિી પર જનરિા નિીં રાગતાં બાળકોનો અિાજ 
રંગભૂવર પર રચછરદાનીરાં રૂકરેલા રાઇક્ોફોન દ્ારા પ્રગટ કરીનરે તરે નિી જ 
અસર ઉપજાિરે છરે. લરેખકની કલપના રુજબ તરે ભજિાય તો બરે કલાક ચાલરે એટલંુ 
લાંબું નાટક છરે. ‘બસ-કંડકટર’ ધિવનના રાધયર દ્ારા નાટ્યાતરક અસર ઉપજા-
િતી સફળ રરે હડયો-નાહટકા છરે. ‘દ્રૌપદીનો સિકાર’ વિષયિસતુરાં રાનસશાસ્ત્રીય 
પલટો દશા્મિતી સુંદર િાવચક અનરે આંવગક અવભનયની તરેરજ વનરા્મણની વિવિધ 
શૈલીઓના પ્રયોગની તક પૂરી પાડતી નાટ્યલરેખન અનરે પ્રયોગની સૂઝિાળો લરેખક 
જ આપી શકરે તરેિી ઉતિર નાહટકા છરે.

દલાલનાં નાટકોની ખરી ખૂબી ચબરાક સંિાદોરાં રિરેલી છરે. આ સંિાદો 
િસતુવિકાસ અનરે હક્યાિરેગના કરતાં પાત્ના રનોવિશ્રેષણનું કાય્મ વિશરેષ બજાિરે 
છરે. આ સંિાદો સાદા અનરે નર્મરર્મથી ભરપૂર િાસયકટાક્િાળા િોય છરે. દલાલનાં 
ઘણાંખરાં નાટકોનાં પાત્ો બોલકાં િોય છરે. નાના નજીિા વિષય પરથી પરસપર 
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આક્રણકારી ગરરાગરર સંભાષણનો રસ જરાિિાની કુનરેિ એરનાં એકાંકીઓનરે 
શુષ્ક અહક્યતારાં ઊતરતાં બચાિરે છરે. નાટકના િસતુનરે ‘પૂંછડરે િળ દઈનરે’ ચરતકૃ-
વત સાધિાની રીત ટૂકંાં ગદ્રૂપોના અખતરારાં રાચતા દલાલનરે સિજવસદ્ધ છરે. 
‘ચાંલ્લો’, ‘બરેસો વનશાળરે’, ‘સ્ત્રીનો દુશરન સ્ત્રી’, ‘ગુલાબ અનરે રોગરા’ તથા ‘રાની 
દીકરી’ અનરે ‘જોઈએ છરે, જોઈએ છીએ’ એનાં ઉદાિરણો છરે.

ચાતુય્મયુકત સંિાદિાળું નાટક સિરેજ રે સારંુ રરે હડયોરૂપક થઈ શકરે. જયવનત 
દલાલરે અનરેક સુંદર રરે હડયોરૂપકો આપયાં  છરે. તરેરની ભાષારાં સચોટ રૂહઢપ્રયોગો 
અનરે કિરેિતો િોય છરે. ભાષાની તીક્ણતા સાધિા જતાં તરેરનું વયકતવય કિવચત્ 
સંહદગધ બની જાય છરે. નાટકના વિચારનરે સરજિા ઉપરાંત તરેરના વયંગ-કટાક્નરે 
સરજિા રાટરે પણ િાચકરાં અરુક બૌવદ્ધક કક્ાની અપરેક્ા રિરે છરે. બોલાતી 
ભાષાનું સતિ તરેરણરે નાટકરાં ઉતાયુું છરે. ઉરાશંકરરે  સાબરકાંઠાની બોલીનો અનરે 
રહડયાએ સૌરાટિ ્રની બોલીનો તરેર જયવનત દલાલરે તળ ગુજરાત-અરદાિાદરાં 
બોલાતી ભાષાનો, તરેની અનરેકવિધ લઢણ વયંજના અનરે છટા સહિત, કલાપોષક 
કિી શકય તરેિો ઉપયોગ કરરેલો છરે.

નાટ્યકાર તરીકરે દલાલ તરેરના જરાના કરતાં ઠીક ઠીક આગળ િતા. 1957રાં 
તરેરના એકાંકીઓનો ચોથો સંગ્િ ‘ચોથો પ્રિરેશ’ બિાર પડરેલો. તરેના આરંભરાં 
એરણરે એકાંકી વિશરે થોડુકં વચનતન કરરેલું છરે. ‘િરેશ’, ‘ભાણ’ અનરે ‘ધિવનકા’થી 
‘એકાંકી’ કઈ રીતરે જુદું પડરે છરે તરે સરજાિતાં એ દરરેક પ્રકારની શકયતાઓ તરેરણરે 
તપાસી જોઈ છરે. નાટકની વિભાિના સપટિ થતી ગઈ તરેર તરેર તરેના તરે અખતરા 
કરતા રહ્ા છરે. ‘જિવનકા’ તરેરનો પ્રથર એકાંકીસંગ્િ. તરેનરે પિરેલી આિૃવતિરાં 
‘િરેશસંગ્િ’ કિરેલો પણ બીજી આિૃવતિરાં એકાંકીસંગ્િ એર સુધાયુું અનરે કહ્ું કરે 
ભિાઈની રાફક સપાટ પૃષ્ઠ પર ચાલતા િસતુપ્રિાિિાળું નાટક ‘િરેશ’ કિરેિાય. 
એકાંકીરાં િસતુ અનરે કાય્મના પ્રિાિ સાથરે આરોિ-અિરોિ અનરે ટોચવબનદુ આિરે 
છરે. સંસકૃત પરંપરાના ભાણનો પઠન કરે શ્િણ ઉપરાંત દૃશય રૂપરે તરેરજ િવનકા 
એટલરે કરે રરે હડયોરૂપક તરીકરે પણ ઉપયોગ થઈ શકરે એર તરેરણરે દશા્મવયું છરે. તરેરના 
‘ચોથો પ્રિરેશ’રાં િરેશનો ‘સરૃવત અનરે વિસરૃવત’, ભાણનો ‘રારરે કિરેલી િાત’ અનરે 
ધિવનકાનો ‘સાકરના િીરા’નો નરૂના રૂપરે પ્રયોગ કરરેલો છરે.

એરણરે એકાંકીના તંત્વિધાન અનરે કાય્મિરેગનરે ચાર દૃટિાંતથી સરજિા સર-
જાિિાનો પ્રયતન કરરેલો છરે. કાંડી ચંપાતાં ફટાકડાની િાટરાં તણખા ઝરરે  નરે દારૂનો 
સફોટ થાય એિું એકાંકીનું તંત્ છરે એર કહ્ું. પછી તરેરણરે એકાંકીના તંત્વિધાનનરે 
સીધરેસીધા શાર પાડિાની હક્યા (vertical drilling) સાથરે સરખાવયું. શસ્ત્રવિદ્ા 
(surgery) રાં જરૂર જ રેટલો જ ઊંડો, ઉપરથી નાનો અનરે અંદર ઊતરરે  તરેર 
વિકસતો જાય એિો િાઢ રુકાય છરે તરેિું એકાંકીનું તંત્વિધાન પણ ઉપરથી એકાદ 
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ઘટના પૂરતું રયા્મહદત રિીનરે અંદરથી ઊંડા રર્મનરે ભરેદરે તરેિું િોય છરે એર પણ તરેરણરે 
કહ્ું છરે. એકાંકીના તંત્વિધાનનરે સરજાિિા રાટરે તરેરણરે ચોથું દૃટિાનત જાદુગરનું 
આપયું છરે. સાડા આઠ િાગયરે શો શરૂ કરિાની જાિરેરાત કયા્મ પછી દસ િાગયા સુધી 
રાિ જોઈનરે થાકરેલા નરે ગુસસરે થયરેલા અધીરા પ્રરેક્કોનરે છરેિટરે જાદુગર કિરે છરે, ‘તરરે 
નકારા અકળાઓ છો. જુઓ તરારી ઘહડયાળરાં. િજુ સાડા આઠ થયા નથી.’ 
અનરે સૌએ ફટાફટ ઘહડયાળ કાઢીનરે જોયું તો આઠ નરે પચીસથી વિશરેષ કોઈના 
ઘહડયાળરાં નિોતું. ‘અનરે પડદો પડ્ો’ જાદુનો ખરેલ પૂરો થયો! આ ચારરે  રાવર્મક 
દૃટિાનતો એકાંકીની રચનાનરે સરજિા રાટરે એકરરેકના પૂરકની ગરજ સારરે  છરે.

નાટ્યસિરૂપના સભાન સજ ્મક તરીકરે જયવનત દલાલ પાત્ના રનરાં ચાલતી 
હક્યાનરે સંિાદરાં પ્રવતવબંવબત કરતા જઈનરે ભાિકના વચતિનરે જકડી રાખિાનો 
કીવરયો અજરાિરે છરે. કયાંય કૃવત્ર કરે નાટકી (theatrical) ન બની જિાય નરે 
િાસતવિકતા સતત જળિાઈ રિરે તરેની તરે તકરેદારી રાખરે છરે. પાત્ની આંતરરચનાનરે 
આકૃત કરિા રથતા કોઈ પણ આધુવનક સજ ્મકનરે જ રેબ આપરે તરેિા સારથય્મની 
પ્રતીવત તરેરણરે ‘જાણતરે છતરે’ એ લાંબા રરે હડયો નાટકરાં ધૃતરાટિ ્રના અંતરરાં ચાલતા 
િલોપાતનરે પ્રગટ કરતાં કરાિી છરે.

ગુજરાતી િાતા્મની રાફક એકાંકીનરે આધુવનકતાનો સપશ્મ સૌપ્રથર જયવનત 
દલાલરે આપયો. તરેરણરે એકાંકીનું િળિું ફૂવત્મલું સિરૂપ ઘડી આપયું એ તરેરની આ 
ક્રેત્ની રોટી સરેિા. પ્રયોગશીલ લરેખકના કરેટલાક િાર ખાલી જાય એિું દલાલની 
બાબતરાં પણ બનયું છરે. છતાં તરેરનાં 44 એકાંકીરાંથી રોટા ભાગનાંએ િાચનક્ર 
ઉપરાંત અવભનયક્ર એકાંકીની અપરેક્ા પૂરી પાડીનરે આપણા એકાંકીનરે ઉરાશંકર 
અનરે ચનદ્રિદન બંનરેથી એક કક્ા આગળ લાિીનરે રૂકયું છરે.

નાટ્યસજ ્મક અનરે નાટ્યવિિરેચક, સરથ્મ ગદ્કાર, વિવશટિ નિલકથાનો 
પ્રયોગ કરનાર, સથળવચત્ો, વયવકતવચત્ો અનરે કટાક્લરેખો લખનાર અનરે અનુ-
િાદનું ગંજાિર કાર કરનાર જયવનત દલાલરે આપણા સાહિતયરાં આજ રે પણ 
અભયાસીઓનરે પડકાર કરતા ઊભા છરે. તરેરના સરૃવતપિવે કોઈક તો એ પડકાર 
ઝીલિા તૈયાર થશરે ?

(‘શબદ અનરે સંસકૃવત’રાંથી)

તા. 24 ઑગસટ, 2૦૦૦ના રોજ ‘જયવનત દલાલ સરૃવત સંધયા’ વનવરતિરે 
આપરેલું અધયક્ીય િકતવય

±
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 ‘‘વિિરેચકરાં સહૃદયતા િશરે એટલંુ તરેનું વિિરેચન નયાયી બનશરે, સૌનદય્મદૃવટિ 
િશરે એટલું તરે સાચું બનશરે, વિદ્તિા િશરે એટલું તરે સતિશાળી બનશરે, અનરે 
સતયવનષ્ઠા િશરે એટલું તરે તરેજસિી અનરે સાહિતયોપયોગી બનશરે. આ સંપત જ રેટલા 
િધુ પ્રરાણરાં િશરે અનરે સાથરે તરેનરે જાગ્ત અનરે સહક્ય રાખનારી જ રેટલી ઊંડી સા-
હિતયભવકત િશરે તરેટલા પ્રરાણરાં વિિરેચન ‘ધરરનો કાંટો’ બનશરે.’’

1955ના રણવજતરાર સુિણ્મચંદ્રકનો સિીકાર કરતી િખતરે પ્રો. અનંતરાય 
રાિળરે કાઢરેલા ઉપયુ્મકત ઉદગારો તરેરની વિિરેચનની વિભાિના, તરેરનો વિિરેચન-
-આદશ્મ રજૂ કરરે  છરે, જ રેનરે નજર સરક્ રાખીનરે તરેરણરે ચોપન િષ્મ (1934–1988) 
સુધી સતત સાહિતયવિિરેચનની પ્રિૃવતિ કરી િતી. તરેરનું વિિરેચનકાય્મ ‘ધરરના કાંટરે’ 
બરેઠરેલા કસોટીકારરે  કરરેલી સમયક્ સાહિતયપરીક્ા છરે.

ગુજરાત કૉલરેજરાં ગુજરાતીના રાનાિ્મ અધયાપક તરીકરે વનરાયરેલ કરેશિલાલ 
િ. ધ્ુિનું 1934રાં અિસાન થયું. એ િષવે એર.એ.ની પરીક્ારાં બરેઠરેલા અનંતરાય-
નાં ઉતિરપત્ો િાંચીનરે દુરારાધય પરીક્ક નરવસંિરાિ એટલા પ્રસન્ન થઈ ગયરેલા કરે 
તરેરણરે તતકાલીન  રુંબઈ સરકારનરે કરેશિલાલ ધ્ુિની જગાએ અનંતરાયનરે વનયુકત 
કરિાની ભલારણ કરી િતી. 25 િષ્મ સુધી ગુજરાત કૉલરેજરાં ઉતિર કોહટના 
પ્રાધયાપક તરીકરે એકધારી સવન્નષ્ઠ સરેિા બજાિીનરે અનંતરાયરે નરવસંિરાિ અનરે 
કરેશિલાલની ઉજ્જ્િલ પરંપરાનરે પ્રશસય રીતરે સાચિીનરે આગળ િધારી િતી.

અનંતરાયનાં વિિરેચનો અધયાપકીય વિિરેચનો છરે. તરેરણરે પોતાનો પહરચય 
આપતાં એક પ્રસંગરે કિરેલું કરે, ‘‘રારી સતિવભવયવકત કરે રારંુ પ્રકટીકરણ 
(expression) કરે રારો વિશરેષ સાહિતયના અધયાપકનો છરે, પછી બીજા નંબરરે  
વિિરેચકનો – ના, ‘વિિરેચક’ શબદ રનરે બિુ રોટો લાગરે છરે, સહૃદયનો.’’ તરેરનારાં 
રિરેલો અધયાપક સહૃદય વિિરેચક બનીનરે સાહિતયનું ભાિન કરરે  છરે નરે કરાિરે છરે. 
અધયાપન અનરે વિિરેચનની પરસપરોપકાહરતા તરેરનાં લખાણોની પ્રથર નજરરે  જ 
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તરી આિતી વિવશટિતા છરે.

*
અનંતરાયનો જનર 1 જાનયુઆરી, 1912, અરરરેલીરાં. રૂળ િતન િળા(િ-

લ્લભીપુર). બરે િષ્મની િયરે રાતાનું અિસાન થતાં દાદીરાએ ઉછરેયા્મ િતા. વપતાનું 
નાર રવણશંકર. પ્રાથવરક અનરે રાધયવરક વશક્ણ અરરરેલીરાં. 1928રાં રૅહટ્રક થયા 
પછી ભાિનગરની શારળદાસ કૉલરેજરાં દાખલ થયા, જ્યાં તરેરનરે પ્રો. રવિશંકર 
જોશી જ રેિા સરથ્મ પ્રાધયાપકના પ્રોતસાિક રાગ્મદશ્મનનો લાભ રળ્ો. 1932રાં 
સંસકૃત (ઑનસ્મ) અનરે ગુજરાતી સાથરે બી.એ.રાં યુવનિવસ્મટીરાં પ્રથર આિિા 
બદલ ‘િરગોવિંદદાસ કાંટાિાળા’ પાહરતોવષક પ્રાપ્ત થયું. બરે િષ્મ ભાિનગરની 
શારળદાસ કૉલરેજરાં ફરેલો તરીકરે રહ્ા. પછી 1934રાં ગુજરાતી (રુખય) અનરે 
અંગ્રેજી (ગૌણ) વિષયો સાથરે એર.એ.રાં પ્રથર િગ્મરાં પાસ થયા. પછી ત્ણરેક 
રહિના રુંબઈના ‘હિનદુસતાન–પ્રજાવરત્’ દૈવનકરાં નોકરી કયા્મ બાદ, અગાઉ જોયું 
તરેર, તરેરની વનરણૂક એ જ િષ્મના ઑગસટ રાસરાં ગુજરાત કૉલરેજરાં ગુજરાતીના 
અધયાપક તરીકરે થઈ. પચીસ િષ્મ બાદ, 1959રાં જારનગરની ડી. કરે. િી. કૉલરેજના 
આચાય્મ તરીકરે બઢતી સાથરે બદલી થઈ. તયાં એક િષ્મ રહ્ા. તરે પછી 196૦થી 
197૦ સુધી નિા સથપાયરેલા ગુજરાત રાજ્યના ભાષાવનયારક તરીકરે સરેિા આપી. 
તયાં તરેરણરે રાજ્યિિીિટની ભાષાના ગુજરાતીકરણનું અવભધયાન ચલાવયું, જ રેના 
ફળસિરૂપરે િિીિટીકોશ તૈયાર થયો. તયાંથી વનિૃતિ થયા બાદ ગુજરાત યુવનિ-
વસ્મટીના ભાષાસાહિતયભિનના પ્રાધયાપક તરીકરે વનરાયા અનરે 1977રાં ભિનના 
વનયારકપદરેથી વનિૃતિ થયા. તરેરણરે ગુજરાત સરકારના લૉ કવરશનરાં સભય તરીકરે 
પણ નોંધપાત્ સરેિાઓ આપરેલી.

અધયાપક થયા પિરેલાં તરેરની લરેખનપ્રિૃવતિ શરૂ થઈ ગઈ િતી. 1932–33ના 
શારળદાસ કૉલરેજના રૅગરેવઝનરાં તરેરણરે ‘નિાનાલાલની ભાિનાસૃવટિ’ વિશરે લરેખ 
લખરેલો, જ રે ઇનારપાત્ ઠરરેલો. 1933રાં ગુજરાતી સાહિતય પહરષદ તરફથી પ્રગટ 
થયરેલ વિજયરાય ક. િૈદ્સંપાહદત ‘નર્મદ શતાબદીગ્ંથ’રાં તરેરનો પ્રથર વિિરેચનલરેખ 
‘નર્મદ: પ્રજાઘડતરનો વિધાયક’ પ્રવસદ્ધ થયરેલો. તરે પછી ‘કૌરુદી’રાં લખિાનું શરૂ 
કયુું. પ્રો. રવિશંકર જોશીની જ રેર ‘કૌરુદી’કાર વિજયરાય િૈદ્નું પ્રોતસાિન પણ 
પોતાનરે રળરેલું એર તરેરણરે કિરેલું છરે. ગોિધ્મનરાર અનરે નિાનાલાલ તરેરના વપ્રય 
લરેખકો િતા અનરે શ્ીરદ્-ભગિદગીતા, પુરુષસૂકત અનરે ઇશાિાસયોપવનષદ તરેરનાં 
વપ્રય પુસતકો િતાં.

તરેરનરે, અગાઉ નોંધયું છરે તરેર, 1955નો રણવજતરાર સુિણ્મચંદ્રક એનાયત 
થયરેલો (1958); તરેરના વિિરેચનસંગ્િ ‘તારતમય’નરે રાટિ ્રીય સાહિતય અકાદરી-
નો 1974નો ઍિૉડ્મ પ્રાપ્ત થયરેલો. 1974રાં તરેરનરે નર્મદ-ચંદ્રક એનાયત થયરેલો. 
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ગુજરાતી સાહિતય પહરષદના 3૦રા અવધિરેશનના પ્રરુખ તરીકરે તરેરની િરણી થઈ 
િતી (198૦). વજદંગીના છરેલ્લા દસકા દરવરધયાન તરેઓ ગુજરાત સાહિતયસભાના 
પ્રરુખ િતા. ગુજરાત વિદ્ાસભા, હદલિીનું નૅશનલ બુક ટ્રસટ તથા ગુજરાત સાહિતય 
અકાદરી અનરે રાટિ ્રીય સાહિતય અકાદરી તરેરજ સાહિતય અનરે વશક્ણનરે લગતી 
અનરેક સરકારી અનરે વબનસરકારી સવરવતઓ સાથરે તરેઓ સંકળાયરેલા િતા. નમ્ર, 
વનખાલસ, સરલ, રૃદુ અનરે ધીર-ગંભીર સિભાિના સૌજનયરૂવત્મ ‘રાિળસાિરેબ’ 
ઉતિર અધયાપક અનરે સરથ્મ વિિરેચક તરીકરે સાહિતય અનરે વશક્ણનાં ક્રેત્ોરાં સૌના 
આદર-રાનના અવધકારી બનયા િતા. તરેરનું અિસાન અરદાિાદરાં 19 નિરેમબર, 
1988નરે હદિસરે થયું િતું.

તરેરના અિસાન બાદ તરેરના સનરેિીઓ અનરે વશષ્યોએ રચરેલી ‘અનંતરાય ર. 
રાિળ સરારક સવરવત’નરે ઉપક્રરે દર િષવે અવધકારી વિદ્ાન દ્ારા સરૃવતવયાખયાન 
અપાય છરે. તદુપરાંત ‘અનંતરાય રાિળ વિિરેચન ઍિૉડ્મ’ તથા ‘શ્રેષ્ઠ અધયાપક 
ઍિૉડ્મ’ અનરે અનુસનાતક-કક્ાએ અભયાસ કરતા વિદ્ાથશીનરે ગુણિતિા વશષ્યિૃવતિ 
આપિારાં આિરે છરે. આ સરારક સવરવત તરફથી પ્રો. રાિળના ઉતિર વિિરેચનલરે-
ખોનો સંચય ‘સૌિાદ્મ અનરે સહૃદયતા’ 2૦૦1રાં પ્રગટ થયરેલ છરે.

*
તરેરનું સૌજનયનીતરતું, સૌમય, વનરાડબંર અનરે વનભશીક પ્રભાિક વયવકતતિ 

વિિરેચનલરેખોરાં પ્રવતવબંવબત થાય છરે. તરેરની પાસરેથી સતિશીલ વિિરેચનો ઉપરાંત 
સંપાદનો અનરે અનુિાદો પણ રળ્ાં છરે.1

વિિરેચન : ‘રાઈનો પિ્મત’ (વિિરેચન અનરે વિિરણ, 1938), ‘સાહિતયવિિાર’ 
(1946), ‘ગંધાક્ત’ (1949), ‘સાહિતયવિિરેક’ (1958), ‘સાહિતયવનકષ’ (1958), 
‘સરીક્ા’ (1962), ‘સરાલોચના’ (1966), ‘ગ્ંથસથ િાઙ્મય’ (1937, 1945, 1946 
અનરે 1947ના ગ્ંથસથ િાઙ્મયની સરીક્ા, 1967), ‘ઉપચય’ (1971), ‘તારતમય’ 
(1971), ‘‘શ્ીરાર અનરે ‘રારાયણ’દશ્મન’’ (1972), ‘ઉનરીલન’ (1974), ‘કવિિય્મ 
નિાનાલાલ’ (1985), ‘અનુદશ્મનો’ (1988).

સાહિતયનો ઇવતિાસ : ‘ગુજરાતી સાહિતય,’ ભાગ 1 – રધયકાલીન (1954).

સાહિતયકાર વિશરેની પહરચયાતરક પુવસતકાઓ : ગૂજ ્મર સાહિતયસહરતા 
શ્રેણી અંતગ્મત : ‘કલાપી’ (1962), ‘ગોિધ્મનરાર’ (1963), ‘બોટાદકર’ (1965).

સંપાદનો : ‘નળાખયાન’ (1951), ‘‘કલાપી’નો કાવયકલાપ’’(1954), ‘રદ-
નરોિના’ (1955), ‘બોટાદકરની કાવયસહરતા’ (1956), ‘નિાનાલાલ રધુકોષ’ 
(1959), ‘ગુજરાતીનો એકાંકીસંગ્િ’ (196૦), ‘ચુનીલાલ િ. શાિની શ્રેષ્ઠ 
િાતા્મઓ’ (196૦), ‘સનરેિરુદ્રા’ (196૦), ‘શંખનાદ’ (િીર કવિ નર્મદનાં શૌય્મગીતો), 
‘શ્ી રોરારજીભાઈ દરેસાઈ’ (જીિનચહરત્નો સંક્રેપ, 1964), સાહિવતયક લરેખો તથા 
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વયાખયાનો (દી. બ. નર્મદાશંકર દરે. રિરેતા) (1969), ‘ધર્મતતિવિચાર’ ભાગ : 1-2-
3-4 (નર્મદાશંકર રિરેતાકૃત, 1972, 1977, 1978, 198૦), ‘ધૂરકરેતુની િારતાઓ’ 
(1973), ‘ગ્ારલક્રી’ (સંક્રેપ) (1977), ‘સરાજઘડતર’ (ફાધર િાલરેસના લરેખોનું 
ચયન, 1977), ‘પ્રરેરસખી-પદાિવલ’ (1978), ‘સાહિતયચચા્મ’ (1981), ‘નરવસંિ 
રિરેતાનાં પદો’ (1984), ‘પ્રાસંવગક પત્ો’ (હકશોરલાલ રશરૂિાળા, 1985).

સંપાદનો, અનયની સાથરે : ‘બુવદ્ધપ્રકાશ લરેખસંગ્િ’ ભા. 1-2, ‘કવિશ્ી નિા-
નાલાલ સરારકગ્ંથ’ (1953), ‘રનસુખલાલ ઝિરેરીની કાવયસુષરા’ (1959), ‘ચંદ્ર-
િાસાખયાન’ (1961), ‘રરણલાલ દરેસાઈની શ્રેષ્ઠ િાતા્મઓ’ (1966), ‘કાલરેલકર 
અધયયનગ્ંથ’ (1961), ‘કરસનદાસ રાણરેકની અક્ર-આરાધના’ (1962), ‘દી. બ. 
નર્મદાશંકર રિરેતા સરારકગ્ંથ’ (1968), ‘ધૂરકરેતુની સાહિતયવિચારણા’ (1969), 
‘ધૂરકરેતુની જીિનવિચારણા’ (197૦), ‘બોટાદકર શતાબદી અધયયનગ્ંથ’ (1971), 
‘ગુજરાતદશ્મન-1’ : (સાહિતય-1, 1972), ‘ગુજરાતી સાહિતયનો ઇવતિાસ ગ્ંથ’ 
1-4 (ઉરાશંકર જોશી િ. સાથરે 1973, 1976, 1978, 1981), ‘નિાનાલાલ-શતા-
બદીગ્ંથ’ (1978), સરકારી િાચનરાળા ભાગ : 1-4.

અનુિાદ : ‘ટૉલસટૉયની નિવલકાઓ’ (વિ. ર. ભટ્ટ સાથરે) (1951), ‘આિાર-
વિજ્ઞાન’ (અનય સાથરે), ‘પ્રરેરચંદ’ (રૂળ લરેખક પ્રકાશચંદ્ર ગુપ્ત, સાહિતય અકાદરી, 
હદલિી) (198૦).

ઉપર દશા્મિરેલ કૃવતસરૂિરાં 14 વિિરેચનગ્ંથો છરે, 1 સાહિતયના ઇવતિાસનું 
પુસતક છરે, 3 અનુિાદો અનરે બાકીનાં એક યા બીજા વનવરતિરે કરરેલાં સંપાદનો છરે. 
સંપાદનોરાં સરાવિટિ કૃવતઓની પસંદગીરાં ઊંચું સાહિવતયક ધોરણ, પાઠશુવદ્ધ, 
રચના-સરય િગરેરરેની ચકાસણી ઉપરાંત જોડણીની શુવદ્ધ રાટરેની ચીિટ અનરે 
ઝીણિટ ધયાન ખેંચરે છરે. િળી આ વનવરતિરે સંપાહદત કૃવતઓનરે એક સરથ્મ દૃવટિરંત 
વિિરેચકની સિાુંગીણ અનરે તલસપશશી સરાલોચનાનો લાભ રળરે છરે. અનુિાદો-
રાં રૂળ િકતવયનરે યથાતથ ગુજરાતી ભાષારાં ચોકસાઈભરી રસરય શૈલીરાં 
ઝીલિાનો સબળ પ્રયતન દરેખાય છરે.

રધયકાલીન ગુજરાતી સાહિતયનો ઇવતિાસ તરેરની અધયાપકીય રુદ્રાનરે િૂબિૂ 
પ્રગટ કરરે  છરે. કતા્મ, કૃવત કરે ઘટના અંગરે પ્રિત્મતી શંકા, અવનવશ્તતા કરે રાનયતાઓનાં 
જાળાં સાફ કરીનરે રધયકાલીન સાહિતયની સિચછ છબી તરેરણરે ઉપસાિી આપી 
છરે. એ રીતરે સંશોધકની ઇવતિાસદૃવટિ અનરે અધયાપકની વિશદ વિશ્રેષણાતરક 
વિચારણા ધરાિતા સરળ, સઘન અનરે સિ્મગ્ાિી વનરૂપણ રૂપરે રધયકાલીન ગુજરાત 
અનરે ગુજરાતી સાહિતયનો પહરચય આપતું એક અવધકૃત અનરે ઉપયોગી પુસતક 
ઉપલબધ થયું છરે.

વિિરેચનનાં પુસતકોરાં તરેરના વપ્રય કવિ નિાનાલાલ વિશરેનું ‘કવિિય્મ નિાના-
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લાલ’ સૌપ્રથર ધયાન ખેંચરે છરે. તરેરાં ગુજરાતી સાહિતય પહરષદ દ્ારા પ્રકાવશત 
બૃિદ્ ગુજરાતી સાહિતયના ઇવતિાસરાં કવિશ્ી વિશરેનો સરગ્દશશી વિિરેચનાતરક 
લરેખ પુનરુ્મહદ્રત થયો છરે. તરે ઉપરાંત કવિશ્ીની જનરશતાબદી વનવરતિરે લખરેલ ‘વયવકત 
નિાનાલાલ’ અનરે Indian Literature રાટરે લખરેલો અંગ્રેજી લરેખ ‘Nhanalal : 
Poet of Lyric Genius’ પણ તરેરાં પુનરુ્મહદ્રત થયરેલ છરે. એ રીતરે આ પુસતકરાં 
કવિશ્ી નિાનાલાલના જીિન અનરે કિનનો સરગ્દશશી અભયાસ ઉપલબધ થાય છરે.

રારાયણ અનરે રિાભારત પ્રો. રાિળના અભયાસના આરાધયગ્ંથો િતા. 
સૌરાટિ ્ર યુવનિવસ્મટીના વનરંત્ણથી તરેરણરે શ્ીરારકથા વિશરે લરેખ કરરેલો, તરેરાં શ્ી-
રારની જીિનકથાનું વિિરણ કરિા સાથરે રારાયણરાંથી વનષ્પન્ન થતાં ધર્મ-નીવતનાં 
સતય તારિી આપયાં છરે, જ રે ‘શ્ીરાર અનરે રારાયણદશ્મન’ એ પુવસતકા રૂપરે સૌરાટિ ્ર 
યુવનિવસ્મટી દ્ારા પ્રવસદ્ધ થયરેલ છરે. તરેરના છરેલ્લા સંગ્િ ‘અનુદશ્મનો’રાં ‘રિાભા-
રત રિાપુરાણ અનરે ધર્મશાસ્ત્રો’ વિશરે સુંદર પયવેષણાતરક લરેખ છરે.

પ્રો. રાિળની લગભગ સાડાપાંચ દાયકાની વિિરેચનપ્રિૃવતિના વિપુલ ફાલનો 
રોટો ભાગ ગ્ંથાિલોકનોએ રોકરેલો છરે. તરેરણરે ‘ઊવર્મ-નિરચના’ જ રેિાં સારવયકોરાં 
સંખયાબંધ ગ્ંથાિલોકનો કરરેલાં છરે. તરેરના ત્ણ ગ્ંથો – ‘સરીક્ા’, ‘સરાલોચના’ 
અનરે ‘ગ્ંથસથ િાઙરય’રાં આ ગ્ંથાિલોકનો સંગૃિીત છરે. ત્ીજારાં 1937, 1944, 
1945, 1946 અનરે 1947નાં ગ્ંથસથ િાઙરય વિશરેનું વિિરેચન રૂકરેલું છરે. બાકીનાં 
બરે પુસતકોરાં છૂટક ગ્ંથાિલોકનો રૂકરેલાં છરે. િીસરી સદીના વશટિ સરીક્કોની 
જ રેર અનંતરાય કૃવતનું અિલોકન કરતી િખતરે તરેના કતા્મનો ઉદ્ રેશ શોધી-સરજી, તરે 
ઉદ્ રેશની ગુણિતિા તપાસી, લરેખક તરે કરેટલરે અંશરે વસદ્ધ કરી શકરેલ છરે તરે તારિી આપરે 
છરે. તરેર કરતી િખતરે કૃવતરાં પ્રતીત થતાં સતય અનરે સુંદરનાં વબનદુઓ ઉપસાિી 
આપીનરે તરેનો રસાસિાદ કરાિરે છરે. કૃવતરાં દરેખાતી ઊણપ કરે ઊણપો તરેરની નજર 
બિાર રિરેતી નથી; પરંતુ દોષના વનદવેશ કરીનરે, ગુણનરે ઉઠાિ આપતા જઈ, લરેખકનરે 
પ્રોતસાિન આપિા ભણી તરેરનું િલણ િોય છરે. તરેરની દૃવટિ વિવશટિથી સારાનય 
સુધીનો, વયવકતથી સરવટિ અનરે અંશથી સરગ્ સુધીનો ગવત-વયાપ દાખિરે છરે. 
એટલરે, સતિિાળી કૃવતની સરીક્ા કરતી િખતરે સાહિતય કરે સરાજ પર તરેની થનાર 
અસરનું પણ તરેઓ વનદાન કાઢરે છરે.

ગાંધીજનરશતાબદી વનવરતિરે તરેરણરે ગાંધીજીરવચત ‘હિંદસિરાજ’ (19૦8)ની 
સરીક્ા લખી છરે તરે આ પ્રકારનાં પ્રો. રાિળનાં લખાણોરાં શ્રેષ્ઠ ગણાય તરેર છરે. તરે 
લરેખ કૃવતનો ઉપરછલ્લો પહરચય બનિાનરે બદલરે તરેનું સિાુંગીણ અિલોકન કરતો 
સિાધયાયલરેખ બનરેલ છરે. કૃવત કયાં, કરેિી રીતરે અનરે શા રાટરે રચાઈ તરેની વિગતો 
આપીનરે ગાંધીજીનો વજદંગીભરનો પુરુષાથ્મ જ રેનરે અનુલક્ીનરે ચાલયો િતો તરે ગાંધી-
-વિચારણાનો પાયો ‘હિંદસિરાજ’રાં વનરૂપરેલ જીિન અનરે સંસકૃવતનો વસદ્ધાનત છરે 
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એિું તરેરણરે પુસતકના િસતુનું પ્રકરણિાર વિિરણ કરીનરે બતાવયું છરે. એ િખતરે િજુ 
ગાંધીજીનું ગુજરાતી ભાષા પર પૂરતું પ્રભુતિ વસદ્ધ થયું નિોતું એનો વનદવેશ પણ 
તરેરણરે કરેટલાક શબદપ્રયોગનરે દૃટિાંત તરીકરે ટાંકીનરે, કરરેલો છરે. ‘નથી રિરેિાયું’ રાટરે 
ગાંધીજીએ લખરેલા આ નાનકડા પુસતકનો અિલોકનકારરે  ઉરળકાભરેર આિકાયુું છરે.

આ વિિરેચનોએ સજા્મતા સાહિતય પર વિધાયક અસર કરરેલી છરે. સજ ્મકોની 
ઊગતી પરેઢીનરે તરેરનાં વિિરેચનો પ્રોતસાિક અનરે પથદશ્મક નીિડ્ાં છરે. કૉલરેજ અનરે 
યુવનિવસ્મટીરાંથી નીકળતા નિા લરેખકોની રચનાઓનરે સુધારિા–રઠારિાનું કાર 
તરેરના જ રેટલું તરેરના સરકાલીનોરાંથી ભાગયરે જ કોઈ વિિરેચકરે કયુું િશરે. આનરે 
કારણરે પ્રો. રા. વિ. પાઠકની રાફક નિીનોની ઘણી રચનાઓના પ્રિરેશકો પ્રો. રાિળરે 
લખયા છરે. આ દૃવટિએ નિી પરેઢીના સાહિતયવશક્કની ફરજ આ કૃવતવિિરેચનો 
દ્ારા તરેરણરે બજાિી છરે એર કિી શકાય. તરેરણરે કરરેલી કૃવતવિિરેચનારાં એકંદરરે  
સહૃદયધરશી વિિરેચકની સિાનુભૂવત, ઉચચ કોહટની વિદ્તિા અનરે વશક્કની વશટિ 
સરલભાિી વનખાલસતા પ્રતીત થાય છરે.

તરેરણરે િષયો સુધી ગુજરાત સાહિતય સભાનરે ઉપક્રરે ગુજરાતી પુસતકોની 
િાવષ્મક સરીક્ા કરી િતી. શરૂઆતરાં થોડાં િષ્મ સુધી િાવષ્મક સરીક્ાનું કાર 
વનયવરત ચાલયું પણ પછી તરેરાં અસાધારણ વિલંબ થિા લાગયો અનરે કરેટલાક 
પાસરેથી તો એનું લખાણ આવયું જ નિીં. િખત જતાં સાહિતયનો વિકાસ દશા્મિ-
તી, અભયાસીઓનરે રદદરૂપ બનરેલી આ પ્રિૃવતિ રંદ પડતી ગઈ. પ્રો. રાિળરે િષયો 
સુધી િાવષ્મક સરીક્ાનું કાર સવન્નષ્ઠ ભાિરે કરીનરે એ પ્રિૃવતિનરે સજીિ કરી િતી. 
(તરેરની પછી પ્રો. રધુસૂદન પારરેખરે િષયોિષ્મ ગ્ંથસથ િાઙરયની સરીક્ાનું કાર 
કયુું િતું.) દરરેક િષવે ખરેડાયરેલ પ્રતયરેક સાહિતયપ્રકારરાં સજ ્મકની નિી લાક્વણકતા 
દરેખાઈ િોય તો તરેનો વનદવેશ કરીનરે તરેની અગાઉના િષ્મની અપરેક્ાએ દરેખાતી 
પ્રગવત કરે તરેનો અભાિ દશા્મિિો અનરે સરગ્ પ્રકારનું પ્રિાિદશ્મન કરતા જિું એિી 
પ્રો. રાિળની આ કાય્મરાં પ્રયોજ રેલી પદ્ધવત જણાય છરે. હદગીશ રિરેતાની પ્રથર 
નિલકથા ‘આપણો ઘડીક સંગ’ની સરીક્ા આનું ધયાનપાત્ દૃટિાંત છરે. તરેરણરે 
કરરેલી િાવષ્મક સરીક્ાઓ સાહિતયના ઇવતિાસના અભયાસીઓનરે આ દૃવટિએ ઘણી 
ઉપયોગી પુરિાર થયરેલી છરે.

