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ગુજરાત તિશ્વકોશ ટ્રસટ



રિો. ભોળાભાઈ પટેલ
અનરે

રિો. રઘુિીર ચૌધરીને

જ રેમણરે ગુજરાતમાં સારહત્યપ્િૃવતિનરે

િરેગ આપિાનો પુરુષાથ્ક ક્યયો છરે.



રિકાશકીયિ

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટનરે હરર: ૐ આશ્મ સૂરતની સંસથાએ સારહવત્યક 
અનરે સંશોધનાતમક ગ્ંથશ્રેણીના પ્કાશન માટરે સહ્યોગ આપ્યો. આજથી પચીસ 
િષ્ક પૂિવે ગુજરાતી વિશ્વકોશના પ્ારંભરે પણ અમનરે પૂજ્ય શ્ી મોટાની સંસથાએ 
(સૂરત અનરે નરિ્યાદ) મૂલ્યિાન મદદ આપી હતી. ગુજરાતની પાસરે એનો વિશ્વકોશ 
હોિો જોઈએ એિી તરેઓશ્ીની ભાિના હતી તરેથી અમારી પ્િૃવતિનરે સાહવજક રીતરે 
જ એમના આશીિા્કદ સાંપિતા રહ્ા. એ પછી ગુજરાતી વિશ્વકોશભિનમાં પૂજ્ય 
શ્ી હરર ૐ આશ્મ સૂરત પ્રેરરત સંશોધનકરેન્દ્ર થ્યું અનરે એની સાથોસાથ આ 
ગ્ંથશ્રેણીમાં ‘હસતપ્તવિજ્ાન’, ‘અવભનરે્ય નાટકો’ (ભાગ-1), ‘ગુજરાતી ગ્ંથસૂવચ’ 
(2006), ‘ગુજરાતી ગ્ંથસૂવચ’ (2007) અનરે ‘િસન્તસૂવચ’ જ રેિાં પુસતકો પ્ગટ 
થ્યાં છરે.

આ ગ્ંથશ્રેણી અંતગ્કત ‘કરેટલાક સારહવત્યક વિિાદો’ પ્ગટ કરતાં અમરે આનંદ 
અનુભિીએ છીએ.

સારહત્યકારોના જીિનમાં સારહત્યનાં તતિ-સિરૂપ-પ્કાર-સજ ્કન-વિિરેચન 
િગરેરરે  પરતિરે ચાલરેલા વિિાદોનું સારહવત્યક મૂલ્ય શ્ી ધીરુભાઈએ અહીં સુંદર રીતરે 
રજૂ ક્યુું છરે. સાથરે સાથરે શ્ી ચંદ્રકાન્તભાઈ શરેઠરે પ્સતાિના લખી આપીનરે પુસતકની 
ઉપ્યોવગતામાં િધારો કરી આપ્યો છરે.

આ પુસતક ગુજરાતી ભાષાના સિવે અભ્યાસી વમત્ો, અધ્યાપકો તરેમજ વજ-
જ્ાસુઓનરે કરેટલીક રસપ્દ મારહતી પૂરી પાિી રહરેશરે. આશા છરે કરે સારહત્યકારો 
ઉપરાંત શાળા-કૉલરેજો અનરે ગ્ંથાલ્યો પણ આ પુસતક આિકારશરે.

તા. 7-5-2011 કુમારપાળ દેસાઈ

અમદાિાદ



લેખકનું તનિેદન

બરે દા્યકા પહરેલાં મનરે મુંબઈ ્યુવનિવસ્કટી તરફથી ઠક્કર િસનજી માધિજી 
વ્યાખ્યાનો આપિાનું વનમંત્ણ મળરેલું. તરેનો સિીકાર કરરેલો અનરે વિષ્ય પણ નક્કી 
કરરેલો; પરંતુ એ અરસામાં હંુ ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ના કામમાં ગળાિબૂ હતો. એટલરે 
ઇચછા અનરે પ્્યતન ક્યા્ક છતાં તરે વ્યાખ્યાનો હંુ તૈ્યાર કરી શક્યો ન હતો. વિષ્ય 
અંગરે પ્ાથવમક વિચાર કરીનરે એરે કામ મૂકી રાખરેલું. વિષ્યનું શીષ્કક હતું ‘કરેટલાક 
સારહવત્યક વિિાદો.’

‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ પૂરો પ્ગટ થ્યો તરે પછી, એટલરે કરે આશરરે  પચીસ િષવે 
તરે વિષ્ય પુન: હાથ પર લરેિાનું બન્્યું; તરેનું પરરણામ તરે આ પુસતક.

અિા્કચીન ્યુગમાં, 1850 પછી ગુજરાતી ભાષા ખરેિાઈ નરે સારહત્ય ઉતક્ાન્ત 
થ્યું તરેનો ઇવતહાસ તરે અરસાના સાંસકૃવતક ઉતથાનના કરતાં ઓછો રોમાંચક નથી. 
એ દોઢસો િષ્ક દરવમ્યાન ગુજરાતના સંસકારજીિન પર સામાવજક સંઘષ્ક અનરે 
રાજકી્ય ઊથલપાથલરે સજ વેલ ખાિાટરેકરાથી ભરપૂર કંટકછા્યા પથ પર અનરેક 
ભાષાપ્રેમી કલમિીરોએ, વિવિધ પરરિત્કનોની િચચરે, નાનીમોટી કરેિીઓ કંિારી 
આપી હતી. તરેમાંથી આજ રે વષિવતજ-વિસતાર પામરેલા, દૂર સુધી જતા ગુજરાતી 
સારહત્યના રાજમાગ્ક બંધા્યા છરે. લીસી લાગતી તરેની સપાટીની નીચરે વિવિધ વ્ય-
વકતઓ, સંસથાઓ અનરે વિચારધારાઓનો સંઘષ્કરૂપ પુરુષાથ્ક પિરેલો છરે. સારહત્યનાં 
તતિ, સિરૂપ, પ્કાર, પ્્યોગ, સજ ્કન-વિિરેચન અનરે પ્િાહ િગરેરરે  પરતિરે તરેમની િચચરે 
ચાલરેલા વિિાદો એ પુરુષાથ્કનું મહતિનું અંગ છરે. સારહત્યના વિકાસની સિચછ છવબ 
મરેળિિા માટરે આ વિિાદોનું ્યથાથ્ક વિશ્રેષણ થા્ય તરે ઇષ્ટ છરે. અહીં મૂકરેલું વિિાદોનું 
વિલોકન – મૂલ્યાંકન કદાચ એ રદશામાં પહરેલો પ્્યતન છરે. િધુ પ્્યતનો દ્ારા 
ગુજરાતી સારહત્યના િુગંરની આસપાસ અસપષ્ટતા, અસત્ય અનરે કશાક અનથ્કનું 
લાગતું ધુમમસ જામ્યું હો્ય તો તરે દૂર થઈ શકરે.
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જીિનની માફક સારહત્ય પણ ગવત કરતું જા્ય તરેમ નિા નિા પ્શ્ો ઊભા કરરે  
છરે. તરે પ્શ્ો સાથરે સંકળા્યરેલ ઘટનાઓનરે સમજિામાં સારહત્યજ્ોએ કરરેલા વિિાદો 
મદદરૂપ બનરે છરે. ઘણી િાર સારહત્યપદાથ્કનરે તરેજ અનરે ગૌરિ અપ્કિામાં વિિાદો 
કારણભૂત બનરે છરે તરે અહીં મૂકરેલા કરેટલાક વિિાદો પરથી પ્તીત થશરે.

આ સારહવત્યક વિિાદોનું વિશ્રેષણ કરતી િખતરે બરે (કરે કિવચત્ અવધક) 
પષિોનરે સાફ મુદ્ાઓ રૂપરે રજૂ કરીનરે સત્યાસત્યનો તોલ કરિાનો પ્્યતન ક્યયો છરે 
અનરે પ્ત્યરેક વિિાદનું સારહવત્યક મૂલ્ય દશા્કિિાની પણ ચરેષ્ટા કરરેલી છરે. એમાં 
દરેખાતી ઊણપ ષિંતવ્ય ગણીનરે એ રદશામાં વિશરેષ પ્્યતનો થતા રહરેશરે તો મારો શ્મ 
સાથ્કક થ્યરેલો ગણીશ.

ગત પરેઢીઓની અષિરપ્િૃવતિનરે લગતી સામગ્ી મરેળિિાનું રદનપ્વતરદન િધુ 
મુશકરેલ બનતું જા્ય છરે. મનરે એ દુલ્કભ બનરેલી સામગ્ી સથાવનક ગ્ંથાલ્યોના સદભા-
િથી ઉપ્યોગ માટરે પ્ાપ્ત થઈ છરે, જ રે માટરે વિશ્વકોશ ટ્રસટ ઉપરાંત ગૂજરાત વિદ્ા-
પીઠ, ભો. જ રે. વિદ્ાભિન, હ. ક્. આરસ્ક કૉલરેજ, ગુજરાત ્યુવનિવસ્કટી, ગુજરાતી 
સારહત્ય પરરષદ – એ સંસથાઓનો તથા તરે દરરેકના ગ્ંથપાલશ્ીનો આભાર માનું 
છુ.ં સામવ્યકોમાં પિરેલી ઘણી સામગ્ી લુપ્ત થિાના રસતરે છરે. તરેનરે િહરેલી તકરે સાચિી 
લરેિાની વ્યિસથા કરિાની જરૂર છરે.

આ પુસતકની પ્સતાિના લખી આપિા બદલ મારા વમત્ િૉ. ચંદ્રકાન્ત શરેઠનો 
હંુ આભાર માનું છુ.ં તરે ઉપરાંત પુસતક તૈ્યાર કરિામાં મદદરૂપ થિા બદલ  
િૉ. કુમારપાળ દરેસાઈ, િૉ. નવલની દરેસાઈ, િૉ. પ્ીવતબહરેન શાહ, િૉ. પ્ફુલ્લ રાિલ, 
િૉ. રમરેશ શુકાલ, િૉ. િી. જી. િરેરદ્યા અનરે શ્ી રજનીભાઈ વ્યાસ – એ સિજનોનો 
પણ આભારી છુ.ં

પુસતકનું પ્કાશન કરિા બદલ ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટનો આભાર માનું છુ.ં

તા. 8-4-2011 ધીરુભાઈ ઠાકર



આપણા સાહિત્યિક તિિાદોનો માગ્જદશ્જક સિાધયિાયિ

‘वादे वादे जायते ततवबोध: ।’ — ની િાત તો સાચી છરે જ. િાદવિિાદ એ રીતરે 
તતિબોધનું સાધન છરે જ, એ સાથરે તરે તતિશોધનું — તતિશોધનનું્યરે સાધન છરે. 
‘तुण्े तुण्े मततर्भिन्ा’ — એ ઉવકત અનુસાર જ રેટલાં માથાં એટલા મત. તરેથી વિવિધ 
પ્કૃવત, સંસકારરુવચ તથા પ્વતભાશવકત ધરાિનારા માણસો િચચરે જ રેમ િાતચીત 
તરેમ િાદવિિાદ પણ સિાભાવિકત્યા જ ચાલતા રહરેિાના . એક જ પદાથ્ક કરે વિષ-
્યિસતુનરે વિવિધ પરરમાણોથી, વિવિધ દૃવષ્ટ તથા અવભગમોથી જોિા-તપાસિાનું 
બનિાનું. તરેથી જ રેમ મતૈકતા તરેમ મતવભન્નતા પણ સહજત્યા જોિા મળિાની. તરેથી 
જ રે તરે પદાથ્ક કરે વિષ્યિસતુની પૂરરેપૂરી ઓળખ મરેળિિા માટરે જ રે કંઈ મતમતાંતરો 
હો્ય તરે સિ્કનો ખ્યાલ મરેળિી લરેિો રહતાિહ બની રહરે છરે. જ રે તરે સત્યના તલાિગા-
હી નરે પૂણ્ક દશ્કન કરિાના પુરુષાથ્કમાં જૂજિા મતોનું અિલોકન-આકલન ઉપકારક 
થઈનરે રહરેતું હો્ય છરે. સતિલષિી કરે સાવતિક િાદવિિાદ — નરિો િાદવિિાદ 
જીિનના કોઈ પણ ષિરેત્ની િૈચારરક સમૃવધિ તથા તરેનો વિકાસ સાધિામાં પ્રેરક તથા 
પોષક થતો હો્ય છરે અનરે તરેથી જ ધમ્ક-અ્યાતમના ષિરેત્રે — સારસિત ષિરેત્રે પ્ામાવણક 
બુવધિથી ચાલતા િાદવિિાદોનો સમાદર થતો રહરે એ ઇષ્ટ છરે. વિિાદોમાં, િૉ. 
ધીરુભાઈ કહરે છરે તરેમ, વિચારોનો સંઘષ્ક ચાલતો હો્ય છરે, પરંતુ એ સંઘષ્ક મંથનસિ-
રૂપનો હો્ય તો એમાંથી નિનીત જ રેિા સતિસારની પ્ાવપ્તની પૂરી શકા્યતા રહરે છરે.

ઉપ્યુ્કકત તાવતિક ભૂવમકાના સંદભ્કમાં પ્સતુત ગ્ંથની રચના થઈ છરે. આપણા 
સૌના સન્માન્્ય વિદ્ાન િૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરરે  અિા્કચીન ગુજરાતી સારહત્યમાં િખ-
તોિખત, કહો કરે દા્યકરે દા્યકરે ધમ્ક, સમાજસુધારો, ભાષા તથા સારહત્ય િગરેરરે  
ષિરેત્ોમાં જ રે િાદવિિાદો ચાલ્યા તરેમાંથી કરેટલાક િાદવિિાદ પસંદ કરીનરે અહીં રજૂ 
ક્યા્ક છરે.
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િૉ. ધીરુભાઈએ 8-4-2011ના રોજ પ્સતુત ગ્ંથના વનિરેદનમાં લખ્યું છરે :

‘‘બરે દા્યકા પહરેલાં મનરે મુંબઈ ્યુવનિવસ્કટી તરફથી ઠક્કર િસનજી માધિજી 
વ્યાખ્યાનો આપિાનું વનમંત્ણ મળરેલું. તરેનો સિીકાર કરરેલો અનરે વિષ્ય પણ નક્કી 
કરરેલો; પરંતુ એ અરસામાં હંુ ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ના કામમાં ગળાિબૂ હતો. વિષ્ય 
અંગરે પ્ાથવમક વિચાર કરીનરે એ કામ મૂકી રાખરેલું. વિષ્યનું શીષ્કક હતું ‘કરેટલાક 
સારહવત્યક વિિાદો’.

‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’ પૂરો પ્ગટ થ્યો તરે પછી, એટલરે કરે આશરરે  પચીસ િષવે 
તરે વિષ્ય પુન: હાથ પર લરેિાનું બન્્યું; તરેનું પરરણામ તરે આ પુસતક. (પૃ. VII)’’

ધીરુભાઈએ 93 િષ્કની િ્યરે આપણા સારહત્યની આ રીતરે એક ઉમદા સરેિા 
અદા કરી છરે તરે માટરે તરેમનરે ધન્્યિાદ જ આપિાના રહરે.