તરેરના વિિરેચનસંગ્િોરાં દોઢસોથી િધુ લરેખો સંઘરરેલા છરે, જ રે રધયકાળથી 
આધુવનક યુગ સુધીના આપણા સાહિતય અનરે સંસકૃવતના પ્રદરેશનરે આિરી લરે છરે. 
કતા્મ, કૃવત, સિરૂપ, પ્રિાિ, પ્રરેરક બળો, પરંપરા, પ્રયોગ, સાહિતયતતિ, સજ ્મનપ્રહક્-
યા, જીિન અનરે સાહિતય, સજ ્મન અનરે વિિરેચન, વશક્ણ અનરે સાહિતય, સરાજ અનરે 
સંસકૃવત, નાટક અનરે રંગભૂવર, ધર્મ અનરે અધયાતર - એર સાહિતય અનરે સંસકૃવતનાં 
વિવિધ અંગોનરે સપશ્મતા વિષયોનરે આ લરેખોરાં તરેરણરે િણી લીધા છરે. તરેઓ જ રે 
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વિષય લરે છરે તરેના રર્મ િીંધીનરે ઊંડરે સુધી પિોંચતી તરેરની બુવદ્ધની ગવત િોય છરે. 
તરેરાં આિતા વિિાદાસપદ રુદ્ાની તરેઓ તટસથ પણ વયાપક દૃવટિએ ખુલ્લા રનથી 
ચચા્મ કરરે  છરે. તરેરાં કોઈ સંપ્રદાય કરે િાદનું િળગણ નથી િોતું તરેર કોઈ પૂિ્મગ્િ 
કરે અવભગ્િ પ્રિત્મતો નથી. ખરંુ જોતાં આ વિિરેચનો તાજી િિાની આિજા રાટરે 
રાખરેલી બારીની ગરજ સારરે  છરે. તરેનું પહરશીલન િાચકના જ્ઞાનકોશનરે સરૃદ્ધ કરરે  છરે, 
સંિરેદનનરે સંસકારરે  છરે અનરે તરેની દૃવટિ વિકસાિીનરે જીિન અનરે સાહિતયરાં પ્રિત્મતાં 
સતય, શુભ અનરે સુંદર તતિનું દશ્મન કરિાની પ્રરેરણા આપરે છરે.

નરવસંિ, પ્રરેરાનંદ, શારળ, પ્રરેર-સખી િગરેરરે  રધયકાલીન અનરે ગોિધ્મનરાર, 
નિાનાલાલ, રુનશી, ગાંધીજી, કાલરેલકર, હકશોરલાલ, રરણલાલ દરેસાઈ, રરેઘાણી 
અનરે રવસકલાલ પરીખ જ રેિા અિા્મચીન યુગના અગ્ણી લરેખકો વિશરે, દરરેકની સા-
હિતયસરેિાનરે અનુલક્ીનરે, કોઈનું વિસતારથી તો કોઈનું સંક્રેપરાં તો અરુકનરે અઘય્મ 
રૂપરે એર વિવિધ પહરપ્રરેક્યરાં વિિરેચન કરરેલું છરે. ફરીફરીનરે તરેઓ વિવિધ સંદભ્મ-
રાં બરે લરેખકોનરે સંભારરે  છરે તરે ગોિધ્મનરાર અનરે નિાનાલાલ. બંનરેની જીિન અનરે 
સાહિતય વિશરેની ભાિના નરે વિચારણા તરેરનરે, બીજા અનરેકોની જ રેર, આકષવે છરે. જ રેનરે 
નરવસંિરાિ અનરે બળિંતરાય જ રેિા ધુરંધરો સરજી શકયા નિોતા, તરે ગોિધ્મનરા-
રકૃત ‘સનરેિરુદ્રા’ની વિિરણાતરક સરીક્ા વિસતારથી વિશદ શૈલીરાં પ્રો. રાિળરે 
કરરેલી છરે, જ રે તરેરના જ રેિા સરથ્મ પ્રાધયાપક જ કરી શકરે. ઊવર્મ કરે વિચારના સૌનદય્મ 
કરતાં તતિજ્ઞાનનરે રિતિ આપતી ગોિધ્મનરારની કવિતા વિશરેની વિભાિનાનો 
તરેઓ પુરસકાર કરતા નથી; પરંતુ ગોિધ્મનરારની ઉદાતિ જીિનભાિના તરેરનરે સતત 
આકષ્મતી રિરે છરે. નિાનાલાલના ‘જયા અનરે જયંત’ નાટકરાં નરવસંિરાિરે કાઢરેલા 
દોષોનો જિાબ તરેઓ નમ્રપણરે સપટિતાપૂિ્મક આપરે છરે. નિાનાલાલની ડોલનશૈલીનો 
પણ તરેઓ બચાિ કરતાં, તરે શૈલીનું અનુકરણ કરનારનું િકતવય ભવય કરે ઉચચ 
ભાિકક્ાનરે અનુરૂપ નથી િોતું રાટરે તરે વનષ્ફળ જાય છરે, એ રતલબનું વિધાન કરરે  
છરે. એ બંનરે રિાન સજ ્મકોની ભાિનાસૃવટિનું અનરે તરેનું િિન કરતાં પાત્ોનું તરેરણરે 
ઉરળકાભરેર સિાગત કયુું છરે. તરેના દૃટિાનત રૂપરે સરસિતીચંદ્ર અનરે ગુણસુંદરીનરે પત્ 
રૂપરે લખરેલાં વિિરેચનો બતાિી શકાય.

ગાંધીજી, રુનશી, ધૂરકરેતુ, રા. વિ. પાઠક, રરેઘાણી અનરે વિદ્ાબિરેન નીલકંઠ-
નરે આપરેલી શોકાંજવલ ઔપચાહરકથી કંઈક વિશરેષ છરે. ગાંધીજીનરે આપરેલો અઘય્મ 
ઉતકટ શૈલીરાં કાઢરેલા રર્મિરેધક શોકોદગારરૂપ છરે. બાકીના દરરેકના સાહિવતયક 
પ્રદાનનો તરેરણરે ગુણજ્ઞતાથી પણ યથાથ્મ રીતરે ઉલ્લરેખ કરરેલો છરે.

પ્રો. રાિળરે સાહિતયતતિ વિશરે કરેટલાક વિચારપ્રરેરક, વિદ્તિાપૂણ્મ લરેખો આપયા 
છરે : ‘સહૃદયધર્મ’, ‘કવિતાનું રસાસિાદન’, ‘જોઈએ છરે સાહિતયવિિરેચનનો વસ-
દ્ધાનતગ્ંથ’, ‘કવિતાનો પદ્દરેિ’, ‘ગુજરાતની સાહિતયચચા્મ’ અનરે ‘સાહિતયરાં પ્ર-
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ગવતશીલતા’. તરેરાં ‘સહૃદયધર્મ’ શ્રેષ્ઠ છરે. ભાિવયત્ી પ્રવતભાના ધનય ઉનરરેષરૂપ 
વિિરેચકનો આદશ્મ તરેરાં સરજાવયો છરે, ‘કવિતાના રસાસિાદન’રાં કવિતાના િાચન 
અનરે ભાિન રાટરે જરૂરી સજ્જતા કરેળિિા રાટરેનું રાગ્મદશ્મન છરે. પછીના લરેખરાં 
ગુજરાતીરાં સાહિતયવિિરેચનના વસદ્ધાનતગ્ંથની ઊણપ તરફ આંગળી ચીંધી છરે 
પણ સાથરે સાથરે સાહિતયવિિરેચનના વિવિધ રુદ્ા પર લરેખ રૂપરે ગુજરાતીરાં રચાયરેલું 
સાહિતય સંતોષપ્રદ છરે; એટલું જ નહિ, ભવગની-ભાષાઓરાં જોિા રળતા એ પ્રકા-
રના સાહિતયની સપધા્મરાં ઊભું રિી શકરે તરેિું, ગૌરિપ્રદ છરે એર તરેઓ અવભપ્રાય 
આપરે છરે. ‘કવિતાનો પદ્દરેિ’રાં છદંના અભાિરે પણ કવિતા વસદ્ધ થઈ શકરે છરે એ 
રતલબનું પ્રવતપાદન છરે. ‘સાહિતયરાં પ્રગવતશીલતા’રાં પ્રગવતશીલ સાહિતયના 
સજ ્મકરે િાસતિલક્ી જીિનાવભરુખતા કરેળિિા ઉપરાંત સાહિતયનો કલાધર્મ પણ 
બજાિિાનો િોય છરે એિું સપટિ રંતવય રજૂ કયુું છરે.

તરેરણરે સાહિતયના નાનારોટા પ્રિાિનું દશ્મન કરાિતા કરેટલાક લાંબા લરેખો 
લખયા છરે; જ રેર કરે ‘ગુજરાતી નાટકસાહિતયનું રરેખાદશ્મન’, ‘રધયકાલીન ગુજરાતી 
િાતા્મ’, ‘અિા્મચીન કવિતારાં ધર્મભાિના’, ‘ગુજરાતની સાહિતયચચા્મ’. તરેરાં પિરેલો 
લરેખ એ પ્રકારનું રાહિતીપ્રદ સાહિતયસાધન ઉપલબધ નિોતું તરે સરયરાં ખૂબ 
ઉપયોગી િતો. ઉરાશંકરનાં એકાંકી આગળ તરે અટકી જાય છરે તરે જોતાં અપૂણ્મ 
લાગરે. પછીના છસાત દાયકાની પ્રિૃવતિની વિગતો િિરે અપરેવક્ત રિરે છરે. ‘રધય-
કાલીન ગુજરાતી િાતા્મ’રાં શારળનરે કરેનદ્રરાં રાખીનરે દોરરેલો રધયકાલીન િાતા્મના 
પ્રિાિનો આલરેખ છરે. ‘અિા્મચીન કવિતારાં ધર્મભાિના’ અિા્મચીન યુગરાં િિી 
રિરેલી ભવકતકવિતાની પાતળી સરેરનું આલરેખન છરે. ‘ગુજરાતની સાહિતયચચા્મ’ 
પ્રો. રાિળના વિિરેચનસારથય્મનો વનદવેશક લરેખ છરે. એરાં અિા્મચીન યુગરાં થયરેલી 
કવિ અનરે કવિતાથી શરૂ કરીનરે આધુવનકતા લગી આિતા સાહિતયચચા્મના વિવિધ 
વિષયોની ઊંચા સતરની રર્મગ્ાિી વિચારણા છરે. તરેરણરે રાટિ ્રીય સાહિતય અકાદરી 
રાટરે સાહિતયચચા્મના પસંદ કરરેલા લરેખોનરે સરજિાની પાશ્વ્મભૂવરકા આ લરેખરાં 
કરરેલી સાહિતયવિચારણારાંથી રળરે છરે. પ્રો. રાિળનો જ્ઞાનકોશ ગુજરાતી ઉપરાંત 
સંસકૃત અનરે અંગ્રેજી વશટિ સાહિતયના પહરશીલનનરે પ્રતાપરે સરૃદ્ધ રિરેલ છરે. તરેરણરે 
કરરેલી સાહિતયતતિનરે લગતા વિવિધ પ્રશ્નોની વિચારણારાં ભારતીય અનરે પાશ્ાતય 
રીરાંસાનો સરનિય જોિા રળરે છરે. આ ઉપરથી તરેરની રુવચ સંસકૃત અનરે પાશ્ાતય 
વશટિ ગ્ંથોના રોચક સરનિયથી કરેિી બંધાયરેલી િતી તરેનો ખયાલ રળરે છરે.

તરેરના સરગ્ લરેખસરૂિરાં ગુજરાતી સાહિતય પહરષદના 3૦રા અવધિરેશન 
પ્રસંગરે આપરેલું પ્રરુખીય અવભભાષણ અનરે 24રા અવધિરેશન પ્રસંગરે સાહિતયવિભા-
ગના પ્રરુખસથાનરેથી આપરેલું વયાખયાન ધયાન ખેંચરે છરે. પિરેલા વયાખયાનરાં પરંપરા 
અનુસાર અવધિરેશનના સથળ - િડોદરા - ની વિવશટિતા અનરે સાહિતયસરેિા, પહર-
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ષદની ભૂતકાલીન પ્રિૃવતિઓનું વિિંગાિલોકન અનરે તરેના સથાપક રણવજતરારની 
ભાિનાનું સરરણ તરેરજ પૂિ્મપ્રરુખોએ પહરષદના કાય્મ અંગરે વયકત કરરેલી અપરેક્ા 
િગરેરરેના ઉલ્લરેખ ઉપરાંત તરેરણરે ગુજરાતી સાહિતયની પોણોસો િષ્મની વસવદ્ધ-અવસ-
વદ્ધનું સરિૈયું પોતાની સઘન શૈલીરાં વિગતરે આપયું છરે. સાહિતયક્રેત્રે સિરૂપાહદના 
થયરેલા નિા પ્રયોગો અનરે યુગબળોએ સજ વેલાં વસથતયંતરોનો વચતાર આપીનરે છરેિટરે 
સાહિતયકારોનરે રાટરે પડકારરૂપ પહરવસથવત – સાંસકૃવતક કરે નૈવતક કટોકટી – પ્રતયરે 
ધયાન દોયુું છરે અનરે સજ ્મકોનરે વયંગ-કટાક્ જ રેિાં સાહિવતયક શસ્ત્રોથી તરેનો સારનો 
કરિાની શીખ આપી છરે.

બીજા વયાખયાનરાં તરેરની દૃવટિ િધુ તાવતિક ભૂવરકા પર રાનિીની ઉતક્ાવનત 
સાથરે સાહિતયસજ ્મનના વિકાસની િાત કરી છરે. તરેર કરતાં પૂિ્મ-પવશ્ર ઉભયના 
દરેશોરાં ઉદભિરેલ સાહિતયસિરૂપોનાં ઘડતર નરે વિકાસની િાત કરતાં જગતના 
ઇવતિાસના વિવિધ કાલખંડો પર ઊડતી નજર નાખી છરે. સજ ્મન પછી ભાિન 
પરતિરે સાહિતયની રીરાંસારાં રનુષ્યરે સાધરેલી પ્રગવત તરેઓ સરજાિરે છરે અનરે તરેના 
અનુલક્રાં ભારતીય અનરે પાશ્ાતય રીરાંસાના વિકાસનો આલરેખ આપરે છરે. છરેિટરે 
ગુજરાતી સાહિતયની વસવદ્ધ–અવસવદ્ધનો 196૦ સુધીનો કયાસ કાઢી બતાિરે છરે.

પ્રો. રાિળની સાહિવતયક દૃવટિ, ભાિના અનરે વચહકતસક શવકતનો ખરો 
પહરચય આ બરે વયાખયાનો કરાિરે છરે. ગુજરાતી ભાષાનું વયિધાન ન િોય તો 
યુરોપના કોઈ પણ દરેશની યુવનિવસ્મટીરાં સાહિતયના પ્રાધયાપકનું આસન શોભાિરે 
તરેિી વિદ્તિા ઉપરાંત સાહિતયવસદ્ધાનતનો તુલનાતરક દૃવટિએ વયાપક વિવનયોગ 
કરિાની કુશળતા પ્રો. રાિળરાં છરે તરેની પ્રતીવત આ બરે વયાખયાનો કરાિરે છરે. વસદ્ધા-
નતની સાથરે વયિિારની દૃઢ પકડ પણ તરેરનારાં િતી તરેની પ્રતીવત, તરેઓ સાહિતય 
પહરષદના ભાવિ કાય્મક્રની રૂપરરેખા, સંખયાબંધ પ્રિૃવતિઓની યાદી સહિત, દોરી 
આપરે છરે, તરે પરથી થાય છરે.

ધર્મ અનરે અધયાતર તરેરની સાહિવતયક વયુતપવતિનો પાયો છરે. તરેરણરે તરેરની 
ધર્મશ્દ્ધા જાિરેરરાં તરેરજ ખાનગીરાં અનરેક િાર પ્રગટ કરી છરે. ‘અિા્મચીન કવિતારાં 
ધર્મભાિના’, ‘રવણલાલ વદ્િરેદીની કવિતા’, ‘સાધનાલક્ી ધર્મ-તતિ-રીરાંસા’ 
િગરેરરેરાં ધર્મ અનરે અધયાતર વિશરેનાં રસ નરે જાણકારી જોિા રળરે છરે. રાજ રેનદ્ર 
શાિની કવિતાની ભૂવરકા શુદ્ધ સૌનદય્મતતિ છરે અનરે તરે અનુસાર તરેરણરે સંગીત 
અનરે વચત્કલાનો અનુબંધ કવિતારાં સાધી બતાવયો છરે, એ સુવિહદત છરે, પણ પ્રો. 
રાિળરે ‘શાનત કોલાિલ’, ‘ઉદગીવત’, ‘ઈક્ણા’ િગરેરરે  સંગ્િોરાંથી અનરેક કાવયોની 
પંવકતઓ ટાંકીનરે બતાવયું છરે કરે રાજ રેનદ્ર શાિની સરગ્ કવિતાના પાયારાં અધયા-
તરસાધના છરે. પ્રો. રાિળરે ટાંકરેલી કાવયપંવકતઓરાં પ્રગટ થતું તતિદશ્મન રાજ રેનદ્રના 
રરણીય કવિકર્મનરે પણ સાથરે સાથરે પ્રકાવશત કરરે  છરે. ગોિધ્મનરાર અનરે નિાનાલાલ 
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પ્રતયરેના તરેરના આકષ્મણનું એક કારણ એ બંનરે કવિઓની રવસક ધાવર્મકતા અનરે 
જ્ઞાનભવકતની ઉપાસનાની હિરાયત પણ ખરી. સાહિતયપ્રીવત ઉપરાંત ધર્મવજજ્ઞાસા 
અનરે અધયાતરરસ તરેરની વિિરેચનાના પાયારાં રિરેલાં છરે તરે તરેરણરે સિાવરનારાયણ 
સંપ્રદાય, શ્રેયસસાધક અવધકારી િગ્મ તરેર જ સંતનાં શબદ અનરે સંસકૃવત વિશરેનાં 
વનરીક્ણો રજૂ કરતી િખતરે દશા્મિી આપયું છરે.

આપણરે જોયું કરે આ વિિરેચક પ્રકૃવતએ તરેર વયિસાયરે વશક્ક–પ્રાધયાપક છરે; 
તરેથી વશક્ણ વિશરે વચંતા સરેિરે તરે સિાભાવિક ગણાય. તરેરણરે ‘શાળારાં સાહિતય-
-વશક્ણ’, ‘આધુવનક ઊંચી કરેળિણી’, ‘પ્રદરેશભાષાઓ દ્ારા ઉચચવશક્ણ’ અનરે 
‘બદલાતાં રૂલયો – ઉચચવશક્ણક્રેત્રે’ જ રેિાં લખાણોરાં વશક્ણના તતિ ઉપરાંત તરેની 
કક્ા, પદ્ધવત, રાધયર, રૂલયો િગરેરરે  પાસાંની ઉતિર અનુભિી કરેળિણીકારનરે જ રેબ 
આપરે તરે રીતરે ચચા્મ કરી છરે. ‘આદરણીય વિદ્ોપાસક’ પ્રો. ફીરોજ દાિરનરે અંજવલ-
રૂપ, તરેરના ઉરદા ચાહરત્રય અનરે વશક્ણકાય્મ વિશરેનો પહરચયલરેખ છરે. ‘સંસકૃવતનો 
આદશ્મ’રાં વશક્કની િરેવસયતથી તરેરણરે વિચાર, િાણી અનરે િત્મન ઉપરથી પ્રગટ 
થતી સંસકારની ઉચચાિચતા સરજાિી છરે. ‘રતાંતરક્રા’, ‘પડઘા અનરે પડછાયા’ 
અનરે ‘સંસકારદાતા િાચન’ પણ એ જ વિભાગરાં બરેસરે તરેિા લરેખો છરે.

આર, ઉચચ કોહટના અધયાપકની સજ્જતા પ્રો. રાિળના સરગ્ વિિરેચનલરેખોની 
સારગ્ીરાં પ્રથર નજરરે  જ દરેખાઈ આિરે છરે. તરેરની વનરૂપણશૈલીરાં આ વિવશટિતા 
સવિશરેષ ધયાન ખેંચરે છરે. વિશાળ ફલક પર વિષયની રાંડણી કરીનરે તરેનું પાયાથી 
ટોચ સુધી દશ્મન કરાિિાનો તરેરનો િરેતુ િોય છરે એટલરે તરેઓ િત્મરાનની િાત કરતાં 
ભૂતકાળ સાથરે તરેનો તાર જોડીનરે આગળ ચાલરે છરે, પછી તરે કલાપી કરે નિાનાલાલ 
જ રેિી વયવકત િોય, અિા્મચીન કરે આધુવનક સાહિતયનો પ્રિાિ િોય અથિા સાહિ-
તયનો કોઈ કૂટ પ્રશ્ન િોય, કરે ‘યુદ્ધ અનરે શાંવત’ જ રેિી કૃવત િોય. રસ અનરે સૌનદય્મના 
ધોરણરે તરેઓ સાહિતયપદાથ્મની ચકાસણી કરરે  છરે. તરેરાં ઊંડો તતિાવભવનિરેશ પણ 
િોય છરે. છરેિટનો વનષ્કષ્મ કાઢતી િખતરે સારાનય રીતરે તુલનાતરક પદ્ધવત અખ-
તયાર કરરે  છરે; પરંતુ કોઈ એક પક્ પર ઢળિાનરે બદલરે તટસથ વિિરેકબુવદ્ધએ તોલ 
કરીનરે અવભપ્રાય આપરે છરે. એ રીતરે સહૃદયતા, સતયવનષ્ઠા, રવસકતા, વિદ્તિા અનરે 
ઝીણિટભરી સિાુંગીણ વિલોકન-રૂલયાંકન કરિાની ચીિટ પ્રો. રાિળની વિિરેચક 
તરીકરેની વિવશટિતાઓ છરે. તરેના ફલસિરૂપરે તરેરનાં વિિરેચનોરાં એકંદરરે  ભાિવયત્ી 
પ્રવતભાનો ઉતકૃટિ આવિભા્મિ જોિા રળરે છરે.

*
પ્રો. રાિળના સરકાલીન વિિરેચકો રા. વિ. પાઠક, વિજયરાય ક. િૈદ્, વિ-

શ્વનાથ ર. ભટ્ટ, વિષ્ણપ્રસાદ ર. વત્િરેદી, ડોલરરાય ર. રાંકડ, રવસકલાલ છો. 
પરીખ અનરે નિલરાર જ. વત્િરેદી પણ અધયાપકો છરે. સાક્રપરેઢીનો વિદ્તિા અનરે 
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િાવગરતાનો ઠઠારો તજીનરે ગુજરાતી વિિરેચના વિશદતા, તટસથતા અનરે શુદ્ધ 
સતયદશ્મન તરફ િળી તરે ગાંધીયુગના આ વિિરેચકોનું રુખય લક્ણ છરે. સાહિતયનો 
જીિન સાથરેનો અનુબંધ આ વિિરેચકોનાં લખાણોરાં સતત જળિાયરેલો જોિા રળરે 
છરે. વિિરેચન તતિપ્રવતપાદન આગળ અટકિાનરે બદલરે ઘણી િાર પુરુષાથ્મબોધ સુધી 
વિસતરરે  છરે તરેનરે ગાંધીયુગનો પ્રતાપ ગણિો જોઈએ. પ્રો. પાઠક આ નિીન પ્રિાિના 
પ્રિત્મક િતા. વિષયના ઊંડાણ તરફ લઈ જતો ચોક્કસ અવભગર, વિશદ શૈલી 
અનરે તક્મશુદ્ધ પદ્ધવતએ તતિપ્રવતપાદન સાધતાં લખાણો દ્ારા ગુજરાતી વિિરેચના 
રારનારાયણ પાઠકથી નિો િળાંક ધારણ કરરે  છરે.

પ્રો. પાઠકની સાથરે ગૂજરાત વિદ્ાપીઠરાં અનરે પછી ગુજરાત વિદ્ાસભારાં 
અધયાપકપદરે રિરેલા રવસકલાલ છો. પરીખ(1897–1982)નું વિિરેચન જથથારાં 
વિપુલ નથી, પણ તાવતિક દૃવટિએ રૂલયિંતું છરે. પ્રો. પાઠકની રાફક તરેરની વિિરેચના 
સંસકૃત આલંકાહરકોના અભયાસથી પ્રરેહરત છરે. ગ્ંથવિિરેચન અનરે વસદ્ધાનતચચા્મરાં 
તરેરનો ઝોક સંસકૃત રસસૂત્ અનરે અલંકારાહદ શાસ્ત્ર પ્રતયરે વિશરેષ દરેખાય છરે. પ્રો. 
પાઠક પૂિ્મ કરે પવશ્રની રીરાંસાના અવભવનિરેશ િગર કરેિળ સાહિતયતતિનરે લક્રાં 
રાખીનરે વિિરેચન કરરે  છરે. પ્રો. પરીખનું રુખય કાય્મ પ્રાચીન સંસકૃવતનરે લગતું િોિાથી 
‘કાવયાનુશાસન’ જ રેિા ગ્ંથોનાં ભાષાનતર-સંપાદનનું છરે.

વિજયરાય ક. િૈદ્રે (1897–1974) વિિરેચનનરે રસલક્ી અનરે કૌતુકરાગી 
િળાંક આપયો. પાશ્ાતય પદ્ધવતનાં સંસકારભોગી (impressionistic) વિિરેચનો 
આપિાની પિરેલ તરેરણરે કરી. આથી તરેરનરે ‘ગુજરાતરાં આધુવનક વિિરેચનકલા-
ના આદ્દ્રટિા’નું વબરુદ રળ્ું િતું. તરેરનું વિિરેચન ‘ચરેતન’, ‘ગુજરાત’, ‘કૌરુદી’, 
‘રાનસી’ અનરે ‘રોહિણી’ જ રેિાં સારવયકોરાં ફરેલાયરેલું િતું. વિિરેચન શાસ્ત્ર ઉપરાંત 
સહૃદયતા, રસ અનરે ઊવર્મનો વિષય છરે તરેની પ્રતીવત વિજયરાયનાં નિીન રસળતી 
શૈલીનાં વિિરેચનોએ કરાિી. િાચકની સાથરે અનૌપચાહરક સંબંધ બાંધિા રથતાં 
એરનાં વિિરેચનોએ એક પ્રકારની અરૂઢ પત્કારી શૈલી ઊભી કરી, જ રે પછીની પરેઢી 
સુધી ચાલુ રિરેલ છરે. વનભ્મયતા, ધયરેયવનષ્ઠા, ચંચળતા, આતરલવક્તા, તટસથતા અનરે 
પ્રયોગશીલતા તરેરના પ્રથર તબક્કાનાં વિિરેચનોનાં લક્ણો િતાં. પછીનાં વિિરેચનો 
પ્રરાણરાં રોળાં, સરાધાનવપ્રય અનરે કિવચત્ અભયાસની ઊણપ દશા્મિનારાં 
બનરેલાં. ગુજરાતી વિિરેચનાનરે પાશ્ાતય શૈલીની પ્રયોગશીલતાનો પાસ આપિારાં 
અનરે ગ્ંથાિલોકનનાં નિાં આતરલક્ી ધોરણો સથાપી આપિારાં તરેરનો ફાળો સર-
રણીય રહ્ો છરે.

વિશ્વનાથ ભટ્ટ (1898–1968) આ ગાળાના બીજા વિચક્ણ વિિરેચક છરે. 
વિશદ વિશ્રેષણ નરે છરેિટરે િકતવયનું થતું સરગ્દશશી સંયોજન િાચકનરે તરેરની 
વયુતપવતિના તરેજનો ચૈતનયદાયી સપશ્મ કરાિરે છરે. ઘણી િાર તરેરનાં વિિરેચનોરાં 
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અનુવચત પ્રસતાર િોય છરે. િાચકની કલપનાશવકત કરે સરજ પર કશોયરે રદાર 
બાંધયા િગર એક જ િાતનરે જુદી જુદી દલીલો, વિવિધ દૃટિાંતો અનરે વભન્ન 
વભન્ન િાકયભંવગઓ દ્ારા રજૂ કરિાની તરેરનરે ટરેિ િતી. આથી તરેરાં દીઘ્મસૂવત્તા 
પ્રિરેશી છરે. પાછળના િખતરાં તરેરનાં લખાણોરાં પૂિ્મગ્િગ્સત એકપક્ી િલણ પણ 
િરતાતું િતું.

વિષ્ણપ્રસાદ વત્િરેદીએ (1899–1992) ધીર ગંભીર પ્રસન્ન ભાિરે વિિરેચનનરે 
ચાર દાયકા સુધી ખરેડ્ું િતું. નિીન કવિતાનો પુરસકાર કરતા પ્રિરેશકો તરેરની 
વિિરેચનશવકતના સુંદર નરૂના છરે. પાશ્ાતય સાહિતયના ગાઢ પહરશીલનથી તરેરણરે 
અનરેક સાહિવતયક પ્રશ્નોની ભારતીય અનરે પાશ્ાતય રીરાંસાના ભરેદ પાડ્ા િગર 
નિરેસર ચચા્મ કરી છરે, તરે એરની વિવશટિતા. તરેરની શૈલીરાં સૌનદય્મદશશી સજ ્મકની 
કલપકતા અનરે તાજગી દરેખાય છરે. તરેનું રંગરાગીપણં વિજયરાયના પ્રયોગબાિુ-
લયરાં રાચતા િલણથી જુદું તરી આિરે છરે. તરેરનાં વિિરેચનો કિવચત્ અપયા્મપ્ત 
લાગરે; પરંતુ વિશદ વસદ્ધાનતપ્રરૂપણ, રોચક કથન અનરે તટસથ છતાં ઉદાર ઉપગવત 
સાહિતય નરે સંસકૃવતનાં રનોરર શૃંગો ભણી િળિા પ્રરેરરે  તરેિી સજ ્મનાતરક છાપ 
તરેરની વિિરેચના રૂકી જાય છરે.

વિિરેચનરાં ડોલરરાય(19૦2–197૦)ની પદ્ધવતનું અનુસંધાન પંહડતયુગ 
સાથરે છરે. તરે પૃથક્કરણાતરક છરે. તરેરાં વિદ્તિાનો નિો રણકાર છરે, ઘટાટોપ નથી. 
સિસથ અનરે વિશદ પયવેષણા, નયુું િસતુકથન અનરે અરૂઢ અવભપ્રાયદશ્મન તરેરની 
વિિરેચનાનાં રુખય લક્ણો ગણાય. તરેરનું રુવચતંત્ સંસકૃત કાવયશાસ્ત્રથી બંધાયરેલું 
િોિાથી અનરે તરેરનું લક્ રુખયતિરે ઇવતિાસ-પુરાણ અનરે પ્રાચીન ભારતીય સંસકૃવત 
પર રંડાયરેલું િોિાથી ગ્ંથાિલોકનરાં સરાજવસથવત અનરે જીિનદશ્મનનાં પાસાં પર 
તરેઓ િધુ ભાર રૂકરે છરે. તરેથી કોઈ િાર સાહિતયતતિની ચચા્મ અપૂરતી રિી િોય 
એર લાગરે છરે; છતાં તરેરનું પ્રતયરેક વિધાન ઝીણા અિલોકન અનરે ઊંડા રનનનો 
પહરપાક િોય છરે.

નિલરાર જ. વત્િરેદી(1895–1945)નાં વિિરેચનો રોટરેભાગરે વિશ્રેષણાતરક 
અનરે ઝીણી વિગતોથી ભરપૂર િોય છરે. સિતંત્ નરે નીડર રતદશ્મન તરેરનો વિિરેચક 
તરીકરે ખાસ ગુણ છરે, પરંતુ વિષયના ઊંડાણરાં ઊતરીનરે તરેનો સરગ્ કયાસ કાઢિા 
કરતાં સપાટી પર ફરિાનું િલણ તરેરનારાં વિશરેષ દરેખાય છરે. તરેરની વિિરેચનારાં 
વિદ્તિાનો વિવનયોગ ઘણી િાર તુલનાથી આગળ જઈ શકતો નથી.

અનંતરાય રાિળની વિિરેચનપ્રિૃવતિ ઉપર દશા્મિરેલ તરેરના છ સરકાલીન 
સરવયિસાયી વિિરેચકોની સરાનતર ચાલી િતી.  પ્રો. પાઠકની રાફક તરેઓ પણ 
િાચકનરે નજર સરક્ રાખીનરે સાહિતયતતિની સરજ આપિા સાથરે પુરુષાથ્મબોધ 
કરરે  છરે. એ રીતરે તરેઓ સાહિતયની સાથરે જીિનનો અનુબંધ જોડરે છરે. આ દૃવટિએ પ્રો. 
પાઠકની રાફક નિી પરેઢીના ગુરુનું પદ પ્રો. રાિળનરે પણ શોભરે છરે. વિજયરાયના 



વિિરેચક અનંતરાય 245

જ રેિો અનૌપચાહરક અધયાસ તરેરનાં વિિરેચનોરાં પણ જોિા રળરે છરે, પરંતુ વિજ-
યરાયની ઉદ્ડંતા તરેરનારાં નથી. વિશ્વનાથની રાફક સિ્મગ્ાિી વનરૂપણ કરિાનો 
આગ્િ અનંતરાયરાં પણ છરે પરંતુ કથનનું પુન: પુન: સરથ્મન કરતા જિાની દી-
ઘ્મસૂવત્તા અનંતરાયની સઘન શૈલીરાં જોિા નહિ રળરે. વિષ્ણપ્રસાદની રાફક પ્રો. 
રાિળનાં વિિરેચનોરાં સૌમય પ્રસન્નતા િોય છરે, પરંતુ એ અશરેષ વનરૂપણરાં રાચરે 
છરે. વિષ્ણપ્રસાદનું સજ ્મનાતરક રંગરાગીપણં તરેરનારાં જોિા નિીં રળરે. સરકાલીનો 
જ રેટલી જ બલકરે તરેનાથી કદાચ િધુ ઊંડી અનરે વયાપક વિદ્તિાથી વિભૂવષત પયવેષક 
બુવદ્ધનું પ્રિત્મન અનંતરાયનાં વિિરેચનોરાં જોિા રળરે છરે. નીડરતાનો ગુણ સરકાલી-
નોની જ રેર અનંતરાયરાં પણ છરે. પરંતુ કટતુા કરે ઉગ્તા િગરની વનભશીકતા તરેરના 
કથનરાં િોય છરે. તલસપવશ્મતા અનરે સિ્મગ્ાહિતા વિશ્વનાથની જ રેર અનંતરાયરાં પણ 
છરે; પરંતુ તરેર કરતાં તરેરનાં લખાણો કરેટલીક િાર સારાનય િાચકનરે રાટરે દુરારુહ્ 
બનરે છરે. નરવસંિરાિ અનરે વિશ્વનાથની રાફક તરેરનાં લખાણો લાંબાં િોય છરે. 
કિવચત્ અવધકારી િાચકો પૂરતાં રયા્મહદત બનરે છરે. તરેરના સરકાલીન વિિરેચકોનાં 
લખાણો આ બાબતરાં એકંદરરે  સરળ અનરે સુગ્ાહ્ િોય છરે.

જથથાની દૃવટિએ જોઈએ તો સૌથી િધુ ફાલ તરેરનાં વિિરેચનોનો છરે. ગ્ંથ-
સરીક્ાનું પ્રરાણ પણ તરેરનું સિા્મવધક છરે. છયરેરાં તરેરણરે સૌથી િધુ લાંબા સરય 
પયુંત – લગભગ સાડાપાંચ દાયકા સુધી સરસિતી-સરેિા કરી િતી. વિજયરાય 
અનરે વિશ્વનાથની વિિરેચના ઉતિરિયરાં વશવથલ પડી ગયરેલી. પણ પ્રો. પાઠકની 
રાફક અનંતરાયનો બુવદ્ધકોશ છરેિટ લગી જાગ્ત િતો. વિજયરાય અનરે વિશ્વ-
નાથની રાફક તરેરણરે વિિરેચનનરે કલા ગણી નથી, પરંતુ પ્રો. પાઠકની રાફક તરેનરે 
શાસ્ત્ર કહંુ્ છરે. વિિરેચન સંપૂણ્મ રીતરે સભાન પ્રિૃવતિ છરે અનરે તરે સજ ્મનનું સંરાજ ્મન 
કરે ઉદ્ીપન કરનારી સિાધયાયપ્રિૃવતિ છરે એર પ્રવતપાદીનરે એ જ વસદ્ધાનત અનુસાર 
પોતરે વિિરેચન કયુું છરે એર અનંતરાય કિરેતા. વિિરેચકની સજ્જતારાં વયુતપવતિ કરે 
પાંહડતયના જ રેટલી જ હૃદયની કરેળિણીની આિશયકતા તરેરણરે સિીકારી છરે. એક 
રીતરે વિિરેચકની પ્રિૃવતિ પરોપજીિી િોિા છતાં સજ ્મક અનરે સજ ્મનની શવકતનો 
સાચો વનષ્પક્ તોલ કાઢનારંુ પુણયકાય્મ તરેણરે બજાિિાનું િોય છરે એર તરેઓ રાનતા. 
તરેથી તરેરણરે તરેનરે ગંભીર ભાિરે ‘ધરરનો કાંટો’ કહ્ું છરે. ગુણદોષની પરીક્ા કરતી 
િખતરે સિરેજ પણ િધતું-ઓછુ ંતોલાઈ ન જાય તરેની તકરેદારી તરેરના જ રેટલી તરેરના 
સરકાલીનોરાંથી ભાગયરે જ કોઈએ રાખી િશરે. સતયનું જ રેટલું દશ્મન થયું િોય તરેટલું 
કિરેિાની તરેરની રનોિૃવતિ આનંદશંકરભાઈના સિાદિાદી રનોિલણનું સરરણ 
કરાિરે છરે. કથનની રોળાશ િિોરી લઈનરે પણ ઉતકટ રતપ્રદશ્મનનો તરેઓ અના-
ગ્િ સરેિતા. આ બાબતરાં તરેઓ તરેરના સરકાલીનોથી જુદા પડતા િતા. આનરે 
લીધરે તરેરનારાં કોઈનરે નીડરતાનો અભાિ જણાય – પણ તરેર નથી. ઉભય પક્નું 
તારતમય બતાિીનરે તરેઓ પોતાનો અવભપ્રાય આપરે છરે. વિિરેચક વિજયરાય, કવિ 
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નરવસંિરાિ અનરે આચાય્મ આનંદશંકરના કાય્મની રુલિણી કરતી િખતરે તરેરણરે 
બીજી બાજુ બતાિી તો છરે. ફરેર રાત્ એટલો જ કરે દોષદશ્મન કરાિિાની તરેરની 
રીત સૌમય અનરે સદભાિપ્રરેહરત િોય છરે. ‘રણછોડલાલ, તરરે આિાં કાવયો િધારરે  
કરેર ન આપયાં?’ એર પ્રશ્ન રૂપરે, અથિા તો ‘ભલરે પંહડતિર, ભલરે. પણ લનિવિચછરેદ 
એનરે તતકાળ દુ:ખનો પણ વિચછરેદ કરાિી સુખી કરત એનું શું ?’ એર પહરવચત 
ઉદગારો કાઢીનરે તરેઓ પોતાનો રતભરેદ પ્રગટ કરરે  છરે. એરાં વિજયરાય કરે વિશ્વનાથ 
કરે નિલરારરાં જોિા રળતી સિરતપ્રવતપાદનની ઉગ્તા કરે ટીકાખોરી નિીં જોિા 
રળરે. આચાય્મ આનંદશંકરનરે રાટરે તરેરણરે ઉચચારરેલું િાકય ‘આચાય્મશ્ી ઉનોવકત 
કરશરે પણ અતયુવકત નિીં જ કરરે ’ પ્રો. રાિળનરે પણ લાગુ પડરે છરે. પ્રો. પાઠકનો 
અવભપ્રાય સપટિ અનરે તક્મિરેવટિત િોય છરે. પ્રો. રાિળ ‘સનરેિરુદ્રા’ની દુબયોધતા-
ની િાત કરતાં ‘‘ઠાંસોઠાંસ ભરરેલા વચનતનની ભારિાિી બનરે તરેટલરે અંશરે કવિતા 
પોતાની રયા્મદા છોડરે છરે અનરે તરેના દંડ તરીકરે તરેના હૃદયસપવશ્મતિના ટકા ઓછા 
થાય છરે.’’ ‘‘સનરેિરુદ્રા’રાં આિું જ કાંઈ થયું છરે.’’ એિો અવભપ્રાય આપરે છરે.

તતિવનષ્ઠા તરેરની દૃવટિનો ગુણ છરે તો વિષયવનષ્ઠા તરેરની શૈલીનો ગુણ 
ગણાય. તળપદી ગુજરાતી અનરે વશટિ સંસકૃતના વરશ્ણિાળી તરેરની અનૌપચાહરક 
કથનપદ્ધવત સરકાલીનોની શૈલીથી જુદી તરી આિરે છરે. આ શૈલી તરેરનાં વિિરેચનોનરે 
સચોટ અનરે ભારરેખર બનાિરે છરે. આરંભના દાયકાનાં લખાણોરાં સરસતા વિશરેષ 
છરે તો પછીના લરેખોરાં ગાંભીય્મ ધયાન ખેંચરે છરે. ગંભીર પયવેષક શૈલીરાં વિષયનું 
વિલોકન-રૂલયાંકન કરતાં કરતાં િચચરે િચચરે સંબોધનો રૂકીનરે કરે િળિરેક રિીનરે સુ-
પ્રચવલત સંસકૃત કરે અંગ્રેજી ઉવકતનરે િકતવયના પ્રિાિરાં ગૂંથી લઈનરે તરેઓ કથનરાં 
રોચકતા લાિરે છરે અનરે અરૂત્મ લક્ણોનરે રૂત્મ રૂપકો િડરે પ્રતયક્તા અપ્મિાની, તરે 
રીતરે અવભપ્રાયદશ્મનનરે િજનદાર બનાિિાની પ્રગલભતા પણ દશા્મિરે છરે. તરેરના 
સતયાનિરેષી પણ વરતિાદી િલણનરે ચહરતાથ્મ કરતી આ પ્રયોગવપ્રય છતાં વશટિ અનરે 
સુદૃઢ બંધિાળી રસાળ શૈલી સતય અનરે વપ્રયનરે એકસાથરે કિી શકરે છરે. આ પ્રકારનાં 
વિિરેચનો સજ ્મકનરે પ્રોતસાિન આપરે છરે, અભયાસીનરે કીરતી રાગ્મદશ્મન પૂરંુ પાડરે છરે 
અનરે સહૃદય ભાિકનરે રાટરે સુરુવચપ્રદ નીિડરે છરે.

પ્રો. રાિળની વિિરેચનસંપવતિ આર જથથો અનરે ગુણિતિા બરેઉ દૃવટિએ વિપુલ 
છરે. એનરે કારણરે ગાંધીયુગના, પ્રવશટિ સાહિતયરુવચના એક સરથ્મ વિિરેચક તરીકરે 
અનરે નિી પરેઢીના રાગ્મદશ્મક ગુરુ તરીકરે તરેરની પ્રવતષ્ઠા સુદૃઢ છરે.

(‘ગુજરાતી સાહિતયનો ઇવતિાસ’, ગ્ંથ 6નો સંિવધ્મત લરેખ) 
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એકાંકીકાર ઉમાશંકર

 ‘કાવયસજ ્મન પર ગાઢગંભીર અસર એક તો ખરી જ: એકાંકીલરેખનની. 
ઘણી િાર િંુ કિંુ છુ ંકરે એકાંકીરાં િંુ સૌથી ઓછો વનષ્ફળ થયો છુ.ં સારાવજક 
ચરેતના(social consciousness)ની ઉપરિટ જિાનો કલાનો પ્રયતન કંઈક એરાં 
છરે. કલાસજ ્મનની બધી પ્રિૃવતિઓરાં તરે રારી સારરે નરેર રૂપરે રહ્ો છરે.’ ઉરાશંકર 
જોશી(‘કવિતાનરેા શબદ’ પૃ. 236)

ગુજરાતી સાહિતયના પટ પર કવિયુગર સુનદરમ્-ઉરાશંકરનો પ્રાદુભા્મિ એ 
એક પ્રભાિક ઘટના છરે. બંનરે રોટા ગજાના કવિ. સુનદરમ્ રોરૅવનટક પ્રકૃવતના ઉતકૃ-
ટિ ઊવર્મકવિ અનરે ઉરાશંકર રોટા ફલક પર સજ ્મન કરનાર પ્રવસદ્ધ કવિ નાટ્યકાર.

‘વિશ્વશાંવત’ રચાયું  (1931) તરે પિરેલાં બ્રહ્માંડની ભૂવરકા પર કાળનરે પાત્ 
કલપીનરે એક નાટક લખિાની ઉરાશંકરરે  યોજના કરરેલી. (તરેની પાછળ જ રેલરાં 
આકાશદશ્મનની ટરેિ કરેળિરેલી તરે અનરે ટોરસ ઈ. કરેમપસના ‘ઇવરટરેશન ઍવ્ ક્ાઇસટ’ 
જ રેિા પુસતકનો અભયાસ પ્રરેરણારૂપ િતો એર તરેરણરે કહ્ું છરે.) એ નાટક તરે િખતરે 
ન લખાયું. પણ પછી રચાતી જતી કવિતારાં તરેરની નાટ્યવટિ એિી રીતરે પરોિાયરેલી 
રિી કરે િખત જતાં આપણનરે તરેરની પાસરેથી સંિાદકાવયો અનરે પદ્નાટકોના બરે 
સંગ્િો ‘પ્રાચીના’ અનરે ‘રિાપ્રસથાન’ રળ્ા. ‘વિશ્વશાવનત’ના નાટ્યાતરક ઉપાડની 
નહરંસિરાિરે અનરે બીજા વિિરેચકોએ પ્રશંસા કરરેલી છરે. ઊવર્મરય (lyrical) અનરે 
કથનપ્રધાન (narrative) ઉપરાંત ટી. એસ. એવલયટરે કિરેલો કવિતાનો ત્ીજો, ના-
ટ્યાતરક (dramatic) સૂર પ્રગટ કરિારાં તરેઓ સતત ત્ણ દાયકા સુધી પ્રિૃતિ િતા. 
છરેક 1933રાં તરેરણરે ગ્ીક નાટ્યકાર યુહરવપડીસના ‘ઇહફવજવનયા ઇન ટૉરરેસ’રાંથી 
અવભજ્ઞાન દૃશયની  3૦૦ પંવકતઓનરે િનિરેલી છદં અનરે અવભનયક્ર ગુજરાતી 
ભાષારાં ઉતારિાનો પ્રયતન કરરેલો તયારથી તરેરની પદ્નાટક રચિાની રથારણ શરૂ 
થયરેલી, તરે ‘રિાપ્રસથાન’ (1965) સુધી ચાલરે છરે. તરેરાં નાટકનરે રુકાબલરે કવિતાનું 
પલ્લું જ નરતું કહ્ું છરે. અિીં એ સંિાદકાવયો કરે પદ્રૂપકોની ચચા્મ કરિાનો ઉપક્ર 
નથી, પરંતુ જ રે કૃવતઓએ ઉરાશંકરનરે નાટ્યસજ ્મક તરીકરે વચરંતન યશના અવધકારી 
બનાવયા તરે તરેરનાં ગદ્ એકાંકીઓની વિચારણા પ્રસતુત છરે.

ઉરાશંકરરે  એકંદરરે  ચોિીસ ગદ્ એકાંકીઓ આપયાં છરે. તરેરાંથી બરે (‘ગૃિ-
શાવનત’  અનરે ‘શા રાટરે ?’ શા રાટરે ?) અનુિાદોનરે બાદ કરતાં બાિીસ રૌવલક 
રચનાઓ છરે, જ રે ‘સાપના ભારા’ (1934) અનરે ‘િિરેલી’ (1977)રાં સરખરે હિસસરે 
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િિેંચાયરેલી છરે. 

‘વિશ્વશાવનત’ના કવિ તરીકરે એરની સથાપના થઈ તરે જ અરસારાં ઉરાશંકરરે  
નાટ્યલરેખન શરૂ કરી દીધું િતું. વિસાપુર જ રેલરાં ‘ગંગોત્ી’રાંનાં સંખયાબંધ કાવયોની 
સાથરે પાંચરેક એકાંકીઓ પણ લખાયરેલાં. પિરેલું ‘શિીદનું સિપન’ (રૂળ શીષ્મક ‘ઈસુનું 
બવલદાન’) 1932ના રરેના છરેલ્લા હદિસોરાં રચાયરેલું. પોતરે તરેની ભાિનારાં તણાય 
તરે પિરેલાં - પછીના દસબાર હદિસરાં જ - ‘સાપના ભારા’ નાટક રચાયું; અનરે, 
લરેખક કિરે છરે તરેર, ‘નયયો િાસતિલોકરાં રુકાર જરાવયો.’ િતનના અનુભિોએ 
વચતિનો કબજો લીધો અનરે ‘ભાષા પણ િતનની, તરે એટલરે સુધી કરે રૂળ િસત-
પ્રત બોલતી ભાષા પ્રરાણરે જ લખાયરેલી.’ ઉરાશંકર કિરે છરે, ‘32-33રાંનો સરય 
રારા રાટરે એિો િતો કરે િંુ નજર નાખું અનરે રનરે નાટક દરેખાય.’ ‘સાપના ભારા’ 
સંગ્િનાં બધાં એકાંકીઓ અનરે ‘િિરેલી’રાંના બરે (‘શિીદનું સિપન’ અનરે ‘વિદાય’) 
1932–33ના ગાળાનાં જ છરે. બાકીનાં નિ પૈકી બરે 1939રાં, એક 1944રાં, ’47, 
’48 અનરે ’49રાં એક એક, 1951રાં બરે અનરે ’54રાં એક લખાયાની નોંધ છરે.

એકાંકી લખાતાં તરેર તરેઓ જ રેલસાથીઓ સરક્ િાંચી સંભળાિતા. પ્રો. િાલ-
જીભાઈ દરેસાઈનરે એ નાટકો િંચાવયાં તયારરે  તરેરણરે કિરેલું : ‘‘વિશ્વશાવનત’ સારંુ છરે. 
પણ કાવય તો ગુજરાતીરાં લખનારા છરે. આ ‘સાપના ભારા’ જ રેિાં નાટકો તો તું જ 
લખી શકરે. તું તરે લરેખ.’’(ક. શ. પૃ.. 233)

શ્ી િાલજીભાઈનો અવભપ્રાય આજ રે પણ એટલો જ સાચો લાગરે છરે. ઉરા-
શંકર જ લખી શકરે તરેિાં, ઈડહરયા પ્રદરેશના સરાજજીિનનરે પ્રવતવબવમબત કરતાં 
‘સાપના ભારા’રાંનાં નાટકો તરેરની કલાતરક નાટ્યસૂઝ અનરે સજ ્મકતાની સાથરે રા-
નિતાપ્રરેરી જીિનદૃવટિની અનોખી રુદ્રા ધરાિરે છરે. ઉરાશંકરની પિરેલાં (1922–27) 
બટભુાઈ ઉરરિાહડયાએ ઇબસનશૈલીનાં એકાંકીઓના બરે સંગ્િો આપરેલા. ઉરા-
શંકરરે  પણ ઇબસનનો સઘન અભયાસ કરીનરે ઘણી નોંધો કરરેલી, પરંતુ બટભુાઈની 
જ રેર ઇબસનનો સીધો પ્રભાિ તરેરણરે ઝીલયો નથી. શ્ીધરાણી તરેરની પિરેલાં (1931) 
જ રેલરાંથી ‘િડલો’ નાટક લઈનરે આિરેલા, જ રેના પર રિીનદ્રનાથના સૂક્ર રિસયિા-
દના  સંસકાર છરે. 1924થી 193૦ દરવરધયાન યશિંત પંડ્ાનાં ચરકીલા સંિાદો-
િાળાં ‘શરતના ઘોડા’નાં એકાંકીઓ પણ રળરે છરે. ઉરાશંકરનાં એકાંકીઓ ઉપરના 
ત્ણરે કરતાં જુદી જ ઘાટીની, શરતરાં આગળ નીકળી જતી રચનાઓ છરે. તરેરણરે 
ઇબસન ઉપરાંત શૉ, સટ્રાઇનડબગ્મ, રરેટહરંલક, યુજ રેન ઓનીલ, આથ્મર રીલર, ટરેનરેસી 
િીવલયમસ િગરેરરે  નાટ્યકારો િાંચયા િતા. સંિરેદન, સંિાદ, િળાંક કરે અંત જ રેિા 
એકાદ અંગ પર ધયાન કરેવનદ્રત કરિાનરે બદલરે તરેરણરે એકાંકીના સરગ્ રચનાપટનો, 
તરેરાં ગૂંથાતા તાણાિાણા અનરે ઊપસતી ભાત સહિત, અભયાસ કરિાનું વનધા્મયુું 
િતું. તરેની કરેહફયત તરેરણરે એકથી અવધક િાર કરરેલી છરે. ‘રારંુ િાચન સજ ્મક-િાચન 
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રિરેતું. એટલરે કરે રૂળ સજ ્મક ડગલરે ડગલરે કઈ ચાલ ચાલરે છરે તરેનું વનરીક્ણ કરતા 
રિીનરે િાંચિાની ટરેિ પડરેલી િતી’- એર તરેરણરે કિરેલું છરે. આ પદ્ધવતએ કરરેલા 
અધયયનરે તરેરના સજ ્મક-વચતિરાં એકાંકીના રચનાવિધાનનો સપટિ ખયાલ ઊભો 
કયયો જણાય છરે, જ રેના ફલસિરૂપરે ‘સાપના ભારા’ની કરેટલીક નખવશખસુંદર નાટ્ય-
કૃવતઓ નીપજી એર કિી શકાય. યુરોપીય નાટકોએ ઘડી આપરેલો કલા-આદશ્મ 
આ રચનાઓના રૂળરાં રિરેલો છરે. ‘જ રે તાવતિક અથ્મરાં રારાં આધયાવતરક રૂવળયાં 
ગુજરાતી સાહિતયરાં અનરે સંસકૃત સાહિતયરાં પણ છરે.’ એર તરેરણરે કહ્ું છરે. 
(ક.શ.,પૃ.. 25૦) તરે આ નાટકો જોતાં યથાથ્મ લાગરે છરે.

ઉતિર કોટીના નાટ્યકારનું પ્રથર લક્ણ એ કરે તરે નાટ્યક્ર િસતુ પસંદ કરરે  
છરે, તરેનાં સંઘષ્મવબંદુઓ ચકાસરે છરે અનરે તરેનું િરેધક વનરૂપણ તટસથ રિીનરે કરરે  છરે. 
કોઈ એક બાજુએ ઢળ્ા િગર, કશાથી અવભભૂત થયા િગર, નાટ્યપ્રસંગનું સચોટ 
વનરૂપણ કરિાનો કીવરયો એકાંકીકાર ઉરાશંકરરે  િસતગત કરરેલો છરે. રોટા ભાગની 
ઘટનાઓ કરુણગંભીર છરે. ગ્ારસરાજની પીહઠકા પર રૂહઢ, અજ્ઞાન, દંભ, કુહટલતા, 
શોષણખોરી અનરે સૌથી વિશરેષ નારીજીિનની વિષરતાનરે તરેરણરે આ એકાંકીઓરાં 
વનરૂપી છરે. ઉપદરેશકનો અંચળો ઓઢ્ા વિના, કોઈ એક પક્ની િકીલાત કયા્મ 
વિના, રાનિીના િત્મનનરે જ બોલિા દઈનરે તરેઓ િાચકનરે તરેનો વિચાર કરિા પ્રરેરરે  છરે. 

નાટકનું રાધયર સંિાદ છરે, જ રેરાંથી હક્યા વનષ્પન્ન થઈનરે પાત્નાં િત્મન-
-વિચાર-વયવકતતિની રરેખાઓ ઊપસરે અનરે નાટકનું પોત બંધાય. એકાંકીની સફળતા 
રુખયતિરે તીક્ણ, ગવતશીલ, રાવર્મક, ધિવનપૂણ્મ સંિાદોની ગૂંથણી પર આધાર રાખરે 
છરે. રૂપબંધનરે દૃઢ રાખરે તરેિી કાય્મની એકતાનરે ફવલત કરી આપતા સંિાદ એ 
નાટકની આંતહરક જરૂહરયાત. પાત્ અનરે પયા્મિરણનરે ઉવચત ભાષા પ્રયોજાય તરે 
એની બાહ્ પણ એટલી જ રિતિની જરૂહરયાત. ઉરાશંકરરે  આ બંનરે જરૂહરયાતોનરે 
પોષરે તરેિા સંિાદો ‘સાપના ભારા’નાં રોટાભાગનાં નાટકોરાં પ્રયોજ્યા છરે. સાબર-
કાંઠાના ગ્ારસરાજની તળપદી બોલીનો પ્રયોગ કયયો છરે તરે તો ઠીક, તરેનાથી િાસત-
વિક અધયાસ જારરે છરે, પરંતુ તરેરની ખરી ખૂબી તો તરેરણરે તરેનાથી વિરલ નાટ્યિરેતુ 
સાધયો છરે તરે છરે. બંદૂકરાં દારૂ ધરબરે તરેર તરેઓ પાત્ોની ઉવકતઓરાં વયંગ, રર્મ, 
કટાક્, િરેદના, વતરસકાર ઇતયાહદની ચોટ સધાય તરેિા શબદો, રૂહઢપ્રયોગો, કિરેિતો, 
ગીતપંવકતઓ િગરેરરે  સારગ્ી ધરબરે છરે. ‘સાપના ભારા’, ‘ખરેતરનરે ખોળરે’, ‘ઊડણ 
ચરકલડી’ અનરે ‘કડલાં’ તથા ‘િિરેલી’રાંથી આનાં જોઈએ તરેટલાં દૃટિાંતો રળી 
આિશરે. નરૂના દાખલ ‘ખરેતરનરે ખોળરેરાંથી રરેિા અનરે રઘુ િચચરેના સંિાદરાંથી 
નાનકડો ટકુડો જાઈએ.

રરેિા : તારરે  િસીડારાં જાય છરે, નરે રારો જીિ કપાય છરે. બાપની દશા ભૂલી 
ગયા ? રૂંિાડુયંરે ફરકરે છરે ?!રારો પીટ્યો નઘરો !
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રઘુ  : કાંક કિરે તો સૂઝ પડરે !

રરેિા : શું કિંુ રારંુ કપાળ ? દાઝયા ઉપર ડાર ! રારા સારું નૂનસ જ રેિું 
રોઢુ ંલઈનરે તાકી શું રહ્ો છરે ? બાપનું િરેર લરેિાના દક્ાન તો જો તારા ! (રઘુ િીલો 
પડતો જાય છરે.) તારાથી ઇયાંનું કાયટુચં નો  થયું, ઇરની કરાણીના િજાર રૂપયા 
પરેલો ખાઈ ગયો, નરે એ ભડભડતા ગયા. તનરે ઇની લગરીકરે ખરેિના નથી.

(‘સાપના ભારા’, 1956,પૃ.. 5૦)

એ જ રીતરે ‘સાપના ભારા’ નાટકરાં આિતી બરે િરેિાણો િચચરેની િાતચી-
તનરે સાબરકાંઠાની બરછટ બોલીથી ધાર ચડરે છરે. ઉરાશંકરની પછી ચુનીલાલ 
રહડયાએ (સોરઠની) ધીંગી ગ્ારબોલીરાં ઢાળરેલા સંિાદોિાળાં સંખયાબંધ નકશીદાર 
એકાંકીઓ આપયાં છરે; પરંતુ તરેરનો ઝોક ભજિણી પર વિશરેષ િોિાથી રહડયાનાં 
આ પ્રકારનાં એકાંકીઓનો સૂર રુકાબલરે રોટો (loud) અનરે પાત્પ્રસંગાહદનો રંગ 
ઘરેરો િોય છરે. 

સંયર તરેરની ભાષાનો બીજો ગુણ. ઓછારાં ઓછા શબદોથી િધુરાં િધુ 
અસર ઉતપન્ન કરિી તરે ઉરાશંકરની નાટ્યશૈલીની આગિી વિવશટિતા છરે. નાટકના 
અંતનરે સચોટ બનાિિારાં થોડાક શબદોની િાતચીત િરેધક અસર કરરે  છરે. ‘સાપના 
ભારા’, ‘બારણરે ટકોરા’, ‘ઊડણ ચરકલડી’ અનરે ‘ખરેતરનરે ખોળરે’ના અંત આ 
દૃવટિએ તપાસિા જ રેિા છરે. ‘કડલાં’નો અંત તો સૌથી ચડરે તરેિો અજબ પલટો 
દશા્મિરે છરે :

દલુચંદ : (કડલાં આંગળારાં રરાડતો, એની સારરે નજર રાખી) કિરેિાય  
નહિ ! સાળી રરીયરે જાય ! કાયટાનો જોગ થઈ રિરેશરે, આટલારાંથી ?(બારણા 
તરફ િળરે છરે.)

સોની : (બિારથી અિાજ) જા’ લયા િરખા ! તારી બા કનરેથી કલ્લાં લઈ 
આિ ! દોડ જો !

દલુચંદ : (એનાથી બૂર પડાઈ જાય છરે.) િરખા ! લરે આ !

  (‘સાપના ભારા’,  1956, પૃ. 98)

ભાષાની રાફક પાત્ોની કરકસર પણ તરેરણરે આ નાટકોરાં કરરેલી દરેખાય છરે. 
તરે સિરેતુક છરે, એર અરુક નાટકોરાં તરેરણરે સૂવચત પાત્ોનો આરંભ વનદવેશ કયયો 
છરે, નરે છરેલ્લરે એ પાત્ોનો એક નિા નાટકરાં ઉપયોગ કયયો છરે, તરે પરથી સપટિ થાય 
છરે. એકાંકીના કલાસિરૂપની કરેટલી ઊંડી સરજ લરેખકરાં છરે તરે પણ આ ઉપરથી 
સરજાય છરે. તખતા પરનાં પાત્ોના જ રેટલી જ (બલકરે કિવચત્, વિશરેષ) અથ્મિતિા આ 
સૂવચત પાત્ોનરે રળતી દરેખાય છરે. ‘સાપના ભારા’નાં રરેના નરે નંદરાર, ‘બારણરે ટકો-
રા’ના પરભુ ગોર, ‘ઊડણ ચરકલડી’ના વિઠ્લ ઠાકર અનરે ‘શલયા’ની ગોદાિરી 
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તો તરે તરે નાટકની આંતરવયથાનાં જનક કરે આધારરૂપ છરે. તરેનરે રુકાબલરે ‘કડલાંનો 
રૂપો ખાંટ, ‘પડઘા’નો રથુર, ‘ઢરેડના ઢરેડ ભંગી’ના ગવલયો-ભવનયો કરે ‘ગાજરની 
વપપૂડી’નો વશિલાલ એટલું ધયાન ખેંચતા નથી. કાગળની ચબરખીઓરાંથી બનતી 
કલાકૃવત જ રેિા સંિાદો રચતા ચરેિફની જ રેર ઉરાશંકર આ સૂવચત પાત્ોનરે ભરેગાં 
કરીનરે ‘વિરાટ જનતા’ જ રેિું સુંદર નાટક રચરે છરે. તરેરાં પરેલાં ગૌણ લાગતાં પાત્ો રિ-
તિનું કાય્મ કરરે  છરે. ગ્ારસરાજનરે સુધારિાની ભરેખ લઈનરે ગારડારાં અડ્ો નાખીનરે 
પડરેલા ભણરેશરીનાં સલાિસસૂચન-શીખનરે આરંભરાં અનુકૂળ પ્રવતભાિ રળરે છરે 
તરેથી વશિલાલ પ્રભાવિત થાય છરે, પણ રોટલો રાગિા નીકળરેલાં લાલા ભંગીનાં 
બાળકોનરે ભણરેશરી જ્યારરે  પોતાના ઘરરાં બરેસાડીનરે ખિડાિરે છરે, તયારરે  વિઠ્લ ઠાકર 
નરે નંદરાર જ રેિા સિણ્મ તો ઠીક, પણ રૂપો ખાંટ અનરે ખુદ બાલો ભંગી તરેની વિરુદ્ધ 
થઈ જાય છરે અનરે જાણરે કરે પાઠ ભણાિરે છરે કરે સાહિતયની સરેિા કરિી એ ર્ર છરે. 
એટલી જ સીધી લોકસરેિા કરિી એ પણ ર્ર છરે. ‘વિરાટ જનતા સરેિા સિીકારરે  
કરે ન પણ સિીકારરે ! સિરેજ ઓછી ધીરજિાળો લરેખક ભણરેશરીનરે જશ આપીનરે 
કૃતાથ્મ થાત ! જીિનના િાસતવિક સતયનરે રાવર્મક રીતરે પકડી લરેનાર કળાકાર જ 
નાટકનો આિો િળાંક આપી શકરે ! લરેખકરે સંગ્િના પ્રારંભરાં પ્રસતાિના રૂપરે આ 
નાટક લખરેલું એર કહ્ું છરે. પણ તરેરાં પ્રસતાિના કરતાં સરાવપ્તદૃશય(epilogue)નાં 
લક્ણો વિશરેષ છરે. 

‘ગાજરની વપપૂડી’ તથા ‘દુગા્મ’નરે બાદ કરતાં  ‘સાપના ભારા’ની  બધી 
કૃવતઓ અનરે ‘િિરેલી’રાંની બરે (‘િિરેલી અનરે ‘વિદાય’) : ગ્ારસરાજનું પ્રવતવબંબ 
ઝીલતી એ – અવગયાર કૃવતઓ રચનાની દૃવટિએ પણ િતિરેઓછરે અંશરે એક કુળની 
છરે. દરરેકરાં ગ્ારજીિનના સાચા ધબકારની સાથરે કરેનદ્રરાં સથાપરેલા રાનિીના 
રનના પલટા લરેતા રંગ પ્રતીત થાય છરે. પહરવસથવતરાં આિતો અણધાયયો િળાંક 
સાચા નાટ્યરસની અનુભૂવત કરાિરે છરે. ‘સાપના ભારા’નાટકનરે અંતરે નંદરારનું 
નાર આિતાં ધનબાઈના રુખરાંથી નીકળી જતા અપશબદો (રારી શૉકય !રાંડ 
લુચચી !!?) ધૂંધિાઈ રિરેલો બૉમબ ફૂટરે એિો ચરતકૃવતપૂણ્મ આઘાત આપરે છરે. 
‘બારણરે ટકોરા’રાં આવતથયવપ્રય પરભુ ગોરની વિધિા નંદુ રિરેરાનોથી થાકીનરે 
રોડી રાત્રે બારણરે ટકોરા રારનાર આગનતુકનરે ઘરરાં દાખલ કરતી નથી. તરેના 
પ્રતયાઘાત રૂપરે સરે પવતનરે જાકારો આપયા જ રેટલું દુ:ખ અનુભિરે છરે. ‘ઊડણ ચર-
કલડી’ની ચંદણી િાલીના લગનરાં આિરેલા અણિર કરેશુના પ્રરેરરાં પડરે છરે, પણ 
તરેનો બાપ કરેશુના બાપ સાથરે ચંદણીનરેા વિિાિ કરી આિરે છરે. એટલરે એનરે રાટરે તો 
કરેશુ ‘અરથરેા અણિર’ જ રિરે છરે ! ‘ખરેતરનરે ખોળરે’રાં ભાઈના સાટારાં પરણીનરે 
આિરેલી ભીખીનાં સાસહરયાંના રૂવપયા ઓળિીનરે િરેરાન કરનાર રોિન છરેિટરે કૂિરે 
પડરેલી ભીખીનરે કૂિારાંથી કાઢીનરે પોતાનરે ઘરેર લઈ જિા તૈયાર થાય છરે. ‘શલયા’રાં 
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દીકરીનો જનર કરેિો અણગરતો િોય છરે તરેનું વચત્ દોયુું છરે. ‘કડલાં’રાં તરે દૃશય 
િોિા છતાં કાય્મની એકતા ખંહડત થતી નથી. ‘પડઘા’રાં દરેશ-દરેશ રરતાં બાળકોનરે 
રોટરેરાંના િત્મનના પડઘા પાડતા બતાવયાં છરે. લરેખકરે તરેરાં પિરેલા નરે છરેલ્લા ખંડરાં 
એક જ સંિાદ રૂકીનરે સુંદર નાટ્યિરેતુ સાધયો છરે. ‘દુગા્મ’રાં પવતના આદશ્મ રુજબ 
જીિિા રથતી દુગા્મ પોતાની સંતાન રાટરેની ઇચછા પવત સંતોષરે તરેર નથી એર 
લાગતાં પૂિ્મરાગી પવતવરત્નરે િશ થિા જાય છરે, તયારરે  િરનાથ બિારથી તજાયરેલું 
બાળક લઈનરે આિરે છરે; નરે દુગા્મ તરેના પગ આગળ ફસડાઈ પડરે છરે. ‘ગાજરની 
વપપૂડી’રાં ખરરેખરી જિાબદારી લરેિાની િૃવતિનરે અભાિરે છાપું કાઢિાની યોજના 
કરિા ભરેગા રળરેલા યુિાનો છરેિટરે કશું કયા્મ વિના વિખરેરાય છરે. ‘ઢરેડના ઢરેડ ભંગી’ 
ત્ણ દૃશયરાં િિેંચાયરેલું િોિા છતાં તરેના િસતુનો તંગ દોર કાય્મની એકતાનરે ઢીલી 
પડિા દરેતો નથી. ગારના તળાિરાંથી પાણી ભરિાની બંધી થતાં ઢરેડ િણ્મ તળાિની 
પાસરે કૂિરેડી  ખોદીનરે પાણી લરે છરે તયાં પાણી લરેિા આિરેલ ભંગી કૂિરેડીરાં પડી 
ગયરેલા બ્રાહ્મણ ઓરકારનરે બિાર કાઢરે છરે તરેનો ઉપકાર રાનિાનરે બદલરે બ્રાહ્મણ 
પ્રાયવશ્તિ રૂપરે િોર કરીનરે ભંગીનું ઝૂંપડુ ંબાળરે-બળાિરે છરે ! ‘િિરેલી’ નાટકની ઘટના 
સિરાજ આવયા પછીના સરયની છરે. જ રેનરે ભણાિિા રાએ િિરેલી ગીરો રૂકરેલી 
અનરે જ રેનરે વયિિારરાં ‘ઢ’ ગણીનરે ભૂદરકાકાએ તરેના કુટમુબ સાથરેનરેા સંબંધ તોડીનરે 
વતરસકાર બતાિરેલો તરે પ્રારાવણક ધારાસભય કરેશિ પ્રધાન બનતાં ભૂદરકાકા કરેિું 
િલણ બદલીનરે િિાલા થિા જાય છરે તરે લરેખકરે સુંદર રીતરે બતાવયું છરે. કરેશિ પ્રધાન 
થયાના સરાચાર આિતાં પિરેલાં તરેની રા િાવણયાનરે િિરેલી લખી આપરે છરે તરે 
રાવર્મક િળાંક દશા્મિતી રિતિની નાટ્યક્ણ છરે. ‘વિદાય’રાં સતયાગ્િના હદિસોરાં 
કુટુબંના ભરણપોષણની પરિા કયા્મ િગર દરેશકાય્મરાં લાગી જિા નીકળી પડતા 
ગોવિંદનરે રળિા આિરેલા શિરેરના બરે કાય્મકરો તરેની રાનરે તરેનરે ઉપાડી જનાર ‘બાિા’ 
જ રેિા અકારા લાગરે છરે. 

‘િિરેલી’ સંગ્િનાં બીજાં નાટકોરાં િસતુ અનરે શૈલીનું િૈવિધય છરે, પણ 
નાટ્યરચનાની વશસત ઢીલી પડતી લાગરે છરે. ફરરાસુ ન કિીએ, તોપણ રોટા 
ભાગનાં એક યા બીજા વનવરતિરે લખાયરેલાં છરે. ‘નટીશૂનયમ્’ રુંબઈની વસડનિરેર 
કૉરસ્મ કૉલરેજના વિદ્ાથશીઓની રાગણીથી લખરેલું; ‘રાણરેકચોક’ તથા ‘રુવકતપ્રભાત’ 
સિાતંત્રયપિ્મ વનવરતિરે રજૂ કરિા રાટરે રચાયરેલાં. ‘િળિાં કર્મનો િંુ નરસૈયો’ નહરંસિ 
રિરેતા િહરજનિાસરાં ભજન કરિા ગયા તરે પ્રસંગનરે તરેરની જ કાવયપંવકતઓની 
બરેિડરાં પાંચ દૃશયરાં રજૂ કરતું એકાંકી છરે. ‘લતારંડપ’, ‘લતા’ િાતા્મના આરુખ 
રૂપરે લખાયરેલું. ‘ત્ણ નરે ત્ીસરે’રાં અરુણનરે તરેનું અજાગ્ત રન તરેણરે અગાઉ કરરેલા 
પતની પ્રતયરેના દુિ્મતા્મિનરે ઊંઘરાં દરેખાડીનરે ત્ણ નરે ત્ીસરે રળિા આિનાર સુનીતા 
સાથરે સંબંધ બાંધતાં પિરેલાં ચરેતિરે છરે. ‘જીિનદાતા’નાં ત્ણ દૃશયોરાં આતરાનરે 
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બચાિિાની હિરાયત કરનાર ઓરકારનાથ દરેિીના રઠરાં દરેિાતી સ્ત્રીના દરેિ અનરે 
આતરાની આિુવતનરે અટકાિિા પોતાની જાતનું બવલદાન આપરે છરે, જ રેરાં રિી-
નદ્રનાથની અસર િરતાય છરે. ‘શિીદનું  સિપન’રાં દશા્મિરેલી દુવનયાના શિીદોની 
પરંપરાના સંદભ્મરાં ઈશુનો ઉપદરેશ પણ એ જ છરે, દરેિ કરતાં આતરાની વચનતા 
કરિાનો, હૃદયનરે જીિતું રાખિાનો એર સૂચવયું છરે ‘રુવકતપ્રભાત’ તાતયા ટોપરે નરે 
લક્રીબાઈથી શરૂ કરીનરે સિરાજ રળ્ું તયાં સુધીરાં દરેશ ખરેડરેલા સિાતંત્રયપ્રિાસની 
રજલ દશા્મિતું ધિવનરૂપક છરે. ‘લતારંડપરાં િાતા્મની નાવયકા લતા સાત લરેખકોએ 
કરરેલી તરેની દુદ્મશા પર બળાપો કાઢીનરે ચાલી જાય છરે. પ્રતયરેક લરેખકની સિભાિગત 
વિવચત્તા ઊપસરે તરે રીતરે તરેરાં સંિાદ ગોઠવયો છરે. એિું જ બીજુ ં િળિી રગરે 
લખાયરેલું ‘પારખું’ છરે. તરેરાં વકિનાઇનની અસરથી બિરેરાશ ચાલુ રહ્ાનો દરેખાિ 
કરીનરે સુશીલા પવતની ફરી પરણિાની દાનતની ચકાસણી કરરે  છરે. 

ત્ણ અનુિાદો પૈકી અગાઉ ઉલ્લરેખરેલ ‘ઇહફવજવનયા’ ઉપરાંત  
‘ગૃિશાવનત’ અનરે ‘શા રાટરે ? શા રાટરે ?’ છરે. પિરેલું ફ્રેનચ નાટ્યકાર કોત્મલીનના 
‘પીસ ઍટ િોર’નો અનરે બીજુ ં વપનસકીના ‘પોલૅનડ – 1919’નો અનુિાદ છરે. 
પિરેલાંરાં ઘરખચ્મનો વિિાદ કરતાં પવત-પતની િચચરેનો િળિો ચરકદાર સંિાદ 
છરે નરે બીજારાં યુદ્ધના િાતાિરણ િચચરે હરબાતાં, કણસતાં, રરતાં રાનિીઓના 
િરેદનાસભર પ્રશ્ન ‘શા રાટરે ?’નરે ઉઠાિ આપતી ગરગીની છરે. 