ઠાકરસાહરેબ ‘અભરેદમાગ્કપ્િાસી’ સાષિર મવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદીના 
અઠગં અભ્યાસી. મવણલાલના જીિનરંગનું તથા તરેમની સારહત્યસાધનાનું દશ્કન 
કરાિતાં અવનિા્ય્કત્યા તરેમનરે મવણલાલની િાદવિિાદની દુવન્યામાં પ્િરેશિાનું થ્યું. 
િાદવિિાદના ષિરેત્રે િજધારી જ રે સારસિતપુંગિો લરેખા્ય તરેમાં મવણલાલનું નામ 
મોખરાનું. પ્સતુત ગ્ંથમાં જ રેમ મવણલાલની તરેમ તરેમના અનુષંગરે નરવસંહરાિ, 
આનંદશંકર, રમણભાઈ જ રેિાની તતિાવભવનિરેશ પ્ગટ કરતી ચચા્કઓ પણ ધીરુ-
ભાઈએ ્યથાતથ રૂપરે આપિાની ચીિટ અનરે જહરેમત અહીં દાખિી છરે.

‘ગુજરાતી સારહત્યની વિકાસરરેખા’ આલરેખનારા ઇવતહાસલષિી વિિરેચનાના 
તરેઓ પ્વશષ્ટ વિદ્ાન. તરેથી તરેમની નજર સારહત્યષિરેત્રે ઉદભિતી, વિકાસતી નરે 
આકાર લરેતી સંઘટનાઓ ઉપર ઠરરેલી હો્ય એ સિાભાવિક છરે. ગુજરાતી સારહત્ય-
માં જ રે કરેટલાક મહતિના િાદવિિાદો ચાલ્યા તરેમનું સિા્કશ્રેષી અવભગમથી વનરૂપણ 
કરી છરેિટરે સિકી્ય મત કરે અવભપ્ા્ય રજૂ કરી સારહવત્યક વિકાસની પ્રક્્યા ફલદા્યી 
થતી ચાલી તરેનું મમ્કદશ્કન પણ એ કરાિતા રહ્ા છરે.

પ્સતુત ગ્ંથમાં ધમ્ક, સમાજ તથા સારહત્યના વિવિધ વિષ્યોની ચચા્કવિચારણા 
છરે. શાસ્તો ઈશ્વરકૃત છરે ્યા નરહ તરે પ્શ્ની જદુનાથ મહારાજ તથા નમ્કદ િચચરે 
ચાલરેલી ચચા્કનો વનદવેશ છરે. ‘મોષિવિચાર’ વિશરે આનંદશંકર ધ્ુિ તથા રમણભાઈ 
નીલકંઠ િચચરે તો દ્તૈાદ્તૈ વિશરે મવણલાલ ન. વદ્િરેદી તથા રમણભાઈ નીલકંઠ વિશરે 
ચાલરેલી ચચા્ક, એ ચચા્કના વનષકષ્ક સાથરે રજૂ થઈ છરે; દા.ત., ‘દ્તૈ-અદ્તૈ-વિિાદ’માં 
તરેઓ લરેખના અંતભાગમાં લખરે છરે :

‘‘ધમ્કવચન્તનમાં આનંદશંકરની વિદ્તિા શુધિ અનરે સિયોચચ જ્ાનવબંદુ રૂપરે 
પરરણત થા્ય છરે. મવણલાલરે નમ્કદરે આરંભરેલા ધમ્ક-શોધનના કા્ય્કનરે મજબૂત પા્યા 
પર મૂકીનરે સુવ્યિવસથત ક્યુું તો આનંદશંકરરે  મવણલાલની ધમ્ક-તતિ-વિચારણાનરે 
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સિ્કત: પરરશુધિ કરીનરે સંપૂણ્ક બનાિી. ઉતિર નમ્કદરે શરૂ કરરેલું કા્ય્ક આમ મવણલાલ 
અનરે આનંદશંકર પ્યુંત પહોંચતાં શુધિ તતિવિચાર રૂપરે મહોરરે  છરે. ત્યાં એ પરંપરા 
પણ પૂરી થા્ય છરે.

મવણલાલના લરેખોએ લોકોના હૃદ્યમાં સત્યવજજ્ાસા અનરે સિધમ્કવનષ્ા 
જાગ્ત કરિામાં પ્શસ્ય ફાળો આપ્યો હતો એ આનંદશંકરના કરતાં મવણલાલની 
વિશરેષતા છરે. આનંદશંકરનાં લખાણોનો ભોકતાિગ્ક અમુક અવધકારી અભ્યાસીઓ 
પૂરતો મ્યા્કરદત હતો. મવણલાલના લરેખોની અસર ગુજરાતની પ્જા ઉપર સાંસકા-
રરક જાગૃવતના આંદોલન રૂપરે થઈ હતી. મવણલાલનું ધમ્કવચંતન રક્્યાનું ઉદબોધક 
છરે. નમ્કદ જ રે ‘સતશુધિ ધમ્ક’નરે સિબુદધ્યનુસાર સમજીનરે કરેળિા્યરેલા િગ્કનરે સમજાિ-
િા ફાંફાં મારતો હતો તરેનરે આ પંરિત સુધારકરે તીક્ણ તક્કશવકત િિરે એિો વિશદ 
ક્યયો કરે વશવષિત િગ્કનરે સિધમ્કમાં રસ જાગ્યો. અદ્તૈદશ્કનના તરેમના જમાનાના શ્રેષ્ 
ભાષ્યકાર તરીકરે મવણલાલનો સિીકાર થ્યો હતો.’’ (પૃ. 65)

આ ગ્ંથમાં મહારાજ લાઇબલ કરેસની ચચા્ક પણ આપી છરે. ‘ગુજરાતી 
સોવશ્યલ ્યુવન્યન’ની િાત કરતાં ખાસ તો વિધિા-પુનલ્કગ્ન અંગરે મવણલાલ ન. 
વદ્િરેદીની ચચા્ક એક કલાકના બદલરે એક માસ ચાલી તરેનો વનદવેશ છરે. (પૃ. 31) િળી 
સંમવતિ્યના કા્યદા અંગરે મવણલાલ ન. વદ્િરેદી તથા બહરેરામજી મલબારી િચચરે 
ચાલરેલા વિિાદનું વચત્ ‘સંમવતિ્યનો કા્યદો’ – એ લરેખમાં અપા્યું છરે. આ િાદ્યુધિ રે 
મવણલાલ અનરે અન્્ય સુધારકો િચચરે કા્યમનું અંતર પાિી દીધું – એિું ધીરુભાઈનું 
વનદાન છરે. (પૃ. 36)

આ ગ્ંથના કરેન્દ્રમાં તો છરે સારહત્યષિરેત્ના વિવિધ મુદ્ાઓ. એમાં ‘ગુજરાતી 
શબદોની લરેખનપધિવત’ અંગરે ગોિધ્કનરામ તથા નરવસંહરાિ િચચરે વિિાદની જ રે 
ચકમક ઝરી તરેનો મુદ્ાિાર વનચોિ આપીનરે આ બરે વિદ્ાન સારહત્યકારો િચચરે 
મતભરેદ છતાં મનભરેદનો કરેિો અભાિ હતો તરેનું સુરરેખ વચત્ણ છરેલ્લરે આપ્યું છરે. (પૃ. 
90) પ્સતુત ગ્ંથના આરંભરે જ ‘કવિતા એટલરે શું ?’ એ અંગરેનો અિા્કચીન કવિતાની 
આદ્ કવિબરેલિીનો વિિાદ રજૂ થ્યો છરે. એ વિિાદ રજૂ કરતાં પોતાનું જ રે વનરીષિણ 
આપરે છરે તરે અહીં ઉલ્લરેખની્ય છરે. તરેઓ લખરે છરે :

‘‘પરંતુ જ રે ગુણોએ દલપતશૈલીનરે લોકવપ્્યતા અપાિી તરે જ ગુણો 
કાવ્યસારહત્યના ઇવતહાસમાં દલપતની ઉપરેષિાનું વનવમતિ બન્્યા ! બીજી તરફ 
બરછટ અણઘિ અનરે કિવચત્ અપરસ રચનાઓમાં ઊતરી પિનાર નમ્કદ અિા્ક-
ચીન ્યુગના કાવ્યાદશ્કનો આચા્ય્ક બન્્યો નરે ‘અિા્કચીન સારહત્ય-મન્િન્તરના મનુ’નું 
વબરુદ પામ્યો તરે પણ સમ્યની બવલહારી છરે !’’ (પૃ. 12)

ધીરુભાઈ છરેલ્લરે ‘આધુવનક કાવ્યભાિનાનું ધોરણ વસથર કરિામાં’ આ સારહ-
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ત્યસપધા્ક – કાવ્યની વિભાિના અંગરેનો દલપત-નમ્કદ િચચરેનો આ વિિાદ ઠીક ઠીક 
સહા્યભૂત નીિડ્ાનું મંતવ્ય આપીનરે રહરે છરે.

‘અનુપ્ાસ કરે ઉલ્લાસ ?’માં્યરે દલપત-નમ્કદની કવિતિ અંગરેની સમજના 
સંદભ્કમાં કવિ તરીકરે પ્રેમાનંદ શ્રેષ્ કરે શામળ ? – એિો જ રે વિિાદ છરેિા્યરેલો તરે 
કરેન્દ્રમાં રહ્ો છરે. દલપતરામ શામળપષિરે તો નમ્કદ-નિલરામ પ્રેમાનંદપષિરે હતા. હિરેના 
સમ્યમાં આિા વિિાદ અસથાનરે હોિાનું્યરે તરેમણરે સપષ્ટત્યા જણાવ્યું છરે. (પૃ. 17)

ગોિધ્કનરામરે ‘કવિતા, કાવ્ય અનરે કવિ’ એ વિષ્યરે ‘વમતાષિર’માં ‘અિલોકન’નરે 
કાવ્યના આતમા તરીકરે સથાપિા જ રે પ્્યતન ક્યયો તરેનો નરવસંહરાિરે ઉગ્ વિરોધ 
કરરેલો. ધીરુભાઈનરે ્યોગ્ય રીતરે જ નરવસંહરાિની વિરોધમૂલક ટીકામાં તથ્ય 
જણા્યરેલું. (પૃ. 85)

વિજ્યરા્ય િૈદ્ તથા નરવસંહરાિની ‘સારહત્ય’ અનરે ‘િાઙમ્ય’ – આ સારહ-
વત્યક સંજ્ાઓની ચચા્ક લવલત તથા લવલતરેતર સારહત્યના સંદભ્કમાં મહતિની છરે. 
આ ચચા્કનરે ધીરુભાઈએ કરેટલાક પ્ાચીન-અિા્કચીન કાવ્યશાસ્તીઓનાં મંતવ્યો ટાંકીનરે 
પુષ્ટ અનરે પ્ભાિક બનાિી છરે. આ ચચા્કનું સમાપન કરતાં તરેઓ નરવસંહરાિના 
અનિધાનનો પણ સંકરેત કરી લરે છરે. આ ચચા્કએ ‘સારહત્ય’ની વિભાિનાનરે સપષ્ટ 
કરી હોિાનો તરેમનો અવભપ્ા્ય છરે. (પૃ. 133)

ભારતી્ય કાવ્યશાસ્તમાં રસવસધિાન્ત – એ એક મહતિનું પ્દાન હોિાનું 
દશા્કિી ધીરુભાઈએ િસતુધિવન, અલંકારધિવન તરેમ જ રસધિવન – રસારદધિવનના 
પ્કાર દશા્કિી રસાભાસનરે રસારદિવનના પ્કાર તરીકરે અહીં ઉલ્લરેખ્યો છરે. (પૃ. 181) 
એ પછી તરેમણરે િૉલરરા્ય માંકિ તરેમ જ નગીનદાસ પારરેખની એ વિષ્યની ચચા્કનો 
ખ્યાલ આપ્યો છરે. આ રજૂઆતમાં ધીરુભાઈ વિષણુપ્સાદ વત્િરેદી તથા જ્યોતીન્દ્ર 
દિરેનાં મંતવ્યો પણ રજૂ કરરે  છરે. એ પછી છરેલ્લરે સિ્ક પષિોની સમ્યક રીવતની છણાિટ 
બાદ ધીરુભાઈ આ વિિાદના સમાપનમાં તારણસિરૂપરે લખરે છરે :

‘‘શ્ી નગીનદાસ પારરેખરે રસાભાસ અંગરે કરરેલી આ ચચા્ક, નીવત-અનીવતનરે 
ધોરણરે પરંપરાથી ચાલુ રહરેતી વિચારણાનું વનરસન કરીનરે, શુધિ કાવ્યતિની દૃવષ્ટએ 
રસાભાસની સથાપના કરી બતાિરે છરે. આધુવનક સારહત્યવિચારમાં જ રેમ કળાના 
ષિરેત્નરે નીવતના ષિરેત્થી અલગ પાિિાની રહમા્યત છરે તરેમ અવભનિના રસવિચારનું 
વિશ્રલરેષણ કરતાં શ્ી નગીનદાસરે કાવ્યના ષિરેત્નરે નીવતના ષિરેત્થી અલગ પાિીનરે 
વિચારણા કરી છરે. એ દૃવષ્ટએ શ્ી િોલરરા્ય માંકિ અનરે શ્ી વિષણુપ્સાદ વત્િરેદી 
જ રેિા વિદ્ાનોનાં મંતવ્યોનો તરેમણરે વિરોધ ક્યયો છરે, જ રે તક્કસંગત અનરે પ્ાચીન કાવ્ય-
વિચારણાનરે ન્્યા્ય કરનારો છરે; એટલું જ નરહ, કાવ્યતિની આપણી મીમાંસાનરે 
આધુવનકતાનો પાસ આપરે છરે.’’ (પૃ. 186)
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ન્હાનાલાલરે પોતાનાં કાવ્ય-નાટક માટરે િોલનશૈલી વનપજાિી. એ અંગરેના 
વિિાદમાં ધીરુભાઈ ્યોગ્ય રીતરે ન્હાનાલાલના ‘છદં અનરે કવિતા’ વિશરેના િકતવ્યના 
મુદ્ા પ્સતુત કરીનરે નરવસંહરાિની તરે અંગરેની ટીકા વિગતરે રજૂ કરરે  છરે. િળી આ 
ચચા્કના સંદભ્કમાં કવિ ખબરદારના વિચારો ટાંકિાનું પણ તરેઓ ચૂકતા નથી. આ 
વિિાદના ઉતિરાધ્કમાં ધીરુભાઈ ન્હાનાલાલની કરેટલીક કૃવતઓમાં િોલનશૈલી સજ ્ક-
નાતમક દૃવષ્ટએ કરેિી સફળ નીિિી છરે તરેનો સંકરેત આપી તરેની મ્યા્કદાઓ પણ બતાિરે 
છરે. તરેઓ ્યોગ્ય રીતરે જ િોલનશૈલીની અવન્યવમત રચનાનો જન્મ ન્હાનાલાલની 
કૌતુકવપ્્ય પ્કૃવતનરે આભારી હોિાનું જણાિરે છરે. (પૃ. 104)

‘સળંગ અગરે્ય પ્િાહી પદ્રચના’નો મુદ્ો પણ આપણરે ત્યાં કવિતાષિરેત્રે 
સાષિર્યુગમાં સારી પરેઠરે ચચા્ક્યો હતો. વિચારપ્ધાન કવિતાની વજકર કરનારા બળ-
િંતરા્ય ઠાકોરરે  બલલૅન્ક િસ્કની ગરજ સારરે  એિા પદ્-માધ્યમની ખોજ જ રે રીતરે 
ચલાિી તરેના રસપ્દ સગિ અહીં સાંપિરે છરે. અહીં ખબરદાર, નરવસંહરાિ આરદનાં 
વિધાનો ટાંકીનરે ધીરુભાઈ બળિંતરા્ય ઠાકોરની સળંગ અગરે્ય પ્િાહી પદ્રચનાના 
પ્્યોગો કઈ રીતરે નિીન કાવ્યશૈલીના વિકાસ-િળાંકમાં ઉપકારક થ્યા તરેનો્યરે સંકરેત 
કરરે  છરે. (પૃ. 155-156)

‘િૃવતિમ્ય ભાિાભાસ’નો મુદ્ો્યરે સાષિર્યુગમાં સારી પરેઠરે ચચા્કની એરણ ઉપર 
હતો. એ ચચા્કમાં રમણભાઈ નીલકંઠ, નરવસંહરાિ, આનંદશંકર ધ્ુિ જ રેિા સાષિરો-
ની વિચારધારા કરેિી હતી તરેનું દશ્કન કરાિી, ધીરુભાઈ આ ચચા્ક-વિષ્યક લરેખનું 
સમાપન કરતાં છરેલ્લરે લખરે છરે :

‘‘રમણભાઈ અનરે નરવસંહરાિરે રવસકનનરે અનુસરીનરે ‘પૃથુરાજરાસા’માં 
િૃવતિમ્ય ભાિાભાસ દશા્કિતી કલપનાનરે સદોષ દશા્કિી છરે તરેનરે આનંદશંકરરે  વ્યાપક 
ભૂવમકા પર સથાપીનરે કવિતાની અંદર ભાિનાતમક સત્યની પ્તીવત કરાિતી વિવશ-
ષ્ટતા તરીકરે વસધિ કરી આપરેલી છરે.’’ (પૃ. 111)

આ ગ્ંથમાં ‘વિિરેચન કલા છરે કરે શાસ્ત ?’ – એ અંગરેની ચચા્ક વિશ્વનાથ મ. 
ભટ્ રે ‘વિિરેચનનો આદશ્ક’ – એ વિષ્ય પર બોલતાં કરી છરે. તરેમાં તરેમણરે વિિરેચકનરે્ય 
સજ ્કક કહરેલો. આ મતનો વિરોધ કરતાં રામનારા્યણ વિ. પાઠક, ઉમાશંકર જોશી 
અનરે તરેમનરે અનુસરી ચન્દ્રકાન્ત ટોપીિાળાએ જ રે મંતવ્ય કવિતાની (સજ ્કનની) સિા-
્યતિતા તથા વિિરેચનની પરા્યતિતા દશા્કિતા વિધાનનરે અનુલષિીનરે રજૂ કરરેલું તરે 
નોંધી ધીરુભાઈ છરેલ્લરે માવમ્કક રીતરે પ્શ્ કરરે  છરે : ‘એનરે જ છરેલ્લો શબદ કહીશું નરે ?’ 
(પૃ. 150)

ધીરુભાઈએ આપણરે ત્યાં જ રેમણરે વિચારમંથનો કરે વિચારસંઘષયો જન્માવ્યાં 
હો્ય, િૈચારરક આંદોલનો નરે િાદવિિાદો પરેદા ક્યાું હો્ય એિી સારહવત્યક ઘટનાઓ 
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કરે પરરવસથવતઓનરે પણ અહીં સથાન આપ્યું છરે. એમાં્યરે ખાસ કરીનરે સાષિર્યુગીન 
સારહવત્યક ઘટનાઓ કરે પરરવસથવતઓનું પ્માણ સવિશરેષ િરતાશરે. ધીરુભાઈ નોંધરે 
છરે તરેમ, અિા્કચીન સારહત્યમાં બીજા તબક્કાના – ખાસ કરીનરે સાષિર્યુગના વિિાદો 
મુકાબલરે લાંબા, તક્કશુધિ અનરે વિગતસમૃધિ જોિા મળતા હોિાનું જણા્ય છરે. (પૃ. 25) 
એક બાજુ સુધારક પષિ અનરે સામી બાજુ સંરષિક પષિ. સંરષિક પષિના એક અગ્-
ગણ્ય સાષિર મવણલાલ. તરેમનાં વિિાદમૂલક, પરંતુ ભારતી્ય સંસકાર અનરે સંસકૃવત-
નાં પા્યાનાં મૂલ્યોનરે અનુલષિીનરે જ રે લખાણો મળાં તરે જોઈનરે તો આનંદશંકરરે  માવમ્કક 
રીતરે પ્શ્ કરરેલો : ‘‘આિાં ઉતસાહી અનરે પ્ૌઢ સુધારણાનાં લખાણો એક પણ ‘સુ-
ધારાિાળા’ની કલમથી નીકળરેલાં બતાિશો ?’’ (પૃ. 29)

મવણલાલ ન. વદ્િરેદીએ ‘સુદશ્કન’માં જૂન, 1884માં ‘ગૂજરાતના લરેખકો’ વિશરે 
લરેખમાળા શરૂ કરરેલી. એમાં તરેમણરે લરેખકોના ઉધિત, વ્યિહાર, પ્ાચીન, વિિરેચક 
તથા ્યથાથ્ક – એમ પાંચ પષિ દશા્કિરેલા, જ રે તરે જમાનામાં ચચા્કપત્ોનો વિષ્ય 
બનરેલા. આ ચચા્કએ લરેખકો તરેમ જ સારહત્યરવસકોની સારહત્યસમજ િધારિામાં 
સારો ફાળો આપ્યો હોિાનું ધીરુભાઈએ નોંધ્યું છરે. (પૃ. 76) ‘િિોદરાની ખટપટ’માં 
એક બાજુ મવણલાલ ન. વદ્િરેદી તો સામી બાજુ હરગોિનદાસ કાંટાિાળા હતા. એ 
ખટપટમાં મવણલાલની સાથરે બાળાશંકર પણ જોિા્યરેલા. એ ખટપટરે મહતિનો સા-
રહવત્યક વિિાદ પણ છરેિરેલો. તરેથી ધીરુભાઈ એ ખટપટની િાત અહીં રજૂ કરરે  છરે.

‘નિીન કવિતા (1947થી 1957)’ વિશરે પ્ો. વિષણુપ્સાદ વત્િરેદીએ જ રે કરેટલાંક 
વનરીષિણો કરરેલાં તરેમની મ્યા્કદાઓ દશા્કિતાં ઉમાશંકરરે  વિિરેકપુર:સર ‘સમકાલીન 
કવિતાનું વિિરેચન’ લરેખ લખરેલો. તરે લરેખમાં કવિતાનાં લ્ય, શ્ધિા તથા આકાર બાબતરે 
વિષણુપ્સાદના વચતિમાં જ રે ગૂંચિાિા હતા તરેમની તરેમણરે વિશ્રેષણાતમક રીવતથી 
સાફસૂફી કરી આપી. ધીરુભાઈ લખરે છરે :

‘‘સજ ્કનનો પ્િાહ રદશા બદલરે, આછરરે  કરે ઊછળતો હો્ય ત્યારરે  તરેની 
ગવતવિવધનું ્યથાથ્કદશ્કન વસથરબુવધિનો વિિરેચક પણ તતકાળ કરી શકતો નથી. તરેની 
સામરે વિચષિણ બુવધિ અનરે ઉદાતિ પ્વતભા ધરાિતા કવિ આપસૂઝથી સમગ્ પરર-
વસથવતનું વિશ્રેષણ કરીનરે નિીન કવિતાનું સપષ્ટ દશ્કન કરાિી શકરે છરે તરેનું જિલંત 
દૃષ્ટાન્ત ઉમાશંકર છરે.’’ (પૃ. 179)

એ પછી છરેલ્લરે તરેઓ આ તટસથ, સત્યવનષ્ અનરે વિદ્તિાપૂણ્ક વિિાદ ગુજરાતી 
કવિતાનરે સમજિામાં પથદશ્કક હોિાનું જણાિીનરે વિરમરે છરે.

ધીરુભાઈ કરેટલાંક કૃવતઓ કરે કતા્ક-વિષ્યક થ્યરેલા વિિાદો આપરે છરે. નમ્કદના 
‘નમ્કગદ્’ની જૂની તરેમ જ શાલરે્ય આિૃવતિનો પ્શ્ પણ સંપાદનરક્્યાની દૃવષ્ટએ 
અગત્યનો છરે. મહીપતરામરે સંપાદક તરીકરે કરેટલાક અષિમ્ય સુધારા શાલરે્ય ‘નમ્કગ-
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દ્’માં કરરેલા. આ સુધારાઓ નમ્કદરે જ રે રીતરે બરદાસત ક્યા્ક તરેમાં ધીરુભાઈ તરેની 
નબળાઈ જુએ છરે. (પૃ. 24) મવણલાલ ન. વદ્િરેદીકૃત ‘વસધિાંતસાર’નું કવિ કાન્તરે જ રે 
રીતરે અિલોકન ક્યુું તરેનો વિિાદની દૃવષ્ટએ રસપ્દ ઇવતહાસ છરે. ધીરુભાઈ એનો 
વિગતરે ખ્યાલ આપી, છરેલ્લરે સારહત્યના સુજ્ ઇવતહાસકારનરે છાજ રે એ રીતરે પોતાના 
આ વિિાદ-લરેખનું સમાપન કરતાં લખરે છરે :

‘‘ગુજરાતી પત્સારહત્ય અનરે વચન્તનાતમક ગદ્સારહત્યમાં ‘વસધિાન્તસાર’ના 
અિલોકન વિશરેનું આ પ્કરણ અપૂિ્ક અનરે અનન્્ય છરે. હળિા રસળતા રોમલૅવન્ટક 
વમજાજમાં ધમ્ક જ રેિા ગંભીર વિષ્યની ચચા્ક અનરે વિિાદ કરતા આ પત્ો કાન્તના 
ૠજુ માનસ ઉપરાંત તરેમની બહુશ્ુતતા અનરે રવસકતાનરે પ્વતવબંવબત કરરે  છરે. તરે 
વનવમતિરે તરેમનું ગદ્ પણ અનોખો ઉન્મરેષ ધારણ કરરે  છરે.’’ (પૃ. 53)

‘પ્રેમાનંદની સંરદગધ કૃવતઓ’ વિશરેનો વિિાદ તો ગુજરાતી સારહત્યના 
જગતમાં સારી પરેઠરે જાણીતો છરે. 1887માં ‘પ્ાચીન કાવ્ય’ (ત્ૈમાવસક) તથા ‘પ્ાચીન 
કાવ્યમાળા’નો પ્ારંભ થ્યા પછીથી 1892માં એ વિિાદરે ઉપાિો લીધો તરે 1895 સુધી 
ચાલ્યો. આ વિિાદમાં ઇચછારામ, નરવસંહરાિ, મવણલાલ ન. વદ્િરેદી, કાન્ત િગરેરરે  
તો સામા પષિરે કરે. હ. ધ્ુિ, હરગોિનદાસ કાંટાિાળા, છોટાલાલ નરભરેરામ, મટભુાઈ 
કાંટાિાળા, નાથાશંકર શાસ્તી આરદ વિદ્ાનો સંકળા્યરેલા હતા. નરવસંહરાિની શા-
સ્તી્ય નરે સંગીન દલીલો સામરે મટભુાઈની દલીલો ટકી શકી નહીં અનરે પરરણામરે 
પ્રેમાનંદનાં નાટકો સમરેત કરેટલીક કૃવતઓ પ્રેમાંદની નહીં હોિાનું સાવબત થઈનરે રહ્ું. 
સારહવત્યક વિિાદો સારહત્યના ઐવતહાવસક પ્િાહદશ્કનમાં કરેિો રચનાતમક ફાળો 
આપી શકરે તરે આ દૃષ્ટાન્તથી સમજા્ય છરે.

મવણલાલ ન. વદ્િરેદીએ ‘કુસુમમાળા’ વિશરે જ રે લખ્યું હતું તરે તરેના કવિ નર-
વસંહરાિનરે્ય આિકારદા્યક લાગ્યું હતું તરેમ છતાં તરેમના ‘રસરૂપગંધિવજ ્કત કુસુમો’ 
– એ શબદો વિશરે ગરેરસમજ થ્યાનું આપણરે જાણીએ છીએ. એ પછી મવણલાલરે 
નરવસંહરાિની ‘હૃદ્યિીણા’ વિશરે લખ્યું ત્યારરે  કવિ ન્હાનાલાલરે ચચા્કપત્માં અઘરટત 
પ્હારો મવણલાલ ઉપર કરરેલા. ધીરુભાઈ આ વિિાદનો વચતાર આપી ‘કુસુમમાળા’નું 
અિા્કચીન ગુજરાતી ઊવમ્ક-કવિતામાં કરેિું પ્દાન હતું તરેની સમીચીન નોંધ કરરે  છરે.