લરેખકની દૃવટિ સતત તખતા પર રંડાયરેલી િોિા છતાં ‘િિરેલી’રાંની ઉપર 
રૌવલક રચનાઓરાં એકાંકીની આકૃવત સુરરેખ ઊપસતી નથી. ‘રુવકતપ્રભાત’, 
‘િળિાં કર્મનો િંુ નરસૈયો’ તથા ‘જીિનદાતા’ જ રેિી રચનાઓ ભજિણી રાટરેની 
સારગ્ી ધરાિરે છરે. પણ તરેરનરે એકાગ્ કાય્મવનબંધનરાંથી નીપજતી નાટ્યકૃવતઓ 
તરીકરે ઓળખાિાય ખરી? ‘રાણરેકચોક’ રુકાબલરે સુગ્વથત છરે. સિાતંત્રય રળ્ા 
પછી રોકળા થઈનરે રિાલતા ધોળીદાસો અનરે કાળીદોસોનાં કરતૂતોથી ઘિાયરેલી 
રાણરેકચોકની શાખનરે રાણરેકનાથ બાિો વનદયોષ ભાષણકતા્મની સાથરે જ રેલરાં જિાનું 
કિરે છરે. સંિાદોરાં પકડાતો પાત્ોનો અરદાિાદી રંગ અનરે સિાભાવિક રીતરે 
સધાતી સથળ-કાળ-કાય્મની એકતા ‘રાણરેકચોકનરે ઉરાશંકરનાં ઉતિર એકાંકીઓની 
િરોળરાં સથાન અપાિરે છરે.

આ એકાંકીઓરાં દૃશયભૂવરકા સરજાિતાં લાંબાં હદશાસૂચનો રૂકરેલાં છરે, જ રે 
શૉ કરે ઇબસનનું સરરણ કરાિરે છરે. દરરેક કૃવતના આરંભરે દૃશયનું િાસતવિક વચત્ 
આપતું હદશાસૂચન િોય છરે. રાત્ સથળકાળના પહરિરેશનું જ નિીં, પણ પાત્નાં 
િસ્ત્રાભૂષણ અનરે રનોભાિનું િણ્મન પણ તરેરાં આિરે છરે. િચચરે િચચરે પાત્ની ગવત-
વસથવત ઉપરાંત તરેની રન:વસથવતરાં થતા ફરેરફાર પણ લરેખક નોંધતા જાય છરે. 
પાત્ની નાની-રોટી ચરેટિાઓ પણ આ હદશાસૂચનોરાં વિગતિાર દશા્મિાય છરે. 
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ધિવનરૂપકરાં આ સૂચનો વયિવસથત કથન(narration)નું રૂપ લરે છરે. કિવચત્ કવિ 
શ્ી નિાનાલાલની જ રેર ઉરાશંકર હદશાસૂચનરાં કવિતિરય ભાષાનો પ્રયોગ કરરે  છરે. 
દા. ત. ‘શિીદનું સિપન’રાં ઈશુનું આગરન દશા્મિતું િણ્મન િાંચો :

‘સારા વિશ્વનરે આવલંગિા ફરેલાયા િોય એિા િાથ દરેિસૃવટિના અનુયોગરે 
કૂરાની આકૃવત આંકરે છરે. િથરેળીઓરાં રઢરેલી રરેખનરે રાથરે તારલીઓ તગતગરે છરે. 
પ્રરેરનાં રૂલ તરીકરે જાણરે િરેરાતા લાલ વસક્કા જ રેિાં રકતવબંદુ ખરેરિતી આંગળીઓએ 
કરુણ-કુરળો ઝોક લઈ લીધો છરે.....ઈશુની પાછળ િાથરાં સારંગી લઈનરે ગીત 
ગાતી દરેિબાવલકા જૉન નજરરે  પડરે છરે. ચનદ્રની પાછળ જાણરે શુક્તારા.....

ઈશુ થોડાંક ડગલાં આગળ આિી રાતાના િાથરાંથી બાળકનરે પોતાના 
િાથરાં લઈ લરે છરે. બાળકના રોઢા પર વસરત ફરકરે છરે. ઈશુ-વશશુના સુયોગરે વસરત 
િધુ વસરતિંતું બનરે છરે.....’

(‘િિરેલી’, ‘શિીદનું સિપન’, 1977, પૃ.. 141-147) િળી, ‘લતારંડપ’રાં દરરેક 
લરેખકનું િાસતવિક પણ િળિું વયંગવચત્ દોરતા િોય તરેર પહરચય આપયો છરે. િાંચો 
ઉરાશંકર જોશીનો પહરચય :

‘દૂર દૂર, કિો કરે દસ રાઈલ પછી, રુકાર કરિાનો િોય એટલી ઝડપરે 
ચાલરે છરે. ખોપરી પર બારીક િાળની છત. નાની િડપચી પાછળ ઊપસતી ડોક. 
પારદશ્મક રુખભાિ. પણ એ જ તો રુશકરેલી, એનરે ધોવતયું પિરેરતાં આ જનરરાં 
આિડિાનું નથી.’ (‘શિીદ’,1977, પૃ. 2૦5) આર, લરેખકની વિનોદિૃવત હદશા-
-સૂચનોરાં પણ ખીલરે છરે.

નાટક અવભનીત શબદની કલા છરે. સંિાદરાં બોલાતો શબદ બધું જ સૂચિી 
દરે છરે; તરેનરે રાટરે અલગ હદશાસૂચનો લખિાની જરૂર નથી િોતી એર નાટ્યવિદોનું 
કિરેિું છરે. શરેકસવપયરરે  હદશાસૂચનો લખરેલાં નિીં. ભજિનારાએ પાછળથી તરેનરે 
લગતી જરૂરી હક્યાઓની નોંધ કરરેલી એર કિરેિાય છરે. લરેખક પોતાનું તરાર 
સતિ સંિાદરાં ખચવે, તરેનું રંગવિતરણ કરતી િખતરે પાત્ોના િાિભાિ, ગવત-વસથવત 
િગરેરરે  ઉપસાિિાનું કાર હદગદશ્મકનું છરે. આ દૃવટિએ જોઈએ તો આ એકાંકીઓરાં 
હદશાસૂચનો જોઈએ તરેના કરતાં િધુ પ્રરાણરાં રૂકરેલાં લાગરે. કવિ જ રેર િાચકની 
કલપના રાટરે અિકાશ રાખીનરે ધિવનનો ઉપયોગ કરરે  છરે તરેર નાટ્યકારરે  પણ સહૃદય 
ભાિકની સરજ પર ઘણં છોડિું ઘટરે. ઉરાશંકર આજ રે નાટક લખરે તો આટલાં 
હદશાસૂચનો અિશય  ન રૂકરે.

પણ અફસોસની િાત એ છરે કરે છરેલ્લા ત્ણ દાયકા દરવરધયાન ઉરાશંકર 
પાસરેથી એક પણ ગદ્ એકાંકી રળ્ું નથી અનરે છરેલ્લા એ દાયકારાં પદ્નાટકનો 
પણ કોઈ પ્રયોગ તરેરણરે કયયો જણાતો નથી. કવિતારાં છરે તરેિું તરેરના નાટ્યસજ ્મનરાં 
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સાતતય જોિા રળતું નથી. પોતરે બરે ભમરરની િચચરે ઘણાં પાત્ો સંઘરી રાખયાં છરે. એ 
રતલબનું વિધાન તરેરણરે એક િાર લરેખક-વરલનની એક બરેઠકરાં કરરેલું. તરેનરે ઘણાં 
િરસ થઈ ગયાં. ગદ્ અનરે પદ્ નાટકના લરેખન-અવભનયનરાં તરે પછી અનરેક પહર-
િત્મનો આવયાં છરે. સંઘરી રાખરેલાં પાત્ોનરે તરેરની સજ ્મકપ્રવતભા કયા નાટ્યપ્રકારરાં 
રૂત્મ કરશરે એ કોણ કિી શકરે ? વપરાનદરેલોના પરેલા સુપ્રવસદ્ધ નાટકનાં છ પાત્ોની 
જ રેર એ અિગવતયાં પાત્ો આ પ્રવતભાિંત કવિ નાટ્યકારની પહરણત પ્રજ્ઞારાંથી 
િિરેલી તકરે શબદદરેિરે અિતરરે  એિી આશા રાખીએ.

(‘અવભજ્ઞાન’રાંથી)

²
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આપણા સરથ્મ કવિ-વિિરેચક અનરે સવન્નષ્ઠ અધયાપક શ્ી વનરંજનભાઈ 
ભગતનરે ‘શ્ી સવચચદાનંદ સનરાન’ એરની રૂલયવનષ્ઠ સાહિતયસરેિાનરે રાટરે અપાય 
છરે, તરે સિ્મથા ઉવચત છરે. યોગય રાણસનરે રાન અપાય તરે આજના જરાનારાં 
ખરરેખર આનંદનો પ્રસંગ ગણાિો જોઈએ. આપણરે સૌ એરનરે શુભરેચછા સહિત 
િાહદ્મક અવભનંદન આપીએ.

એક રીતરે જોઈએ તો સિારીજી અનરે વનરંજનભાઈરાં કરેટલાક સરાન ગુણો 
છરે. બંનરે વનભશીક સતયકથન કરનારા સપટિિકતા છરે. બંનરે પાસરે િકતૃતિનો જાદુ છરે. 
સચોટ, તક્મબદ્ધ ઉતકટ સરજાિટભરી - persuasive - કથનશૈલીથી કલાકો સુધી 
શ્ોતાઓનરે જકડી રાખિાની શવકત બંનરેરાં છરે, છતાં બરેરાંથી એકરેય રાજકારણરાં 
પડ્ા નથી. કિરેિું િોય તો કિી શકાય કરે બરેરાંથી એકરેયરે ગૃિસથાશ્ર રાંડ્ો નથી.

પણ આનાથી આગળ ન જઈએ. વનરંજનભાઈ, આપણરે જાણીએ છીએ તરેર, 
સજ ્મક સાહિતયકાર છરે. તરે વનવરતિરે તરેરનરે સિારીજીના નાર સાથરે જોડાયરેલો પુરસકાર 
અપાય છરે એ ઉતિર સુયોગ ગણાય. િળી જ રેરની કવિતા િાંચીનરે અંગ્રેજીરાં સો 
ગદ્કાવયો રચિાની નરે ભવિષ્યરાં નોબરેલ પાહરતોવષક પ્રાપ્ત કરિાની વનરંજનભા-
ઈનરે રુગધ રિતિાકાંક્ા જાગરેલી તરે એરના વપ્રય કવિ રિીનદ્રનાથની આજ રે પુણયવત-
વથ છરે એ પણ સુંદર સંજોગ છરે.

સાડા પાંચ દાયકાની સાહિવતયક કારહકદશીરાં વનરંજનરે કાવયસજ ્મન દોઢ દાયકો 
(1943–1958) કયુું, ‘બૃિત્ છદંોલય’ અનરે ‘33 કાવયો’ તરેરના બરે કાવયસંગ્િો. 
પિરેલાં પાંચ િષ્મની સિાતંત્રય પૂિવેની પ્રથર તબક્કાની કવિતારાં કવિનો રંગરાગી 
વરજાજ સૉનરેટ, રુકતક અનરે ઊવર્મકાવય જ રેિા પરંપરાપ્રાપ્ત કાવયપ્રકારોરાં વયકત 
થાય છરે. તરેરાં યૌિનનરે ઉંબરરે  પગ રૂકી રિરેલા કૉલરેવજયનનું રુગધ સિપનશીલ નરે સૌ-
નદયુ્મલુબધ રાનસ પ્રગટ થાય છરે. ‘સિપન’ કાવયરાં કવિની વનજી રુદ્રા ઊપસી આિરે છરે.
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‘સિપનરે છકરેલ રુજ પાગલ વજદંગાની !

આ શો નશો ! નયનરાં સુરખી છિાઈ !

ઉનરાદ શો ! રગરગરે રટના ગિાઈ !

શો રતિ પ્રાણ ! રહદરારય શી જિાની !’

આ રસતીભરી દૃવટિનરે શૂનયરાંથી ‘સૃજનની શતઊવર્મ’ ઊઠતી દરેખાય છરે. 
‘હૃદયની ૠતુઓ’રાં છદં અનરે લયના પ્રસાદથી નીતરતી કવિની વિવશટિ બાનીનો 
આિલાદક અનુભિ થાય છરે. પ્રણય તરેનો ભાિવિશરેષ છરે. સિપન અનરે વપ્રયા એકરૂપ 
દરેખાતાં કાવયનો નાયક કિરે છરે :

‘તનરે કરે સિપનોનરે

કિરે, િંુ તરે કોનરે

ચિંુ - સિપન તુંનરે, સિપન તુજરાં જોઈ રિંુ તયાં ?’

પછી તરેરાં અવનિાય્મપણરે ‘વિરિ’ ભળરે છરે. ‘વિદાય’ અનરે પુનવર્મલન દશા્મિતા 
‘આગરન’ પછી પ્રીત વિશરેની કાવયનાયકની વનર્ા્મવનત ‘રરે  પ્રીત’ કાવયરાં વિરોધા-
ભાસી રૂપકોથી િણ્મિાઈનરે છરેિટરે

‘રરે  પ્રીત, ભતૃ્મિહરના ફલરાં તું રૂત્મ !

રરે  વધક્ તનરે છલરયી ! છટ આિા ! તું ધૂત્મ !’

- એર વતરસકાર રૂપરે પ્રગટ થાય છરે. ‘રૌન’ અનરે ‘અશ્ુ’ આ જ વિષયનાં 
નખવશખ સુંદર સૉનરેટો છરે. ‘સુધારય િારુણી’રાં કવિએ સંિરેદનનરે સંકરેવનદ્રત સિરૂપરે 
પ્રિાિી િાકછટારાં વયકત કરીનરે કલારય ચોટ સાધી છરે. ‘કૂિાનરે કાંઠડરે’, ‘ઘડીક 
સંગ’, ‘આષાઢ’ િગરેરરે  ગીતો પણ આ રોરૅવનટક વરજાજની પરેદાશ છરે. તરેરાં કાનત, 
નિાનાલાલ અનરે રિીનદ્રનાથની છાયા છરે.

રુંબઈવનિાસ દરવરધયાન વનરંજનનરે રાજ રેનદ્ર, રહડયા, િહરશ્ંદ્ર અનરે બળિંત-
રાય ઠાકોર સાથરે સનરેિસંબંધ બંધાયરેલો. રાજ રેનદ્ર સાથરે પરસપરની કવિતા િાંચિા-
-વિિરેચિાનું બનતું. િહરશ્ંદ્રના સંબંધથી વિશ્વકવિતાનો પહરચય થયો, જ રેરાં હરલકરે 
અનરે બૉદલરેરનો ‘વિશરેષ પ્રભાિ’ પડ્ો. રહડયા દ્ારા યુવસસ લાઇબ્રરેરીનો લાભ 
રળતાં એરરેહરકન કવિતાનો પહરચય થયો, તરેરાં એઝરા પાઉનડ અનરે ટી. એસ. 
એવલયટનો સવિશરેષ. અભયાસ દરવરધયાન ડન, બલરેઇક, યરેટસ અનરે ઑડનનો 
પ્રભાિ પડરેલો. બળિંતરાયના પ્રભાિ વિશરે વનરંજનરે નોંધયું છરે કરે ‘‘બલ્લુકાકા િોય 
નિીં નરે ‘પૂિા્મલાપ’નરે સથાનરે ‘ભણકાર’ની સથાપના દ્ારા ‘પ્રિાલદ્ીપ’ની રુખય 
કવિતાનું સજ ્મન થાય નિીં.’’

બીજા સિાતંત્રયહદન વનવરતિરે લખરેલા દીઘ્મ વચનતનકાવય ‘સંસરૃવત’થી વનરંજન-
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ની કવિતા િળાંક લરે છરે. દરેશના ભાગલા, કોરી રરખાણો અનરે ગાંધીજીની િતયાના 
ઐવતિાવસક સંદભ્મરાં કવિ રુવકતહદનનરે ઉદ્ રેશીનરે ‘હૃદયના વ્રણ’નરે ખુલ્લા કરરે  છરે. 
પિરેલાં જ રે વયવકતગત વયથા િતી તરેનરે સથાનરે િિરે પ્રજાની વયથા પ્રજાના રુખરૂપ 
કવિના વચનતનપૂણ્મ ઉદગારોરાં વયકત થાય છરે :

‘આિ િરે રુવકતહદન !

આજ તું જોઈ લરે ભનિ અર સિપનબીન !’

એર રુવકતહદનનું સિાગત કરતાં ભૂતકાળની ભીષણ સંસરૃવત જાગરે છરે. આ 
સુદીઘ્મ કાવય કવિની બદલાતી સંિરેદના અનરે પલટાતી અવભવયવકતનું દ્ોતક બનરે 
છરે. અિીંથી કવિની િાણીરાં િક્ોવકત અનરે કટાક્ ભળરે છરે. છદં ટકરે છરે; પણ તરે 
ઝૂલણા કરે િહરગીત જ રેિા રાત્ારરેળના પરંપહરત સિરૂપરે. કથનરીવત િસતુલક્ી બનરે 
છરે. વનર્ા્મવનત, એકલતા, એકવિધતા નરે શૂનયતાનો ભાિ જોર પકડરે છરે. કવિના 
સંિરેદનથી રસાઈનરે આિિાનરે બદલરે િિરે િસતુ પોતરે જ કાવયરાં વચવત્ત થતી રિરે 
છરે. એવલયટ અનરે બૉદલરેરની કવિતાના સિાધયાય સાથરે અરદાિાદ જ રેિા ઔદ્ોવગક 
નગર નરે રુંબઈ જ રેિા રિાનગરનો વનિાસ તરેરનરે નગરસંસકૃવતનાં કાવયો રચિા 
પ્રરેરરે  છરે. જ રે તરેરની કવિતાનરે આધુવનકતાનો પાસ આપરે છરે. એ રીતરે ‘પ્રિાલદ્ીપ’ની 
રચનાઓ ગુજરાતી કવિતાનરે આધુવનકતાના ઉંબર પર લાિી રૂકરે છરે.

નૂતન સંપ્રજ્ઞતા દશા્મિતો રૂલયવિપયા્મસ ‘નિા આંક’રાં િળિી રીતરે રૂકયો છરે 
તો રનુષ્યજીિનની એકવિધતા(monotony)નરે તરેરણરે સાધારણ શબદરરત જ રેિી 
રચનાથી સૂચિી છરે. પરંતુ તરેથી વિશરેષ નોંધપાત્ કવિ અનરે કવિતા વિશરે તરેરણરે 
કરરેલી આધુવનક વયાખયા છરે. એ કિરે છરે,

‘રૃત જાણીનરે સરશાનરે લઈ જઈ

વચતારાં સુિાડી આગ લગાડી,

- પણ િંટોવળયો જાગતાં ડાઘુ અલોપ થતાં

વચતારાંથી પાછો આિરેલો રાનિી તરે કવિ !’

અનરે

‘સૌનદય્મની સાપણ ડસતાં

નસરેનસરે ઝરેર વયાપી જતાં

 તિચા પર ફૂટી નીકળરેલ ચકારાં તરેનું નાર કાવયો !’

આ ઉદગારોરાં કવિની દૃવટિ અનરે રીવતએ લીધરેલો નિો રોડ જોિા રળશરે.

તરેરની કવિતાનું ઉતિર સિરૂપ ‘પ્રિાલદ્ીપ’નાં કાવયોરાં રૂત્મ થયરેલું છરે. તરેના 
ત્ણ રુખય ઘટકો : સથળ, સરય અનરે પાત્ો. મયુવઝયર, ઝૂ, ફલોરા ફાઉનટનનું 
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બસ-સટૉપ, લોકલ ટ્રરેન, િૉનબશી રોડ િગરેરરે  સથળોનાં અનરે પ્રાત: રધયાિન અનરે સાયં 
સરયનાં વચત્ો છરે. કવિ, ફરેહરયો, વભખારી, આંધળો, િરેશયા અનરે પવતયો એ દુભ્મગ 
સૃવટિનાં પ્રવતવનવધ પાત્ો છરે. વિશ્વભરરાં વયાપી ચૂકરેલા રાનિતાિાદની ભૂવરકા પર 
આ વચત્ો ઊપસયાં છરે. આ નિી ઔદ્ોવગક સંસકૃવતનો સંદભ્મ ભારતીય નિીં તરેટલો 
િૈવશ્વક છરે. ‘ફલોરા ફાઉનટન’રાં આ સંદભ્મ સપટિ થાય છરે :

‘કાચકાંકરરેટના અનનય કાનનરે

સદાય શાનત, સિસથ, આશિંત આનનરે

ઊભી છ વિશ્વરાલણી, િસંતસિપન નરેત્રાં અરૂલ,

બરેઉ િાથરાં ધયાું છ શલયફૂલ

ચારકોર લોિનાં પતંવગયાં, ભરી રહ્ાં,

અચરેત જ રે પરરે  અનરેક જતંુડાં રરી રહ્ાં.’

એ બસ-સટૉપ પર કવિ જ રે િિા શ્વસરે છરે તરેરાં અસંખય લોકના વનસાસાની 
િાસ આિરે છરે. શરેતરંજનાં સોગઠાં જ રેિાં બધાં રાણસો સરશાનયાવત્કો જ રેિાં લાગરે 
છરે. વિશાળ લોકસરૂિરાં કવિ પોતાની જાતનરે ખોિાઈ જતી અનુભિરે છરે. યંત્િ-ૈ
જ્ઞાવનક સંસકૃવતરાં જીિતા રનુષ્યની યાંવત્ક જીિનરીવત અનરે તરેરાંથી નીપજતી 
કૃતકતા, અથ્મિીનતા અનરે કાળગ્સતતાનો દોર આર અિીં કવિતા રૂપરે રૂત્મ થાય છરે.

હરલકરેના કાવયસંગ્િ ‘વચત્પોથી’ (Das Bush des Bilder)રાં વનરૂવપત 
આંધળો, વભખારી, રૂખ્મ, અનાથ, શરાબી પવતયો િગરેરરેની ઉવકતઓ આિરે છરે. 
વનરંજનરે પણ ‘પાત્ો’રાં નગરજીિનની રુગણતા દશા્મિતાં છ પાત્ો કલપીનરે પોતાની 
રીતરે સજ્યાું  છરે. ‘પાત્ો’ની કવિતારાં લયસૂઝ, નાટ્યાતરક કથનરીવત, િાવગરતા, 
િક્ોવકત અનરે એ સિ્મની પાછળ રિરેલી સરસંિરેદના કવિની વનજી સંપત રૂપરે આિરે 
છરે. ‘પાત્ો’ વનરંજનની વિવશટિ કાવયકૃવત જ નિીં પણ આધુવનક યુગની એક પ્ર-
વતવનવધ રચના તરીકરે સરરણીય બની છરે.

‘ગાયત્ી’ તરેરના કવિતિનો વિરલ ઉનરરેષ દશા્મિતું કાવય છરે. નિાનાલાલના 
‘વપતૃતપ્મણ’ અનરે સુનદરરના ‘13-7ની લોકલ’રાંના અનુટિપુની જ રેર આ કાવયના 
1૦૦ શ્ોકોનો અનુટિપુ ઇબારત અનરે અવભવયવકતની નિીનતાનરે કારણરે ધયાનપાત્ 
છરે. ‘ગાયત્ી’ શીષ્મક સૂયયોપાસના સૂચિરે છરે. અિીં જીિનનો હ્ાસ સૂચિતા સૂય્મના 
પ્રાત: રધયાિન અનરે સાયંકાળની ગવતવિવધનાં વચત્ો દોરીનરે કવિ તરેરાંથી આધુવનક 
યુગસંદભ્મનો અથ્મ ઉપસાિરે છરે.

વનરંજનની આધુવનકતા વનસસારિાદ સુધી પિોંચી નથી. રિીનદ્રનાથ અનરે 
ઉરાશંકરની જ રેર, વયગ્તા અનરે વિષાદની િચચરે પણ, તરેરની રનુષ્ય વિશરેની આશા 
અનરે શ્દ્ધા ટકી રિરે છરે :
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‘ક્ણ િસિું, ક્ણ રડિું,

પૃથિી વિણ કયાં જડિું ?

......

વ્રજ વિણ રરે  સૌ અડિું !’

1958 સુધીરાં અદૃશય થતી વનરંજનની કવિતાએ સાતરા દાયકારાં રાથું 
કાઢતી આધુવનક કવિતાની ભૂવરકા બાંધી આપી. કવિતારાં પ્રતીક અનરે કલપનનો 
રહિરા તરેરણરે સુઘડ પ્રયોગોથી સથાપી આપયો. િળી રાજ રેનદ્ર અનરે વનરંજનનાં 
કાવયોએ ગીત અનરે છદંોબદ્ધ રચના િચચરેનો ભરેદ લગભગ લુપ્ત કરીનરે પાશ્ાતય 
વિભાિના રુજબ ગીતના નરૂના પૂરા પાડ્ા. ગાઈ શકાય તરે જ ગીત એિો ર્ર 
વનરંજનરે તો અવભવનિરેશપૂિ્મક દૂર કયયો. આ સૌનદય્મલુબધ કવિઓએ િાણી અનરે 
છદંનું અપૂિ્મ રાધુય્મ વનષ્પન્ન કરીનરે દયારાર, કાનત અનરે નિાનાલાલની પરંપરાનરે 
અનોખી રીતરે પુટિ કરી. બીજી તરફ ઠાકોરશૈલીનાં સુઘડ અનરે સુદૃઢ બાંધાનાં 
સૉનરેટ રચીનરે બળિંતરાયની પરંપરાનરે સવિશરેષ શોભાિી. એ રીતરે વનરંજનનાં 
નગરસંસકૃવતનાં કાવયોએ િસતુ, અવભગર અનરે કલપનોની નિીનતાથી ગુજરાતી 
કવિતાનરે આધુવનકતાના રોડ પર લાિીનરે રૂકી. આર છતાં છદં અનરે બાની પરતિરે 
કલાસંયર દાખિિાની કવિતિરીવત પરતિરે અનરે સુરુવચપૂણ્મ કલપનોની બાબતરાં 
તરેરનો વશટિતા પ્રતયરેના ઝોક એક રીતરે પરંપરાનું સાતતય સાચિી રાખરે છરે. અવભ-
વયવકતરાં આધુવનકતાનો પ્રયોગ પછી આિનાર કવિઓ દ્ારા થિાનો િતો.

વનરંજન કવિ ઉપરાંત અધયાપકીય અધયાસ અનરે છટા ધરાિતા વિદ્ાન 
વિિરેચક પણ છરે. તરેરણરે છરેક 1953થી વિિરેચનપ્રિૃવતિ શરૂ કરરેલી. તરેનરે અંગરે લખરેલા 
સિાધયાયલરેખોના આઠ સંગ્િો ‘સિાધયાયલોક’ નારરે 1997રાં પ્રગટ થયા છરે. તરેરાં 
તરેરણરે ગુજરાતી ઉપરાંત અંગ્રેજી, યુરોપીય અનરે અરરેહરકન સાહિતય તથા સા-
હિતયકારો વિશરેના સરીક્ાલરેખો રૂકયા છરે. કવિ અનરે યુગધર્મ, કવિતાનું સંગીત, 
ગદ્કાવયનું સિરૂપ અનરે કલપન-પ્રતીક-પુરાકલપન વિશરે વસદ્ધાનતચચા્મ છરે. વરલટન, 
િરઝ્મિથ્મ, ટરેવનસન, યરેટસ, એવલયટ અનરે હ્ુગો જ રેિા અંગ્રેજી અનરે યુરોપીય સજ ્મકો 
તથા રૉબટ્મ ફ્ોસટ, િૉલટ વિીટરૅન, ઑડન જ રેિા અરરેહરકન સાહિતયકારો અનરે 
નરવસંિ, રીરાં, પ્રરેરાનંદ, દયારાર  તથા બળિંતરાય, નિાનાલાલ, સુનદરમ્-ઉરા-
શંકર, રા.વિ. પાઠક, ચનદ્રિદન રિરેતા અનરે રાજ રેનદ્ર શાિ જ રેિા ગુજરાતી સજ ્મકો 
વિશરે રર્મગ્ાિી વિિરેચનો છરે. ‘સાગર અનરે શશી’ તથા ‘રાસટર નનદનપ્રસાદ’ જ રેિી 
કૃવતઓના આસિાદલરેખો પણ છરે. સજ ્મક તરીકરે તરેરનારાં રોરૅવનટક અનરે કલાવસકલ 
િલણનો સુભગ સરનિય જોિા રળરે છરે તરેર વિિરેચનોરાં પણ જીિન અનરે કલા, 
િસતુ અનરે સિરૂપ, વયવકત અનરે કૃવત, ઇવતિાસ અનરે િત્મરાન, સિસથતા અનરે 
અવભવનિરેશ તરેરજ પરંપરા અનરે પ્રયોગલવક્તાનો સરનિય સૂચિતાં દૃવટિવબનદુઓ 
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જોિા રળરે છરે. વિદ્તિા, વિશદતા, િાવગરતા અનરે અધયાપકીય અવભવનિરેશ દશા્મિતું 
વિશ્રેષણ તરેરનાં વિિરેચનોની રુખય ખાવસયતો છરે. સવન્નષ્ઠ સાહિતયકારની પ્રસન્ન 
રુદ્રા તરેરના સજ ્મનની રાફક વિિરેચનરાં પણ ઊપસી આિરે છરે.

વનરંજનની સજ ્મકતાનો વિવશટિ ઉનરરેષ રિીનદ્રનાથકૃત ‘વચત્ાંગદા’ના પયાર 
છદંરાં કરરેલા અનુિાદરાં તથા કવિ ઑડનનાં કાવયોના ગુજરાતી અનુિાદરાં 
પ્રતીત થાય છરે. તરેરણરે ‘સિપનિાસિદતિમ્’ નાટકનો અંગ્રેજી અનુિાદ કરરેલો તરે 
અરરેહરકરાં રંગરંચ પર પ્રયોગ પામયો િતો.

આર બિુરુખી પ્રવતભા ધરાિતા આ ભદ્રશીલ સારસિતનું આ શુભ પ્રસંગરે 
અવભિાદન કરીએ. 1958 પછી તરેરની કાવયસજ ્મનની સરેર લુપ્ત થઈ છરે. તરેરની 
કલપનાછીપરાં કવિતાનો ત્ીજો સૂર પ્રગટરે તરેની રાિ જોિાય છરે. પલાશનરે કરેસૂડાં 
આિશરે જ. પણ તયાં સુધી આપણી શુભરેચછાપૂણ્મ પ્રાથ્મના છરે કરે આિતાં પચીસ િષ્મ 
સુધી સાહિતય અનરે કલા વિશરે વયાખયાનો આપયાં કરરે  તરેિી તંદુરસતી તરેઓ ભોગિરે. 
(‘શબદ અનરે સંસકૃવત’રાંથી)

તા. 7 ઑગસટ, 2૦૦૦ના રોજ ગુ.સા.પહરષદનરે ઉપક્રરે પ્રો. વનરંજન 
ભગતનરે અવપ્મત સવચચદાનંદ સનરાન વનવરતિરે યોજાયરેલ પહરસંિાદરાં રજૂ કરરેલું 
અધયક્ીય િકતવય.

²
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1893ના સપટરેમબરરાં કાનત ‘વશક્ણશાનો ઇવતિાસ’ લખી રિરે છરે. તરેનો થાક 
એરનરે એટલો ચઢરે છરે કરે કવિતા િાંચિા કરે લખિા જ રેટલી રાનવસક શવકત પોતરે 
રરેળિી શકતા નથી એ રતલબના ઉદગાર તા. 14-9-1893ના રરણભાઈ પર 
લખરેલા પત્રાં તરેઓ કાઢરે છરે. સાથરે િરેદાંત વિરુદ્ધ લખિાની ઇચછા પણ પ્રગટ કરરે  
છરે. તરેઓ કિરે છરે:

‘For some months past I have been constantly thinking of writ-
ing a vigorous attack on િરેદાંત... I wish to write either in the form of 
a review of ‘વસદ્ધાંતસાર’ or in the form of letter or in some other form 
where humour also can come in.’ 

(‘છરેલ્લા કરેટલાક રહિનાથી િંુ િરેદાંત ઉપર આક્રણરૂપ લખાણ કરિાનું સતત 
વિચારી રહ્ો છુ.ં.. ‘વસદ્ધાંતસાર’ના અિલોકન રૂપરે અથિા પત્ રૂપરે અથિા જ્યાં 
વિનોદ પણ આિી શકરે એિા બીજા કશાક સિરૂપરાં લખિાની રારી ઇચછા છરે.’)

આ પ્રરાણરે ‘વસદ્ધાંતસાર’નું અિલોકન લખિાની ઇચછા દશા્મવયા પછી રવણ-
લાલની િરેદાંતી વિચારશ્રેણી પર િળિી રાવર્મક શૈલીરાં પ્રિાર કરતા કાનતના આઠ 
પત્ો 1894ના રાચ્મ-એવપ્રલથી હડસરેમબર સુધીરાં ‘જ્ઞાનસુધા’રાં પ્રવસદ્ધ થાય છરે. 
તરે પછી, ઘણં કરીનરે 1895ના જૂનની આસપાસરાં રવણલાલ અનરે રવણશંકરનો 
િડોદરારાં પિરેલિિરેલો રરેળાપ થાય છરે. પ્રો. બ. ક. ઠાકોરના કિરેિા રુજબ બૉમબરે 
વથયૉસૉહફકલ સોસાયટીના એક અગ્ગણય શ્ીરંત સભય તુકારાર તાતયા (જ રેરણરે 
પાછળથી રવણલાલનાં કરેટલાંક પુસતકો પણ પ્રગટ કયાું િતાં.) િડોદરારાં રિરેતા 
િતા. તરે પ્રો. વત્ભોિનદાસ ગજ્જરના વરત્ િોિાથી રવણલાલ અનરે રવણશંકરનું 
વરલન ગજ્જર દ્ારા તુકારાર તાતયાનરે તયાં ગોઠિાયરેલું િતું. કાનતનરે સિીડનબોગ્મનું 
પુસતક પ્રથર િાંચિા આપનાર આ સજ્જન િતા. પહરચય િધતાં રવણલાલના વય-
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વકતતિ અનરે વિચારોનો રવણશંકર પર એિો પ્રભાિ પડરે છરે કરે રવણશંકરનું રવણ-
લાલવિરોધી િલણ ઓગળી જાય છરે અનરે રવણલાલ તથા િરેદાંત વિશરે તરેરના ૠજુ 
હૃદયરાં સદભાિ જાગરે છરે. તરે અંગરે રવણલાલ તા. 22-8-1895ના રોજ પોતાની 
રોજનીશીરાં નીચરે રુજબ નોંધ કરરે  છરે :

‘િડોદરા કલાભિનરાં રવણશંકર રતનજી કરીનરે ગ્ૅજ્યુએટ નોકર છરે. તરેના 
વિચાર િરેદાંતની વિરુદ્ધ િતા. ‘જ્ઞાનસુધા’રાં ‘વસદ્ધાંતસાર’નું અિલોકન તરે લખરે છરે 
તરેનો રારી સાથરે સરાગર િધતાં તરેના વિચાર બિુ જ બદલાઈ ગયા, જ રેનું ફળ 
જુલાઈના ‘જ્ઞાનસુધા’રાં તરેણરે જણાવયું છરે.’95

‘જ્ઞાનસુધા’રાં કાનતાએ કાનતનરે લખરેલા પત્રાં પોતાનું રવણલાલતરફી િલણ 
દશા્મિીનરે કાનતરે આ વિચારપહરિત્મનનો વનખાલસ એકરાર કયયો છરે.96 આ પત્ની અંદર 
કાનતા કાનતનરે રવણલાલનો એટલરે કરે પ્રાચીન હિંદુધર્મ િરેદાંત અનરે બ્રાહ્મણોનો પક્ 
લઈનરે સિધર્મ ભણી િળિાનું સૂચન કરરે  છરે.97 નરૂના દાખલ નીચરેના ઉદગારો જોઈએ :

‘સતય એ છરે કરે કંઈક રારા પરના રોિનરે લીધરે અનરે કંઈક તરારી ઇંવગલશ 
કરેળિણીનરે લીધરે તરારી આંખની આગળ અંધારી આિી ગઈ છરે. પ્રો. રવણલાલરાં 
કંઈક એિું સારથય્મ છરે કરે બીજા કોઈ સરકાલીન લરેખકરાં તરેનું દશ્મન થતું નથી. 
જ રેરનરે તરેરના વનકટ સરાગરનું સુખ રળ્ું છરે એ બધા બરેધડક કિરે છરે કરે દરેશનો 
ખરો ઉતકષ્મ કંઈક એરના જ રેિી દૃવટિએ દરેશની ભૂત અનરે િત્મરાન વસથવતનરે જોયા 
િગર થિાનો નથી. રનરે પોતાનરે તરેરનો જ રે અનુભિ થયો છરે તરેનું તો રેં તરારા હૃદય 
પાસરે એક િાર પ્રકાશન પણ કીધરેલું છરે.’(પત્-9રો)

આ પ્રસંગનો રરણભાઈ ઉપર કરેિો પ્રભાિ પડ્ો અનરે બરે વરત્ો િચચરે તરેનરે 
કારણરે રનદુ:ખ કરેિું થયું તરેની િાત કરતાં પિરેલાં કાનતરે કરરેલા ‘વસદ્ધાંતસાર’ના 
અિલોકનના કરેટલાક અંશો પર ઊડતી નજર કરીએ. તરેરાં રવણલાલના વિચારોની 
કાનતરે કરરેલી ટીકા, બંનરેનાં દૃવટિવબંદુઓનરે સરજિારાં ઉપયોગી નીિડરે તરેર છરે.

95. ‘ર. ન. વદ્.નું આતરૃિતિાંત’, બી. આ., પૃ. 183.
96. જુઓ ‘જ્ઞાનસુધા’, પૃ. 9, અંક 7, પૃ. 161.
97.  આ પત્ છાપિા રોકલતી િખતરે જ્ઞાનસુધાના તંત્ીનરે ઉદ્ રેશીનરે કાનત નીચરેની વિલક્ણ 
નોંધ રોકલાિરે છરે. તરે પણ પત્ની સાથરે પાદટીપ રૂપરે છપાયરેલી રાલૂર પડરે છરે.
     ‘રિરેરબાન જ્ઞાનસુધાના તંત્ીની સરેિારાં,
     આજ રે િળી કાનતાનો જ પત્ આપનરે રોકલી આપિાની હિંરત કરંુ છુ.ં એ પત્રાં ‘પરેલા 
સાિરેબ’ પર જરા ઠીક આક્રેપ છરે. તરેથી રનરે રૂચરે છરે. એ આપનરે નહિ ગરરે, અનરે સ્ત્રીઓના કાગળો 
એિી રીતરે પ્રકટ કરિા એ આપનરે અયોગય લાગશરે તો િંુ જ રે ભૂલ કરતો તરે ભૂલ કયા્મ કરિાનરે 
સજ્જ છુ.ં જો કરે એટલું  રારરે  કબૂલ કરિું જોઈએ કરે આપનરે રાટરે નકલ કરિારાં આપના વિિરેકી 
િાચનારાનરે ન ગરરે તરેિાં સનરેિ કરે ભવિષ્યસુખની આશાઓનાં િચનો કાઢી જ નાંખયાં છરે.
 વલ. આપનો જૂનો ઓળખીતો પોસટરાસટર’
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(1) રવણલાલ બધા ધરયોનું રૂળ એક જ અનરે તરે આયા્મિત્મરાં જ છરે એર 
કિરે છરે, તરેની સારરે કાનત પૂછરે છરે, ‘બીજ શ્રેષ્ઠ છરે કરે તરેરાંથી પ્રસફુહટત 
થયરેલ િૃક્?’

(વસ.અ., પૃ.11)

(2) રવણલાલકૃત ધર્મની વયાખયાની ટીકા કરતાં કાનત કિરે છરે કરે ‘પરરાનંદ 
પારિાની સિાભાવિક િૃવતિ રનુષ્યરાં િોઈ શકરે ? એ િૃવતિનરે સંતોષ-
િાનું ધર્મનું કાર િોય તો તરે ધર્મના કારણરૂપ ગણાય, પહરણાર નહિ. 
પરરાનંદ ધર્મનો વપતા િોય તો એ આય્મવિચારનું રોટુ ંદૂષણ છરે.’

(વસ.અ., પૃ. 14-15)

(3) કાનત કિરે છરે : ‘િરેદરંત્ો અનાહદ અનરે વનતય િોય તો ૠગરંત્ો પ-ૂ
િા્મપર જૂના નિા િોિાનો સંભિ કયાંથી ? અનાહદ અનરે વનતય રંત્ો 
અરુક રૂપરાં ગોઠિાય તરે અનાહદકાળ સંબંધી અથ્મબોધ  રતા િશરે 
કરે અરુક વનવશ્ત કાલ સુધી ?’

(વસ.અ., પૃ.23)

(4) ‘તતિદૃવટિ જ ખરી છરે. પુરાણભાિના ખોટી છરે, છતાં બંનરે વિરોધી 
નથી’ એ રવણલાલના વિધાનરાં કાનત િદતોવયાઘાત જુએ છરે.

(વસ.અ., પૃ. 71)

(5) ઍલરેકઝાંહડ્રયાના રિાપુસતકાલયનાં પુસતકો આરબોએ બાળી નાખયાં 
ન િોત તો પાંચસો િષ્મ પછી પ્રાપ્ત થતું જ્ઞાન જગતનરે એ ઘડીએ જ 
રળ્ું િોત અનરે અનરેક શોધો એ જ િખતરે અવસતતિરાં આિી િોત. 
એ િખતરે રવણલાલની ટીકા કરતાં કાનત કિરે છરે, ‘િકીલાત કરિાની 
ટરેિથી રવણલાલની બુવદ્ધએ એિું અિળું રૂપ પકડ્ું છરે કરે જ રે િાત 
એક ગારહડયો સુધાં ન રાનરે તરે તરેઓ રાનરે છરે.’

(વસ. અ., પૃ. 67-68)

(6) રવણલાલ : ‘પુરાણોની કથાઓનરે જ ખરો ઇવતિાસ ગણો અનરે 
સપ્તખંડ, સપ્તલોક ઇતયાહદ ભૂગોળ પણ િાસતવિક રાનો.’ કાનત 
આની સારરે રવણલાલનું પોતાનું જ અગાઉ કરરેલું વિધાન રૂકરે છરે 
: ‘પુરાણોની સથૂળ અવતશયોવકત અનરે રૂપકનરે અક્રશ: સતય ન 
રાનતાં તરેનું રિસય જ વિચારિું.’ આ પરસપર વિરુદ્ધ અવભપ્રાયોરાં 
કયો સાચો ? – એર કાનત પૂછરે છરે.

(વસ. અ., પૃ. 131-132)
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(7) ‘િરેદાહદરાં રૂવત્મપૂજા છરે ?’ – એ પ્રશ્નના જિાબરાં રવણલાલ કિરે છરે, 
‘િો િા ન િો, તરેથી આપણનરે િાવન નથી. રૂવત્મપૂજા ખરી છરે, િોિી 
જ જોઈએ તરેિી છરે, િાસતવિક છરે, સાથ્મ છરે, એટલું સરજાયા પછી તરે 
પ્રાચીન કાળરાં છરે કરે નથી એ શંકા વનસસાર છરે.’ કાનત સારું પૂછિા 
તૈયાર થાય છરે કરે ‘રિરેરબાન, જો રૂવત્મપૂજા િોિી જ જોઈએ તરેિી 
છરે તો તરે પ્રાચીન કાળરાં છરે કરે નિીં એ શંકા વનસસાર શા રાટરે ?’

(વસ. અ., પૃ. 114)

(8) કાનત ફહરયાદ કરરે  છરે કરે રવણલાલરે દાંવભક િરેદાંતીઓનરે લક્ ઉપર ન 
લરેતાં જ રેર શુદ્ધ િરેદાંતની ચચા્મ કરી છરે તરેિી પદ્ધવત સુધારાની ચચા્મ 
રાટરે પણ અખતયાર કરિી જોઈએ; પણ તરેર થયું નથી.

(વસ. અ., પૃ. 123-124)

(9) રવણલાલ જ્યારરે  એર કિરે છરે કરે ‘બ્રહ્મ વિના આપણનરે બીજા કશાનું 
જ્ઞાન સંભિતું નથી. બીજુ ંકશું છરે જ નહિ.’ અનરે સાથરે સાથરે એર 
કિરે છરે : ‘િાસતવિક સતિા જડ પદાથ્મરાં નથી. એ સત્ પણ નથી, 
એ અસત્ પણ નથી. અવનિા્મચય છરે, રાયા છરે.’ તયારરે  કાનત એ બંનરે 
કથનના અનુલક્રાં પૂછરે છરે કરે, ‘તયારરે  તો અનાહદ રાયાનું જ્ઞાન એ 
પણ બ્રહ્મજ્ઞાન જ થાય નરે ?’

(વસ. અ., પૃ. 32)

(1૦) ‘વસ. સા.’ ના ત્ીજા પ્રકરણના આરંભરાં રવણલાલરે ‘ઈશ્વરભાિના 
આય્મ ધર્મરાં કદાવપ વસથરતાનરે પારી નથી.’ એ વિધાન કયુું છરે તરેની 
ટીકા કરતાં કાનત કિરે છરે : ‘આનાથી બીજુ ંકયું િાકય લોકોના વિ-
શ્વાસનો ભંગ કરનારંુ, ર્ારક િોઈ શકરે ?’ સુધારાિાળાનરે નાવસતક 
કિરેનાર રવણલાલ પોતરે જ લોકોનાં હૃદયની ધર્મશ્દ્ધાનરે વનરૂ્મળ કરિા 
રથરે છરે એિો કાનત તરેરના પર આક્રેપ રૂકરે છરે.

(વસ. અ., પૃ. 25-26)

આ અિતરણો કાનત અનરે રવણલાલનો દૃવટિભરેદ સપટિ સરજાિરે છરે. રવણલાલરે 
(3)રાં ખોટી દલીલનો ઉપયોગ કયયો છરે; (5)રાં ખોટુ ંએટલરે તરેરનરે કાર ન આિરે 
તરેિું દૃટિાંત આપયું છરે; (7)રાં સાધયસિીકારનો દોષ િિોરી લઈનરે ઉડાઉ જિાબ 
આપયો છરે અનરે (8)રાં સુધારાના તતિનરે બદલરે તરેના વિકૃત તતિનરે સુધારા તરીકરે 
ઓળખિાનો તરેરનો સિરેતુક પ્રયતન દરેખાઈ આિરે છરે. આર વિષયચચા્મરાં સિ-
રતના પ્રવતપાદન કરે સરથ્મન રાટરે સાચી િકીકતની સાથરે અધ્મસતય, અસતય કરે 
અપ્રસતુત દાખલાદલીલ આહદ વિગતો ભરેળિી દરેિાની રવણલાલની વિલક્ણ રીતનરે 
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લીધરે તરેરની વનરૂપણપદ્ધવતરાં ભાષાશૈવથલય ઉપરાંત તક્મની અશુવદ્ધ અનરે એકપક્ી 
સરથ્મનનો દોષ દરેખાય છરે, તો બીજી તરફ, કાનતની ટીકા ઘણી િાર રવણલાલના 
િકતવયના રર્મનરે લક્િાનરે બદલરે શબદ કરે તક્મચછલ દ્ારા તરેની સપાટીનરે જ સપશ્મતી 
િોય એર તરેરના અિલોકનરાંના ઉપર રૂકરેલ ખંડો પરથી સરજાય છરે. (1) અનરે 
(2)રાં કરેિળ શબદછલ છરે; (4) અનરે (6)રાં રવણલાલના શબદોનરે આસપાસના સંદ-
ભ્મરાંથી છૂટા પાડીનરે સિરેતુક વિરોધ ઊભો કરિાનો પ્રયતન દરેખાય છરે; (9)રાંની 
ટીકા બાવલશ અનરે તક્મચછલિાળી જણાય છરે; કારણ, બ્રહ્મ અનરે રાયાની અનરેક 
િાર સરજૂતી આપનાર રવણલાલ તરેરનરે ટૂકંરાં સિરેજ રે ઉતિર આપી શકરે કરે બધું 
અનાહદ રાયા છરે, એિું સરજાિું તરે બ્રહ્મજ્ઞાનના રાગ્મનું પિરેલું પગવથયું છરે. (1૦)રાં 
પણ રવણલાલરે આપરેલી સરજૂતીનરે લક્રાં લીધા વિના કરેિળ શબદનરે પકડીનરે કાનતરે 
તરેરના પર આક્રણ કયુું છરે.

આર બંનરે વિદ્ાનો વભન્ન-વભન્ન વિચારસરણીના આગ્િી િોિાથી દાશ્મવનક 
ચચા્મ કરતી િખતરે પક્િાદરાં અનરે તરેનરે અંગરે તક્મજાળરાં ઊતરી પડરે છરે; તરેર છતાં 
ઉભયની તુલનારાં એકંદરરે  વિદ્તિા, તલસપશશી વિષયદશ્મન તરેર વયાપક, તાવતિક 
પયા્મલોચનારાં કાનત કરતાં રવણલાલનું સારથય્મ વિશરેષ િતું એરાં શંકા નથી. સરલ 
અનરે વનખાલસ હૃદયના કાનતરે પોતરે જ આ િસતુનો સિીકાર કરીનરે રવણલાલ પ્રતયરે 
પૂજ્યભાિ વયકત કયયો છરે. ‘વસદ્ધાંતસાર’ના અિલોકનનું સરાપન કરતી િખતરે 
કાનત કિરે છરે : ‘અનરેક વિરોધો, પુષ્કળ એકપક્ી સરથ્મન અનરે બીજા એ પ્રકારના 
દોષો છતાં એકંદરરે  િંુ પ્રો. રવણલાલના પ્રસતુત લરેખનરે આદરણીય ગણં છુ.ં રારી 
જાતનરે રાટરે બોલું તો િંુ પ્રો. રવણલાલનરે આપણા પ્રાચીન ધર્મના આદરણીય અંશ 
તરફ ધયાન ખેંચિાનરે રાટરે ગુરુ ગણં છુ.ં’4

આ પત્ો લખાયા તરે સરયગાળા દરવરધયાન કાનત અનરે રરણભાઈ િચચરે 
રવણલાલ અનરે તરેરના વિચારો અંગરે ટપાટપી શરૂ થઈ િશરે, એર ‘કાનતરાળા’રાંના 
કાનતના પત્ોની સારગ્ી જોતાં સરજાય છરે. રરણભાઈએ પત્ દ્ારા કાનતનરે તરેરના 
વિચારપહરિત્મન વિશરે ફહરયાદ કરી િશરે તરેનો જિાબ કાનત નીચરે પ્રરાણરે આપરે છરે :

‘િડોદરા તા. 26-6-1895

....I have undergone no change of views. It is only the attitude 
that has changed. I for one can’t kill my intellect and believe in 

4. ‘વસદ્ધાંતસારનું અિલોકન’, પ્ર. આ., પૃ. 135-136.

અભરેદ. But I have certainly come to look with respect upon a 
school of philosophy of very old traditions numbering in its train 
who can’t be summarily dismissed as so many dunces. This is all the 
change and it means that from being a hostile and partisan critic, I 
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have ascended the platform of historical criticism and sympathetic 
appreciation of doctrines sincerely believed. None the less I believe 
the doctrines as wrong, nay even pernicious. But my tone has lost 
all bitterness.

(‘કાનતરાળા’, પત્ નં.26, પૃ. 336)

(મિારાં રંતવયોરાં ફરેરફાર નથી થયો. રાત્ (એ હફલસૂફી તરફની) મિારી 
દૃવટિ બદલાઈ છરે. િંુ તો મિારી બુવદ્ધનું ખૂન કરી શકંુ એર નથી, અનરે અભરેદરાં 
રાની શકંુ એર નથી પણ એ હફલસૂફી ઘણી પુરાણી છરે અનરે એિા એિા રાણસોએ 
સિીકારરેલી છરે કરે તરે સૌનરે ‘રૂખા્મ’ કિીનરે ગણતરીરાંથી કિાડી ન જ નખાય, અનરે આ 
સિીકારિા લાગયો છુ ંતરેટલરે દરજ્જરે િંુ એ હફલસુફી તરફ રાનની નજરરે  જોતો થયો 
છુ.ં મિારારાં ફરેર પડ્ો છરે તરે આટલો જ. એટલરે કરે િંુ પક્િાદી અનરે વિરોધી િતો, 
તરેરાંથી ઉંચરે ચિડીનરે િિરે િંુ ઐવતિાવસક વિિરેચક, અનરે વનખાલસપણરે સિીકારાયરેલા 
અનરે સિીકારાતા રતજૂથરાં કંઈક િોિું જોઇયરે, એટલો સરભાિી ગુણગ્ાિક બનયો 
છુ.ં તથાવપ એ રતજૂથનરે િંુ ખોટો એટલું જ નિીં પણ ઉંધા પાટા બંધાિનારો અનરે 
િાવનકારક રાનું છુ ંજ. એની સારરેનું મિારૂં િકતવય િિરેથી કડિાશ િગરનું થશરે 
એટલું જ.)

(‘કાનતરાળા’, પત્ નં.26, પૃ. 336)
આગળ જતાં તા. 22-7-1895ના પત્રાં કાનત રરણભાઈનરે પોતરે રવણલાલ-

થી પ્રભાવિત થયા તરેનું કારણ સરજાિતાં લખરે છરે :

‘I don’t defend Manilal because he charms me, but he charms 
me because he too speaks of God in worthy words. There is a bridge 
between our hearts, and I recognize a brother even in him.’  

(‘કાનતરાળા’, પત્ નં.27, પૃ. 337)

(િંુ રવણલાલનો પક્ લઉં છુ,ં એ મિનરે આકષવે છરે તરે કારણથી નિીં; ખરી 
િકીકત ઉલટી છરે. એ મિનરે આકષશી શકરે છરે તરેનું કારણ એ જ છરે જ રે એ પણ 
ઇશ્વરના વિષયરાં સરીચીન િાણી ઉચચારરે  છરે. અરારાં હૃદયોનરે સાંધનારો એ એક 
પૂલ છરે, અનરે િંુ એનરે પણ ભાઇ જ રેિો જોઈ શકંુ છુ.ં)

(‘કાનતરાળા’, પત્ નં.27, પૃ. 337)

રવણલાલના સંપક્મથી શાંકર િરેદાનતનરે સહૃદયપણરે સરજિા તતપર બનરેલ 
કાનત પોતાના પ્રાથ્મનાસરાજી વરત્ રરણભાઈનરે જ્ઞાનાવધકાર પરતિરે શંકરાચાય્મનું 
ઉદ્ાર દૃવટિવબનદુ સબળપણરે સરજાિરે છરે. પ્રાચીન હિંદુ ધર્મ તરફના કાનતના િધતા 
જતા રનોિલણથી રરણભાઈનરે ઘણં દુ:ખ થયું િશરે અનરે તરે એરણરે કાનત પર પત્ 
દ્ારા વયકત કયુું િશરે. કાનતના આ વિચારો પ્રાથ્મનાસરાજ પર ટીકારૂપ છરે એર 



268 સવયસાચીનો શબદિરેધ

રરણભાઈએ રાની લીધું િશરે. તરેનો જિાબ સરલહૃદયી કાનત તા. 16-8-1895ના 
પત્રાં નીચરે પ્રરાણરે આપરે છરે :

‘It is very painful to me to see that I pain you so often. But in-
deed I am misunderstood. I only wanted to condemn myself. I never 
wanted to cast any opprobrium on the પ્રાથ્મનાસરાજ. I mentioned 
પ્રાથ્મના simply because, I am not a િરેદાનતી but a  monotheist. I am only 
conscious of my own want of piety. The સરાજ might well refuse to 
recognise such a sinful creature as I am a brother. I am only con-
scious of the truth of two simple lines I learnt long ago :

બુરા દરેખન રૈં ગયો બુરો ન વરવલઓ કોય 

જો દરેખું હદલ ખોજ કરે રોંસરે બુરો ન કોય !’

(‘કાનતરાળા’, પત્ નં. 29, પૃ. 339)

(તિરનરે િંુ ઘણીિાર દુ:ખું કારણ બનું છુ ંએ જોઈનરે મિનરે ઘણં દુ:ખ થાય 
છરે. પણ ખરરેખર (આ દાખલારાં તો) મિારા શબદોનો જુદો અથ્મ કરાયો છરે. મિારો 
આશય િતો કરેિળ મિારી જાતનરે વનંદિાનો. પ્રાથ્મના સરાજ ઉપર વનંદાનો છાંટો 
પણ નાખિાનું મિારા રનરાં કદાવપ િતું નિીં. રેં પ્રાથ્મના વિશરે લખરેલું એ જ 
કારણથી કરે િંુ એકરેશ્વરિાદી છુ,ં િરેદાનતી નથી... મિારી પોતાની અંદરની પવિત્તા-
ની ખારી રેં જોઈ (અનરે તરેનરે ઉદ્ રેશીનરે જ િંુ લખું છુ.ં) મિારા જ રેિો અપવિત્ પ્રાણી 
પોતાનો એક બંધુ િોિાનો પ્રાથ્મના સરાજ ભલરે ઇનકાર કરરે . િષયો અગાઉ િંુ બરે 
સાદી લીટી શીખરેલો, તરે કરેટલી બધી સાચી છરે એ મિનરે લાગી આિતાં રેં લખયું. એ 
બરે લીટીઓ -

બુરા દરેખન રૈં ગયો બુરો ન વરવલયો કોય

જો દરેખું હદલ ખોજ કરે રોંસરે બુરો ન કોય !)

(‘કાનતરાળા’, પત્ નં. 29, પૃ. 339)

આર, તા. 26-6-1895થી તા. 16-9-1895 સુધીના કાનતના રરણભાઈ ઉપર 
લખરેલાં પત્ો તરેરના પલટાતા વિચારોનું ક્વરક વિકસન સૂચિરે છરે. ‘વસદ્ધાનતસાર’નું 
અિલોકન લખતી િખતરે પિરેલા પત્રાં જ કાનતરે કનતાનરે ચરેતિણી આપતાં કહ્ું છરે :

‘‘તરરે ‘વસદ્ધાનતસાર’ શા રાટરે િાંચો છો ? નહિ કરે તરરે તરેરાંના ખોટા 
વિચારોથી ભૂલરાં પડશો એિી રનરે ભીવત છરે. તરનરે વિિરેક છરે. પરીક્ા છરે. પણ 
પ્રો. રવણલાલના લરેખોરાં અરુક રોિની છરે. ભલભલા આદરી પણ તરેના ભકત 
થઈ પડ્ા છરે. રનરે ભીવત નથી, એર રેં કહ્ું. પણ કાનતરે, ખરંુ બોલાિો તો ભીવત 
કરેર ન િોય ?’’5



‘વસદ્ધાંતસાર’નું અિલોકન 269

કાનતની આ ભીવત પોતાનરે રાટરે ખરરેખર સાચી પડરે છરે. તરેઓ રવણલાલના 
લરેખોથી નહિ તરેટલા, ઉપર જોયું તરેર, પ્રતયક્ રુલાકાત થતાં, તરેરના વયવકતતિથી 
અંજાઈ ગયરેલા ! કાનતના વચતિ પર તરેના દૃઢ સંસકાર રિરે છરે. પ્રતયક્ રુલાકાત 
પછી પણ ‘જ્ઞાનસુધા’રાં ‘વસદ્ધાંતસાર’નું અિલોકન ચાલુ રિરે છરે. તરેરાં રવણલા-
લના વિચારોની પરીક્ા કરતાં કાનત કિવચત્ તરેરની ભૂલો બતાિીનરે વિરોધ કરરે  
છરે; પણ એકંદરરે  તરેરાં રવણલાલના દૃવટિવબંદુનરે સરભાિપૂિ્મક સરજિાનો પ્રયતન 
સપટિ િરતાય છરે. અિલોકનનું સરાપન કરતી િખતરે6 કાનતરે તરેરની પ્રતયરે દશા્મિરેલ 
સદભાિ અનરે કૃતજ્ઞતા ધયાન ખેંચરે છરે. ‘વસદ્ધાંતસાર’ એ રીતરે બરે જુદા રાગ્મના 
પ્રિાસીઓ રવણલાલ અનરે રવણશંકરનરે નજીક લાિિારાં વનવરતિ બનરે છરે.

રવણલાલ પ્રતયરે રવણશંકરનું આકષ્મણ તીવ્ર િતું. ‘વસ. સા.’નું અિલોકન 
કયા્મ પછી પણ બંનરે િચચરે પત્વયિિાર ચાલુ રહ્ો િશરે એર સિ. અંબુભાઈ 
પુરાણીએ ‘બુવદ્ધપ્રકાશ’ (ત્ૈરાવસક) એવપ્રલ-જૂન, 1942ના અંકરાં પ્રગટ કરરેલા 
કાનતરે રવણલાલ પર લખરેલા ત્ણ પત્ો િાંચતાં સરજાય છરે. આ પત્ો આરંભરાં 
િૃવદ્ધગંત થઈનરે અંતરે ઘટરેલા ગુરુવશષ્યસંબંધનો ખયાલ આપરે છરે.

5. ‘વસ. સા. અ.’, પ્ર. આ., પૃ. 1.

6. છરેલ્લા પત્નરે અંતરે ‘જ્ઞાનસુધા’ના તંત્ીનરે ઉદ્ રેશીનરે રૂકરેલો ‘પરેલા પોસટરા-
સટર’નો લાક્વણક પત્ િાંચિા જ રેિો છરે : ‘રિરેરબાન ‘જ્ઞાનસુધા’ના તંત્ીની સરેિારાં, 
આપનરે રારા પુરોગારીએ ચોરીનરે રાખી રૂકરેલા પત્ો રોકલિાનું રેં બરે િષ્મ પિરેલાં 
શરૂ કરરેલું : અનરે તરે થોડા િોિા છતાં છરેલ્લો પત્ આ િખત જ રોકલી શકંુ છુ ંતરે 
રાટરે ક્રા આપશો. આપરે અનરે આપના િાચકોએ એ પત્ો ધયાનથી િાંચયા િશરે. રનરે 
પોતાનરે એરાં બિુ પાંહડતય દરેખાયું નથી એર િંુ આપનરે પ્રથરથી જ લખી ચૂકયો છરે. 
પણ એક સ્ત્રીનરે લખરેલા કાગળોરાં િધારરે  પાંહડતય લાિી પણ કરેર શકાય ? બરેશક 
કાનતાનરે િંુ તરેના Lover (આનો ગુજરાતી સરાનાથ્મ શબદ જણાિશો)ની જ રાફક 
સુજ્ઞ ગણં છુ;ં પણ છતાં પ્રો. રવણલાલની સાથરે સ્ત્રી રાત્નરે અવિશ્વસય ગણં છુ.ં અસતુ.’

  ‘છરેિટરે િંુ રાત્ એટલું સૂચિિાની રજા રાગું છુ ં કરે 
સુધારાિાળાઓએ પણ પ્રાચીન પક્ની રાફક પોતાના વસદ્ધાંતના પ્રવતપાદન રાટરે 
ગંભીર ગ્ંથો લખિા ઘટરે છરે. એિું નહિ થાય તયાં સુધી રાત્ ભાષણોથી કરે રાત્ 
નાના વનબંધોથી બિુ ફળ થિાનું નથી. આપણા લોકો િજી નિીન વિચારોિાળા 
પ્રાચીન કરતાં િધારરે  ધરા્મગ્િી િોઈ શકરે એટલું સરજતા નથી. આપણારાં રાહટ્મન 
લૂથર જ રેિા થોડા જ ધર્મિીરો પ્રકટ થયા છરે. િિરે જો કરે ધર્મિીર થિું એ તો કોઈના 
િાથરાં નથી; તોપણ ધર્મની ખાતર િધારરે  ગંભીર પ્રયતન કરિાની તો દરરેક ધાવર્મક 
રનુષ્યની ફરજ છરે એર સરેિક સરજ રે છરે. તસદી રાફ કરશો.

વલ. તરારા ઓળખીતા પોસટરાસટરની સલાર.’
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પિરેલો પત્ િડોદરરેથી તા. 13-4-1897નો લખરેલો છરે. તરેરાં કાનત રવણલાલનરે 
તરરે ગુરુ (master) અનરે વરત્(friend)ની ફરજ બજાિીનરે રનરે સુખ અનરે સારથય્મ 
આપયાં છરે એર કિીનરે અદ્તૈસાધનારાં પોતાના ગુરુ બનિાની વિનંતી કરરે  છરે; 
રવણલાલ પાસરે તરેરની રોજનીશી િાંચિા રાગરે છરે; કરેટલીક કાવયકૃવતઓ જોિા 
રોકલરે છરે અનરે રરણભાઈનરે પોતરે રવણલાલના વિચારોથી રંગી દરેિાની (convert) 
આશા દશા્મિરે છરે.

રવણલાલરે તરેનો જિાબ તા. 23-4-1897ના રોજ આપયો િતો. તરેના અનુ-
સંધાનરે કાનતરે તા. 19-5-1897 નો પત્ લખરેલો તરે પરથી રવણલાલરે આતરકથા 
આપિાની ના પાડરેલી એર સરજાય છરે. બીજા અનરે ત્ીજા પત્ િચચરે નિ રાસનો 
ગાળો િોય છરે. િડોદરરેથી લખરેલા પત્રાં સંબોધન ‘Professor’ કરરેલું છરે. તરેરાં 
કાનતરે રવણલાલની અક્રપ્રિૃવતિનરે ‘સિધર્મના પ્રકાશથી દ્ રેષપૂિ્મક વિરુખ રિરેલા દરેશ-
બંધુઓનું તરેરના સાવન્નધયરાં જ રિરેલ પ્રકાશ ભણી ધયાન દોરિાની પિરેલ કરનારી 
રિાન પ્રિૃવતિ’ તરીકરે ઓળખાિીનરે અંજવલ આપી છરે.

રવણલાલરે ફરેબ્રુઆરી 1898રાં કાનતરે સિીડનબોગ્મના અંગ્રેજી પુસતકના અનુિાદ 
‘લનિસનરેિ અનરે તરેનાં વિશુદ્ધ સુખો’નું અિલોકન કરરેલું તરેનો ત્ીજા પત્રાં ઉલ્લરેખ 
છરે. સિીડનબોગ્મની પોતાની ઉપર િધતી જતી અસરનું િણ્મન કરતાં કાનત કિરે છરે કરે

 ‘સિીડનબોગ્મ રનરે ઉતિરોતિર રાગ્મદશ્મન આપરે છરે. ખરરેખર તરે સિગ્મનો 
હફરસતો છરે. તરેણરે રારી સરક્ સતયનો એટલો વિશાળ રિાસાગર ખુલ્લો કયયો છરે 
કરે ... ઊધિ્મ પંથ િિરે રારાથી અદૃશય રહ્ો નથી.’

કાનતના જીિનરાં િિરે રવણલાલ અનરે િરેદાનતનું સથાન સિીડનબોગ્મ અનરે 
વરિસતી ધર્મ લરે છરે. ઑકટોબર, 1898રાં રવણલાલનું અિસાન થાય છરે. 19૦૦રાં 
કાનત વરિસતી ધર્મ સિીકારરે  છરે. તરેનરે પહરણારરે કુટુબં, સનરેિી, વરત્ો અનરે સરાજથી 
બહિષ્કૃત થાય છરે, જ રે ન િરેઠાતાં, 19૦4રાં તરે પ્રાયવશ્તિ કરીનરે આય્મસરાજવિવધથી 
હિંદુ ધર્મરાં પુન: દાખલ થાય છરે; પણ વરિસતી ધર્મ અનરે સિીડનબોગ્મ વિશરે શ્દ્ધા 
છરેિટ સુધી રિરેલી. 19૦5રાં પિરેલી ગુજરાતી સાહિતય પહરષદરાં રવણલાલનરે રાટરે 
‘બ્રહ્મવનષ્ઠ’ વિશરેષણ રૂકિા સારરે તરેરણરે િાંધો ઉઠાિરેલો.

ગુજરાતી પત્સાહિતય અનરે વચનતનાતરક ગદ્સાહિતયરાં ‘વસ. સા. ના અિ-
લોકન’ વિશરેનું આ પ્રકરણ અપૂિ્મ અનરે અનનય છરે. િળિા રસળતા રોરૅવનટક 
વરજાજરાં ધર્મ જ રેિા ગંભીર વિષયની ચચા્મ અનરે વિિાદ કરતા આ પત્ો કાનતના 
ૠજુ રાનસ ઉપરાંત તરેરની બિુશ્ુતતા અનરે રવસકતાનરે પ્રવતવબંવબત કરરે  છરે. તરે 
વનવરતિરે તરેરનું ગદ્ પણ અનોખો ઉનરરેષ ધારણ કરરે  છરે.

(‘કરેટલાક સાહિવતયક વિિાદો’રાંથી)

²
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 ‘સરસિતીચંદ્ર’નો પિરેલો ભાગ પ્રવસદ્ધ થયો તરે પિરેલાં બરે િષવે98 (એટલરે કરે 
1885રાં ઑગસટથી) રવણલાલરે ‘ગુલાબવસંિ’ નિલકથા ‘વપ્રયંિદા’રાં છાપિી શરૂ 
કરી િતી.. 1895ના જૂનારાં ‘સુદશ્મન’રાં એ પૂરી છપાઈ રિી નરે 1897ના જૂનરાં પ-ુ
સતકાકારરે  પ્રવસદ્ધ થઈ. ‘વપ્રયંિદા’ અનરે ‘સુદશ્મન’રાં ‘ગુલાબવસંિ’ િપતરે િપતરે પ્રગટ 
કરિા પાછળ રવણલાલનો ઉદ્ રેશ િાચકસરુદાયનરે એિી િાતા્મ આપિાનો િતો જ રે 
િળિી કરે પ્રાકૃત રસની નહિ, પણ તરેરના ધયરેયનરે સુસંગત ઉચચાશયી નિલકથા િોય.

લૉડ્મ વલટનકૃત ‘ઝરેનોની’ નારની અંગ્રેજી નિલકથાનરે આધારરે  ‘ગુલાબવસંિ’ 
રચાયરેલ છરે. પ્રસતાિનારાં રવણલાલરે એનરે ‘અંગ્રેજીના અક્રશ: ભાષાંતર’નરે બદલરે  
‘અનુકરણ’ ગણિાનું સૂચવયું છરે99 તરે પરથી શ્ી આનંદશંકર ધ્ુિ, શ્ી હિંરતલાલ 
ગ. અંજાહરયા અનરે શ્ી વિજયરાય િૈદ્રે તરેનરે રૂપાનતર કિરેલ છરે. સિ. નિલરાર 
વત્િરેદીએ ‘ઝરેનોની’ સાથરે ‘ગુલાબવસંિ’ની તુલના કરીનરે, તરેરાં ‘લગભગ દસ ટકા 
જૂનાનરે બદલરે નિું લખાણ ઉરરેયુું છરે’ એર સિીકાયા્મ છતાં, ‘ગુલાબવસંિ’ રુખયતિરે 
શબદશ: ભાષાંતર છરે એિો સપટિ અવભપ્રાય આપયો છરે.100

‘ગુલાબવસંિ’ નાર સૂચિરે છરે તરેર, એરાં રૂળના પાત્, દરેશકાળ, આચારવિચાર 
અનરે તતિજ્ઞાનનું હિંદીકરણ થયરેલું છરે. અંગ્રેજી નિલકથારાં નરેપલસ અનરે તરેની 
આસપાસનો પિાડી પ્રદરેશ, તો ગુજરાતીરાં હદલિી અનરે ઉતિર ભારતનો પ્રદરેશ 
િાતશીની ઘટનાનાં રુખય સથળ છરે. રૂળરાં આિતાં લંડન, પૅહરસ, િરેવનસ, રોર િગરેરરે  

98. શ્ી નિલરાર વત્િરેદીએ ‘ગુલાબવસંિ’ વિશરે વિિરેચન કરતાં ‘‘‘વપ્રયંિદા’ રાં તરેની શરૂઆત 
સનરે  1888રાં કરિારાં આિી તયારરે  ‘સરસિતીચંદ્ર’નો રાત્ પિરેલો જ ભાગ પ્રવસદ્ધ થયો િતો’’ 
એર કહ્ું છરે તરે સરતચૂક જણાય છરે. (જુઓ ‘કરેટલાંક વિિરેચનો’, પૃ.3)
99. જુઓ ‘ગુલાબવસંિ’ (ચોથી આ.), પ્રસતાિના, પૃ. 8. (અિીં રૂકરેલી પૃષ્ઠસંખયા બધરે ચોથી 
આિૃવતિની જ ગણિાની છરે.)
100. જુઓ ‘કરેટલાંક વિિરેચનો’, પૃ.4.
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શિરેરો અિીં અનુક્રરે કોટા, જયપુર, ગયા, શ્ીનગર ઇતયાહદ બનયાં છરે. ‘ઝરેનોની’ની 
િાતા્મનો સરય ફ્રેનચ રાજ્યક્ાંવત એટલરે અઢારરી સદીના અનતભાગનો છરે, તો 
‘ગુલાબવસંિ’રાં આજથી આઠસો િષ્મ પિરેલાંનું, પૃથિીરાજ ચૌિાણના અસતકાળનું 
િાતાિરણ જોિા રળરે છરે. ચૌદરી સદીરાં સથપાયરેલ રોસીકુ્વશયન સંઘ અનરે તરેના 
ગુપ્તવિદ્ાના પ્રયોગોનરે અનુલક્ીનરે ‘ઝરેનોની’ની કથા ગૂંથાઈ છરે; ‘ગુલાબવસંિ’રાં એ 
પ્રકાર પ્રયોગોનરે ભારતના અનાહદ વસદ્ધપુરુષ વશિ અનરે તરેરના યોગીસરાજ સાથરે 
સાંકળી લીધા છરે. રૂળના રુખય પાત્ો ઝરેનોની અનરે રરેજનૂરનરે ગુજરાતી કથારાં 
ગુલાબવસંિ અનરે રતસયરેનદ્ર નારના ભારતીય વસદ્ધ રૂપરે આબરેિૂબ ઉતાયાું છરે. તરેિું 
જ િાયોલા, ગલીનડન, જીન નીકોટ, રરિરેલ, ફીલાઇડ, એડરેલા ઇતયાહદ અનય 
પાત્ો અનરે તરેરનાં રરા, લાલજી, બંદરેિુસરેન, રારલાલ, ગોવપકા, અંવબકા ઇતયાહદ 
ગુજરાતી પ્રવતવબંબોનું. ‘ઝરેનોની’રાં આિતાં કુદરતી દૃશયો, ઇવતિાસપ્રવસદ્ધ સથળો 
અનરે પૌરાવણક ઉલ્લરેખોનું રવણલાલરે એિી ખૂબીથી હિંદીકરણ કરી દીધું છરે કરે 
િાંચનારનરે એ પરદરેશીનું રૂપાંતર િશરે તરેની કલપના પણ ન આિરે. િાચકનરે કલપનાની 
પીઠ ઉપર સિારી કરાિીનરે વસવદ્ધ આશ્રની યાત્ાએ લઈ જતાં, રૂળ લરેખકરે 
ઇટલીના ઇવતિાસપ્રવસદ્ધ પ્રદરેશનું વિિંગાિલોકન કરાવયું છરે તરેનું રવણલાલરે કરરેલું 
ભારતનરે લગતું રૂપાંતર કરેટલું િાસતવિક છરે તરે નીચરેના અિતરણ પરથી સપટિ થશરે :

‘Look doen on the gliding landscaps ! There, near the ruins of 
the Oscan’s old Atella, rises Aversa, once the stronghold of the Nor-
man!........ Hail to ye, cornfields, and vine-yards famous for the old 
Faletnian!....... Rome, seven-hilled Rome! rescue us in silence, amidst 
ruins!ક્ક (‘Zanoni’, P.43, 1857)

‘આ સૃવટિ આપણી નજર આગળથી કરેિી દૂર થતી જાય છરે! જય જય 
કુરુક્રેત્ ! ભીષ્ર અનરે દ્રોણના શયનસથાન ! અિો, તારા ઉપર રિાપ્રતાપના ઝપાટા 
પણ થઈ ગયા! એ કુરુપુત્ો અનરે પાંડપુુત્ો પણ ચાલયા ગયા! એરનો સિાયક 
કૃષ્ણ ! તરેની પણરે એ ઝળકી રિી રથુરાપુરી !...એ તો દૂર થિા લાગયાં. પણરે ઉતિર 
હદશાએ એ ઝળકી રિી ગાંડીઘરેલી િિરેતી ગંગાના વપતાની ધિલ વશખા !....’ 
(‘ગુલાબવસંિ’ પૃ.26-27)

પૌરાવણક અનરે ઐવતિાવસક ઉલ્લરેખોનું પણ રવણલાલ એટલી જ આસાનીથી 
હિંદીકરણ કરી શકરે છરે. એ જ પ્રકરણરાંનું આ એક જ િાકય જુઓ :

‘... how from some star hereafter wilt thou look on the anthill 
and its commotions, from Clovis to Robespierre, from Noah to Final 
Fire.’ (Z. P.45)

‘...અિો! િિરે પછી તું કોઈ એક વભન્ન સૃવટિરાંથી આ ગોળા ઉપરના થિાના 
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અનરે થઈ ગયરેલા તરફડાટ શા આનંદથી જોશરે ! રારથી તરે મલરેચછકુળ ચંદ્રિંશનો 
ઉચછરેદ કરશરે તયાં સુધીના ! િૈિસિત રનુથી તરે રિાપ્રલય પયુંતના!’ (ગુ., પૃ.29)

એ જ રીતરે રૂળરાં ઇટલીના ગ્ારજનોના ધાવર્મક ઉતસિનું વચત્ છરે તરેનરે બદલરે 
‘ગુલાબવસંિ’રાં જનરાટિરીના ઉતસિનું િણ્મન છરે. નાવસતકો, જુગારીઓ, પિરેલિા-
નો, કરે જીન નીકોટ જ રેિા દુટિો ઇટલીરાં િોય કરે ભારતરાં, તરેરના રાનસ નરે િત્મનરાં 
ભાગયરે જ કશો ફરેર િોય છરે.