ગોિધ્કનરામકૃત ‘સરસિતીચંદ્ર’ નિલકથાના અંતનરે અનુલષિતો વિિાદ રસ-
પ્દ છરે. ધીરુભાઈએ ‘સરસિતીચંદ્ર’નો કથાસાર આપી પછી દ્યારામ ગીિમુલ તથા 
ગોિધ્કનરામની િચચરે થ્યરેલા વિિાદની વ્યિવસથત રજૂઆત કરી છરે. આ અંતની 
ચચા્કમાં ધીરુભાઈ કનૈ્યાલાલ મુનશી, આનંદશંકર, રામનારા્યણ વિ. પાઠક િગરેરરેનાં 
મંતવ્યો ટાંકી પ્સતુત નિલકથાના અંતનરે અનરેક દૃવષ્ટએ જોિા-મૂલિિાનો રહરે છરે તરે 
સૂચિરે છરે. ધીરુભાઈ આનંદશંકર ધ્ુિનરે અનુસરી રસદૃવષ્ટએ ‘સરસિતીચંદ્ર’ના ઉપ-
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સંહારનરે ્યથાથ્ક ઠરેરિરે છરે. (પૃ. 124)

‘્યુવધવષ્રનું અસત્યકથન’માં ધીરુભાઈએ નરવસંહરાિ તથા આનંદશંકર 
િચચરે આ પ્સંગનરે અનુલષિીનરે ચાલરેલા વિિાદનું દશ્કન કરાવ્યું છરે. તરેઓ ્યોગ્ય રીતરે 
જ આ બંનરે વિદ્ાનો િચચરે ચાલરેલા વિિાદનરે ‘તતિચચા્કના ષિરેત્નો રમણી્ય ખંિ’ કહરે 
છરે. (પૃ. 129) એમાં્યરે નરવસંહરાિની તુલનામાં આનંદશંકરનું દૃવષ્ટવબન્દુ સમુદાર નરે 
સમન્િ્યશીલ હોિાનું તરેઓ જણાિરે છરે. વિષ્યના તતિનરે પકિીનરે તરેના હાદ્ક સુધી 
પહોંચીનરે તતિનરે વિશાળ તક્કશુધિ વિચાર સિરૂપરે રજૂ કરિાનું આનંદશંકરનું કૌશલ 
સમગ્ વિિાદમાં ધ્યાનાકષ્કક હોિાનું તરેમનું મંતવ્ય છરે. (પૃ. 129)

મવણલાલ ન. વદ્િરેદીના આતમિૃતિાન્તના સંદભ્કમાં અંબુભાઈ પુરાણી તથા 
આનંદશંકર િચચરે જ રે વિિાદ ચાલરેલો તરે મવણલાલ ન. વદ્િરેદીના સતિ નરે સત્યનરે 
બરોબર પ્ીછનારા ધીરુભાઈ આ ગ્ંથમાં ન વનરૂપરે તો જ નિાઈ ! મવણલાલના 
અંગત જીિનની ગંભીર મ્યા્કદાઓ છતાં એમનું અંતસતતિ એટલું સમૃધિ અનરે સમુ-
ન્નત હતું કરે સરિાળરે મવણલાલ જાણરે કોઈ કરુણાન્ત નાટકના ના્યક (‘ટ્રલૅવજક હીરો’) 
હો્ય એિું આપણનરે લાગરે. ધીરુભાઈએ જ મવણલાલ ન. વદ્િરેદીના આતમિૃતિાન્તનરે 
સંપારદત કરી આપ્યો તરેની પશ્ાદભૂ સમાજિામાં પ્સતુત વિિાદ ઉપ્યોગી બની 
રહરે છરે.

‘સારહત્યમાં અપહરણ’નો વિિાદ અહીં તો મુખ્યતિરે કનૈ્યાલાલ મુનશીની 
‘પાટણની પ્ભુતા’ જ રેિી નિલકથાના સંદભ્કમાં રજૂ થ્યો છરે. આ ચચા્કમાં વિશ્વનાથ 
ઉપરાંત રામચંદ્ર શુકાલ, વિજ્યરા્ય િૈદ્, આનંદશંકર િગરેરરેનો્યરે ્યથાિશ્યક 
ઉલ્લરેખ થ્યો છરે. ‘ખબરદાર’ પણ આિા રકસસામાં ્યાદ ન આિત તો જ નિાઈ 
લાગત.

‘કલાન્ત કવિ’ના સંદભ્કમાં કતૃ્કતિ, અથ્કઘટન તથા કવિતિના મુદ્ાઓ લઈનરે 
વિદ્ાનોમાં સારી એિી ચચા્કવિચારણા ચાલી છરે. ધીરુભાઈએ તરે ચચા્કનો વનષકષ્ક 
આપતાં વિગતરે ‘કલાન્ત કવિ’ના સંપાદન-વિિરેચનની ઐવતહાવસક ભૂવમકા અહીં 
આપી છરે. ધીરુભાઈએ સંજાનાના અિલોકનમાં દોષૈકદૃવષ્ટ િરતાતી હોિાની 
રજૂઆત કરી છરે. તરેમણરે િૉ. કાવન્તલાલ, ભૃગુરા્ય અંજારર્યા િગરેરરેનાં્યરે મંતવ્યો 
જરૂર લાગી ત્યાં નોંધ્યાં છરે. આ ‘કલાન્ત કવિ’ વિશરેના વિિાદની ફલપ્ાવપ્ત તરેઓ 
લરેખના અંતરે આ રીતરે દશા્કિરે છરે :

‘‘આ વિિાદની વિવશષ્ટતા એ છરે કરે તરેનરે એક છરેિરે મૂળ પષિકાર છરે નરે બીજ રે 
છરેિરે તરેના મુખ્ય વિરોધી સંજાના છરે. વિિાદમાં ઉમાશંકરનું િલણ જ રેટલું શાલીન 
અનરે સૌજન્્યનીતરતું છરે તરેટલું જ શ્ી સંજાનાનું પરુષ અનરે પ્હારક રહ્ું છરે; તરેમ 
છતાં બંનરેનું લક્્ય સત્યશોધન છરે. ‘કલાન્ત કવિ’ની બીજી આિૃવતિનરે તરેનો લાભ 
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મળતાં, કલાન્ત કવિ અનરે તરેમની કવિતાની સિચછ છવબ પ્ગટ થઈ શકી તરે આ 
વિિાદથી થ્યરેલી સારહવત્યક ઉપલવબધ ગણાિી જોઈએ.’’ (પૃ. 166)

‘કલાપીનરે સંબોધન ?’માં ધીરુભાઈ કાન્તકૃત ‘સુરતાની િાિીના મીઠા મોરલા’ 
– પંવકતથી શરૂ થતું કાવ્ય કલાપી વિશરે છરે કરે ન્હાનાલાલ વિશરે એ પ્શ્ આપણરે ત્યાં 
જ રે રીતરે ચચા્ક્યો તરેની િાત કરરે  છરે. એમ કરતાં બ. ક. ઠાકોરનો પત્ પણ ટાંકરે છરે. 
એમાં તો િળી આ કાવ્ય સિીિનબોગ્ક વિશરે્ય હોિાની સંભાિના રજૂ કરાઈ છરે ! 
જોકરે ધીરુભાઈ છરેિટરે તો આ કાવ્ય ન્હાનાલાલનરે અનુલષિીનરે હોિાના રામનારા્યણ 
પાઠકના મતનરે સમવથ્કત કરરે  છરે.

‘કલાપી અનરે સંવચત્ : કતૃ્કતિના પ્શ્ો’માં પ્ો. રમરેશ શુકલરે જ રે વિિાદ ઉઠાવ્યો 
તરેની ચચા્ક છરે. એ ચચા્કની જ્યંત કોઠારી તથા અન્્ય વિદ્ાનોના અવભપ્ા્યો ટાંકીનરે 
ચચા્ક કરતાં ધીરુભાઈ કલાપીની સજ ્કકતા સિીકારિાનો પોતાનો મત સપષ્ટત્યા 
પ્ગટ કરરે  છરે. આમ છતાં કલાપીની સજ ્કકતા વિશરે ઊહાપોહ કરનાર રમરેશભાઈ 
શુકાલની ભૂવમકાનરે્ય તરેઓ ઉિરેખતા નથી, બલકરે તરેનો્યરે સમાદર કરરે  છરે.

આમ ધીરુભાઈએ ભારરે  જહરેમત લઈ દલપત-નમ્કદથી રમરેશ શુકાલ અનરે 
જ્યંત કોઠારી સુધીના અનરેક વિદ્ાનોએ સારહત્યનાં વિવિધ પાસાં વિશરે જ રે સાધક-
-બાધક ચચા્કઓ િખતોિખત કરી છરે તરેનો પ્માણભૂત વચતાર ઐવતહાવસક 
પરરપ્રેક્્યમાં આપી તરેથી એકંદરરે  ગુજરાતી ભાષા તથા સારહત્યનરે તરેનો કરેિો લાભ 
થ્યો છરે તરેનું તટસથ ભૂવમકાએ રહીનરે સિસથ-દશ્કન રજૂ ક્યુું છરે. ગુજરાતી સારહ-
વત્યક વિિાદો વિશરે વ્રજલાલ દિરેએ ‘ગુજરાતી સારહત્યકોશ’ના ત્ીજા ભાગમાં એક 
નોંધ આપી છરે પરંતુ િૉ. ધીરુભાઈએ તો આિા વિિાદોનરે અનુલષિીનરે વ્યાખ્યાનમા-
ળા જ આપિાનું જ રે સિપન સરેિરેલું તરે જઈફ િ્યરે પણ જ રે રીતરે વસધિ ક્યુું છરે તરેનો 
આનંદ આપણનરે સૌનરે છરે. આપણા આ પ્વશષ્ટ સારહવત્યક રુવચ ધરાિનારા વિદ્ાન 
આ િાદવિિાદોના વનવમતિરે આપણા સારસિતધમમી અનરે સારસિતકમમી વિદ્ાનોના 
મનોરાજ્યનો – એમની વચંતન-મનનની ગવતવિવધનો્યરે જ રે નકશો આપરે છરે, એમના 
વ્યવકતતિની જ રે ઝાં્યઝલક દશા્કિરે છરે તરે િળી આ ગ્ંથની આનુષંવગક – િધારાની 
ઉપલવબધ છરે. પ્સતુત ગ્ંથ આપણા ગુજરાતી સારહત્યના તલાિગાહી અધ્ય્યન 
અનરે મૂલ્યાંકનમાં પ્ત્યષિ ્યા પરોષિ રીતરે ઉપકારક થશરે એિી શ્ધિા છરે. સિવણ્કમ 
ગુજરાતના શુભ અિસરરે  એક સંવનષ્ સારસિતરે સારહત્ય પ્ત્યરેના સનરેહથી જ રે આ 
મૂલ્યિાન ગ્ંથ-મુદ્રા સમપમી છરે તરેનું આપણરે સિાગત કરીએ છીએ.

27-4-2011  ચંરિકાનત શેઠ
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ધીરુભાઈ ઠાકર



A craftsman pulled a reed from the reedbed,
Cut holes in it, and called it a human being;
Since then, it’s been wailing a tender agony
Of parting never mentioning the skill
that gave it life as a flute.

– Jalaluddin Rumi
(From ’The Essential Rumi’)

બરુના એક ક્યારામાંથી સાંઠો એક બરુનો

ખેંચી લીધો કીવમ્યાગરરે ;

િરેધ પાડ્ાં તરે મહીં

નરે નામ આપ્યું માનિી.

બસ; ત્યારથી આ કાષ્કટકો

વિલાપ કરતો ગા્ય છરે મમ્કિરેધી વિરહગાન !

પ...રં...તુ...

જ રેનરે બળરે બંસરીમાં જીિન ધબક્યું

તરે કીવમ્યાની િાત તો કરતો નથી !

– જલાલુદ્ીન રુમી

(‘ધી ઇસરેવન્શ્યલ રુમી’માંથી સાભાર)



રિાકકથન

तीर्थे तीर्थे रिमभिलं ब्रह्मवृन्द्ं
वृन्दे वृन्दे ततवरिन्तािुवादः।
वादे वादे जायते ततवबोधो
बोधे बोधे ्ासते िन्दिू्ः ।।

(સમ્યોવચત પદ્માવલક્ 1941, વનણ્ક્યસાગર આિૃવતિ, પૃ. 60)

वादे वादे जायते ततवबोध : — એ ઉવકત અનુસાર તતિબોધનું એક સાધન 
િાદવિિાદ છરે. 

તતિબોધ એટલરે સાચી િાત (reality) જાણિી તરે. સત્યની શોધ િગર તરે 
શકા્ય નથી. એક રીતરે જોઈએ તો મનુષ્યજીિનના ચારરે્ય પુરુષાથ્ક—ધમ્ક, અથ્ક, કામ, 
મોષિ – સીધી કરે આિકતરી રીતરે, સભાન કરે અભાન વસથવતમાં ચાલતી સત્યશોધની 
પ્િૃવતિ છરે. ધમ્કનરે અનુષંગરે થ્યરેલો તતિબોધ વ્યિહારમાં અથ્ક અનરે કામનરે વસધિ 
કરિામા ં વિવન્યોગ પામરે છરે. મુમુષિુનરે ચોથા પુરુષાથ્કમાં આગલા ત્ણરે્યમાં શવકત 
અનરે ્યોગ્યતાના પ્માણમાં સંવચત થ્યરેલા તતિબોધની પરાક્ઠા અનુભિા્ય છરે.

આ િાત શબદમાં કંિારિી સહરેલી છરે; પરંતુ તરેનો સાષિાતકાર અઘરો છરે. क्ु-
रसय धारा रिशिता दुरतयया दुरभि पर्सतत्कवयो बदनन्त । એમ કઠોપવનષદનો ૠવષ 
સિાનુભિરે કહરે છરે. ततवमशस — એ મહામંત્ના અનુભિનો રણક્ સંભળાિતો 
ઉદગાર કાઢતાં કરેટલાં જન્મજન્માન્તર િહી જા્ય છરે !

સત્યના દુગ્કમ પંથરે ચાલિા માટરે મનુષ્યનરે બુવધિ મળરેલી છરે. એ બુવધિએ શ્રે્ય 
અનરે પ્રે્યનો, વનત્ય અનરે અવનત્યનો, સુંદર અનરે અસુંદરનો, સત્ય અનરે અસત્યનો, 
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સત્ અનરે અસતનો વિિરેક કરિાનો આિરે છરે. આ વિિરેક સદવિચાર અનરે સદભાિ-
નાનું સંતાન છરે. વિિરેક િૈરાગ્યનરે પ્રેરરે  છરે. શ્રે્ય અનરે પ્રે્યના સંઘષ્કનરે અંતરે વચતિ પ્રે્ય 
તજીનરે શ્રે્ય ભણી િળરે છરે, ત્યારરે  ઊભી થતી કટોકટીનરે ઓળંગી જનાર મુમુષિુ 
સત્યપ્ાથમી ગણા્ય છરે. 

સારહત્ય અનરે વશષિણના મૂળમાં માણસના હૃદ્યમાં રહરેલી આ સત્યપ્ાવથ્કતા 
છરે, જ રેના પા્યા પર પ્જાની સંસકૃવતની ઇમારત રચા્ય છરે. વશષિણ સત્યશોધનાં 
સાધનોનરે તીક્ણ બનાિરે છરે અનરે સારહત્ય તરેનરે રુવચર શુવચતા બષિરે છરે. 

વિદ્ાની વિિૃવધિ જ્ાન-વિજ્ાન અનરે તતિજ્ાનનો ખજાનો ખોલી આપરે છરે. સંસકૃ-
વતનું માપ તરેના પરથી નીકળરે છરે. તરેમાં રાજકી્ય સતિા અનરે ભૌવતક સમૃવધિ ભળરે છરે. 
તરે પરથી દુવન્યાના દરેશોના વિકવસત અનરે વિકાસશીલ એિા ભાગ પિી ગ્યા છરે. 