‘ઝરેનોની’રાં વનરૂવપત તતિજ્ઞાન ગુજરાતીરાં ભારતીય દશ્મનનું સિરૂપ ધારણ 
કરરે  છરે તરે રવણલાલની રૂપાંતરકલાની નોંધપાત્ વિવશટિતા છરે. કરેિલ બુવદ્ધના પ્રદરેશનો 
િાસી, જ્ઞાનરૂવત્મ રરેજનૂર અનરે શુદ્ધ પ્રરેરભાિનાથી સતયનો અનુભિ કરનાર ઝરેનોની 
અનુક્રરે રવણલાલરે પાડરેલા િરેદાંતના અિા્મચીન અનરે પ્રાચીન પ્રકારોના જ જાણરે કરે 
જીિંત પ્રવતવનવધઓ છરે ! િાસનાથી રુકત થઈનરે ગુપ્ત રસાયનવિદ્ા દ્ારા ગૂઢ 
અધયાતરશવકત પ્રાપ્ત કરનાર આ રોસીકુ્વશયનોની ધયાનપદ્ધવત, વિચારશ્રેણી અનરે 
કાય્મશવકતનો અસલના ભારતીય યોગીઓ નરે વસદ્ધોનાં તરે તરે અંગો જોડરે બરાબર 
રરેળ બરેસી ગયો છરે. રૂળરાં એક ઠરેકાણરે રોસીકુ્વશયનોના સંઘનો ઉલ્લરેખ છરે. તયાં 
રૂપાંતર કરતી િખતરે રવણલાલરે ભારતના પુરાતન કાળના વશિ, પતંજવલ, રતસયરેનદ્ર 
અનરે ગોરક્ જ રેિા રિાતરાઓના સરાજનું કૈંક સિતંત્ ગણાય તરેિું િણ્મન કયુું છરે. 
રૂળની હફલસૂફીનરે િરેદાંત કરે યોગદશ્મનની પહરભાષારાં તરેઓ રુકતપણરે પોતાની 
અનુકૂળતા રુજબ ગોઠિી દરે છરે. દૃટિાંત તરીકરે નીચરેનાં બરે િાકયો જુઓ :

‘Man’s first initiation is in TRANCE’ (Z., P.221)
‘It is only a peculiar state of the mind that it is capable of per-

ceiving truth and that state is profound serenity’ (Z., P.133)

‘ઉપદરેશનો પ્રથર ક્ર ધારણાથી સવિકલપ સરાવધ પયુંતનો છરે.’ (ગoુ, પૃ.221)

 ‘‘અરુક રાનવસક વસથવતરાં જ શુદ્ધ સતયનું દશ્મન થાય નરે તરે વસથવત શુદ્ધ 
તતિરૂપ ઉનરનીની છરે.’’(ગoુ, પૃ.131)

તતિચચા્મથી ભરપૂર એના આ ગ્ંથરાંથી આિાં અનરેક ઉદાિરણો આપી 
શકાય. ખરંુ જોતાં ‘સિ્મવયાપી પણ અદૃશય એિા આકાશતતિ દ્ારા જીિ-જીિનરે, 
વિચાર-વિચારનરે નરે આતરા-આતરાનરે, ગરરે તરે સથળરે અનરે ગરરે તરે કાળરે પણ સંબંધ છરે’ 
એર રાનનાર રરેજનૂર અનરે તરેના િગ્મના રોસીકુ્વશયનોની દૃવટિ રવણલાલની અદ્તૈ-
ભાિનાનરે અતયંત વનકટ િતી. તરેથી રવણલાલનરે તરે હફલસૂફી એટલી િસતારલકિત્ 
નીિડરે છરે કરે ‘ગુલાબવસંિ’ના િાતાિરણની રાફક વિચારોરાં પણ ભાગયરે જ કોઈનરે 
પરદરેશી અંશ નજરરે  પડિાનો. આ બધું જોતાં રૂળના બાહ્ તરેરજ આંતર સિરૂપનરે 
ભારતીય સિાંગ આપિારાં રવણલાલનરે અપૂિ્મ સફળતા રળી િતી એર કિી શકાય.
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કોઈ પણ પરદરેશી કૃવતનું પોતાનરે અનુકૂળ રૂપાંતર કરિા ઇચછનાર તરેની 
નાનીરોટી સિ્મ વિગતોનું અક્રશ: ભાષાંતર કરિા બરેસરે તો તરેના કાય્મરાં એનરે 
વનષ્ફળતા રળરે. રવણલાલરે રૂળ કથાના તંતુનરે પકડી રાખીનરે તરેનો રર્મ ગુજરાતી 
રૂપાંતરરાં ઉતારિાનું લક્યું િતું. આથી ભાષાંતર કરતી િખતરે તરેરણરે રુખય િકી-
કતનરે િળગી રિીનરે પોતાનરે ઉપયોગી ન િોય તરેિી કરેટલીક પરદરેશી કથારાંની 
વિગતો101 છોડી દીધી છરે. રૂળ કથાના ફ્રેનચ રાજ્યક્ાવનતના િણ્મનિાળા પાછલા 
ભાગના પ્રરાણરાં ‘ગુલાબવસંિ’રાંનું પૃથિીરાજના અસતકાળનું વચત્ ટૂકંું છરે. પણ 
આિા નજીિા ફરેરફારથી રૂળનો રસ રાણિારાં કશો પ્રતયિાય નડતો નથી. આિાં 
ઘટાડાનાં સથાનો કરતાં રવણલાલરે રૂળરાં કરરેલાં ઉરરેરણોની સંખયા ઘણી છરે. ‘છરેલ્લી 
કસોટી’ તથા ‘રિસય શીખિાની કળા’ એ પ્રકરણોરાં આિાં અનરેક સથાનો છરે. આ 
ઉરરેરણો રુખયતિરે વિચારનરે જ લગતાં િોઈ એકદર આંખરે ચડરે તરેિાં નથી. રૂળ 
િકતવયનરે વિશરેષ સપટિ કરિા રાટરે તરેઓ િચચરે િચચરે પોતાના તરફથી એકબરે િાકયો 
ઉરરેરતા ગયા છરે. આ રીતરે કરરેલા ઉરરેરાઓ રૂળની સાથરે અનરેક સથાનોએ સિજ 
એકરસ થઈ જાય છરે. આ દૃવટિએ રવણલાલરે ‘ગુલાબવસંિ’રાં પોતાના તરફથી 
રૂકરેલાં આ ઉરરેરણો રૂપાંતરની સફળતાનું એક અંગ બની રિરે છરે. કિવચત અરુક 
ઉરરેરા રૂપાંતરનરે રવણલાલનો િૈયવકતક રંગ પણ બરેસાડરે છરે102. રોટરે ભાગરે રૂળ 
િકતવયનરે વિશદ કરિારાં અનરે ભાષાંતરનરે કુદરતી પ્રિાિ અપ્મિારાં રવણલાલરે 
કરરેલા આ નાના નાના ઉરરેરાઓનો ફાળો જ રેિો તરેિો નથી.

આર, ઘણંખરંુ તતિચચા્મરાં થોડાંક િાકયો પૂરતા સુધારાિધારા કયા્મ િતા; 
તરેર છતાં રૂળ અંગ્રેજીની સાથરે ગુજરાતી ગ્ંથનરે રરેળિી જોતાં પ્રકરણરે પ્રકરણના 
િાકયરે િાકયનરે ગુજરાતીરાં ઉતારિાની રવણલાલની ધારણા િતી નરે તરે રુજબ 
તરેરણરે ‘ગુલાબવસંિ’ની યોજના કરી છરે એર લાગયા વિના રિરે નહિ. પણ તરેથી તરે 
શબદશ: ભાષાંતર છરે એર કિરેિું યથાથ્મ નથી. રૂળના રર્મનરે ગ્િતા જઈનરે તરેનો 
રુકત ભાિાનુિાદ કરિાનો જ તરેરનો આ પ્રયતન છરે. તરેરણરે, પોતાની િરરેશની 
રીત રુજબ, આ અનુિાદ રાવસકરાં છાપિા સારુ ઉતાિળ કરી કકડરે કકડરે તૈયાર 
કયયો િતો. પોતાનાં લખાણનરે ફરીથી જોઈનરે સુધારિાનો તરેરનરે કંટાળો િતો. આથી 
ભારતના હદલિીની નજીક ઇટલીના વિસુવિયસ જ રેિો કોઈ જ્િાળારુખી ન િોઈ 
શકરે, પૃથિીરાજ  ચૌિાણના િખતરાં જયપુર િસયું નિોતું તરેર જ આપણરે તયાં 
તરે િખતરે નાટકશાળા િોય નરે તયાં પાછી કોઈ નટી નાચરે તરે અસંભવિત, અથિા 
તો જરુના નદીરાં રોટાં િિાણ ફરી શકરે નહિ એ એરના ધયાન બિાર રિી ગયું 

101. દા.ત., ઝરેનોનીના નારનરે અંગરે ભાષાશાસ્ત્રીનો કરરેલો ઉલ્લરેખ (Z., P.1૦૦; P.91) રવણલાલરે 
ટૂકંાવયો છરે નરે રરિરેલનું ગીત તજી દીધું છરે (Z., P.275; P.268).
102. ઉ.ત., ‘છરેલ્લી કસોટી’રાં પૃ. 229 ઉપર કુધારાિાળાનો રૂકરેલો ઉલ્લરેખ.
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છરે. િળી, રારતી કલરરે તૈયાર કરરેલ આ અનુિાદરાં ‘ઉંબરાની અંદરની પાસરે’103 
(પૃ.1૦7) અનરે ‘વિદ્ા ઉપર વનતાંતગ્સત’104 (પૃ.2૦7) જ રેિું કઢગંું ભાષાંતર પણ 
જોિા રળરે છરે. લાંબાં નરે અટપટાં િાકયોનરે વિના આયાસરે ઝડપી ગુજરાતીરાં ઉતા-
રનાર રવણલાલ આથી જ કયાંક સાદા િાકયનું105 ભાષાંતર કરતી િખતરે ભૂલ કરી 
બરેસરે છરે અનરે કયાંક એનરે અયથાથ્મ બનાિી દરે છરે106. પણ આખી નિલકથાનું સરગ્ 
અિલોકન કરતાં આિાં સથાનો પ્રરાણરાં જૂજ જણાય છરે.

શ્ી નિલરાર વત્િરેદીએ કદાચ એનાથી જ દોરાઈ જઈનરે અવભપ્રાય આપયો 
છરે કરે ‘‘‘ઝરેનોની’નું ભાષાંતર કરિા જતાં ‘ગુલાબવસંિ’ની ભાષા કઢગંી અનરે વકલટિ 
થઈ ગઈ છરે. રવણલાલરે શબદશ: ભાષાંતર કરિાનરે બદલરે ભાિાનુિાદ કરિાનો 
પ્રયતન કયયો િોત તો તરજૂવરયાપણાના દોષરાંથી તરેઓ ઊગરી જાત એર પણ 
તરેરનું િકતવય છરે107. પરંતુ, આપણરે અિીં અનરેક દટિાંતોથી જોયું છરે તરેર, રવણલા-
લનો આ  પ્રયતન અંગ્રેજીનો રુકત ભાિાનુિાદ કરીનરે તરેનું ‘અનુકરણ’ યાનરે રૂપાંતર 
કરિાનો જ છરે. ‘ગુલાબવસંિ’રાં શ્ી નિલરારનરે ‘સરળ પ્રાસાહદક ભાષાંતર’ના 
તરેર જ ‘રૂપાંતરની અસાધારણ સફળતા’ના કરેટલાક દાખલા દરેખાયા તો છરે, પણ 
એિાં સથાનો તરેરનરે પ્રરાણરાં ઓછાં જડ્ાં િોય એર લાગરે છરે. ‘ગુલાબવસંિ’ની 
રૂળ સાથરે તુલના કરતી િખતરે તરેરણરે દરરેક પ્રકરણના પિરેલા અનરે છરેલ્લા િાકયનરે 
જ ધયાનરાં લીધું છરે તરેથી કદાચ તરેઓ ‘ગુલાબવસંિ’નરે શબદશ: ભાષાંતર કિરેિા 
પ્રરેરાયા િશરે.’’

પણ નિલકથાનો રોટો રિતિનો ભાગ રોકતાં, ઉચચ ભાિકક્ા તથા સૂક્ર 
તતિજ્ઞાનિાળાં પ્રકરણોનરે રૂળ સાથરે સરખાિી જોનારનરે રવણલાલનું ભાષાંતરકાર 
તરીકરેનું સારથય્મ પ્રતીત થયા વિના રિરેશરે નહિ. રૂળના રર્મનરે ઝડપથી ગ્િણ 
કરિાની અનરે તરેનરે યથાથ્મ પ્રગટ કરિાની તરેરની ફાિટ ખરરેખર પ્રશસય િતી. એક 
જ અંગ્રેજી શબદના, સંદભ્મ અનુસાર, વિવિધ ગુજરાતી પયા્મયો યોજિાની તરેરની 
કુશળતા એનુ ંસચોટ વનદશ્મન કરરે  છરે. દા.ત., ‘Art’ શબદ લો. તરેનો ‘કળા’ એિો 
અથ્મ તો સારાનયપણરે અનરેક સથળરે કરરેલો રળરે. પણ એ શબદનો બરે જુદા જુદા 

103. રૂળ અંગ્રેજી ‘filling up the threshold’ એર છરે (Z., P.133)
104. રૂળ અંગ્રેજી ‘wrapped in his own ardend and solemn thoughts’! (Z., P.2૦3)
105. ઉ.ત., આ િાકય જુઓ :
      ‘both lead to heaven and away from hell.’ (Z., P.1૦6)
      ‘તરે સિગ્મ અથિા નરક વસિાય ગરરે તયાં લઈ જાય છરે.’ (ગુ., પૃ. 98)
106. િાનગી દાખલ આ નાનું િાકય જુઓ :
     ‘Mejnoor, with his austere wisdom-Mejnoor, the enemy to love.’ (Z., P.241)
      ‘દોઢડાહ્ો રતસયરેનદ્ર, પ્રરેરાિરેશરાં હરપુ’ (ગુ., પૃ. 242)
107. જુઓ ‘કરેટલાંક વિિરેચનો’ પૃ. 8
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સંદભ્મરાં ‘વિદ્ા’ અનરે ‘પરા વિદ્ા’ એિો અથ્મ તરેરણરે કયયો છરે તરે એરની રિસયગા-
વરતા બતાિરે છરે. રૂળરાં એક ઠરેકાણરે ‘Art’ વિશરે જીન નીકોટનરે અનુલક્ીનરે ઝરેનોની 
ગલીનડનનરે કિરે છરે:

‘Of Art ! Do not so profane that glorious word. What nature 
is to God, Art should be to man - a sublime, beneficient, genial and 
warm creation.’ (Z., P.1૦4) 

રવણલાલ તરેનો કૈંક રુકત અનુિાદ કરતાં કિરે છરે :

‘વિદ્ા ! એ પવિત્ શબદનરે એિા રાણસ સાથરે જોડીનરે ન અભડાિો. જ રેર 
ઈશ્વરનરે રન શવકત છરે તરેર રાણસનરે રન વિદ્ા િોિી જોઈએ – ભવય, સુખરય, 
આનંદરય અનરે અનુકૂળ રચના કરિાિાળી.’ (ગુ., પૃ. 95)

િિરે ‘Science’ શબદની સાથરે ‘Art’ શબદ જ્યાં આિરે છરે, તયાં રવણલાલ તરેનરે 
રાટરે ‘ગીતા’ની પહરભાષાનો ‘પરા વિદ્ા’ શબદ યોજ રે છરે.

‘There are two avenues from the little passions and the drear 
calamities of Earth :... Art and Science. But Art is more godlike than 
Science. Science discovers, Art creates.’ (Z., P. 1૦6)

‘રાણસના રનની વિષયિાસના અનરે જગતના સંકટથી છૂટિાના બરે રસતા છરે 
: ... પરા વિદ્ા અનરે અપરા વિદ્ા. પણ પરા વિદ્ા જ ખરી દૈિી છરે. અપરા વિદ્ા, 
જ રેનરે તરરે કળા, સાહિતય, શાસ્ત્ર આહદ નાર આપો છો, તરે વરથયા છરે. અપરા વિદ્ા 
શોધી લાિરે છરે. પરા વિદ્ા નિી રચના કરરે  છરે.’ (ગુ., પૃ.98)

 આિરે ઠરેકાણરે રવણલાલ રૂળથી ઘણરે આગળ નીકળી જતા પણ દરેખાય છરે. 
એિું જ ‘genius’ શબદ રાટરે છરે. તરેરણરે એનરે રાટરે ગુજરાતીરાં યથાસથાન ‘બુવદ્ધ’, 
‘કલપના’, ‘પ્રવતભા’ અનરે ‘આતરપ્રસાદ’ એર જુદા જુદા પયા્મયો યોજ્યા છરે. રુકત 
ભાિાનુિાદ કરિાનો જ તરેરનો ઉદ્ રેશ િોઈ રૂળના રર્મનરે પોતરે જ સરજાિતા િોય 
તરેટલી છૂટ એ લરે છરે. પણ તરેર કરતાં રૂળની ચોટનરે તરેઓ, બનતાં સુધી, ઓછી થિા 
દરેતા નથી. રૂળ િાકયરાંથી વિશરેષ નારનરે છોડિા છતાં તરેના લક્યાથ્મનરે તરેઓ કરેિી 
ખૂબીથી ગુજરાતીરાં ઉતારરે  છરે. તરે નીચરેના કટાક્િાકય પરથી સરજાશરે.

‘Was it thus Plato spoke of Socrates, Monsieur Dumas ?’ (Z., 
P. 58)

‘રિરેરબાન રાનવસંિજી સાિરેબ! સદગુરુનો ઉપદરેશ તો સવદ્શષ્યરે ઠીક ગ્િણ 
કયયો છરે !.’ (ગુ., પૃ. 44)

રૂળની તીક્ણ ઉવકતઓનરે ગુજરાતીરાં યથાથ્મ ઉતારિાની તરેરનરે કરેિી િથોટી 
બરેસી ગઈ િતી તરે નીચરેનું નાનકડુ ંિાકય પણ બતાિરે છરે :
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‘Imposter of Fiend ! We met at last.’ (Z., P.284)

‘ભૂત કરે ધૂત્મ ! છરેિટરે પણ તું રળ્ો ખરો !’ (ગુ., પૃ. 296)

રિસયથી ભરપૂર અંગ્રેજી સૂત્ો કરે કિરેિતોનરે ગુજરાતી સૂત્ કરે કિરેિત રૂપરે 
રરતાં કરી દરેિાની આિડત રવણલાલનરે સિજવસદ્ધ છરે. સંસકૃત ઉવકતઓનો છૂટરે 
િાથરે ઉપયોગ કરીનરે અનુિાદનરે તરેરણરે એિો પાકો ભારતીય ઓપ આપયો છરે કરે 
એ અનુિાદ છરે એિી કોઈનરે શંકા ન આિરે. ‘ગુલાબવસંિ’નરે પ્રકરણરે પ્રકરણરે આના 
અનરેક નરૂના રળી આિરે તરેર છરે. વિસતારભયરે અિીં િાનગી દાખલ એક જ િાકય 
લઈએ :

‘‘ ‘Son of Eternal Light’, said the invoker, ‘thou to whose knowl-
edge, grade after grade, race after race I attained at last, on the broad’ 
’’ (Z.,  P.248)

‘અનંત તરેજોરૂપી નારાયણ! જ રેનો સાક્ાતકાર बहून्वं जन्मन्वमन्ते રનરે ક્રરે ક્રરે 
રિાફળ રૂપરે હિરાલયના વશખર ઉપર થયો.’ (ગુ., પૃ. 249)

િળી, અનુિાદ કરતી િખતરે, રૂળ િકતવયનરે િાવન પિોંચાડ્ા વિના, ભારતીય 
સંસકારનરે અનુરૂપ કરેટલીક સૂક્ર સુરુવચજનય રયા્મદાનરે તરેઓ લક્રાં રાખરે છરે તરે 
નીચરેના નરૂના પરથી સરજાશરે :

‘Viola, weep not unless thou givest me the holy right to kiss 
away thy fears’ (Z.,  P.172)

‘રરા ! અશ્ુપાત ન કર. જ્યાં સુધી એ અશ્ુ રારા રુખથી સૂકિી નાખિાનો 
િક ન રળરે તયાં સુધી તો નહિ જ.’ (ગુ., પૃ. 174)

આર, ‘ગુલાબવસંિ’નરે ‘ઝરેનોની’ જોડરે સરખાિી જોતાં રવણલાલની અનુિા-
દકલાની અનરેક નાનીરોટી ખૂબીઓ સરજાય છરે. એ શબદશ: ભાષાંતર નથી, પણ 
છૂટરે િાથરે કરરેલો ભાિાનુિાદ છરે. રૂળ કથાનાં પ્રસાદ, ગૌરિ, તરેજ અનરે રિસયનરે 
ગુજરાતી ભાષારાં નરે ભારતીય દશ્મનનરે િાતાિરણની અંદર ઝીલી બતાિતું ‘ઝરેનો-
ની’નું આ સુિાચચ રૂપાંતર, જો તરેરણરે એ પરદરેશી કૃવતના ‘અનુકરણ’ રૂપરે છરે એર 
જાિરેર કયુું ન િોત તો, રવણલાલની રૌવલક કૃવત તરીકરે ખપત.

રવણલાલનરે ‘ઝરેનોની’ના કરતાં કળાદૃવટિએ ચહઢયાતી બીજી અનરેક નિલ-
કથાઓ અંગ્રેજી સાહિતયરાંથી રળી શકી િોત. પણ ‘ઝરેનોની’ ઉપર જ તરેરની 
પસંદગીનો કળશ ઢળ્ો તરેનું શું કારણ ? સૌથી દરેખીતું કારણ તો એ જ કરે ધયરેયલ-
ક્ી સાહિતયપ્રિૃવતિ ચલાિનાર આ લરેખકનરે એ નિલકથારાં પોતાની વપ્રય ધર્મભા-
િનાનું આકષ્મક વનરૂપણ જોિા રળંુ્. પ્રસતાિનારાં આ િાતા્મનરે ‘િરેદાનતના તતિનરે 
સિીકારી અનુભિિા તથા અનુભિિાની આશાના ઉલ્લાસરાં થયરેલા પ્રયાસોના 
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જ એક પ્રકાર’ તરીકરે ઓળખાિીનરે આ િસતુનો તરેરણરે સિીકાર કયયો છરે. િળી, 
ચરતકાહરક અધયાતરશવકત અનરે ગુપ્ત વિદ્ા ધરાિતા વસદ્ધ રિાતરાઓનો સરાજ 
દુવનયારાં કોઈ નરે કોઈ સથળરે રિીનરે રુરુક્ુ ભકતોનરે સિાય કરરે  છરે અનરે ભાવિની 
વનરીક્ા કરીનરે જ્ઞાનરાગ્મના પ્રિાિનરે િિરેતો રાખરે છરે. એર ‘ઝરેનોની’રાં પ્રવતપાહદત 
કરિારાં આવયું છરે તરે પણ એરની તવદ્ષયક રાનયતાનરે સરથ્મક નીિડ્ું. ‘વથયૉ-
સૉહફકલ સોસાયટી’ના સભય તરીકરે, તરેર અનયથા પણ, રવણલાલનરે વસદ્ધો અનરે 
તરેરની ગુપ્ત શવકત વિશરે શ્દ્ધા િતી. હિરાલયરાં ચરતકાહરક શવકત ધરાિનારા 
વચરાયુ યોગીઓ િસરે છરે એિી રાનયતા ભારતરાં પરંપરાથી ચાલતી આિી છરે, 
તરેર યુરોપરાં પણ રોસીકુ્વશયનોની ગુપ્ત રંડળી108 તથા તરેના વસદ્ધ રિાતરાઓ 
વિશરે અનરેક શ્દ્ધાપૂણ્મ િાતો પ્રચવલત છરે. લૉડ્મ વલટન પોતરે આ સંસથાનો સભય 
િતો. આર તો, એ રંડળીની પ્રિૃવતિ વિશરે તરેના સભયો અતયંત ગુપ્તતા સરેિતા; 
તરેથી પુસતકોરાંથી તરેનરે વિશરે બિુ થોડી રાહિતી રળરે. પણ વલટનનરે રોસીકુ્વશયનો-
ના અનુભિ ઇતયાહદ વિશરે જાતરાહિતી િતી. તરે પરથી ‘ઝરેનોની’ની િાતા્મની તરેણરે 
ગૂંથણી કરી છરે. આ દુવનયા –  આખું વિશ્વ – વિશ્વવનયંતાના સતિથી ભરપૂર છરે,  
પ્રતયરેક ખડક ચરેતનાથી પ્રપૂણ્મ છરે, પ્રતયરેક િૃક્ નરે િરેલી પરર ચૈતનયથી વયાપ્ત છરે એર 
રોસીકુ્વશયનોની દૃઢ રાનયતા િતી. પ્રતયરેક જીિંત પદાથ્મ વિશ્વવનયરાનુસાર ચાલરે 
છરે, કાય્મ કરરે  છરે નરે એ જ પ્રરાણરે કાલાનત પય્મનત થયાં કરશરે એિું તરેરનું પ્રવતપાદન 
િતું. કીવરયો તરેરની પ્રિૃવતિનું રુખય અંગ નિોતું; પણ કુદરતી શવકતની શુદ્ધ વચતિરે 
સાધના કરિાની વચરાયુ પ્રાપ્ત થઈ શકરે અનરે સુિણ્મના ઢગલરેઢગલા રરતાં રરતાં 
રળી રિરે એર તરેરનું કિરેિું િતું. િાસનાક્ય દ્ારા વચતિશુવદ્ધ કરીનરે પરરચૈતનયના 
સાક્ાતકારની આશાએ તરેઓ ગુપ્ત સાધના કયવે જતા. રવણલાલની અભરેદ હફલસૂ-
108. આ ‘Rose and Cross Society’ની સથાપના ઈ. સ. 142૦રાં એક ગુપ્તવિદ્ાના શોખીન 
હક્વશ્યન રોસરેનકુ્ઝ નારના જર્મનરે કરી િતી. તરેના રૂળ ચાર સભયો િતા. પછી કરેટલરેક િષવે બીજા 
ચાર તરેરાં ઉરરેરાયરેલા. 1484રાં રોસરેનકુ્ઝ રૃતયુ પામયો તયારરે  તરેની કબર પર લટકાિરેલા તામ્રપત્રાં 
લખયું િતું કરે 12૦ િષ્મ પછી રારી કબર ખોલશો તો તરેરાંથી સૌનરે કાર લાગરે તરેિા સુધારરેલા રૂપરાં 
આપણા વનયરો પ્રાપ્ત થશરે. કિરે છરે કરે 12૦ િષ્મ પછી તરેના અવધકૃત અનુગારીએ એની કબર 
ખોલી તો તરેનું શબ રૂળના જ રેિું જ સુરવક્ત વસથવતરાં રાલૂર પડયું િતું નરે તરેના જરણા િાથરાં 
‘T’ સંજ્ઞાથી જાણીતું તરેરનું ‘Testamentam’ િતું! ઈ. સ. 1574રાં ઇંગલૅનડરાં આ રંડળીની 
શાખા નીકળી િતી. તરેના સથાપક રૉબટ્મ ફલડની અસરથી ફ્ાવનસસ બરેકન રોસીકુ્વશયન થયરેલો. 
1777રાં ઇંગલૅનડરાં ‘Reformed Rite of the Brethern of the Rose and Cross Society’ 
પસાર થયો િતો. 1866રાં રૉબટ્મ િરેનટિથ્મ લીટલના પ્રયાસથી તયાં ‘The Societies Rosicrucian-
na in Anglia’ નારની રધયસથ સંસથા સથપાયરેલી, જ રેના આશ્યરે પાછળથી દુવનયાના જુદા જુદા 
દરેશોરાં શાખાઓ નીકળી િતી. િનસપવતરાંથી શોધખોળ કરીનરે ઔષધ બનાિિાની તરેર જ રંગીન 
પ્રકાશનરે હિપનૉહટક પ્રહક્યા િડરે રોગો રટાડિાની તરેરની લોકોપકારક પ્રિૃવતિ છરેક પિરેલા વિશ્વયુદ્ધ 
સુધી ધરધોકાર ચાલતી િોિાનું નોંધાયું છરે. 

(‘Encyclopaedia of Religion and Ethics’, Vol. X, 1918, P. 856-858)
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ફીનરે આ રાનયતાઓ અનુકૂળ િતી. વલટનરે ઝરેનોનીના પાત્ દ્ારા ફવલત કરરેલો પરર 
સિાપ્મણરય પ્રરેરનો સંદરેશ તરેરનરે કરેટલો બધો ઇટિ િતો ! પછી ‘િાતા્મ દ્ારા પરર 
સતયનો વિસતાર કરિા ઇચછનાર’ આ ગુજરાતી લરેખક ‘ઝરેનોની’નું ‘અનુકરણ’ 
કરિા પ્રરેરાય તરેરાં શું આશ્ય્મ?

‘ગુલાબવસંિ’રાં આિતા રતસયરેનદ્ર અનરે ગુલાબવસંિ ગુપ્ત િનૌષવધઓરાંથી 
તૈયાર કરરેલું આતરરસાયન પીનરે અરર બનરેલા અનરે ઉચચ રનોબળ િડરે આકાશી 
પુરુષો છરે. બંનરે પોતપોતાની રીતરે પુરુષાથશી છરે. રતસયરેનદ્ર સંસારથી પર રિરેનાર, 
કરેિળ જ્ઞાનનો આશ્ય કરનાર યોગી છરે, તો કળા અનરે સૌંદય્મનો પૂજારી ગુલાબ-
વસંિ પ્રરેરાળ રિાતરા છરે. રતસયરેનદ્ર વનિૃવતિરાં રત છરે. તરેનરે સંસારી રનુષ્યોનાં સુખ, 
દુ:ખ, રાગ, દ્ રેષ કશું સપશ્મતું નથી; પણ તરે કોઈ અવધકારી રનુષ્યનરે પોતાનો વશષ્ય 
બનાિિા ઉતસુક છરે. ગુલાબવસંિ જીિન પ્રિૃવતિવનષ્ઠ છરે. તરે રનુષ્યસરાજરાં ફરીનરે 
જ રે જ રે રળ્ું તરેનરે પોતાના દયની સાવતિકતાના બળરે ઊંચરે લઈ જતો; રતસયરેનદ્રની 
સાથરે રિરેનારનો બુવદ્ધકોશ સરૃદ્ધ થતો. હૃદયની રસિૃવતિનું બળ બુવદ્ધબળ કરતાં 
કોઈ રીતરે ઊતરતું નથી એર રવણલાલની રાફક ગુલાબવસંિ પણ રાનતો.

આ રૃદુ સિભાિથી પ્રરેરાઈનરે તરે એક િાર હદલિી શિરેરની પ્રવસદ્ધ નટી અનરે 
સૌંદય્મરૂવત્મ રરાનરે જાિરેર નાટ્યપ્રયોગ િખતરે ગુપ્ત સરભાિ દ્ારા રદદ કરરે  છરે 
નરે તરે પછી એક કારાંધ અરીરના પંજારાંથી બચાિરે છરે. પણ તરેનો પ્રરેર પ્રાકૃત 
રનુષ્યના જ રેિો િાસનાગંધી નથી. એ તો વત્કાળજ્ઞાની રિારાનિ છરે. એટલરે ભવિ-
ષ્યનો વિચાર કરીનરે રરાનરે લાલાજી નારના એક વચત્કાર જોડરે પરણી જિાની 
સલાિ આપરે છરે. લાલાજીનરે રરા રાટરે પ્રરેર છરે, પણ લોકલજ્જાએ તરે નટીનરે પરણિા 
તૈયાર નથી. બીજી તરફ રરા ગુલાબવસંિ તરફ ખેંચાય છરે. ગુલાબવસંિ પોતાની 
ગુપ્ત ચરતકાહરક શવકતથી રરાના પાલક િૃદ્ધની રરણોનરુખ પુત્ીનરે સાજી કરીનરે, 
કાિતરાખોર અરીરનું ઝરેર િજર કરી જઈનરે, જુગારી ગુંડાનરે વનવરષરાત્થી િશ 
કરીનરે અનરે થનાર બનાિોની પ્રસંગોપાતિ આગાિી કરીનરે સૌના ઉપર અદભુત 
પ્રભાિ પાડરે છરે. લાલાજી તરેની આ શવકતથી આકષા્મઈનરે વસવદ્ધ રરેળિિા ઉતિરેજાય છરે. 
ગુલાબવસંિ તરેનરે સાધનસંપવતિના ફળ રૂપરે ઊગરેલી રુરુક્ુતા અનરે જાણિાની ઇચછા 
િચચરેનો તફાિત સરજાિરે છરે. પણ પંચ તતિનરે કબજ રે કરિાની લાલાજીની ઇચછા 
ઉતકટ િતી. એટલરે ગુલાબવસંિ રતસયરેનદ્રનરે આ નિા વશષ્યની ભલારણ કરીનરે પોતરે 
રરા સાથરે લનિ કરરે  છરે. રોસીકુ્વશયનોરાં એક હરિાજ એિો િતો કરે ભૂતકાળરાં 
થઈ ગયરેલ રોસીકુ્વશયનના દૂરના દૂરના િંશજનરે પણ ખરરે  િખતરે યોગય વશખારણ 
નરે રાગ્મદશ્મન આપિાં. લાલાજીનો પૂિ્મજ આ ગુપ્ત રંડળીનો સભય િતો એટલરે 
રતસયરેનદ્ર તરેનરે પોતાના વશષ્ય તરીકરે સિીકારરે  છરે. એ જ કારણરે તરેણરે પરેલા કારાંધ 
અરીરનરે રરાનરે છોડી દરેિાનું સૂચવયું િતું.
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ગુલાબવસંિ રરાનરે પરણરે તો છરે. પણ તરે પોતાના અરૃતતિનરે ભોગરે. રતસયરે-
નદ્ર ગુલાબવસંિનાં આ પગલાં પર િસરે છરે તરેનરે તયાંથી પાછાં િળિાનું સૂચિરે છરે. 
ગુલાબવસંિ बहून्वं जन्मन्वमन्ते પોતાનરે પ્રાપ્ત થયરેલી વિદ્ાના અનંત રિસયોનરે સરી 
જતાં જુએ છરે. પણ રરાના પ્રરેરનરે એક િાર સિીકાયા્મ પછી છરેિ દઈ શકતો નથી. 
અનંત તરેજ:સિરૂપ વશિ તરેનરે એના અનરે રરાના પ્રરેરની અનુક્રરે દૈિી અનરે રાનુષી 
ભૂવરકાની િચચરે રિરેલું અંતર સરજાિરે છરે. ગુલાબવસંિ આતરશવકત િડરે રરાના 
આતરાનરે ઊંચરે લાિિાનો ભગીરથ પ્રયતન કરરે  છરે, પણ સથૂળ પ્રરેરની ભૂવરકાથી 
ઊંચરે એ બરે આતરાની એકતા થઈ શકતી જ નથી. છરેિટરે પ્રણિબ્રહ્મની પ્રરેરણાથી 
સંતાનરૂપ તૃતીય આતરારાં બંનરે આતરાની એકતા સાધિા ગુલાબવસંિ તતપર થાય 
છરે, તયારરે  પ્રરેર અનરે રાનુષી આનંદરાં સિ્મ વસવદ્ધઓનો લય કરિા બદલ તરેનરે ઠપકો 
આપતું િોય તરેર આકાશી સતિ તરેનરે કિરે છરે : ‘તયારરે  તો છરેિટરે રાણસ જ થિા રાટરે 
તેં રાણસ કરતાં અવધક થિાની ઇચછા કરી િતી !’ તરેના ઉતિરરાં આ રિારાનિ 
કિરે છરે : ‘ખરેર ! રનુષ્ય જ રેિું રધુર બીજુ ંશું છરે ?’

નિલકથાનો ખરો રોરાંચ અનરે રિસય પણ આ વસદ્ધ આશકરે પસંદ કરરેલા 
આ શુદ્ધ અનરે ભવય સિાપ્મણરય પ્રરેરરાગ્મરાં જ છરે. રનની ચંચળતાનરે કારણરે 
વસવદ્ધ રરેળિિાનરે બદલરે ભયસિરૂપ રકતબીજના આકારરણનો ભોગ બનરેલ 
લાલાજી, બંદાની ચઢિણીથી અસરાન પ્રરેરની ભૂવરકા ઉપર ચાલતા રરા અનરે 
ગુલાબવસંિના ઘરસૂત્નરે કાપી નાખિા તતપર થાય છરે. ગુલાબવસંિ ગયા છોડીનરે 
એક રાસ શ્ીનગર જાય છરે. તરેનો લાભ લઈનરે રરાનરે ગુલાબવસંિ બ્રહ્મરાક્સ 
છરે એિું ભરરાિીનરે લાલાજી તથા બંદો હદલિી નસાડી લાિરે છરે. રરા બાળકના 
જનર પિરેલાં પ્રરેર વસિાય કશું સરજતી નિોતી, કશાની દરકાર રાખતી નિોતી, 
પણ પછી બાળકની સલારતીના ખયાલરે ગુલાબવસંિ પ્રતયરે તરેનરે સાશંક કરી િતી. 
હદલિીરાં એ િખતરે રાજ્યપલટો થયો િોઈ અંધાધૂંધી િતી. પૃથિીરાજ ચૌિાણનરે 
કરેદ પકડીનરે રજપૂતો ઉપર કડપ બરેસાડિા શાિબુદ્ીન ઘોરીએ સો રાણસોનો 
વશરચછરેદ કરિાનું નક્કી કયુું િોય છરે109. બંદાના કાિતરાથી રરા તરેરાં ફસાય 
છરે. એટલારાં ગુલાબવસંિ તયાં આિી પિોંચરે છરે નરે લાલાજી પાસરેથી રરાના 
સરાચાર રરેળિીનરે લાલાજીનરે ભયરુકત કરરે  છરે. સો કરેદીઓની સાથરે રરાનો વશ-
રચછરેદ થિાનો િોય છરે તરે એક હદિસ રોડો કરાિિાની શરતરે ગુલાબવસંિ પોતરે 
રરિા તૈયાર થાય છરે. કરેદખાનારાં એનરે તરેની પ્રરેવરકાનું છરેલ્લું વરલન થાય છરે. રરા 
પૂરો પશ્ાતિાપ વયકત કરરે  તરે પિરેલાં રિાતરા ગુલાબવસંિરે તરેનરે રાફી બક્ી દીધી 
િતી. તયાં તરેણરે રરાનરે પ્રતયરેક રતય્મભાિનરે અરર બનાિતી અનરે સિ્મત્ પરરા-
તરાનરે જ દરેખી જ્ઞાન વનપજાિતી શ્દ્ધાનું રિસય સરજાવયું અનરે શુદ્ધ પ્રરેરાનંદથી 
એનરે એિી તો નિરાિી દીધી કરે સુખી ગૃિજીિનનાં સિપનાં સરેિતી એ પ્રાકૃત 
નારી વનદ્રાધીન થઈ ગઈ, અનરે બીજી જ પળરે ગુલાબવસંિરે િધસથાન ભણી વિદાય 
109. આ વિગતનરે ઇવતિાસનો ટરેકો નથી.



‘ગ ુલાબવસંિ’ : એક સરીક્ા 281

લીધી ! પછી તો થોડા જ કલાકરાં રરાએ પણ, ગુલાબવસંિના હદવયાંશી બાળકનરે 
ઈશ્વરનરે શરણરે રૂકીનરે, કરેદખાનારાં જ પ્રરેરસરાવધ લીધી !

આર, આ નિલકથા ઉચચ ભૂવરકાની તતિચચા્મ દ્ારા સતિશાળી વિચાર-
સારગ્ી પીરસિા ઉપરાંત ઉતિર િાતા્મરસ પણ પૂરો પાડરે છરે. જ્ઞાન અનરે પ્રરેરના બરે 
હકનારાની િચચરે રંદ રંદ પણ અસખવલત િિી જતો શાંત િસતુપ્રિાિ; એક એક 
ગુણના પ્રવતરૂપ તરીકરે કાર કરિા છતાં જીિંતતાની સપટિ પ્રતીવત કરાિતાં પાત્ો; 
સથૂળ રાનુષી જગતની પરેલી પાર રિરેલા પણ તરેની સાથરે આંતહરક સંબંધ ધરાિતા 
સૂક્ર આકાશી સતિોની ગૂઢ દુવનયારાં ડોહકયું કરિાનરે અધતરયાશવકત નરે આયુવિ્મ-
દ્ાના ઉપાસકોનરે ખોરાક પૂરો પાડતી વિચારપ્રરેરક સારગ્ી અનરે િાતા્મની ગૂંથણીના 
તંતુએ તંતુનરે ભાષાપ્રભુતિ તથા વચંતનબળરે કરીનરે અધયોઅધ્મ રવણલાલના કતૃ્મતિની 
સબળ ખાતરી કરાિતું તરેનું હિનદી િરેટિન ‘ગુલાબવસંિ’નરે આપણા નિલકથાસાહિ-
તયરાં વિવશટિ સથાન અપાિરે છરે.

‘ગુલાબવસંિ’ના સરાનતર ગાળારાં ‘સરસિતીચંદ્ર’ની રચના થતી િતી. 
આપણરે તયાં નિલકથા ઉદયોનરુખ અિસથારાં િતી તયારથી જ ‘સરસિતીચંદ્ર’ અનરે 
‘ગુલાબવસંિ’ જ રેિી, વરટિનરે પથય જ્ઞાનનો ખોરાક પૂરો પાડતી, વચંતનાતરક નિલો 
સાંપડી તરેનરે આપણં સદભાગય ગણિું જોઈએ. સસતા રંજનનરે લક્તી, જીિનની 
સપાટી ઉપર જ ઘણંખરંુ ફરીનરે કરેિળ સથૂળ િૃવતિઓનરે ઉતિરેજતી પ્રસંગપ્રધાન 
નિલકથાઓના આધુવનક સરયરાં પણ ઉચચ પ્રવતની નિલ રાટરે ઘણંખરંુ આપણરે 
એ જ્ઞાનરાગશી કૃવતઓ તરફ આંગળી ચીંધિી પડરે છરે. આ દૃવટિએ, ‘સરસિતીચંદ્ર’- 
ની સાથરે ‘ગુલાબવસંિ’નું પણ આપણા સાહિતયરાં રિતિનું સથાન ગણાિું જોઈએ.

િળી, ગુપ્તવિદ્ાની નિલકથા તરીકરે પણ એ કૃવત અપૂિ્મ છરે. શ્રેયસસાધક 
અવધકારી િગ્મના ‘વિશ્વિંદ્’ છોટાલાલ રાસતરકૃત ‘યોવગનીકુરારી’ વસિાય આ 
વિષયની ભાગયરે જ બીજી કોઈ નિલકથા ગુજરાતીરાં રળી આિશરે.

આર, બધી રીતરે વિચાર કરીએ તો જણાશરે કરે ‘ગુલાબવસંિ’ દ્ારા રવણલાલરે 
કરેિળ પોતાના ધયરેયનરે જ સાધયું નથી, પણ ગુજરાતી સાહિતયરાં એ સરથ્મ ભાષાંત-
રકૃવત અનરે અનોખી નિલકથાનો પણ ઉરરેરો કયયો છરે110.

(‘રસ અનરે રુવચ’રાંથી)

²

110.‘ગુલાબવસંિ’ ઉપરથી ‘પ્રતાપલક્રી’ નારરે નાટક રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રાટરે શ્ી 
રૂલાણીએ 1915ની આસપાસરાં લખયું િતું. નાટક રંડળીએ તરે નાટક એ િખતરે ભજવયું િતું, પણ 
તરે ખાસ લોકવપ્રય નીિડ્ું ન િતું એર શ્ી જયશંકર સુંદરીનું કિરેિું છરે.
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પુસતક સાથરેનો રારો સંબંધ િંરરેશાં રોરાંચક રહ્ો છરે. અજાણયા આગંતુક 
સાથરે પ્રથરપિરેલી વરત્તા બંધાય તરેિો રસભીનો સંબંધ પુસતક સાથરે બંધાઈ જાય 
છરે. નિું પુસતક િાથરાં આિરે એટલરે કશીક ગૂઢ આનંદની લાગણી બંધાઈ જાય છરે. 
‘વરિલનો અનુભિ થાય છરે. નાનપણરાં જ રે થતું તરે રોટપણરાં થતું કહંુ્ છરે. 

પુસતક િંરરેશાં રનરે વપ્રય રહ્ું છરે, પણ કોઈ એક જ પુસતક િંરરેશાં વપ્રય રહ્ું 
િોય એિું બનયું નથી. િયના િધિા સાથરે િાસતવિક પહરવસથવતની સાથરે રાનસ અનરે 
રસરુવચ બદલાતાં જાય છરે. તરેથી જુદરે જુદરે સરયરે જુદાં જુદાં પુસતકો ગરરે અનરે 
પ્રભાિ પાડરે એિું રારા જીિનરાં બનયું છરે. 

નાનપણરાં વપતાજી રોજ રાત્રે ઘરના અનરે પડોશના નાનકડા શ્ોતાસરુદાય 
સરક્ ઘરની ડરેલીરાં વગરધરકૃત રારાયણ િાંચતા. અરરે બાળકો તરેરની નજીક 
બરેસીનરે રસપૂિ્મક રારકથા સાંભળતાં. બીજ રે હદિસરે િંુ તરેરણરે િાંચરેલો રારાયણનો 
ભાગ રસથી િાંચી જતો. ઉનાળારાં રારજીરંહદરની સારરેના રરેદાનરાં આખયાન-
કારનાં આખયાનો ચાલતાં, તરેણરે રારી િાચનભૂખ ઉતિરેજ રેલી. ચાણસરા, વસદ્ધપુર, 
સૂરત, અરદાિાદ અનરે રુંબઈ એ ક્રરાં રારંુ ભણતર ચાલયું તરેની સાથરે િાંચરેલાં 
પુસતકોનાં વિષય, સિરૂપ અનરે ભાષારાં ઠીક ઠીક િૈવિધય આવયું િતું. 

વસદ્ધપુરરાં શાળાના અભયાસક્રની સાથરે સંસકૃતનો વિશરેષ અભયાસ કલક-
તિા સંસકૃત ઍસોવસયરેશનની પરીક્ાઓનરે વનવરતિરે ચાલુ કરરેલો, તરેનરે રાટરે ‘રઘુિંશ’ 
અનરે ‘કુરારસંભિ’ના અરુક સગયો ઉપરાંત ‘ઉતિરરારચહરત’નો અભયાસ થયરેલો. 
બરાબર આ જ અરસારાં - અંગ્રેજી છઠ્ા ધોરણરાં - ‘સરસિતીચંદ્ર’ િાંચયાનું 
યાદ છરે. તરેરાં આિતું ‘જગંલ, અંધારી રાત અનરે સરસિતીચંદ્ર’ એ પ્રકરણ, એક 
વરત્ની સાથરે લોટરેશ્વરનરે રરેળરે ગયરેલો તયારરે  બળદગાડારાં રાત્રે જગંલરાંથી પસાર 
થતાં ફાનસના અજિાળારાં િાંચરેલું તરેનો વિવશટિ રોરાંચ સરૃવતરાં રિી ગયો છરે. 
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પુસતકાલયરાંથી સારાનય રીતરે િાતા્મ કરે ચહરત્નું પુસતક લાિતો. પણ એક હદિસ 
ધૂરકરેતુની નિી જ આિરેલી ચોપડી ‘રજકણ’ લઈ આિરેલો. સાંજ રે અગાશીરાં 
બરેસીનરે રોટરેથી તરેનું ઉતકટ ભાિકક્ા (pitch) પરથી િાચન કરરેલું. એિું જ છટાદાર 
િાચન પછીથી નિાનાલાલના નાટક ‘જયા-જયનતનું થયરેલું. 

કૉલરેજરાં ગયા પછી િાચન-અધયયનનો વક્વતજવિસતાર થયો. પાલગ્રેિ-
ની ‘ગોલડન ટ્રઝૅરી’, શરેકસવપયરનું ‘િરેરલરેટ’, વરલટનનું ‘પૅરરેડાઇઝ લૉસટ’, થૉરસ 
િાડશીની નિલકથા ‘ટરેસ’, બ્રાઉવનંગનો કાવયસંગ્િ ‘રરેન ઍનડ વિરરેન’, ટરેવનસનનું 
‘ઇન રરેરોહરયર’ અનરે શૉના ‘પલરેઝ, પલરેઝનટ ઍનડ અનપલરેઝનટ’ એ પુસતકોએ 
બીજાં સંખયાબંધ પુસતકોના કરતાં વચતિ પર ઊંડી છાપ પાડરેલી.

રુંબઈરાં કવિ-નાટ્યકાર દુગવેશ શુકલ રારા રૂર-પાટ્મનર િતા. તરેરના સંસ-
ગ્મથી ગ્ીક નાટકો અનરે તતકાલીન અરરેહરકન-અંગ્રેજી સાહિતયની કરેટલીક કૃવતઓ 
િાંચરેલી. તરેરાંથી યુજ રેન ઓ’નીલનું નાટક ‘ધ સટ્રરેનજ ઇનટરલયૂડ’ અનરે અહરંિગ 
સટોનની નિલકથા ‘લસટ ફૉર લાઇફ’ િાંચરેલાં તરેનું રધુર સરરણ છરે. એ િખતરે 
(1938) સામયિાદનો પિન િતો. કોવરનટનવે દુવનયાભરરાં વબછાિરેલી જાળ દશા્મિ-
તી જ રેન િાવલટનની ‘આઉટ ઑફ ધ નાઇટ’ નિલકથા િાંચયાનું પણ યાદ આિરે છરે. 

1938રાં િંુ બી. એ. રાં િતો તયારરે  એક વનબંધસપધા્મરાં રુંબઈ યુવનિવસ્મટીનું 
રૂવપયા બસોનું ‘નારાયણ રિાદરેિ પરરાનંદ’ પાહરતોવષક પ્રાપ્ત થયરેલું. તરેરાંથી 
રૂવપયા સોનાં રારી પસંદગીનાં પુસતકો લરેિાનાં િતાં. તરે િખતરે રેં ‘સાથ્મ જોડણી-
કોશ’, ગાંધીજીની આતરકથા, સકૉટ જ રેમસનું ‘રરેહકંગ ઑફ વલટરરેચર’, એબરક્ો-
મબીનું ‘વપ્રવનસપલસ ઑફ વલટરરી હક્હટવસઝર’, િસ્મફોલડનું ‘જજરરેનટ ઇન વલટ-
રરેચર’, શરદબાબુનું ‘અપૂિ્મ-ભારતી’, રિીનદ્રનાથનું ‘ગીતાંજવલ’, ના. સી. ફડકરેનું 
‘પ્રવતભાસાધન’ અનરે વિશ્વનાથ ભટ્ટનું ‘સાહિતયસરીક્ા’ પસંદ કરરેલાં.

પુસતકના િાચનની સાથરે સાથરે તરેના સજ ્મકનાં આંતરરંથનો અનરે વિચાર-
-વયવકતતિનરે ઘડનારાં આંતહરક પહરબળોનરે સરજિારાં રનરે વિશરેષ રસ છરે. ‘સર-
સિતીચંદ્ર’ તો રારંુ વપ્રય પુસતક છરે જ. પણ વશલપનરે જોયા પછી વશલપીના કાય્મ-
ખંડ(work-shop)રાં પ્રિરેશતાં જ રે રોરાંચ થાય તરેિો રોરાંચ રનરે ગોિધ્મનરારની 
સક્પૅબુકસ િાંચતાં થાય છરે. િીતકોના વિશ્રેષણ ઉપરાંત તરેરના આદશયો, વિચારો, 
રનોરથો અનરે રનન-અિલોકનયુકત પ્રવતભાિોની પ્રસાદી ગોિધ્મનરારનાં આતર-
સંભાષણો રૂપરે સક્પૅબુકરાં ઉપલબધ છરે. તરે િાંચતાં એ ‘પ્રચંડરનોઘટનાશાળી’ 
પુરુષની પ્રતયક્ રુલાકાત લીધા જ રેટલો આનંદ, આશ્ય્મ, સિાનુભૂવત અનરે સનરાન-
નો ભાિ જાગરે છરે. તરે પછી નિલકથા િાંચતાં િાતા્મ અનરે તતિજ્ઞાનના અનતવન્મહિત 
રરયો વિશરેષ સફુટ થતા જણાય છરે.

કૉલરેજકાળ દરવરધયાન રોટુ ં આકષ્મણ રિીનદ્રનાથ અનરે શરચચંદ્રનું િતું. 
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રિીનદ્રનાથ અનરે શરદબાબુની ગુજરાતીરાં ઊતરરેલી બધી નિલકથાઓ અનરે 
િાતા્મઓ ઉપરાંત રવિબાબુનાં ‘સાધના’, ‘ગીતાંજવલ’, ‘પોસટઑહફસ’નાં અંગ્રેજી 
ભાષાંતરો અરરે રસપૂિ્મક િાંચતા. આ બરે સજ ્મકોએ અરનરે એટલા પ્રભાવિત કરરેલા 
કરે બંગાળી ભાષા શીખિાનો અનરે બંગાળી સિાધયાયીઓ સાથરે વરત્તા બાંધિાનો 
અરરે રનસૂબો કરરેલો. રિીનદ્રનાથ અનરે શરદબાબુએ અરારી સાહિતયરુવચ અનરે 
ભાિનાસૃવટિ બાંધી આપી. વિશરેષતા એ કરે આજ રે છસાત દાયકા પછી પણ એરનું 
આકષ્મણ ઓછુ ંથયું નથી.

આર વિવિધ સથળકાળરાં થયરેલ ગ્ંથસંસસંસગવે રારા વચતિ પર પ્રતયક્ નરે 
પરોક્ રીતરે અનરેક રાનવસક, આધયાવતરક નરે સાહિવતયક સંસકારો પાડ્ા છરે. તરે 
સૌરાં ગાંધીસાહિતયરે રારા જીિન પર ઊંડી અસર કરરેલી છરે. જીિનદૃવટિ ઘડિારાં, 
રૂલયોની પસંદગીરાં, વનષ્ઠા દૃઢ કરિારાં તરેરજ વયવકતગત અનરે સારાવજક આચા-
રવિચાર પરતિરે ગાંધીજીના વિચારોનો પ્રભાિ રારા પર વિશરેષ પડરેલો છરે. ‘સતયના 
પ્રયોગો’, ‘રિાદરેિભાઈની ડાયરીઓ’ અનરે ‘ગાંધીજીનો અક્રદરેિ’ આપણી ભાષા, 
આપણી સંસકૃવત અનરે આપણા સાહિતયની રિારૂલી સંપત છરે. શ્ી નારાયણ 
દરેસાઈએ લખરેલું તરેરના વપતા રિાદરેિભાઈનું ચહરત્ ‘અવનિકંુડરાં ઊગરેલું ગુલાબ’ 
ગુજરાતી સાહિતયનરે રળરેલી એ પ્રકારની અપૂિ્મ રચના છરે. ગાંધીજી  અનરે રિાદરેિનરે 
યથાથ્મ સરજિા રાટરે જ કદાચ કોઈ વિદરેશી િાચક ગુજરાતી ભાષા શીખિા તતપર 
થાય. રારરે  રાટરે આ પુસતકો ઉચચ જીિન જીિિા રાટરેની પ્રરેરણાના સ્રોતરૂપ છરે.

વજદંગીના આથરતરે અજિાળરે આનંદની પળોરાં સાહિતયનો રસ પીિા રાટરે 
રિીનદ્રનાથનાં કરે નિાનાલાલનાં કાવયો, ‘ગુજરાતનો નાથ’, ‘ઝરેર તો પીધાં છરે જાણી 
જાણી’ િાંચું; ગરગીનીની પળોરાં ખવલલ વજબ્રાન કરે રજનીશ િાંચું અથિા િરીનદ્ર 
દિરેનું ‘શ્ીકૃષ્ણ અનરે રાનિસંબંધો’ િાંચું; હકંકત્મવયરૂઢ વસથવતરાં શ્ીરદ ભગિદ-
ગીતાનરે શરણરે જાઉં; પરંતુ ચોરરેર અંધકાર છિાયો િોય નરે રાનિતાનો રોટરે પાયરે 
ધિંસ જોિાનો િખત આિરે તયારરે  તો ગીતા જ રેરના જીિનરાં ચહરતાથ્મ થયરેલી છરે તરે 
રિાતરા ગાંધી પાસરે જ જાઉં, િારંિાર જાઉં; નારાયણ દરેસાઈરવચત ‘રારંુ જીિન 
એ જ રારી િાણી’ િાંચું. આજ રે તો એ જ રારંુ વપ્રય પુસતક છરે. 

ગાંધીજીનું બૃિદ્ ચહરત્ ગાંધીજયનતીનરે હદિસરે પ્રગટ થયું તરે ગુજરાતી ભાષા 
સાહિતયની એક અવિસરરણીય ઘટના છરે. ગાંધીજી તથા તરેરના જીિન-કાય્મનરે અંગરે 
અંગ્રેજીરાં તરેરજ બીજી ભાષાઓરાં સંખયાબંધ પુસતકો લખાયાં છરે. ગુજરાતી-
રાં પણ તરેરનરે વિશરે તરેરના અનતરેિાસીઓ તરેરજ અભયાસીઓ દ્ારા ઠીક ઠીક 
લખાયું છરે. પરંતુ ગાંધીજીનું સંપૂણ્મ અનરે સુગ્વથત ચહરત્ અદ્ાવપપયુંત ગુજરાતીરાં 
ઉપલબધ નિોતું. તરેરના રિસયસવચિ રિાદરેિ દરેસાઈએ ગાંધીજીના જીિનનાં 
પચીસ િષ્મ (1917-1942 ઑગસટ)ની નાનીરોટી તરાર પ્રિૃવતિઓની સિચછ, ઝી-
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ણિટભરી નોંધ રાખરેલી તરે ‘રિાદરેિભાઈની ડાયરી’ રૂપરે 23 ભાગરાં પ્રગટ થઈ 
છરે. જ રેની જોડ જગતની કોઈ ભાષારાં રળિી રુશકરેલ છરે. ગાંધીજીના જીિનની 
પળરેપળનો હિસાબ આપરે અનરે દુવનયાના ચહરત્સાહિતયરાં અનોખી ભાત પાડરે તરેિું 
બૃિદ ગાંધીચહરત આપિાનો રિાદરેિનો રનોરથ િતો. તરે તરેરના પુત્ નારાયણ 
દરેસાઈએ ચાર ખંડરાં સંપૂણ્મ અનરે અવધકૃત કરિા સાથરે ગુજરાતી સાહિતયની એક 
રોટી ઊણપ પણ તરેરણરે પૂરી કરી છરે.

પુસતકનું નાર ‘રારંુ જીિન એ જ  રારી િાણી એ ઘણં સૂચક છરે. વિચાર, 
િાણી અનરે િત્મનની એકતા ગાંધીજીના ચાહરત્રયનો શ્રેષ્ઠ સરુજ્જિલ અંશ િતો એ 
કોણ નથી જાણતું? 

પ્રથર ખંડનું ઉપશીષ્મક છરે ‘સાધના’, બીજાનું ઉપશીષ્મક છરે ‘સતયાગ્િ’, 
ત્ીજાનું ‘સતયપથ’ અનરે ચોથાનું ‘સિાપ્મણ’ છરે. લરેખકરે ગાંધીજીના સરગ્ જીિનનરે 
સતયની શોધ રૂપરે જોયું અનરે રૂલવયું છરે. તરેઓ કિરે છરે, ‘સતયનરે શોધિા નીકળરેલા 
સાધકનરે એની સાધનારાંથી સતયાગ્િ જડ્ો છરે. સતયનો પથ એણરે છોડ્ો નથી 
અનરે એ શોધ પાછળ જ સિાપ્મણ કયુું છરે. દાયકાઓથી એરનરે સાથ આપનાર કરે 
એરનું અનુસરણ કરનારાથી એરનરે છૂટા પડિાનો િારો આવયો છરે. પણ એરણરે 
સાથ નથી છોડ્ો સતયનો. ગાંધીજીનું જીિન સતય અનરે અહિંસાના પદાથ્મપાઠ 
આપતી પ્રયોગશાળારૂપ િતું. તરે પ્રયોગો અંગત તરેરજ જાિરેર જીિનરાં કરિા જતાં 
તરેરની જીિનશૈલીરાં તરેરજ સરકાલીન લોકજીિનરાં ધર્મ, સરાજ, રાજકારણ 
અનરે છરેક સાહિતય સુધી કરેિાં રૂલગારી પહરિત્મન આવયાં અનરે પ્રજાની જીિનદૃવટિ-
નો કરેિો વક્વતજવિસતાર થયો તરેનું રોરિષ્મણ બધયાન આ ચાર ગ્ંથોરાં વિસતરરેલી 
ગાંધીકથારાં છરે.

ગાંધીજીનું વયવકતતિ સિસ્રરવશર સૂય્મ જ રેિું િતું. દરેશના જીિનનાં તરાર ક્રે-
ત્ોનરે એ પ્રકાવશત કરી ગયું િતું. લરેખકરે એ રવશરઓનરે પોતાની સચરેત, સંયરપૂણ્મ 
છતાં વચત્ાતરક શૈલીરાં ઝીલી બતાવયાં છરે. 

પ્રથર ખંડરાં ગાંધીજીના એકબરે પૂિ્મજોની િાતથી શરૂ કરીનરે, દવક્ણ આહફ્-
કારાં િકીલાત કરિા સાથરે હિંદી કોરના પ્રશ્નોરાં રસ લઈનરે તરેરણરે ત્ણ સતયાગ્-
િોનું નરેતૃતિ લીધું તયાં સુધીની કથા છરે. આ પ્રિૃવતિ દરવરધયાન તરેરની જીિનશૈલીરાં 
પહરિત્મન લાિરે તરેિી સતય અનરે અહિંસાની સાધના િતી તરેથી તરેનરે સાધનાનો કાળ 
રહ્ો છરે. 

બીજા ખંડરાં  1915-1931 સુધીનો ગાળો આિરી લરેિાયો છરે. આ સરય 
દરવરધયાન સતયાગ્િ સિરાજસાધનાના બવલષ્ઠ સાધન તરીકરે ઊપસી આિરે છરે. 
નાનારોટા વિવિધ પ્રશ્નોનરે વનવરતિરે સતયાગ્િો અનરે તરેનરે અનુષંગરે કોરી એકતા, 
ખાદી, ગ્ારોદ્ધાર, અસપૃશયતાવનિારણ, વયસનરુવકત િગરેરરે  રચનાતરક કાયયોનરે િરેગ 
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રળરે છરે. તરેરાં જવલયાંિાલા બાગ, ગુરુકા બાગ, ધરાસણા, પરેશાિર િગરેરરે  સથાનોએ 
અંગ્રેજ સરકારરે  કરરેલા અતયાચારો િણ્મવયા છરે. સાથરે અહિંસક આંદોલનનો ચર-
તકાર દુવનયાનરે આ અરસારાં જોિા રળરે છરે. વિનોબા, રિાદરેિ, કાકાસાિરેબ, રશ-
રૂિાળા િગરેરરે  તપસિી સાથીઓ અનરે સરદાર, નિરેરુ, રાજાજી, રાજ રેનદ્રપ્રસાદ િગરેરરે  
શવકતશાળી સરેનાનીઓ પણ તરેરનરે આ ગાળારાં પ્રાપ્ત થાય છરે.

ત્ીજા ખંડરાં ગોળરરેજી પહરષદથી હક્પસ યોજનાનો અસિીકાર કયયો તયાં 
સુધીની િકીકત છરે. ગાંધીજીની જીિનયાત્ાનો આ સતયપથ એટલરે કરે સુપથ છરે, 
જ્યાંથી પસાર થતાં તરેરનરે કાંટાઝાંખરાં અનરે અનરેક િળાંકોરાંથી પસાર થિું પડ્ું 
િતું. જીિનનો િધુરાં િધુ લાંબો કારાિાસ ભોગિિાનું, ઉપરાછાપરી અનશનો પર 
ઊતરિાનું, ગોળરરેજી પહરષદરાંથી ખાલી િાથરે પાછા આિિાનું, નાનારોટા અનરેક 
વિિાદોનો સારનો કરિાનું આ સરયગાળા દરવરધયાન બનયું. બધો િખત અંતરા-
તરાનરે સાક્ી રાખીનરે તરેઓ બિાર આિરે છરે. રાજકારણના ગરરે તરેિા અટપટા પ્રશ્નોનરે 
સુલઝાિિા સાથરે રચનાતરક કારના પ્રયોગો તરેઓ કરતા રહ્ા છરે. અનરેક વનષ્ફળ-
તાઓની િચચરે પણ સતયાવનિ રૂપરે આશા અનરે શ્દ્ધાનો જ્યોવત તરેરનરે સતયપથ પર 
ચાલિાની પ્રરેરણા આપરે છરે.

છરેલ્લા ચોથા ખંડરાં ગાંધીજીિનનાં છરેલ્લાં છ િષ્મની કરુણરવસક િીરગાથા 
છરે. આ સરયગાળારાં, લરેખક કિરે છરે તરેર, સિગા્મરોિણ પિ્મરાં જ રેર યુવધવષ્ઠરનરે 
એક પછી એક સિજનો છોડિાં પડ્ાં િતાં તરેર ગાંધીજીનરે પોતરે જતનપૂિ્મક કરેળિરેલ 
સપનાં તજિાં પડ્ાં છરે. નૈવતકતા અનરે આધયાવતરકતાનાં અનરેક ઉચચ વશખરો 
આ સરય દરવરધયાન તરેરણરે સર કરરેલાં. દરેશના વિભાજનનો પ્રશ્ન સૌથી વિશરેષ 
જહટલ િતો. આ બાબતરાં કૅાંગ્રેસ સાથરે તરેરજ વનકટના સાથીઓ સાથરે તરેરનરે તીવ્ર 
રતભરેદ િતો. ભારત આઝાદ થયંુ પણ એિા કરુણ સંજોગોરાં, કરે કોરી િુતાશન 
િોલાિિા રાટરે પોતરે બરે િાર અનશન પર ઊતયા્મ, અનરે છરેિટરે એરાંથી પ્રગટરેલ 
વિષની જ્િાળાઓરાં તરેરનરે આતરસરપ્મણ કરિાનું આવયું તરે ઘટના છ દાયકા પછી 
પણ ગઈકાલની િોય  એટલી લોકહૃદયરાં તાજી રિરેલી છરે. 

આ ઘટનાઓ જાણીતી િોિા છતાં તરેનું અિીં કરરેલું વિિરણ-વિશ્રેષણ 
પુન: પુન: િાંચિું ગરરે તરેિું છરે. ચોથા ખંડરાં રાજકીય ઇવતિાસનું બાિુલય િોિા 
છતાં ચહરત્નાયકના ચાહરત્રયનો ઉજ્જિળ પ્રકાશ અનરેક આધયાવતરક અનરે નૈવતક 
શૃંગોનું સુભગ દશ્મન કરાિરે છરે. ऊधरयाब्वहुकरयारेंमर्ेष न िष्श्द् शृणोकद એર, અહિંસાના 
અલૌહકક શસ્ત્રથી દરેશરાંથી પરદરેશીઓનરે િાંકી કાઢનાર સરેનાપવતનરે સિતંત્તા 
રળ્ા પછી દરેશભકત સાથીઓથી છૂટા પડીનરે વન:સિાયતા અનુભિિી પડરે એ 
ઓછુ ંકરુણ છરે? એની ભવયતા એ કરે ઘોર અંધકારરાં પણ તરે વનજ અંતરાતરાની 
રશાલનો દોયયો સતયનરે પંથરે કૂચ ચાલુ રાખનાર િતો !
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લરેખકરે અનરેક અપ્રાપય સાધનોનો ઉપયોગ કરીનરે રિાકાવયની લગોલગ 
પિોંચતી આ ભવયસુંદર ચહરત્કથાનરે શ્દ્ધ રેયતા અપશી છરે. ગાંધીના દૃવટિવબંદુનરે 
કરેનદ્રરાં રાખીનરે તરેરણરે ઘટનાઓનો વસલવસલો ગોઠિીનરે તરેનું તટસથભાિરે વિશ્રેષણ 
કયુું છરે. પોતાના અવભપ્રાયનરે તરેરણરે કોઈ િાદ કરે પૂિ્મગ્િનો સપશ્મ થિા દીધો નથી. 

શ્ી નારાયણ દરેસાઈ ગાંધીજીના ખોળારાં ઊછયા્મ છરે. તરેરના સાંવનધયરાં 
એરના વયવકતતિનું ઘડતર થયું છરે. દસ િષ્મ ગાંધીજીના ટાઇવપસટ તરીકરે સરેિા 
આપી છરે. તરેરના વશક્ણ-અનુભિનો વિવશટિ લાભ આ ચહરત્નરે રળ્ો છરે. અનરેક 
નિી વિગતો અનરે િકીકતો આ ગાંધીકથારાં િણાઈ છરે જ રે નારાયણ જ આપી 
શકરે. તરેઓ સિયોદય કાય્મકર છરે, શાવનતસરેનાના નાયક છરે, સંપૂણ્મ ક્ાવનત-વિદ્ાલયના 
અવધષ્ઠાતા છરે, વયાપક ફલક પર ગાંધીદશ્મનનરે વિશ્વના ચોકરાં રજૂ કરનાર રિા-
નુભાિ છરે અનરે બીજુ ંઘણં છરે; પણ એ બધાથી અવધક ગાંધીના જીિનનરે અક્રબદ્ધ 
કરનાર સરથ્મ ચહરત્કાર છરે. ગાંધીજીિનની આ રિાકથા રચીનરે તરેરણરે ગુજરાતી 
સાહિતયનરે સરૃદ્ધ કરી આપયું તરે રોટી સરેિા છરે. 

પ્રતયરેક ગુજરાતીના ઘરરાં ગાંધીકથા િોિી જ જોઈએ એર કિરેતાં સિરેજ 
પણ સંકોચ થાય તરેર નથી. 

લરેખકરે અનરેક દુષ્પ્રાપય સાધનોનો ઉપયોગ કરીનરે આ ભવયસુંદર ચહરત્કથાનરે 
શ્દ્ધ રેયતા અપશી છરે. આ રિાકથારાં અનરેક રસઝરતી ઉપકથાઓ ગૂંથાયરેલી છરે. તરેરાં 
શાનત, િીર અનરે કરુણની બરેિડરાં રૌદ્ર અનરે ભધયાનકની નાનકડી સરિાણીઓ 
િિરે છરે. સિાતંત્રયોતિર ભારતનું એ રિાભારત છરે. ગુજરાતી સાહિતયરાં તરેના 
લરેખકની આ અક્રસરેિા ચહરત્નાયકના જ રેટલી જ વચરસરરણીય રિરેશરે. 

રારંુ એ વપ્રય પુસતક સૌ આતરધરશીઓનું વપ્રય પુસતક બની રિો !

(સુરરેશ દલાલ સંપાહદત ‘રારંુ વપ્રય પુસતક’રાંથી)

²
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પચાસરેક િષ્મ પિરેલાં રિીનદ્રનાથની નિલકથા ‘ઘરરે -બાહિરરે ’ પ્રગટ થઈ તયારરે  
બંગાળરાં તરેનરે વિશરે બિુ ઊિાપોિ થયો િતો. તરેરના પર અનરેક િાચકોના પત્ 
આિરેલા. એક સન્નારીએ તરેરનરે દુ:ખપૂિ્મક પૂછું િતું કરે આ િાતા્મ લખિારાં તરારો 
િરેતુ શો છરે? કવિએ તરેનો જાિરેરરાં જિાબ આપતાં કિરેલું કરે ‘કવિ જ રે યુગરાં જનમયો 
િોય છરે, તરે યુગ પોતાનો િરેતુ એ કવિ દ્ારા વયકત કરરે  છરે. જાણતાં કરે અજાણતાં 
સરય કવિના રન ઉપર કાય્મ કરરે  જ છરે, એની ના પડાય એર નથી. છતાં િંુ એર 
કિરેિા રાગું છુ ંકરે એ કાય્મ કલાકારના જ રેિું િોય છરે, વશક્કના જ રેિું નથી િોતું. સરય 
આપણા રનની અંદર વિવિધરંગી સૂત્ોની જાળ કરેિળ સજ ્મનના િરેતુથી જ રચરે છરે. 
તરરે જો એનરે કોઈ ઉપયોગરાં લો, તો તરે િરેતુ તરારો કિરેિાય.’

તાજ રેતરરાં પ્રવસદ્ધ થયરેલી ‘અરૃતા’ * િાંચતાં  રિીનદ્રનાથના એ શબદનું 
સરરણ થાય છરે. તરેના લરેખક શ્ી રઘુિીર ચૌધરી કવિ પણ છરે. તરેરના કવિરાનસ 
પર આધુવનક સરયનાં વિવિધરંગી સૂત્ોએ પાડરેલી છાપ ‘અરૃતા’રાં કલાતરક 
અવભવયવકત પારી છરે. ‘પૂિ્મરાગ’ પછી એક િરસના ગાળારાં જ બિાર પડતી આ 
નિલકથારાં લરેખક આરંભની કચાશ અનરે રયા્મદાઓનરે ઓળંગીનરે સરથ્મ નિલક-
થાકાર તરીકરે બિાર આવયા છરે તરે એરના ઝડપી વિકાસનું વનદશ્મન કરરે  છરે.

‘અરૃતા’ આંતહરક સંઘષ્મની કથા છરે. તરેનાં ત્ણરે પાત્ો બહિજ ્મગતરાં િસતાં 
િોિા છતાં પોતપોતાના આંતરજગતનરે જ સતય પ્રરાણીનરે જીિરે છરે. આથી આ 
નિલકથારાં ઘટનાનું રિતિ ઓછુ ંછરે; વિવિધ વિિતયો ધારણ કરતા જલપ્રિાિ 
જ રેિાં પાત્ોના સિભાિનું દશ્મન જ રુખય ધયાન ખેંચરે છરે. સાચા સજ ્મકનરે રન 
ઘટનાના કરતાં રનુષ્યસિભાિનો રહિરા વિશરેષ િોય છરે. વિવિધ સથળકાળરાં 
ઘટનાઓ બનતી રિરે છરે. પણ સતય તો સજ ્મકનરે રનુષ્યસિભાિરાં જ જડરે છરે. આથી 
સજ ્મક કલાકાર બનાિોની પાછળ  દૃવટિ દોડાિિાનરે બદલરે રાનિીના રન પર એનરે 
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એકાગ્ કરરે  તરે સિાભાવિક છરે. તરેની જીિનની સરજ અનરે કલાની પકડનો કયાસ 
પણ પાત્ના રાનસવચત્ણ પરથી નીકળરે છરે.

‘અરૃતા’રાં વનરૂવપત ઉદયન, અવનકરેત અનરે અરૃતાના રનોલોકનું ગવતશીલ 
વચત્ ફરીફરીનરે જોિું ગરરે તરેિું રમય અનરે રસદાયક છરે. રઘુિીરની પ્રવતભાનો ઉનરરેષ 
એરાં દરેખાય છરે. 

ઉદયન અનરે અવનકરેત વરત્ો છરે. એક ગુજરાતીનો અધયાપક, બીજો િન-
સપવતશાસ્ત્રનો. બંનરેએ એક કૉલરેજરાં એક િષ્મ લગી સાથરે કાર કયુું િતું. ઉદયન 
િારંિાર નોકરી બદલતો રિરે છરે. અધયાપન છોડીનરે એ પત્કાહરતિના ક્રેત્રાં કાર 
કરરે  છરે. અવનકરેત િનસપવતશાસ્ત્રનો વનષ્ણાત િોિા ઉપરાંત કલા અનરે સાહિતય-
નો પણ સારો અભયાસી છરે. ગુરુની પ્રરેરણાથી એ ત્ણરેક િષ્મ રાટરે રુંબઈ છોડીનરે 
રજપૂતાનાના રણપ્રદરેશરાં રણનરે આગળ િધતું અટકાિિાના સંશોધનકાય્મ રાટરે 
જાય છરે. િાતા્મના અંતલગી તરે એ કારગીરી પર રિરે છરે.

અરૃતા નાનપણથી ઉદયનની સિાધયાવયની છરે. તરેના બૌવદ્ધક વિકાસરાં ઉદ-
યનનો રોટો ફાળો છરે. તરેનરે ડૉકટરરેટની પદિી રળરે છરે તરેનાં અવભનંદન આપિા રાટરે 
ઉદયન અનરે અવનકરેત તરેનરે ઘરેર આવયા છરે તયાંથી િાતા્મની શરૂઆત થાય છરે.