ગુજરાત વિકાસશીલ ભારત દરેશનું એક મહતિનું સંસકારવપ્્ય રાજ્ય છરે. 
છરેલ્લા દોઢ શતક દરવમ્યાન ગુજરાતી પ્જાએ અનરેક લીલીસૂકી જોઈ છરે. વશષિણના 
ફરેલાિા સાથરે ધમ્ક, સમાજ અનરે સારહત્યનરે ષિરેત્રે નિાં બળોનો સંચાર થ્યો. પાશ્ાત્ય 
પ્જાની સાથરે તરેનો સંપક્ક થતાં પવશ્મી પ્જાનાં સારહત્ય, વશષિણ અનરે સમાજવ્યિ-
સથાનો પ્ભાિ ગુજરાતી પ્જા અનરે તરેની જીિનવ્યિસથા પર પડ્ો. સારહત્યષિરેત્રે 
દલપતરામ, નમ્કદાશંકર, નિલરામ, નંદશંકર, ગોિધ્કનરામ, મવણલાલ, બાળાશંકર, 
નરવસંહરાિ, આનંદશંકર ધ્ુિ, ઇચછારામ સૂ. દરેસાઈ, કરેશિ હ. ધ્ુિ, રમણભાઈ 
નીલકંઠ, બળિંતરા્ય, ન્હાનાલાલ, કનૈ્યાલાલ મુનશી, કાન્ત, કલાપી, રામનારા્યણ 
વિ. પાઠક, સુન્દરમ્, ઉમાશંકર જોશી, સનરેહરવશમ, વિષણુપ્સાદ વત્િરેદી, વિજ્યરા્ય 
િૈદ્, વિશ્વનાથ ભટ્, સુરરેશ હ. જોષી અનરે બીજા સંખ્યાબંધ લરેખકોએ સનરે 1850 
– 2000 દરવમ્યાન નિાં પરરબળોના ઉપલક્્યમાં જીિન અનરે સારહત્યનો નિરેસર 
વિચાર કરિાનો ઉપક્મ રચ્યો હતો. ગાંધીજીનો પ્ભાિ િીસમી સદીની અધિચ 
સુધી રહ્ો હતો. તરે પછી ્યુરોપમાં બીજા વિશ્વ્યુધિ તરેમ જ અન્્ય ઘટનાઓના સંદ-
ભ્કમાં આિરેલ અવસતતિિાદ જ રેિાં આંદોલનોની અસર પણ સારહત્ય પર પિી હતી. 
પછી િૈવશ્વકીકરણનરે અનુલષિીનરે માનિતાિાદ અનરે વિશ્વમાનિની નિી વિભાિના 
અવસતતિમાં આિી. તરેનો પ્ભાિ પણ ગુજરાતી પ્જા પર – ખાસ કરીનરે સારસિત 
સમુદા્ય પર પડ્ો. પ્જાજીિનમાં સિાુંગીણ પરરિત્કન આિતાં ધમ્ક, સમાજ અનરે 
જીિનરીવતમાં મૂળભૂત ફરેરફાર જોિા મળરે છરે. વિશ્વસંસકૃવત આકાર લરેતી હો્ય એિો 
ભાસ થિા લાગ્યો. તરેની છા્યામાં વ્યવકતનો વિકાસ વિશ્વમાનિી રૂપરે થતો દરેખા્ય છરે.

આ પરરવસથવતમાં ગુજરાત ખાતરે સારહત્ય અનરે સંસકૃવતનરે ષિરેત્રે થ્યરેલી 
વિચારણા પ્જાના સાંસકારરક ઉતથાનનો નકશો દોરિામાં સહા્યભૂત થા્ય તરેમ છરે. 
પાશ્ાત્ય કરેળિણી અનરે સંસકૃવતના સંસગ્કથી સમાજનું સાંસકારરક નરેતૃતિ સંભાળતા 
સારસિત સમુદા્યરે સારહત્યનરે અનુષંગરે જીિનનો કરેિો વિચાર કરરેલો તરેનો ખ્યાલ 
તરેમણરે કરરેલી સારહવત્યક અનરે સાંસકારરક વિષ્યોની ચચા્કવિચારણા પરથી મળરે છરે. 
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પહરેલા વિિરેચક નિલરામરે તરેનું વનદાન કાઢતાં કહ્ું હતું તરેમ, નિી કરેળિણીએ 
‘બુવધિનું ચાંચલ્ય અનરે પૃચછકતા’નરે ઉતિરેજિાનું કામ વિશરેષત: ક્યુું હતું. એટલરે આ 
વિચારણાનો મહતિનો ભાગ વિિાદોનો છરે. અહીં તરે દૃવષ્ટએ મુખ્ય સારહવત્યક 
વિિાદોનું વિલોકન – વિશ્રેષણ – મૂલ્યાંકન કરિાનો ઉપક્મ છરે. ગુજરાતી સારહત્ય 
અનરે સંસકૃવતના વિકાસમાં સારહવત્યક વિિાદો અનરે તરે વનવમતિરે તરેમના પ્િત્કકોનું શું 
પ્દાન છરે તરે અહીં મૂકરેલા વિિાદોના વિશ્રેષણ દ્ારા સમજિાનો પ્્યતન કરીએ.

*
ન્્યા્યશાસ્તમાં વિિાદના ત્ણ પ્કાર દશા્કવ્યા છરે : િાદ, જલપ અનરે વિતણિા1. 

તતિવનણ્ક્યનરે માટરે ગુરુ અનરે વશષ્ય િચચરે જ રે ચચા્ક થા્ય તરેનરે િાદ કહરે છરે. આ િાદ 
દરવમ્યાન પ્માણ અનરે તક્ક દ્ારા સિપષિનું સથાપન અનરે પરપષિનું ખંિન કરિામાં 
આિરે છરે. તરેમાં પષિ અનરે પ્વતપષિ હો્ય; પરંતુ િાદી અનરે પ્વતિાદી બંનરેનાં િકતવ્ય 
િાદમાં સમાિરેશ પામરે છરે. એરેની વિવશષ્ટતા એ છરે કરે તરેમાં કોઈ પષિનરે જીતિાની 
ઇચછા રહરેતી નથી, કરેિળ તતિવનણ્ક્ય માટરે જ િાદ કરિામાં આિરે છરે. 

જલપમાં વિજ્યની ઇચછાથી િાદી અનરે પ્વતિાદી પોતપોતાના વસધિાન્તનું 
સથાપન અનરે પરપષિનું ખંિન કરિા પ્િૃતિ થા્ય છરે. તરેમાં છલ, જાવત તથા હરેતિા-
ભાસ જ રેિાં દોષરૂપ સાધનોનો પ્્યોગ કરીનરે પ્વતિાદી પોતાના ભ્રમ કરે અજ્ાનનું 
પ્દશ્કન કરરે  છરે. િાદી તરેના વસધિાન્તનો છરેદ કરીનરે સિમતનું સથાપન કરરે  છરે. 

વિતણિા : િાદીના મતનું ખંિન કરિા છતાં પ્વતપષિીના મતનું સથાપન ન થ્યું 
હો્ય તરે ‘વિતણિા’ કહરેિા્ય છરે. તરેમાં પ્વતિાદી િાદીના મતનું ખંિન કરરે  છરે, પણ 
પોતાના મતનું સથાપન કરી શકતો નથી. િાદીના મતનું ખંિન કરતાં પોતાના મતનું 
સથાપન આપોઆપ થઈ ગ્યું એમ પ્વતિાદી માનરે છરે. એટલરે તરે પોતાના મતનું 
સથાપન કરતો નથી. કરેિળ િાદીના મતનું ખંિન કરીનરે અટકી જા્ય છરે. વિતણિાિા-
દીનો પોતાનો અવભપ્ા્ય હો્ય છરે; પરંતુ તરે એનું સથાપન કરતો નથી. જલપમાં િાદી 
અનરે પ્વતિાદી બંનરે વન્યમ પ્માણરે પંચાિ્યિ િાકા્યનો પ્્યોગ કરરે  છરે અનરે પોતપો-
તાના મત સથાપિા પ્િૃતિ થા્ય છરે. છરેિટરે એક મત જીતરે છરે. 

જલપ અનરે વિતણિાનરે અનુષંગરે િાદી, પ્વતિાદી, સભાપવત, મ્યસથ, સદસ્ય 
આરદનરે લગતા વન્યમો પ્ાચીન આચા્યયોએ બનાવ્યા છરે. િાદી અનરે પ્વતિાદીની 
્યોગ્યતા જોઈનરે મધ્યસથ વ્યવકત તરેમની વન્યુવકત કરરે  છરે. જ રેની િાત પર બધાનરે 
વિશ્વાસ હો્ય એિી પ્ભાિશાળી વ્યવકતની સભાપવત તરીકરે િરણી થા્ય છરે. 
સભાપવત મધ્યસથની િરણી કરરે  છરે. તરે પછી વિિાદસભાનો આરંભ થા્ય છરે. 

િાદી મધ્યસથ વ્યવકતની સમષિ મૂકરેલા પ્શ્નરે ્યાનમાં રાખીનરે પોતાનો પષિ 

1. જુઓ ‘સંસકૃત િાઙમ્ય કા બૃહદ્ ઇવતહાસ, નિમ ખણિ – ન્્યા્ય’; બલદરેિ 
ઉપા્યા્ય અનરે પં. ગજાનન મુસલગાંિકર, લખનઉ, 1999, પૃ.37. 
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રજૂ કરરે  છરે. તરેમાં દોષ આિતો નથી. તરેનું ્યુવકતપૂિ્કક ઉપપાદન કરરે  છરે. પછી પ્વત-
િાદી િાદીના મતનો સંષિરેપ રજૂ કરીનરે તરેમાં રહરેલ દોષ તરફ ધ્યાન દોરીનરે પોતાના 
પષિની સથાપના કરરે  છરે. િાદીનો મત સંષિરેપમાં રજૂ કરીનરે પ્વતિાદી પોતરે િાદીનું 
િકતવ્ય સારી રીતરે સમજી લીધું છરે એિી છાપ ઊભી કરરે  છરે. પ્વતિાદીના પષિરે ભ્રમ 
કરે અજ્ાનનરે કારણરે ભૂલભરરેલાં મંતવ્ય હોિાની સંભાિના હો્ય છરે. ન્્યા્યશાસ્તની 
પરરભાષામાં તરેનરે વનગ્હસથાન કહરે છરે. આ વનગ્હસથાનો સપષ્ટ કરીનરે િાદી તરેનું 
વનરસન કરરે  છરે અનરે શુધિ સત્યનું પ્વતપાદન કરરે  છરે. અગાઉ જો્યું તરેમ, ગુરુવશષ્ય 
િચચરેના આ વિિાદમાં હારજીતનો પ્શ્ હોતો નથી. 

આ વનગ્હ અનરે અનુગ્હના સમથ્ક જાણકાર પ્ભાિશાળી સભાપવત, વનષપષિ 
અનરે મમ્કજ્ મધ્યસથ અનરે વશસતપૂિ્કક વિિાદના વન્યમોનું પરરપાલન કરનાર િાદી 
અનરે પ્વતિાદી આદશ્ક વિિાદસભા માટરે આિશ્યક મના્ય છરે. તરેમાં રાગ, દ્ રેષ, ક્ોધ 
કરે કલહનરે અિકાશ હોતો નથી – હોિો ન જોઈએ. 

વિિાદના ત્ણ પ્કાર પૈકી પ્થમ પ્કાર િાદમાં સભાપવત કરે મ્યસથની જરૂર 
હોતી નથી. તરેની સભા તો પણ્કકુટી કરે િૃષિની છા્યામાં બરેસીનરે પણ ચલાિી શકા્ય. 
તરેમાં ગુરુ-વશષ્ય િચચરે ચચા્ક ચાલરે છરે, તરે કરેિળ તતિવનણ્ક્ય માટરે. મુમુષિુનરે માટરે પણ 
તતિવનણ્ક્યની પ્ાવપ્ત માટરે આન્િીવષિકી વિદ્ાનો અભ્યાસ કોઈક અવધકારી શાજ્ની 
વનશ્ામાં ્યોજા્ય તરેનરે પ્ાચીનો ‘તતવિદ્ સંભાષા’ કહરે છરે.

ઉપર દશા્કિરેલા વિિાદના ત્ણ પ્કારોમાં િાદ સિ્કશ્રેષ્ છરે. તરેના મૂળમાં 
હારજીત નરહ પણ શુધિ તતિવજજ્ાસા હો્ય છરે. શ્ીમદ્ ભગિદગીતાના દસમા 
અધ્યા્યમાં ભગિાન શ્ીકૃષણરે પણ કહ્ું છરે કરે, वादः प्रवदतामहम् । આમ છતાં સમ્યની 
માગ પ્માણરે તતિવનણ્ક્ય સારુ જલપ અનરે વિતણિાનો આશ્્ય પણ લરેિો પિરે છરે. 

ગુજરાતમાં છરેલ્લા દોઢબરે શતક દરવમ્યાન ગુજરાતી સારહત્યમાં ચાલરેલી 
તતિવિચારણા, સભા ્યોજીનરે નહીં પણ લરેખ કરે પુસતક રૂપરે પ્ગટ થ્યરેલી છરે, એટલરે 
સારહવત્યક વિિાદોની અહીં અવભપ્રેત ચચા્ક વિવિધ સમ્યાન્તરરે  એક ્યા બીજા 
કારણરે બરે પષિો િચચરે ચાલરેલી વિચારણા છરે. તરે મતભરેદ કરે વિચારભરેદનરે વલવખત 
સિરૂપમાં વ્યકત કરરે  છરે. તરેના પરરણામ રૂપરે સારહત્યમાં અનરેક પ્સંગરે વલવખત 
વિિાદો પુસતક કરે સામવ્યકમાં લરેખ કરે લરેખમાળા રૂપરે પ્ગટ થા્ય છરે. તરેના પરથી નિી 
વિભાિના, નિા પ્્યોગ અનરે નિી વ્યવકતઓનો પ્ભાિ જોિા મળરે છરે. સારહત્યના 
પ્િાહનરે ગવત આપિામાં કરે નિો િળાંક આપિામાં ઘણી િાર આ વિિાદોનો રહસસો 
મહતિનો હો્ય છરે. 

વિિાદ એટલરે વિચારોનો સંઘષ્ક. વિચારોનો સંઘષ્ક વ્યવકતઓ િચચરે સંઘષ્ક પ્રેરરે  
છરે. લોકશાહી ઢબરે આ સંઘષ્કનો ઉકરેલ ચચા્ક દ્ારા લિા્ય છરે. એ લોકતંત્ના વન્યમ 



મુજબ માથાં ગણીનરે (માથાં ફોિીનરે નરહ) બહુમતીનરે માન્્ય વનણ્ક્ય અમલમાં મુકા્ય 
છરે. દુવન્યાના મોટા ભાગના દરેશોમાં આ રીત પ્ચવલત છરે. છતાં સિાભાવિક રીતરે 
ઘણી િાર સિમતનરે િળગી રહરેિાનું જિ િલણ કરેટલીક વ્યવકતઓમાં જોિા મળરે છરે. 
તરેનરે અનુષંગરે રાગ, દ્ રેષ, ઈષ્યા્ક, કાિતરાખોરી િગરેરરે  અવનષ્ટો વિિાદોની સાથરે પ્િ-
ત્કતાં હો્ય છરે. ધમ્ક, સમાજ અનરે રાજકારણમાં તરેનું સથૂળ કરે િરિું તો સારહત્યમાં 
તરેનું સૂક્મ પ્વતફલન જોિા મળરે છરે. કરેટલીક િાર મતભરેદમાંથી મનભરેદ જન્મરે છરે. 
પષિિાદ વજદંગીનાં બીજાં ષિરેત્ોમાં પ્સરરે  છરે અનરે તરેમાંથી ટપકતી કિિાશ જીિનનરે 
ઝરેર બનાિરે છરે. આનાં અનરેક દૃષ્ટાન્તો જગતનાં બધાં સારહત્યોમાં થોિરેિતિરે અંશરે 
જોિા મળરે છરે. ગુજરાતી સારહત્ય તરેમાં અપિાદ નથી.
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કતિતા એટલે શું ?

ગુજરાતી સારહત્યમાં પહરેલો નોંધપાત્ વિિાદ નમ્કદ (1833–1886) અનરે 
દલપત (1820–1898)ની િચચરે થ્યો હતો. બંનરે અિા્કચીન ્યુગના અગ્ણી કવિઓ 
હતા. નમ્કદા નદીની દવષિણના લોકો નમ્કદનરે અનરે તરેની ઉતિરના લોકો દલપતરામનરે 
સિ્કમાન્્ય કવિ તરીકરે વપછાનતા. અંગ્રેજી ભણરેલાઓનો માનીતો કવિ નમ્કદ હતો, તો 
જૂની પરંપરાના લોકોનો પષિપાત દલપત પ્ત્યરે હતો. નમ્કદની કવિતા પાશ્ાત્ય–
િરઝ્કિથ્કના–કાવ્યાદશ્ક અનુસાર ઘિાઈ હતી, તો દલપતરામ સંસકૃત અનરે વ્રજ 
ભાષાના સારહત્યના પરરશીલનથી લખતા થ્યા હતા. નમ્કદ કવિતામાં વિષ્ય, શૈલી, 
છદં, પ્કાર પરતિરે અનરેક નિા નિા અખતરા કરતો; ત્યારરે  દલપતરામ ઘણુંખરંુ 
જૂની પધિવતની બોધક પણ ભાષાની ઝિઝમક અનરે કથનની ચતુરાઈથી ભરપૂર 
કવિતા લખતા. ઊવમ્કનો ઉછાળો નમ્કદના સિભાિનો તરેમ તરેની કવિતાનો વિવશષ્ટ 
ગુણ હતો, તો ઠાિકંુ બુવધિચાપલ્ય દલપતરામનું ખાસ લષિણ હતું. નમ્કદ િીર અનરે 
શૃંગારનો રવસ્યો હતો, ત્યારરે  દલપતરામ હાસ્ય અનરે શાંતરસના સિામી હતા. 
હાસ્ય નમ્કદનરે ફાિતો નરહ; શૃંગાર દલપતરામનરે િજ્ય્ક હતો. નમ્કદની કવિતા 
તરંગી, આતમલષિી, કૌતુકરંગી, ઉન્મતિ આિરેશ અનરે દદ્કિાળી છરે. મુકાબલરે શાંત, 
સરળ, હળિી, પરલષિી કથનમાં રાચતી દલપતરામની કવિતા ઠાિકો, પ્ાસારદક 
બોધ આપરે છરે.
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એક જ સથળકાળના, પરસપર વભન્ન પ્કૃવતના, એક જ રદશામાં દોિતા બરે 
તરેજસિી માણસોની સરખામણી કરતી િખતરે મનુષ્યો પોતપોતાની રુવચ અનુસાર 
એકનરે ચરિ્યાતો અનરે બીજાનરે ઊતરતો ગણીનરે બરે િચચરે સપધા્ક ન હો્ય તોપણ 
ઊભી કરરે  છરે. નમ્કદ અનરે દલપત િચચરે પ્થમ વિિાદ અનરે પછી હરીફાઈ ઊભી 
કરનાર મોટરે ભાગરે તરેમના અનુ્યા્યીઓ હતા. જુિાન નમ્કદ અનરે પ્ૌઢ દલપત િચચરે 
વિખિાદ ઊભો કરરે  તરેિા બનાિો બન્્યા તરેની પાછળ રુવચભરેદરે જન્મરેલા સંપ્દા્યો 
હતા. તરેની ભૂવમકા રસપ્દ છરે. 

નમ્કદ અનરે દલપતનું પ્થમ વમલન મુંબઈમાં દલપતરામ આંખની દિા કરાિિા 
આવ્યા, ત્યારરે  (1859ના મરે, 27), િાસુદરેિ બાબાજી ગ્ંથવિકારરેતાની દુકાનરે થ્યું હતું. 
િાસુદરેિરે દલપતરામનરે નમ્કદની ઓળખાણ કરાિી એટલરે બરેઉ પરસપર ભરેટ્ા. દલ-
પતરામરે કહ્ું, ‘‘હંુ ભાિનગર ગ્યો હતો ત્યાં મનરે તમારા આિી ગ્યાની ખબર મળી 
હતી. નરે ત્યાં મેં ‘વિજ્યષિમા’ ઉપર ભાષણ ક્યુું હતું નરે રાજા એટલા તો મારા ઉપર 
ખુશ થ્યા હતા કરે તરેઓએ મનરે ભારરે  વસરપાિ આપિા માંડ્ો. પણ મેં કહ્ું કરે પુ-
સતકશાળા તથા સંગ્હસથાન કરિા સારૂ રૂ. 10,000/- એ ચોપિીના ઇનામનરે પરેટરે 
કહાિો. એ િાત રાજાએ કબૂલ રાખી છરે.’’2

નમ્કદ આ પ્સંગ તરેની આતમકથામાં નોંધતાં લખરે છરે : ‘‘કવિ દલપતરામ વિશરે 
એ િખત મનરે કંઈ મહોટો મહોટો વિચાર હતો કરે એ ઘણાં િષ્ક થ્યાં કવિતા કરરે  છરે, 
રાજસભાઓમાં િાંચી આવ્યા છરે િગરેરરે . તરેમાં ઉપર કહરેલી દલપતરામની િાત 
સાંભળીનરે તો હંુ િગં જ થઈ ગ્યો હતો. હંુ મનમાં મહોટા વિચારમાં પડ્ો હતો કરે 
એની સામાં આપણાથી ટકાિિાનું (? ટકાિાનું) નથી. પણ પછિાિરેથી માલમ પડ્ું 
કરે સરસિતીનું મંરદર બંરદર નીકળું નથી નરે એનરે રૂવપ્યા અિીસરે ત્ણસરેનો સરપાિ 
મળો હતો. મારા ભાિનગર જઈ આિિા વિશરે એકબરે જણાનરે એણરે કહરેલું કરે, ‘ગ્યા 
હતાની – ભાિનગર–િરષાસન કરાિિાનરે; – એમ િળી િરષાસન થતાં હશરે?’ 
મનરે સાંભરરે  છરે કરે ઘણું કરીનરે ‘સમશરેર બહાદુર’ના ત્યારના અવધપવતએ મનરે એ 
િાત કહી હતી. મેં પણ એનરે કહ્ું હતું કરે ‘દલપતરામભાઈ એમ કાં ન કહરે ? – મારરે  
કોઈ ફારબસ સાહરેબ નથી કરે રાજાના મરણ વનવમતિ ખરચિાનરે કહાિરેલા દ્રવ્યમાંથી 
િરષાસન કરાિી આપરે.’’3

બીજ રે રદિસરે નમ્કદ દલપતરામનરે િૉ. ભાઉ દાજીનરે ત્યાં લઈ જિા માટરે તરેમના 
ઉતારરે  સિાવમનારા્યણના મંરદરરે  ગ્યો, ત્યારરે  તરેઓ િાકતર ભાઉ દાજીની તારીફમાં 
કવિત બનાિરેલું તરેનો મુખપાઠ કરતા હતા. નમ્કદનરે તરે બતાવ્યું નરે પૂછું : ‘કરેિું છરે ?’ 
નમ્કદરે કહ્ું, ‘બહુ સારંુ છરે.’

2. ‘મારી હકીકત’, સં. ધી. ઠા., 2008, પૃ. 60 61. 
3. ‘મારી હકીકત’, 2008, પૃ. 60, પાદટીપ. 
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જૂનની 13મીએ દલપતરામરે બુવધિિધ્કક સભામાં સભાની પ્શંસામાં કરેટલાક 
નારાચ છદંના શ્ોકો િાંચી સંભળાવ્યા. તરે સાંભળીનરે ‘મનરે દલપતરામની કવિતા 
વિશરે સારો વિચાર બરેઠો’ એમ નમ્કદ નોંધરે છરે.4

જૂનની 17મીએ િાસુદરેિ બાબાજીની દુકાનરે નમ્કદ અનરે તરેના વમત્ ગંગાદાસ 
રકશોરદાસ બરેઠા હતા, ત્યારરે  ગંગાદાસરે નમ્કદનરે કહ્ું, ‘કાલરે ખબર પિશરે.’ નમ્કદરે 
પૂછું, ‘શું છરે ?’ ત્યારરે  તરે ફરીથી બોલ્યા, ‘કાલરે ખબર પિશરે.’ ગંગાદાસનો હરેતુ 
બીજ રે રદિસરે નમ્કદનો દલપતરામ સાથરે મુકાબલો થિાનો હતો તરે દશા્કિિાનો હતો. 
પણ નમ્કદ જુદું જ સમજ રેલો. પોતરે િૈષણિોના જદુનાથજી મહારાજની વિરુધિ 
લખાણો કરરેલાં તરે અંગરે બદનષિીની નોરટસ આિિાની હશરે એમ સમજ્યો હતો. 
એટલરે બોલ્યો કરે, ‘લ્યુથરરે  તો એમ કહ્ું હતું કરે મોહોલનાં જ રેટલાં નવળ્યાં છરે તરેટલા 
મારા દુશમનો હશરે તોપણ હંુ મારૂં મત કદી છોિિાનો નથી, પણ હંુ તો કહંુ છુ ંકરે, 
તરે નવળ્યાં ભાંગ્યાથી ન્હાની ન્હાની જ રે કકિીઓ થા્ય તરેટલા મારા દુશમનો હશરે તો 
પણ હંુ મહારાજની દરકાર રાખિાનો નથી.’5

બીજ રે રદિસરે નમ્કદનરે વિના્યક િાસુદરેિની વચઠ્ી મળી કરે, ‘‘આજ રે સાંજ રે તમારી 
સરસમાં સરસ કવિતા લઈનરે િાલકરેશ્વરમાં ભગિાનદાસનરે બંગલરે આિિું.’’ નમ્કદરે 
કહ્ું, ‘‘આિીશ ખરો પણ સાંભળિાનરે, િાંચિાનરે નહીં.’’ તરેણરે વનશ્્ય ક્યયો હતો કરે 
જાહરેરમાં દલપતરામની સામરે કવિતા િાંચિી નરહ. પોતાની કવિતા નબળી પિરે તો 
િાંધો નરહ, પણ દલપતરામની નબળી પિરે તો તરેઓ શરમા્ય એ સારંુ નરહ એમ 
નમ્કદના મનમાં હતું. સાંજ રે પાંચ િાગ્યરે નમ્કદ િાલકરેશ્વર જિા નીકળો.

સાંજ રે છ િાગ્યરે મંિળી એકત્ થઈ. ભગિાનદાસરે નમ્કદનરે કહ્ું, ‘‘થોિા દલપ-
તરામ બોલરે નરે થોિુ ંતમરે બોલો.’’ નમ્કદરે કહ્ું, ‘‘એમ નરહ બનરે – જ રેિી દલપતરા-
મભાઈનરે સાંભળિાની તમારરે  આતુરતા છરે તરેિી મારરે  પણ છરે. નરે મારૂં તો ઘણી િાર 
તમરે સાંભળું છરે.’’

દલપતરામરે શરૂ ક્યુું. પહરેલાં એક-બરે રહંદી કવિત6 બોલ્યા. પછી હોપ સાહરેબ 
અનરે દોલતરા્ય એ નામો બાહ્ાંતરલાવપકાની રીતરે નીકળરે તરે કવિત7 બોલ્યા અનરે તરે 

4. ‘મારી હકીકત’, પૃ. 61.
5. એજન, પૃ. 61.
6. આ કવિત અંગરે નમ્કદ તરેની આતમકથામાં નોંધરે છરે કરે ‘‘એ કવિત તથા ‘હંુ સુતો 

પારણરે પુત્ ન્હાનો’ તથા ‘રામસીતાના કાગળો’ દલપતરામભાઈ પોતાની ચતુરાઈ 
દરેખાિિાનરે જ યહાં તયહાં જહારરે  બોલરે છ – હંુ ધારંુ છ કરે અમદાિાદ, સુરત, મુંબઈ 
િગરેરરે  ઠરેકાણાં મળીનરે એણરે એ કવિત બસેંએક િાર ભણ્યું હશરે સરસ કવિતા ! ‘મારી 
હકીકત’, પૃ. 62 63.

7. એજન, પૃ. 63.
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સમજાવ્યું. પછી દલપતરામરે પોતાના ભાણરેજની સાથરે ‘જાદિાસથળી’ ગાઈ 
સંભળાિી.

હિરે વિના્યકરાિરે નમ્કદનરે બોલિાનો આગ્હ ક્યયો – તરે હઠ લઈનરે બરેઠા કરે 
મુંબઈના કવિનરે સાંભળા વિના ઊઠિું જ નથી. નમ્કદ ગભરા્યો. એક તો વન્યમ 
કરરેલો તરે તૂટતો હતો, પાક ખાધો હતો એટલરે ગાિામાં મુશકરેલી પિરે અનરે પાસરે 
ચોપિી નહોતી. છરેિટરે નમ્કદ ઊભો થ્યો નરે બોલ્યો, ‘દલપતરામભાઈ તો સાગર છરે 
નરે ઘણાં િરસ થ્યાં કવિતા કરરે  છરે નરે હંુ તો ખાબોવચ્યા જ રેિો નરે નિો જ વશખાઉ 
છઉં – દલપતરામનરે કવિતા કરતાં િીસ િષ્ક થ્યાંછ નરે મનરે ચોથું ચાલરેછ – દલપત-
રામભાઈ જ રેિું મારી પાસરે કંઈ નથી પણ વિના્યકરાિનો આગ્હ છરે માટરે ગાઉં છુ.ં’8

‘રસપ્િરેશ’માંના નિ રસ સંબંધી દોહરા તથા માવલનીમાં એિરે સારરે  અિાજ રે 
નરે એિી સપષ્ટ િાણીએ તરેણરે રસનો નિો વિષ્ય સંભળાવ્યો કરે ‘સઘળાઓ િગં થઈ 
ગ્યા.’9

નમ્કદ ગાતો હતો તરે િખતરે વિના્યકરાિ તરેનરે ખભરે હાથ મૂકીનરે ઊભા હતા. 
િચમાં િચમાં તરે ‘‘િાહિા: ! િાહિા:! નમ્કદાશંકર, આ તરે તમરે ક્યારરે  કીધું ? એમ 
બોલતા હતા. આ પરરવસથવતમાં દલપતરામ ઝાંખા પિિા લાગ્યા. નમ્કદ ગાતો હતો 
તરે દરવમ્યાન િાહિાહ કહરેતા વિના્યકરાિનરે નમ્કદ પગથી બૂટ દબાિીનરે તરેમ ન 
કરિા સૂચિતો હતો. આ પ્સંગરે દલપતરામનરે શરમથી લાગરેલું દુ:ખ ભુલાિિા માટરે 
નમ્કદરે ‘બટકબોલું બોલીનરે’ દલપતરામનરે રીઝિિાનો પ્્યતન ક્યયો હતો. આ પ્સંગ 
24મી જૂનના ‘સમશરેર બહાદુર’ના અંકમાં પ્ગટ થ્યો હતો. તરે પત્ના અવધપવત 
સાથરે િાત કરતાં દલપતરામરે નમ્કદ વિશરે કહરેલું, ‘‘લલ્લુભાઈ, એ હોવશ્યાર છરે, 
વનબંધ ઘણા સારા લખરે છરે નરે મારી ઉમમરનો થશરે ત્યારરે  કવિતા ઘણી સારી કરશરે.’’