અરૃતા સંપન્ન વપતાની પુત્ી છરે. િારસારાં રળરેલી વપતાની સંપવતિનો ઉપયોગ 
તરે રોજશોખરાં કરિાનરે બદલરે અધયયન અનરે સંશોધનનાં સાધનો રરેળિિારાં કરરે  
છરે. તરેનરે પુરાતતિ-સંશોધનરાં રસ છરે તરેથી તરે પુરાતતિરંહદરરાં જોડાય છરે. અવનકરે-
તના વપતા આહફ્કારાં િરેપાર કરરે  છરે. વપતાની દોલતનો પોતાનરે રાટરે નિીં પણ જરૂર 
પડ્રે બીજાનરે રાટરે ઉપયોગ કરિાનું એણરે સિીકાયુું છરે. તરેના જનરહદિસરે વપતાએ 
રસશીડીસ કાર રોકલિાનું લખયું િતું તરેની એણરે ફોન કરીનરે ના પાડી િતી. ઉદય-
નની વસથવત સારાનય છરે. અવનકરેત વસક્કાનગરરાં પોતાના ફલૅટરાં રિરે છરે. અરૃતા 
જુિુરાં વપતાએ બંધાિરેલ બંગલારાં (‘છાયા’રાં) રિરે છરે, ઉદયન ‘ડબલખોલી’રાં 
રિરે છરે.

પણ આ તો તરેરની વસથવતની સથૂલ િકીકત આિી. તરેરનું ખરંુ જીિન તરેરના 
વિચારો છરે. ઉદયન અઠગં અવસતતિિાદી છરે. તરે િત્મરાનરાં રાનરે છરે. હિત-અહિ-
તની ગણતરી તરેનરે સિાથશી લાગરે છરે. પોતાના અવસતતિનરે િફાદાર રિીનરે જીિિારાં 
તરે રાનરે છરે, નિાં રાનિરૂલયો ઊભાં કરીનરે તરેના કરેનદ્રરાં રાનિનું અવસતતિ - ‘ઉપ-
રણાંઓ અનરે છાયાઓથી રુકત એિું સિાધીન અવસતતિ’-સથાપિાની તરેની રનીષા 
છરે. તરેનરે રાટરે ‘પોતાના રકતરાં િિરેતા િડિાનલના આખરી દાિ સુધી, ઝઝૂરિાની’  
તરેની તૈયારી છરે. ‘જ રે કાંઈક તોડી શકયા છરે તરે જ સાચા ધાવર્મકો છરે’ એર એનું કિરેિું 
છરે. તરે ઈશ્વરરાં રાનતો નથી. એનરે પ્રતયક્ જગતરાં રસ છરે. ઇવનદ્રયોથી પ્રરાણી 
શકાય તરે જ સાચી દુવનયા છરે - તરેટલું જ િાસતવિક જગત છરે, એર તરે રાનરે છરે. એ 
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કિરે છરે, ‘િંુ અથયોનરે શબદસથ કરંુ છુ.ં જ રેની પ્રતીવત િોય તરેટલું જ બોલું છુ.ં િંુ જીિતો 
છુ ંતયાં સુધી રારાં િાકયોના કતા્મ તરીકરે ‘િંુ’ છુ.ં(પૃ.. 52) ‘Life is good, because 
it is painful’ – એ નીતશરેનું સૂત્ તરેનરે અતયંત વપ્રય છરે. પોતાના સંિરેગની િંચના-
રહિત પ્રતીવત કરાિિારાં તરેનરે આનંદ આિરે છરે. કોઈની કૃપા, ઉપકાર કરે અનુકંપા 
પર નભિા પર તરેનરે  વતરસકાર છરે. િંુ છુ ંતરે જ સાચો છુ ંએિું તરેનરે અવભરાન છરે. 
સુધરિારાં તરે રાનતો નથી. To be એ જ સાચું છરે, to become એ ર્ર છરે. દંભનો 
એ કટ્ટો શત્ુ છરે. જ રે રાનરે છરે તરે એ જીિરે છરે.

અવનકરેતનું રાનસ તરેનાથી તદ્ન જુદું છરે. એ ભવિષ્યરાં નરે અતીતરાં રાનરે છરે. 
તરે હિત-અહિત જોઈનરે સરગ્ તરફની િફાદારી સરજ રે છરે. આિડા રોટા વિશ્વરાં 
પોતાનરે સથાપિારાં તરેનરે રસ નથી. સ્ત્રી અનરે પુરુષનો પરસપર વયિિાર રનુષ્ય 
રનુષ્ય તરફ િતવે એિો રાખિાની તરેની ભાિના છરે. ઈશ્વરરાં અનરે જનસરેિારાં તરે 
રાનરે છરે, ‘જ રે દરેખી શકાતું નથી તરે સિ્મત્ અનરે શાશ્વત છરે, આપણરે આખરરે  તો એ 
છીએ’ એ તરેની શ્દ્ધા છરે. િાસતિ અનરે સતરાં રિરેલું અંતર એ વપછાનરે છરે. પોતાની 
વપછાન રૂપરે એ કિરે છરે, ‘િંુ કવિ નથી, પણ સુંદરનો તટસથ ભાિક છુ’ં to be 
જ નિીં પણ to becomeરાં  તરેનરે શ્દ્ધા છરે. બીજાનરે સરજિાની તતપરતા અનરે 
ઉદારતા તટસથતા પ્રરેરાળતા તરેના ચાહરત્રયના ઉજ્જ્િળ અંશો છરે. ગરરે તરેિા વિષર 
સંજોગોરાં તરે સંયર અનરે સિસથતા ગુરાિતો નથી.  

અરૃતા સરયનું વિભાજન કરતી નથી. રાણસ એકબીજાનરે પૂણ્મપણરે ઓળખી 
શકતો નથી; રાટરે ઓળખિા કરતાં પારિું-અનુભિિું િધુ તૃવપ્તપ્રદ છરે, એર તરે 
કિરે છરે (પૃ. 36). ઉદયનના સાવન્નધયથી તરેની બુવદ્ધ તીક્ણ થયરેલી છરે. અવનકરેતના 
સાવન્નધયથી તરેની શ્દ્ધા તીવ્ર થાય છરે. પ્રરેર સરપ્મણ રાગરે છરે એ ખરંુ; પણ જાગૃવત 
વિનાનું સરપ્મણ શા કારનું ? ઉદયનની સારરે તરે વરત્તા સરાન િકથી િતવે છરે, 
પણ અવનકરેત સારરે સદા નાની લાગરે છરે. પોતરે પોતાની રીતરે પોતાનરે અનરે અનયનરે 
સરજિા સિતંત્ છરે, એર કિીનરે રનુષ્ય તરીકરે આતરવનણ્મયનો પોતાનો િક તરે 
આગળ કરરે  છરે. તરે સિનશીલ અનરે ઉદાર છરે. પ્રરેર અનરે સિતંત્તાના સંઘષ્મ િચચરે 
છરેિટરે પ્રરેરપ્રરેહરત સરપ્મણરાં જ તરેનું જીિન સાથ્મકય પારરે છરે.

પોતપોતાનાં રંતવયો પર રુસતાક રિરેિાનરે કારણરે ત્ણરે પાત્ોનરે આંતહરક તા-
િણીરાંથી પસાર થિું પડરે છરે, જ રેનરે પહરણારરે તરેરનરે જીિનનું નિું દશ્મન લાધરે છરે. 
અથિા કિો કરે, જીિન વિશરેનો તરેરનો વિભાિ િધુ સપટિ અનરે ઉન્નત થાય છરે. 
ઉદયન અરૃતાનરે ચાિરે છરે, તરેનરે રાટરે ઝંખરે છરે, પણ પ્રરેર નિીં પરંતુ સરજ તરેરના 
વરલનની ભૂવર બનરે એિો તરેનો આગ્િ િોિાથી અરૃતા રુગધતારાંથી બિાર નીકળરે 
તયાં સુધી તરે રાિ જુએ છરે. તરેની બૌવદ્ધક જાગૃવતરાં ઉદયનનો ફાળો ઘણો છરે. 
દરવરધયાનરાં ઉદયન અરૃતાનરે અવનકરેતનો પહરચય કરાિરે છરે.  અરૃતા ઉદયન 
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તરફ આકષા્મય છરે. અવનકરેત કિરે છરે, ‘અરૃતાનરે જોયા પછી િંુ જગત અનરે જીિનનરે 
સૌંદય્મના સંદભ્મરાં જોતાં શીખયો છુ.ં પોતાના પુરુષાથ્મથી િંુ જ રે પારી શકયો ન િતો 
તરે અરૃતાના આગરનથી પારી શકયો છુ.ં’ (પૃ. 58) અવનકરેતની િાજરીરાં અરૃતા 
પોતાના સિાતંત્રયનરે, સિાતંત્રયના વિચારનરે ભૂલી જાય છરે. અવનકરેત રાટરે અરૃતાનું 
‘સનરેિવસકત સૌંદય્મ પવિત્તાનો પયા્મય’ છરે. અવનકરેત પ્રરેરીનરે પ્રાપ્ત કયા્મ વિના પ્રરેર 
પ્રાપ્ત કરિા રાગરે છરે. સિપન રૂપરે જ અરૃતાના અવસતતિનરે પ્રરાણીનરે અ સંતોષ 
રાનરે છરે. તરેની સારરે કારનાનો બળિો જાગરે છરે, તરેનરે એ પ્રયતનપૂિ્મક દબાિી દરે છરે. 
રુંબઈ છોડતાં પિરેલાં એ અરૃતાનરે કિરે છરે, ‘અરૃતા , િંુ તરનરે ચાિંુ છુ.ં..તરારા 
સૌંદય્મ અનરે સૌિાદ્મ સારરે રારા તરાર વનષરેધો િતપ્રભ બની ગયા...કરેિળ અધયયન 
રાટરે નથી જતો , અિીંથી દૂર પણ જાઉં છુ’ં (પૃ. 112) ઉદયનનરે પણ તરે એટલી જ 
તીવ્રતાથી ચાિરે છરે. ‘ઉદયન પોતાના જરાનાનરે કરેિો વનષ્ઠાથી જીિરે છરે! િંુ તો રાત્ 
જોઉં છુ.ં’ (પૃ. 114) તરેના આ ઉદગારો રિીનદ્રનાથની ‘ઘરરે  બાહિરરે  નિલકથાના 
વનવખલનું સરરણ કરાિરે છરે. વનવખલ પણ સંદીપ અનરે વિરલાની પ્રિૃવતિઓનો દ્રટિા 
જ રિરે છરે.  સિસથતા, તટસથતા, ઉદારતા, વચંતનશીલતા એ ગુણોરાં વનવખલ અનરે 
અવનકરેતરાં ઘણં સામય છરે.

પરંતુ સંદીપનરે ઉદયન સાથરે સરખાિી શકાશરે નિીં : દંભ અનરે િંચકતા 
સંદીપનાં જ રે આંતહરક લક્ણો છરે તરેનો ઉદયનરાં વબલકુલ અભાિ છરે. બંનરે આતર-
રત છરે, પણ વભન્ન અથ્મરાં. સંદીપ સથૂળ વયિિારરાં વનતાંત સિાથશી છરે; વિરલાનરે 
પોતાની તરફ આકષવે છરે. ઉદયન અરૃતાનરે રાટરે ઝંખરે છરે ખરો, પણ તરેનરે આજીજી 
કરિા ઇચછતો નથી; એટલું જ નિીં, અરૃતા તરેનરે િરિા રાટરે સુધરિાની શરત 
રૂકરે છરે તયારરે  ઉદયન કિરે છરે, ‘તારા જ રેિી અગવણત અરૃતાઓનરે િંુ આિા શરતી 
રારલારાં િારી જિા તૈયાર છુ.ં’ (પૃ.. 31૦) અનરે રૃતયુ નજીક આવયું તયાં લગી 
તરેની આ ઉદાતિ બરેપરિાઈ ટકી રિરે છરે.  

ઉદયનનો પ્રરેર ઉતકટ અનરે આક્રક છરે. નૌકાવિિાર િખતરે ઉદયન તીવ્ર 
લાલસાથી અરૃતાની િથરેળીનું ખારંુ પાણી પી જાય છરે. પાલનપુરરાં અવનકરેતનરે ઘરેર 
તરે અરૃતાનરે રળિાની તીવ્ર ઇચછાએ જાય છરે. અરૃતા તરેની ઉપરેક્ા કરી શકતી નથી 
તરેર તરેનરે સિીકારી પણ શકતી નથી. આ અવનણ્મયની વસથવતથી ઉદયન અકળાય 
છરે. તરેનરે તરાચો રારીનરે નીચરે પાડરે છરે. ક્ોધના આિરેશરાં એ કિરે છરે. ‘તારા જ રેિી 
અવનવશ્તતાઓરાં જીિતી સ્ત્રીઓનરે ફકત એક જ અવધકાર છરે. અનરે તરે રડિાનો 
...આજ રે એર થાય છરે કરે તારી છાતી ચીરીનરે જોઉં કરે તારા હૃદયરાં કોનું પ્રવતવબંબ 
છરે ? કરે પછી તારરે  હૃદય છરે કરે નિીં ?’ બરે િાથરે પકડીનરે તરે અરૃતાનું બલાઉઝ ચીરી 
નાખરે છરે. આ બનાિ બનયો તરે પિરેલાં અવનકરેત અનરે અરૃતા ગાર બિાર ફરિા ગયા 
િતાં તરે િખતરે ચીતવળયું જોઈનરે છળી ઊઠરેલી અરૃતા અવનકરેતનો ગાઢ આશ્રેષ 
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લઈ ચૂકી િતી.

પછીનરે હદિસરે ત્ણરે જણ બાલારાર જાય છરે. તયાં નદીના પ્રિાિરાં પડરેલો 
ઉદયન અરૃતાનરે બળજબરીથી પાણીરાં ખેંચી લાિીનરે કિરે છરે : ‘આ બધા રોરાંચક 
પ્રસંગો આપણા લનિજીિનરાં જડતા આિશરે તયારરે  યાદ કરિા ખપ લાગશરે.’ તરેના 
જિાબરાં અરૃતા કિરે છરે, ‘િંુ અવનકરેતનરે ચાિંુ છુ.ં અવનકરેતનરે જ, તનરે નિીં.’ અનરે 
આિરેશરાં તરે અવનકરેતનરે િળગીનરે ચુંબન કરરે  છરે.

આ ઘટનાથી ઉદયનનું પુરુષતિ ઘિાય છરે. તરેનું ‘વતરસકૃત અવસતતિ એના 
અંતગ્મત જ્િાળારુખીનો વિસફોટ’ ઇચછરે છરે. અવનકરેત અરૃતાનરે ઠપકો આપરે છરે. 
અરૃતા ભવિષ્યરાં કદી આિું નિીં બનરે તરેની ખાતરી આપરે છરે. 

તરે પછી રુંબઈરાં સરુદ્રહકનારરે  ઉદયન અનરે અરૃતા રળરે છરે. ખુલાસાનરે અંતરે 
અરૃતા કિરે છરે, ‘‘જ રે પારિાથી િંુ ‘અરૃતા’ ન રિંુ તરે પારિાથી શું ?’’ ઉદયનનરે 
સરુદ્રરાં ભળી જિાનું રન થાય છરે. અવનિાય્મ િોય તો, સરુદ્રની સાક્ીએ િંુ રારો 
ભોગ આપિાનો સંકલપ કરિા તૈયાર છુ ં - એ રતલબનું અરૃતા કિરે છરે. આથી 
વચડાઈનરે ઉદયન  ‘અરરે , છટ, દયા ન ખપરે રનરે. જા, િરેરાનરાં જઈનરે િરસ’ - એર 
કિીનરે ચાલયો જાય છરે. 

પરદરેશના ખબરપત્ીની નોકરી લીઘી છરે એટલરે ઉદયન જાપાન જાય છરે. 
તયાં 35 હદિસ રિરે છરે. િીરોશીરારાં 13 હદિસ રિરે છરે. અણબૉમબથી ઘિાયરેલાં 
રાનિીઓની રુલાકાતરે િૉવસપટલરાં સતત પાંચ હદિસ જાય છરે. તયાંથી એ લયુકરે-
વરયાનો રોગ લઈનરે આિરે છરે. પથરીનું દદ્મ તો િતું જ. એક રહિનરે ખબર પડતાં 
અવનકરેત તયાં આિરે છરે.  તરેની સરેિારાં લાગી જાય છરે. અરૃતા પણ આિરે છરે. ‘પોતાની 
રનોભૂવર ઉપર ઉદયનની વચતા ખડકાતી િોય’ એર તરેનરે લાગરે છરે. ઉદયનની ર્-
રણગવતનું નયુવકલયસ કયું છરે, જાણો છો ? વિચારી જો....  ‘િજુ પણ વિલંબ થયો 
નથી, જો કરે શો વનણ્મય કરિો તરે તરારી િરણીનો પ્રશ્ન છરે.’ (પૃ. 392-394) એર 
કિીનરે અવનકરેત તરેનરે િરણી કરિા પ્રરેરરે  છરે. અરૃતા ‘ખોિાયરેલા’ ઉદયનની િરણી કરરે  
છરે. ઉદયન તરેનરે તરત જ િારરે  છરે : ‘જોજ રે, એિું સિછદંી િલણ અપનાિી બરેસતી, 
નિીં તો સૌભાગચવતલક કરતાં પિરેલાં જ વિધિા બનશરે.’

અરૃતા િિરે પાછી િળરે તરેર નથી. ઉદયનના ઘણા પ્રયતન છતાં તરે તરેનરે છોડતી 
નથી. તરેની સારિારરાં લાગી જાય છરે. રૃતયુના રુખરાં પડરેલો ઉદયન કોઈ નરે કોઈ 
પ્રકારરે  તરેનરે પાછી િાળિાનો પ્રયતન કરરે  છરે તરેર તરેનો સંકલપ િધુ બળિાન થાય 
છરે. આતરઘાતરાંથી ઉદયનનરે ઉગારીનરે તરે એનરેા ભાર િિરેિા તતપર બનરે છરે. િજુ 
ઉદયનનરે તરેના પ્રરેરની પ્રતીવત થતી નથી. સિાનુભૂવતથી પ્રરેરાઈનરે તરે આિી છરે એર 
કિરે છરે. પણ અરૃતાના વનતાંત કરુણાસભર પ્રરેર આગળ આ વસથવત લાંબો િખત 
ટકતી નથી. 
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પોતાની પાસરે સૂતરેલી અરૃતાનરે જોઈનરે છરેિટરે ઉદયનનરે થાય છરે : ‘અરૃતા 
વરથયા નથી, સૌનદય્મ છરે. શરીર નથી, પ્રરેર છરે. જો પ્રરેર ન િોય તો એિું બીજુ ંકયું 
વિધરેયાતરક સતિ જગતના ક્રનરે સાતતય અપશી શકરે ?’ (પૃ. 447)

ઉદયનની વસથવત ગંભીર થતાં તરેનરે અરદાિાદ િૉવસપટલરાં અરૃતા લાિરે છરે. 
તરેના પ્રરેરના એક એક વબનદુથી રરણોનરુખ ઉદયનની દૃવટિરાં નિું તરેજ અંજાય 
છરે. ઉદયન  એના િવસયતનારારાં અરૃતાનરે લખાિરે છરે કરે સાચું વિશ્વ રારી અંદર 
િસરે છરે; યંત્ો વનદયોષ છરે; ઈશ્વર નથી એિી ધારણા વિશરે શંકા જાય છરે; પોતાની 
ઇવનદ્રયોથી અનુભિી  ન શકાય એિું પણ અિીં ઘણં િશરે; િીરોશીરાનાં રાણસો 
સાથરે એકાતરતા સાધી શકયો તરેથી રનરે જીિનની સરગ્તા પ્રાપ્ત થઈ છરે; રાણસરે 
રાણસ સાથરેનો સંબંધ ઉદ્ રેગરહિત થઈનરે સરજિો રહ્ો; એર કરી શકનાર એકલો 
નિીં રિરે (પૃ. 483-486). આ નિી પ્રતીવત પ્રરાણરે જીિિાની ઇચછા જાગરે છરે, પણ 
અરૃતાના સરુદાર સાંવનધયરાં િંુ એક સંપૂણ્મ વજદંગી જીવયો છુ.ં - એ સંતોષ સાથરે તરે 
છરેલ્લરે આિી પિોંચરેલા અવનકરેત અનરે અરૃતાના સાવન્નધયરાં દુવનયાની વિદાય લરે છરે. 

દુ:ખનરે પૂરી સચચાઈથી ભોગિીનરે ઉદયન અવસતતિનો વિસતાર અનુભિરે 
છરે. અરૃતા પણ જાણરે છરે કરે પ્રરેર આગળ સિાતંત્રયનો આગ્િ રાખિો નકારો છરે. 
અવનકરેતનરે પણ સરજાય છરે કરે રાણસનરે તરે િોય તરેિો સિીકારિો જોઈએ, તરેનરે અરુક 
બનાિિાનો રોિ રાખિો જોઈએ નિીં. 

િાતા્મનું કથન રસદાર સંિાદો  અનરે પાત્ોના આતરકથન દ્ારા ઘણંખરંુ 
થયરેલું છરે. લરેખકરે તરેરાં પત્ો , િાતા્મઓ અનરે સિપનોનો ઉપયોગ પણ કયયો છરે. 
ભારતપ્રિાસની ઊડતી નોંધ િગરેરરે  લરેખકના પ્રતયક્ અિલોકનની પ્રસાદી િાતા્મનરે 
રોચક િાસતવિકતા અપવે છરે. 

આ પાંચસો પાનાંની નિલનો ભાર ત્ણ પાત્ો િિરે છરે. તરેરના આંતરસિરૂપનું 
વિશદ અનરે કલાપૂણ્મ આલરેખન લરેખકની રનુષ્યસિભાિની ઊંડી જાણકારી ઉપરાંત 
પ્રતયક્ અનરે તરેની પારના જીિનનરે જોિાની િરેધક દૃવટિનું દ્ોતક છરે. જીિન અનરે 
જગત વિશરેના પાત્ોના વિભાિ અનરે તરેરાં આિતા પલટા િાતા્મના પ્રિાિનરે ગવત 
આપરે છરે.  ગવત નાયક ઉદયનનું, લરેખક રઘુિીરની શૈલીનું અનરે આ નાટ્યાતરક 
નિલકથા ‘અરૃતા’નું વયાિત્મક લક્ણ છરે. તરેનાથી િાતા્મનો રસ સચિાયો છરે એ તો 
ઠીક, પણ નિલકથાનો બંધ દૃઢ થયો છરે, તરેનરે  સપટિ આકૃવત  રળી છરે. નિલકથા-
રાં  ઉદયનરે એક ઠરેકાણરે કહ્ું છરે, ‘સાહિતયની પ્રહક્યા શરાબ ગાળિાની  પ્રહક્યાનરે 
રળતી આિરે છરે. રૂળ િસતુ િરાળ બનીનરે પછી આકાર ગ્િણ કરરે  (પૃ. 336) તરે 
આ નિલકથાનરે લાગુ પાડી શકાય.  ‘પૂિ્મરાગ’ અનરે ‘અરૃતા’ િચચરેનું અંતર પણ 
તરેનાથી સપટિ થાય છરે.

લરેખકરે િસતુનો પથરાટ ઓછો કયયો િોત અનરે િાતા્મ નરે વયાખયાન જ રેિી સા-
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રગ્ીનરે ઉપયોગરાં લરેિાનો રોિ તજી દીધો િોત તો નિલકથાનું સંવિધાન િધુ 
compact બનત. ઉદયન અનરે અવનકરેતનાં આતરગત સંભાષણો એક િાતનરે પુન: 
પુન: કિરેતાં જણાય છરે. સંિાદોરાં આિતી બૌવદ્ધક ચરક કિવચત્ એકવિધતાની 
છાપ પાડરે છરે. કટાક્, િક્ોવકત અનરે ટીખળ કયાંક છીછરાં પડી જાય છરે. ( જુઓ 
પૃ. 26, 177, 411). પણ લરેખકની શૈલીના રધુર પ્રિાિરાં એ બધું ડબૂી જાય છરે. 
પાત્ના રનોભાિ અનરે પહરવસથવતનરે અનુરૂપ પ્રતીકો તરેર જ સંિાદોરાંના ધિવનપૂણ્મ 
ઉદગારો સહૃદય િાચકનરે િાતા્મની ભાિસૃવટિનો વનવબડ અનુભિ કરાિરે છરે. છરેલ્લા 
ભાગરાં ભીલોડા ગારરાં પરેસતાં જ ‘અિીં ની િસતી ઘટરે છરે’ એ ઉદગારોથી શરૂ 
કરીનરે ચોકરાંનું ઘાસ, ચારાચીહડયું, ઉદયનની પરેન પર પડતા  ઉંદરના દાંતના 
આંકા, પાંજરંુ, તારના પટાિાળાનું આગરન, કૂતરાના અનરે  ઘુિડના અિાજ, 
જીપરાં તરેનું ઉતિરાવભરુખ શયન અનરે િૉવસપટલરાં સરેલાઇન સરેટરાંથી પડતા 
ઔષધની ગવત – આ અનરે આિી બીજી િકીકતો ઉદયનનરે પ્રતીત થતા જતા 
ભવિષ્યના-રૃતયુના આગરનનું િાતાિરણ જરાિરે છરે. સરગ્ નિલકથારાં ફરેલાયરેલી 
સૂક્ર વયંજનાની ફોરરિાળી અવભવયવકત ઉચચ કોટીની સાહિતયકૃવત િાંચયાનો 
સંતપ્મક આનંદ આપરે છરે. 

છરેલ્લરે એક િાત કરિાની રિરે છરે. નિલકથાના નાયક ઉદયનની રાફક 
‘િીરોશીરા આજના લરેખકની અશ્દ્ધાનું ઊગરસથાન છરે’ એર કરેટલાક આધુવનકો 
કિરે છરે. રઘુિીરરે  આ નિલકથારાં તરેનરે જિાબ આપયો છરે. અશ્દ્ધા, વિસંિાદ અનરે 
વિઘટનરાંથી જનરતા વિસફોટનરે જીિી બતાિતા ઉદયનના અવસતતિિાદી રાનસનો 
તરેરણરે અિીં તાદૃશ પહરચય કરાવયો છરે, પરંતુ કલાકારની તટસથતા તરેનાથી વિચવલત 
થતી નથી. ઉદયનની રાફક આજના કવિઓ અનરે િાતા્મકારો જાગૃવતરાંથી રરણની 
હદશારાં ગવત જુએ છરે, (તરેરાં કરેટલું કૃતક િશરે નરે કરેટલું સાચું િશરે, કરેટલું િળગણરૂપ 
િશરે અનરે કરેટલું પ્રતીવતજનય િશરે એની ચચા્મ અપ્રસતુત છરે,) પરંતુ તરેરાં સરગ્ની, 
સંતોષની અનરે સંિાદની પ્રતીવત કરિાની સંભાિના પડરેલી છરે એિું સિજભાિરે 
બતાિીનરે શ્ી રઘુિીર અદ્તન યુગની એક દુગ્મર દીિાલનરે ઓળંગી ગયા છરે. 
વિઘટનરાંથી સાયુજ્ય અનરે સંયોજનનો નિસંદરેશ એરની નિલકથારાંથી રળરે છરે. 
આજના યુગસંદભ્મનરે જીિનાર અનરે જાણનાર લરેખકની એ વિવશટિ વસવદ્ધ છરે. એ 
દૃવટિએ પણ ‘અરૃતા’નું આગરન એક અપૂિ્મ સાહિતય ઘટના ગણાિી જોઈએ.

(‘સાંપ્રત સાહિતય’રાંથી)

²
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 ‘રૂપકથા’ રધુરાયનો આ ત્ીજો િાતા્મસંગ્િ છરે. સુિણા્મની િાતા્મઓના 
સંદભ્મરાં િાત કરીએ તો રધુ રાયની િાતા્મઓરાં ઊડીનરે આંખરે િળગરે એટલું 
િૈવિધય છરે. કથન, રૂપ, ઘાટ, શબદ, સંિરેદન એ બધાંનું કરેટલું બધું િૈવિધય અિીં 
પડરેલું છરે! જૂનાનો છોછ રાખયા વિના નિું આપયા કરિું એ આ િાતા્મકારની વિવશ-
ટિતા છરે. છરેલ્લી કૃવત ‘એક સોરિાર’થી શરૂ કરીનરે ‘પાનકોર નાકરે જઈ’ સુધી ફરી 
િળો. ઉતિરોતિર ઘટનાનું વિગલન થતું જણાશરે. ઘટના પરથી પાત્ પર, પાત્ પરથી 
સંિરેદન પર, સંિરેદન પરથી શબદ પર, વનતાનત શબદ પર, અથ્મવનરપરેક્ શબદ પર 
આિીનરે લરેખક છરેિટરે અટકરે છરે, તયારરે  થાય છરે કરે શરેની શોધરાં છરે આ પ્રયોગશીલ 
લરેખક? અઠ્ાિીસરે કૃવતઓ જાણરે કરે એકસાથરે બોલી ઊઠરે છરે, ‘રૂપની’, રાટરે જ એનરે 
‘રૂપકથા’ કિી છરે નરે ?

અિીં પણ કૉંક્ીટ તજીનરે ઍબસટ્રરેકટ તરફ ગવત થતી દરેખાય છરે. પણ આ લરેખક 
‘ડરરુ’, ‘િરસાદના હદિસો ગયા’, ‘િંુ પતંવગયું છુ’ં, ‘િટલાિિાનો હકસસો’, ‘શરેષ 
પ્રિર’ અનરે એક ‘સોરિાર’  જ રેિી િાતા્મઓરાં િસતુના નાનારોટા ગાંઠાનરે કથનના 
દ્રાિણરાં ઓગાળીનરે તરેરાંથી રૂપ ઉપસાિરે છરે. પુરુષનરે ફરેઇસ ન કરી શકતી વતલોતિ-
રા, પતની પાસરેથી પાખંડીનું ઉપનાર પારરેલો અનુપર, ઈંટોના સાત રંગિાળો િહરયો 
અનરે કાન-ફરેઈર િહરયો, દર સોરિારરે  ગરખિાર ઘટનાનો પત્ રરેળિતી નીલા અનરે 
હદલોજાન દોસત જ રેિા બરે ભાઈઓ વશિરાજ અનરે જયરાજ એર કરેટલાંક પાત્ો 
કથનના દ્રાિણરાં ઓગળ્ા વિનાની રિી ગયરેલી વરટિ કણીઓની રાફક િાચકના 
વચતિરાં લાંબા િખત સુધી રમયા કરરે  છરે. ‘શરેષ પ્રિર’ની શારદા તો, એનરેા કાયર 
પ્રરેરી છરેલ્લરે છોડી જાય છરે તરે વસથવતરાં નજર સારરે વચત્િત્ તયા્મ કરરે  છરે. ઘડીભર 
એર થાય કરે આિી પ્રરેરકથા તો ગઈ પરેઢીનો કોઈ લરેખક લખી શકયો િોત.

પણ િરણાં જ કહ્ું તરેર આધુવનકોની વિવશટિતા રાનિીની ચરેતના અનરે 
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અિચરેતનાના સતર પર ચાલતી હક્યાઓનું વનરૂપણ છરે. ‘શરેષ પ્રિર’ જ રેિી િાતા્મની 
વિવશટિતા પણ વનદ્રારાં નાયકના વચતિપટ પર ભજિાતાં દૃશયો છરે. રધુની ખૂબી 
એ છરે કરે તરે કથનની અનરેક જુદી જુદી તરાિોથી આ વસદ્ધ કરરે  છરે. સરલ અનરે 
શમપાનું પૃથિી પરથી અદૃશય થતું નારોવનશાન િાચકનરે વિષાદની ખીણરાં ઉતાયા્મ 
િગર વનર્ા્મવનતનો રોચક અનુભિ કરાિરે છરે. િારંિાર િાંચિી ગરરે તરેિી આ કૃવત 
છરે. ‘કુરુદ તારંુ નાર આજ રે સલોની છરે’, ‘કાન’ અનરે ‘ટ ુઅપ અથિા િન ડાઉન’ 
એ ત્ણરેની કથનરીવત કરેટલી વભન્ન છરે! ત્ીજી કૃવતરાં કૌંસરાં રૂકરેલી ડૉકટરની િાત 
કરેટલી સૂચક છરે!

પરંતુ આ રીતનું િૈવિધય િારયોવનકાના પ્રયોગથી એક નિી જ હદશા ખોલી 
આપરે છરે. સંગ્િરાં ‘પાનકોર નાકરે જઈ’, ‘ચચુમબન્ન’, ‘કાચની સારરે કાચ’, ‘એક 
અરુક ટાઇપનો રાણસ’, ‘િારયોવનકા’, ‘તીડ’, ‘બિાર’, ‘ધજા’ અનરે ‘ખો’ એ િા-
રયોવનકા પ્રકારની કૃવતઓ છરે. િારયોવનકા સંગીતની પહરભાષાનો શબદ છરે. સાહિતય 
અનરે સંગીત બંનરેનું રાધયર શબદ એટલરે કરે ધિવન એટલરે કરે સિર છરે એિું કશુંક આ 
િારયોવનકા સૂચિરે છરે. સાહિતયનું વયાિત્મક લક્ણ અથ્મયુકત શબદ તરેનું રાધયર છરે 
તરે છરે એ િાતનો સિીકાર આ આધુવનકો કરતા નથી. અથ્મના સંદભ્મ વિના શબદનો 
પ્રયોગ કવિતારાં કરિાનો અખતરો જ રેર કરેટલાક કરી રહ્ા છરે તરેર ટૂકંી િાતા્મરાં 
કરેિળ કણ્મવપ્રય પ્રાસાનુપ્રાસયુકત શબદની ગોઠિણી કરીનરે આકાર વસદ્ધ કરિાનો 
પ્રયોગ તરે આ િારયોવનકા છરે. તરેરાં શબદ અનરે અથ્મનો લરેખક અિરેતુક વિચછરેદ કરીનરે 
સંસારની અનરેકવિધ અિળચંડાઈઓ વિવચત્તાઓ વિરૂપતાઓ સૂચિિાનો પ્રયતન 
પણ કરરે  છરે. ‘કાચની સારરે કાચ’રાં સારસારરે રૂકરેલા અરીસારાં પ્રતીત થતાં સંખયા-
બંધ પ્રવતવબંબોની રાફક રરા- અતુલ અનરે તરેરના પરસપર સંબંધોનાં િળગણ 
સૂચિતા શબદો રરેસા સારરે રરેરરેસાસા એ ઢબરાં ગોઠિાઈ જાય છરે. જીિન અનરેક 
વિસંિાદી િસતુઓના વરશ્ણ જ રેિું છરે. કલારાં આ બધી વિરૂપ અનરે વિસંિાદી 
િસતુઓ ગોઠિાઈનરે કશોક ઘાટ ઉપજાિરે એ કલાની વિશરેષતા છરે. ‘હૃદય’ વિદારક 
કરુણ કારરી, કરપીણ કથની. અિીં જૂનું ઘસાયરેલું નાણં, પીળું પરચૂરણ, ફાટરેલી 
નોટો બદલી આપિારાં આિરે છરે. ફરાસખાના સટોસ્મ, શ્ીરંગ ટોકીઝ, પાતરાં, બટા-
કાિડાં, િાહડયા ઝાંપા, રલરલ ધોતી.......ભારત સરકારના કાર બાબત....., િગરેરરે  
શબદોથી એિો પ્રયોગ ‘ચુમબન’રાં થયો છરે. આ શબદો વિવિધ રીતરે િણ્મસગાઈથી 
એક પ્રકારની િાર્મની ઊભી કરરે  છરે. દા. ત. ‘ભૂખરાં કબૂતરાં નરે ભૂખરાં કૂતરાં, 
ભૂખરી ભૂખરી કાગડાની ચાંચ, િંસાની આંગળી પાંચ, િંસા નાચરે નાચ, િંસા 
જુએ કાચ, િંસા નાચરે નાચ, જોઈનરે કાચ, િંસા ગાંડી સાચરેસાચ ! સદા સાચું 
બોલિું, નાર એટલરે ડોલિું, િંસા ડોલી ડોલી જાય, િંસા બોલી બોલી જાય, િંસા 
રોજ ગાયન ગાય. િંસા ઘીએ દૂધરે નિાય. કાગડો પડછાયરે સંતાય.....’ િગરેરરે  જૂનાં 
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જોડકણાં કરે િડલૂાનો ખયાલ આપરે. ‘પાનકોર નાકરે જઈ’રાં લરેખકરે શબદના આ 
લયનરે અસખવલત િિરેિા દીધો છરે. પાનકોર ઉપરથી કાનપુર, ધાનપુર, સાનપુર એર 
પ્રાસના પમયૂ્મટરેશનસ કરતાં કરતાં એ આગળ િધરે છરે. એક ટકુડો લઈએ :

‘સોનાપુર નાકરે જઈ સળગી પડ્ા તયાં સોનાચંદભાઈ, નરે રડી પડતા તયાં 
રૂપચંદભાઈ ત્ાસી ઊઠ્ા તયાં ત્ંબકલાલ, તરાજિરે તોળી લઈ તરત તડકૂયા 
ત્ંબકલાલ, ત્ંબકલાલ, વત્કર ઉપાડી, લઈ તૂટી પડ્ા તયાં વત્કરલાલ , ફૂલો 
સૂંઘાડી દઈ ફસકી પડ્ા તયાં ફૂલચંદભાઈ, નગારાં િગાડી દઈ નાિી ઊઠરે તયાં 
નાગરદાસ, તયાં નાગરદાસ, ઉ. િ. પચાસ, ઘરરે  કંકાસ, ધંધરે વનકાસ, પુત્નું નાર 
વિકાસ....િગરેરરે  િગરેરરે . નિીનો કિરે છરે, સૌનદય્મ- વનવર્મવતની એ નિી તરાિ છરે. 
િાતા્મની કાવય તરફ ગવત અનરે સાહિતયની એ રીતરે સંગીત તરફ ગવત છરે, શુદ્ધ કલા 
તરફના પ્રસથાનનો પ્રયોગ છરે.

શુદ્ધ કલા આકાર પકડી શકશરે કરે કરેર અનરે તરેર થશરે તો એ સો ટચની શુદ્ધ 
કલા િશરે કરે કરેર એ સરય જ કિી શકરે. આધુવનક નિવલકાના કસબના અભયાસની 
દૃવટિએ રધુ રાયનો આ િાતા્મસંગ્િ અિશય ધયાનપાત્ છરે. સંગ્િનરે અંતરે લરેખક 
તરેરજ શ્ી રાધરેશયાર શરા્મએ રૂકરેલી િારયોવનકા વિશરેની નોંધ પણ એ દૃવટિએ 
ઉપયોગી છરે.

(‘વિક્રેપ’રાંથી)
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