નમ્કદ આ પ્સંગનું આતમકથામાં િણ્કન કરતાં પ્વતભાિ આપરે છરે : 

‘‘એ (જાદિાસથળી) સાંભળીનરે સાંભળનારા જ રે સહુ દલપતરામ પાસરેથી જુદી 
જ જાતની ઉમરેદ રાખતા હતા તરેમાં તરેઓ નાસીપાએસ થઈ ગ્યા. એ પ્સંગનરે સારૂ 
દલપતરામની મનરે બહુ દ્યા આિી. એક તો સાંભળનારનરે કરેિી બાબત પસંદ પિશરે 
તરેનો તરેણરે અગાઉથી – રરે  મુંબઈમાં પહરેલરે જ પ્સંગરે વિચાર ન ક્યયો – હાથમાં હુક્કો 
લઈનરે બરેઠરેલા એિાઓની આગળ જાદિાસથળીની – કરેફ ન કરિાની બાબત કહાિી. 
બીજુ ંએ કરે નદીનરે ઓિારરે  ભંગીભટ સામળભટની ચોપિીઓ િાંચરે છરે તરેિી રીતરે 
(પણ છરેક તરેિું નહીં) એણરે દોહોરા ચોપાઈ િાંચ્યા હતા, જ રેથી સાંભળનારા કંટાળી 
ગ્યા હતા.’’10

8. એજન, પૃ. 62. પાદટીપ.
9. એજન, પૃ. 63.
10. એજન, પૃ. 63.
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આ પ્સંગથી મુંબઈના ગુજરાતી ભાષા બોલનારા કરેટલાક લોકોનરે કવિતા 
સાંભળિાનો શોખ લાગ્યો. કવિ દલપતરામ મુંબઈ આવ્યા પછી તરેમની અનરે નમ્ક-
દની કવિતા ઠરેકાણરે ઠરેકાણરે િંચાિા અનરે ચચા્કિા લાગી િત્કમાનપત્ોમાં તરેની ચચા્ક 
થિા લાગી એટલરે લોકોનરે િધુ રસ પડ્ો. તરેમાં ‘પારસીઓ તો ગાંિા જ થઈ રહ્ા.’ 
દલપતરામ તરેમની િચચરે જઈનરે કવિતા િાંચતા અનરે ઘણરે ઠરેકાણરેથી જ રે રૂવપ્યા 
આપિામાં આિતા તરે લરેતા. નમ્કદ તરેનો ઉલ્લરેખ કરતાં કહરે છરે, ‘મેં કોઈનો રૂવપઓ 
લીધો નથી. પણ ઉલટો ઘણોએક િખત તો ગાિીભાિાનો ખરચ ગાંઠનો ક્યયો છરે.’ 
િળી આગળ જતાં કહરે છરે, “એ રદિસોમાં મનરે નરે કવિ દલપતરામનરે રાતદહાિો 
ઝંપ નહોતો. જ્યારરે  દલપતરામનરે કોઈ લાંબી કવિતા િાંચિાનો પ્સંગ આિતો તારરે  
આગલી રાતરે તરેઓ તરેનરે સારી પરેઠરે ગોખતા (આંખના દરદથી િંચા્ય નહીં માટરે).11

નમ્કદરે લાિની િાિીમાં ‘લખિા ભણિાનરે સારૂ’ ઓરિી રાખી હતી. તરેની 
પિોશમાં જ દલપતરામનો મુકામ હતો. એટલરે બરેઉ ઘણી િાર મળતા અનરે િાતચીત 
કરતા. તરેનો એક અંશ નીચરે ઉતા્યયો છરે તરે પરથી બંનરેનાં માનસ, રુવચ અનરે કાવ્ય-
વસધિાન્ત િચચરેનો ભરેદ સપષ્ટ થશરે :

નમ્કદ – કવિતામાં હ્રસિ-દીઘ્કનો અનરે સંસકૃત શબદો મૂળ પ્માણરે શુધિ 
રાખિાનો વનમ રાખિો કરે નહીં ?

દલપત – ના. એમ ગુજરાતીમાં કવિતા બનરે જ નરહ.

‘‘તમરે કંઈ રસાલંકારશાસ્તનો અભ્યાસ ક્યયો છરે ?’’

‘‘ના. મેં તો ફકત વપંગળનો સારી પરેઠરે અભ્યાસ ક્યયો છરે.’’

‘‘ઉતિમ કવિતા કોનરે કહરેિી ?’’

‘‘ભાઈ, દસ િરસ થા્ય, ત્યારરે  તો કવિતામાં પ્િરેશ થ્યો સમજિો – ઉતિમ 
કવિતા તો તરે કરે જ રેના ફકત રાગ સાંભળિાથી પણ આપણા ગુજરાતીઓ તો શું પણ 
બીજી ભાષા જાણનારા ખુશ થા્ય. ‘‘તનરે રોકી રહી રાવધકા રંગ જામ્યો ઘણો, 
રવસ્યા, રજની રહી જ થોિી.’’

‘‘એમાં શું કવિતા આિી ? ઘણા રરા્ક સાથરે આવ્યા માટરે ?’’

‘‘એ શું થોિી િાત છરે ?’’

એ િાત થઈ રહ્ા પછી દલપતરામની ગરેરહાજરીમાં નમ્કદરે તરેના મહરેતા નર-
ભરેરામનરે કહ્ું, ‘‘ભાઈ, એમાં કવિતા શું છરે તરે તું સમજ્યો ? – આશક ઉતાિળનરે 
લીધરે કાલાિાલા કરતો હો્ય નરે માશુક તરેનો છરેિો મુકતી ન હો્ય, એ િખતનું વચત્ 
છરે, એમાં કવિતા છરે. બાકી ઘણા રરરા સાથરે આવ્યા છ તરે તો નહીં – અંદરની 

11. એજન, પૃ. 64.
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ખુબીનરે કવિતા કહરેિી જોઈ્યરે – દલપતરામરે દાખલો તો ઠીક આપ્યો, પણ તરેનરે 
પોતાની સમજ પ્માણરે કામમાં લગાડ્ો.’’

દલપતરામરે ‘સંપલક્મીં’માં ‘ગંગા વગરરજા’ દ્ રેષ કલરેશ વનત તરેનો થા્યરે’ િગરેરરે  
છપપો મૂક્યો હતો. તરેનરે અનુલષિીનરે નમ્કદરે દલપતરામનરે પૂછું, ‘‘એ વિચાર તમારા 
પોતાના છરે કરે સંસકૃત ઉપરથી લીધરેલા છરે ?’’ દલપતરામ પહરેલાં તો કશું બોલ્યા 
નરહ, પણ નમ્કદરે જ્યારરે  ‘‘એક સંસકૃત શ્ોકમાં પણ તમારા જ રેિો જ વિચાર આપરેલો 
છરે એમ કહ્ું ત્યારરે  તરેમણરે કબૂલ ક્યુું કરે ‘‘હા, મેં તરે એ શ્ોક ઉપરથી લખ્યું છરે.’’

‘‘તમનરે કવિતા કરિાનો શોખ પ્થમ કરેમ લાગ્યો તરે કહો.’’ નમ્કદરે દલપતરામનરે 
પૂછું.

દલપતરામ પોતરે મૂળીના ભૂમાનંદ સિામી પાસરે સામિરેદ શીખ્યાનું અનરે 
આચા્ય્કની આજ્ાથી અમદાિાદ સિાવમનારા્યણના મંરદરમાં રહીનરે સાધુઓ પાસરે 
વ્રજભાષાના ગ્ંથો શીખ્યાનું કહરે છરે. 

ઉપર મૂકરેલા સંિાદ પરથી સપષ્ટ થશરે કરે નમ્કદ અનરે દલપતની કવિતા વિશરેની 
સમજ એકબીજાથી જુદી હતી. નમ્કદરે કવિતાના અંતસતતિ – ઊવમ્ક, જુસસા પર 
ભાર મૂકરેલો, ત્યારરે  દલપતરામરે તરેના બાહ્ સિરૂપ – ભાષા, છદં, પ્ાસ પર ભાર 
મૂક્યો હતો. તરેથી મુંબઈમાં નમ્કદ-દલપતનાં કાવ્યો િાંચિા - સાંભળિાના સમારંભો 
દલપતરામ રહ્ા તરે દરવમ્યાન થ્યા, ત્યાં એક જ પ્શ્ ચચા્કતો : નમ્કદની કવિતા 
ચઢરે કરે દલપતરામની ? ઉભ્યના પ્શંસકોએ અનરે િત્કમાનપત્ોએ દલપતની અનરે 
દલપતના પ્શંસકોએ નમ્કદની વનંદા કરિા માંિી. રહંદી ‘પંચ’ પત્રે તો એક ઠઠ્ાવચ-
ત્માં નમ્કદ અનરે દલપતનરે એકબીજાની ચોટલી પકિીનરે કુસતી કરતા ચીત્યા્ક. પછી 
તો આ બરે કવિઓ ખાનગીમાં એકબીજાનું ઘસાતું બોલરે એિા િૈમનસ્યના બનાિો 
પણ બન્્યા હતા. 

આમ છતાં વ્યિહારમાં બંનરે િચચરે મીઠો સંબંધ સચિાઈ રહ્ો હતો. દલપત-
રામ મુંબઈ છોિિાના હતા તરે અરસામાં નમ્કદરે તરેમનરે જમિા તરેડ્ા હતા. નમ્કદરે 
વનખાલસભાિરે તરેમનરે કહ્ું, ‘‘....જ રેનરે તમરે કવિતા કહોછ તરેનરે હંુ નથી કહરેતો – મારા 
તમારા વિચાર જુદા છરે પણ તમનરે હંુ મારા િગમી જાણી ચાહંુ છુ.ં’’ િાલકરેશ્વરમાં 
દલપતરામનરે વિદા્યમાન આપિા મરેળાિિો થ્યો હતો, ત્યારરે  પણ નમ્કદરે તરેમનરે વિશરે 
પ્શંસાિચનો ઉચચારરેલાં કરે, ‘‘સુધારાના વિષ્યમાં કવિતા કરિાનું પહરેલું માન દલપ-
તરામભાઈનરે છરે – એઓ અસલી ઢબની કવિતા કરનારાઓમાં છરેલ્લા અનરે નિી 
ઢબની કવિતા કરનારાઓમાં પહરેલા છરે. દરેશનો સુધારો સ્તીસુધારા ઉપર વિશરેષરે 
આધાર રાખરે છરે માટરે તરેઓના લા્યક કવિતા કરિા પછિાિરે દલપતરામભાઈએ 
વિશરેષ ધ્યાન આપ્યું છરે. એ પણ તરેઓનરે મોટુ ંમાન છરે’’, િગરેરરે  િગરેરરે .

આમ છતાં મુંબઈનાં િત્કમાનપત્ોમાં દલપતરામની કવિતા અંગરે ટીકા થ્યરેલી 
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તરેથી તરેઓ મનમાં એટલા બળતા હતા કરે તરેમણરે આગબોટમાં ચિતી િખતરે એક 
જણનરે એમ કહરેલું કરે ‘ધૂળ પિી એની બાસુદી-પુરી પર.’ આ બાબત આતમકથામાં 
નોંધ કરતાં નમ્કદ લખરે છરે કરે ‘દલપતરામભાઈ એ િાતનો ઇનકાર કરરે  તો હંુ તરે 
સખસની સાષિી આપિા તૈ્યાર છુ.ં’12

ગુજરાતી કવિતાનો વિકાસક્મ તપાસીશું તો જણાશરે કરે અિા્કચીન ્યુગના 
આરંભકાળમાં નમ્કદની કવિતિરીવતની સમાંતર લાંબામાં લાંબા સમ્ય સુધી દલપ-
તશૈલીની અસર રહી છરે. ગુજરાતી કવિઓમાં ઘણાએ દલપતશૈલીના પ્્યોગથી 
કાવ્યરચનાની શરૂઆત કરી હતી. નરવસંહરાિ, કાન્ત, કલાપી, મવણલાલ, બાળા-
શંકર, બોટાદકર, ખબરદાર િગરેરરેએ કાવ્યલરેખનના શ્ીગણરેશ દલપતશૈલીનરે અનુ-
સરીનરે ક્યા્ક હતા. પછી સૌ ભલરે પોતપોતાનરે માગવે ચાલ્યા, પણ કાવ્યરચનાના પંથરે 
તરેમનરે તરેમ જ બીજા અનરેકોનરે પા-પા પગલી ભરાિીનરે તરેમનામાં સિતંત્પણરે આગળ 
િધિા જ રેટલી આતમશ્ધિા ઉતપન્ન કરી દલપતશૈલીએ.

પરંતુ જ રે ગુણોએ દલપતશૈલીનરે લોકવપ્્યતા અપાિી તરે જ ગુણો કાવ્યસારહ-
ત્યના ઇવતહાસમાં દલપતની ઉપરેષિાનું વનવમતિ બન્્યા ! બીજી તરફ બરછટ અણઘિ 
અનરે કિવચત્ અપરસ રચનાઓમાં ઊતરી પિનાર નમ્કદ અિા્કચીન ્યુગના કાવ્યા-
દશ્કનો આચા્ય્ક બન્્યો નરે ‘અિા્કચીન સારહત્યમન્િન્તરના મનુ’નું વબરુદ પામ્યો તરે 
પણ સમ્યની બવલહારી છરે !

ગુજરાતમાં નિીન વશષિણના પ્કાશમાં કવિતા વિશરેની સાચી સમજ પહરેલિ-
હરેલી નમ્કદ પાસરેથી મળરે છરે. સાચી કવિતા રાગમાં, છદંમાં, પ્ાસની ઝિઝમકમાં કરે 
ભાષાની ભભકમાં નહીં, પણ અંતરની ઊંિી સંિરેદના કરે સાચા હૃદ્યના જુસસામાં 
રહરેલી છરે એિી માન્્યતા અંગ્રેજી સારહત્યનરે આધારરે  ગુજરાતીમાં પ્ચવલત કરી તરે 
નમ્કદરે. િરઝ્કિથવે કાવ્યોતપવતિનરે અંગરે અંત:સફુરણા પર ભાર મૂક્યો છરે. તરેનો આધાર 
લઈનરે તરેણરે આ કાવ્યભાિના ઘિી હતી. પછી કવિતા વિશરે બંધા્યરેલી સિ્કમાન્્ય 
સુરુવચની દીષિા મૂળરે આ કાવ્યાચા્યવે આપરેલી છરે. એ દૃવષ્ટએ તરે દલપતરામથી ઘણો 
આગળ ગ્યરેલો હતો.

વિશ્વનાથ ભટ્ રે ‘િીર નમ્કદ’માં કવિ તરીકરે જ નરહ પણ ્યુગપુરુષ તરીકરે, અનરે 
જીિનભરના જોધા તરીકરે, તરેની વસવધિઓનરે વબરદાિીનરે અહોભાિપૂિ્કક કહ્ું છરે :

‘શું શું સંભારંુ નરે શી શી, પૂજુ ંવિભૂવતઓ ?

પુણ્યાતમાનાં ઊંિાણો તો આભ જ રેિાં અગાધ છરે !13

12. એજન, પૃ. 66. પાદટીપ.
13. ‘િીર નમ્કદ’, વિ. મ. ભટ્, પ્. મૂળશંકર મો. ભટ્, આ. બી., પૃ. 128.
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કવિશ્ી ન્હાનાલાલરે દલપતરામની પ્શવસતમાં જ રે ઉદગારો કાઢ્ા હતા તરે જ 
ઉદગારો િિરે વિિરેચક વિશ્વનાથ ભટ્ દલપતરામના હરીફ કવિ નમ્કદની પ્શવસત 
કરરે  છરે !

જાણીતા વિદ્ાન જ રેહાંગીર એદલજી સંજાનાએ મુંબઈ ્યુવનિવસ્કટીમાં ગુજરાતી 
સારહત્ય વિશરે ‘Studies in Gujarati Literature’ એ શીષ્કકથી ઠક્કર િસનજી 
માધિજી વ્યાખ્યાનો 1942માં આપરેલાં તરે 1950માં પ્વસધિ થ્યાં હતાં. તરેમાંથી 
સંજાનાએ ગુજરાતી કવિઓ નમ્કદ અનરે દલપત વિશરે પરંપરાથી ચાલતાં આિરેલાં 
મંતવ્યોનું વનરસન કરીનરે નિરેસર મૂલ્યાંકન કરિાનો પ્્યતન કરરેલો છરે. તરેમણરે નમ્કદ-
નરે તરેના કવિ અનરે ્યુગપુરુષ તરીકરેના ગૌરિભ્યા્ક પદ પરથી ભ્રષ્ટ ક્યયો છરે અનરે 
દલપતરામનરે થ્યરેલા અન્્યા્ય તરફ ધ્યાન દોરીનરે તરેમની કવિતા અનરે વિચારશ્રેણી-
ના અનરેક સુભગ અંશો તારિી બતાવ્યા છરે. તરેમણરે દલપતરામનરે ઉચચ કોટીના કવિ 
અનરે સંસકારપુરુષ તરીકરે સથાપિાનો પ્્યતન કરરેલો છરે. નમ્કદની કવિતામાંથી અનરેક 
દૃષ્ટાંતો તારિીનરે નમ્કદનરે દલપતરામ પ્ત્યરે કરેિો તુચછભાિ હતો તરે તરેમણરે બતાવ્યું 
છરે. નમૂના દાખલ નીચરેનાં દૃષ્ટાંતો જુઓ :

‘‘(1) ‘પરેલો આંધળો’ કહીનરે દલપતરામ પર અન્્યના શબદો ટાંકીનરે નમ્કદ 
પ્હાર કરરે  છરે.’’

‘‘(2) ગુજરાતના કિરેસરજી, હોંવશ્યાર રહરેજો. િાંરિ્યાના િાંિ ઝીલી લરેિાનરે 
ઢાલ તૈ્યાર રાખજો.’’ (‘િાંરિ્યો’)

‘‘(3) ભુંિણ ઝટઝટ ઘણાં જણરે છરે અનરે હાથણી ઘણીિારરે  એક જણરે છરે; માટરે 
ઘણરે પ્સંગરે ચમતકૃવત િનાની શીધ્ કવિતા કીધી તો શું ?’’

દલપતરામ પ્ત્યરે દ્ રેષ અનરે ઈષ્યા્કથી પ્રેરરત નમ્કદના બીજા સંખ્યાબંધ ઉદગા-
રોનાં દૃષ્ટાંતો શ્ી સંજાનાએ આપ્યાં છરે. નિલરામરે નમ્કદમાં સાચા કવિની પ્વતભા 
અલપ હતી એ મતલબનો અવભપ્ા્ય આપરેલો તરેનાથી આગળ જઈનરે શ્ી સંજાના 
નમ્કદમાં કવિતિશવકત વબલકુલ નહોતી એમ કહરે છરે. નમ્કદમાં જ રે મૌવલકતા દરેખા્ય 
છરે તરેનું મૂળ મરાઠી લોકોની ભાષા, કવિતા, સિદરેશભવકત િગરેરરેમાં તરેમનરે દરેખા્ય છરે. 
નમ્કદરે ભારતી્યતાનરે સથાનરે ‘રહંદુ’ શબદ િાપ્યયો છરે ત્યાં પણ તરેમનરે નમ્કદમાં કોમિાદ 
દરેખા્ય છરે. નમ્કદનો ટરેક કરેિો પોલો હતો, સિાથ્કપ્રેરરત હતો અનરે અનરેક રીતરે દુશ્રર-
તના પાસિાળો હતો તરે શ્ી સંજાનાએ બતાવ્યું છરે તરે પરથી લાગરે છરે કરે આ્ય્ક સંસકૃવત 
અનરે રાષ્ટ ્રી્ય અવસમતા વિશરેની ટીકાની જ રેમ નમ્કદના કા્ય્ક અનરે વ્યવકતતિ વિશરેનો 
શ્ી સંજાનાનો અવભપ્ા્ય પૂિ્કગ્હમુકત નથી.

ગુજરાતી સારહત્યમાં દલપતરામની થ્યરેલી ઉપરેષિા વિશરે તરેમની ફરર્યાદ 
પા્યા વિનાની નથી. પરંતુ નિીન કવિતાના પિનની જોરદાર ઝાપટ આગળ દલપ-
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તરામની કવિતાનો છોિ ઊખિી ગ્યા જ રેિો થ્યો હતો. શ્ી સંજાનાએ તરેમની 
કવિતાના છદં, પ્ાસ આરદની સફાઈ પ્ત્યરે ધ્યાન દો્યુું. તરેમના વિચારની વશષ્ટતા 
અનરે તાજગી પણ પ્શસ્ય છરે. બાળકોના, દુવન્યાદારીના અનરે હાસ્યના કવિ તરીકરે 
તરેમનરે માનભ્યુું સથાન છરે જ. પરંતુ તરેમની કાવ્યભાિના જૂની અનરે કરેિળ બાહ્ 
આકારનરે સપશ્કનારી છરે. અંત:સફુરરત, ઊવમ્કપ્ાવણત કલપનાનરે ધોરણરે નમ્કદરે નિી 
કાવ્યભાિનાનરે સથાપીનરે પુરસકારી તરે એનું ઇવતહાસપ્ાપ્ત કત્કવ્ય હતું. પછી ભલરે 
તરેની પોતાની 400 પાનાંની કવિતામાંથી 40 લીટી જ સાચી કવિતા ગણાઈ હો્ય !

નમ્કદરે એક િાર ‘સ્તીકરેળિણીના લાભ’ વિશરે ઇનામી વનબંધ લખરેલો. તરેના 
પરીષિકોમાં ‘કરણઘરેલો’ના કતા્ક નંદશંકર પણ હતા. નંદશંકરની દૃવષ્ટએ એ વનબંધ 
અસિીકા્ય્ક લાગ્યો. આથી બંનરે િચચરે પત્ દ્ારા થોિી ટપાટપી થ્યરેલી. નંદશંકરરે  
નમ્કદનરે લખરેલું કરે ‘તમનરે કંઈક અવભમાન જ આિી ગ્યું લાગરે છરે કરે બસ મારા જ રેિો 
કોઈ લરેખક જ નથી. પણ એ અવભમાન ખોટુ ંછરે.’ તરેના જિાબમાં નમ્કદરે લખરેલું : 

‘તમારા મનમાં મારરે  વિશરે સિગ્ક જ રેટલો ઊંચો કરે પાતાળ જ રેટલો નીચો વિચાર 
હો, તમરે મારા કટ્ા િરેરી કરે સાચા સનરેહી હો, તોપણ હંુ તમારા શહરેરમાં એક ક્યા-
રરેકટર છઉં પછી ગમરે તરેિો. એ જ વિચાર તમનરે મારંુ અવભમાન રખાિિાનરે બસ 
છરે, એમ હંુ અવભમાનથી કહંુ છઉં.14

નમ્કદની આ િાત સાચી છરે. તરેનામાં અનરેક દુગુ્કણો હોિા છતાં ગુજરાતી સા-
રહત્યમાં તરેણરે કરરેલાં પુરુષાથ્કભ્યાું નિપ્સથાનો તરેનરે ્યુગપુરુષ તરીકરે સથાપરે છરે અનરે 
દલપતરામમાં અનરેક સદગુણો હોિા છતાં અનરે સભારંજની કવિતાની કલા તરેમનરે 
હસતગત હોિા છતાં જૂની વ્રજભાષાના સંસકાર છોિી શક્યા નહોતા તરેથી ગુજરાતી 
સારહત્યના ઇવતહાસમાં તરેઓ ઉપરેષિા પામ્યા છરે.

આ વિિાદથી ગુજરાતી સારહત્યનરે સરિાળરે ફા્યદો થ્યો છરે. આમ ન બન્્ંુય 
હોત તો સુધારાના નિીન વિષ્યોનરે દલપતરામની કલમરે આટલા મોટા પ્માણમાં 
સપશ્ક ક્યયો હોત કરે કરેમ એ શંકા છરે. નમ્કદ-દલપતની હરીફાઈએ અિા્કચીન ગુજરાતી 
કવિતાના બાહ્ સિરૂપનરે વિવિધરંગી બનાિી તરેના અંતસતતિનરે ઉઠાિ આપ્યો છરે. 
આધુવનક કાવ્યભાિનાનું ધોરણ વસથર કરિામાં આ સારહત્યસપધા્ક ઠીક સહા્યભૂત 
નીિિી હતી એ ખાસ નોંધિું જોઈએ.

²

14. ‘િીર નમ્કદ’માં ઉધિતૃ, પૃ. 48.
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અનુરિાસ કે ઉલ્ાસ ? 

નમ્કદ અનરે દલપત િચચરે ચાલરેલા કવિતા વિશરેના વિિાદરે એ જમાનાના સારહત્ય-
રવસક િાચકોમાં શામળની કવિતા સરસ કરે પ્રેમાનંદની એ બાબત ઠીક ઠીક ઊહાપોહ 
જગાડ્ો હશરે તરેમ 19મી સદીના સાતમા દા્યકા દરવમ્યાન ‘ગુજરાત શાળાપત્’, 
‘બુવધિપ્કાશ’, ‘સુરતવમત્’ િગરેરરે  પત્ોમાં ચાલરેલી ચચા્ક ઉપરથી સમજા્ય છરે.

1863ના જાન્્યુઆરીના ‘ગુજરાત શાળાપત્’ના અંકમાં ‘કવિ પ્રેમાનંદ સરસ 
કરે શામળ ?’ એ પ્શ્ની ચચા્ક કરરેલી છરે તરેમાં ‘શાિકો પારશીઓ િગરેરરેનરે શામળની 
કવિતા કરતાં પ્રેમાનંદની િધારરે  પસંદ છરે’ એિું વિધાન મૂક્યું છરે. તરેના જિાબમાં 
‘બુવધિપ્કાશ’ કહરે છરે કરે ‘કોઈ શાિકનરે કરે મુસલમાનનરે પ્રેમાનંદની કવિતા િાંચતા 
અમરે દીઠા નથી15 એ દૃવષ્ટએ પ્રેમાનંદની કવિતા ઉતિમ ગણિી હો્ય તો ભલરે, પણ 
કવિતાની રચનાની દૃવષ્ટએ તો શામળ જ ઉતિમ છરે; ઉતિમ કવિતાની ્યુવકતઓ – 
સમસ્યા, ઉપમારદ અલંકારો, છદં અનરે ભાષાની ઝાિઝમક િ. – તો શામળની જ 
એમ ‘બુવધિપ્કાશ’ના લરેખક ભારપૂિ્કક કહરે છરે. 

તરેની સામરે ‘શાળાપત્’ના અવધપવત ‘સિયોપરર કવિતા’ એ શીષ્કકથી પ્રેમાનંદ-
ની કવિતામાંથી કરેટલીક પંવકતઓ ઉધિતૃ કરીનરે ‘પ્રેમાનંદની કવિતા શામળની કવિતા 
કરતાં સોળ ગણી સારી છરે’ એમ કહરે છરે. તરેનો વિરોધ કરતાં ‘બુવધિપ્કાશ’ શામળની 

15. ‘બુવધિપ્કાશ’ – 1864, પૃ. 34, 65, 87, 109 િગરેરરે .



36 કરેટલાક સારહવત્યક વિિાદો

કવિતામાંથી ઉતિમ અંશો નમૂના રૂપરે મૂકીનરે િાચકોનરે તરેનો વનણ્ક્ય કરિાનું સૂચિરે 
છરે. પછી એક િાચકરે ‘ગપપાંની િાત છોિીનરે નીવતની કવિતા કરિી જોઈએ’ એિી 
ફરર્યાદ કરી એટલરે ‘બુવધિપ્કાશ’ના તંત્ીએ શામળની નીવતવિષ્યક કવિતા ‘બુવધિ-
પ્કાશ’માં આપિા માંિી. આ અરસામાં ‘સુરતવમત્’ના એક અંકમાં (તા. 27 રિસરે-
મબર, 1863) એક ચચા્કપત્ પ્ગટ થ્યું. તરેમાં ‘શામળના કરતાં પ્રેમાનંદની કવિતા 
સરસ છરે’ – એમ વિધાન થ્યરેલું અનરે ‘શામળની જ રેટલી કવિતા છરે તરે બધી ફારસી, 
સંસકૃત િગરેરરે  ઉપરથી થ્યરેલી છરે, પણ તરેમની મનની કલપનાથી રચરેલી નથી.’ આ 
િાત કરેિળ જૂઠી છરે અનરે પ્રેમાનંદ ભટનરે ઘણું કરીનરે તરે િાત લાગુ પિરે છરે એમ તરે 
ભારપૂિ્કક કહરે છરે. ‘બુવધિપ્કાશ’નાથી ઊલટી મતલબનું ‘અણસમજા્યો, આિો િાદ 
કરિા સારૂ લખા્યરેલું આ ચચા્કપત્ જિાબ આપિાનરે લા્યક નથી.’ એમ કહીનરે 
‘બુવધિપ્કાશ’ ચચા્ક બંધ કરરે  છરે.16

શામળની કવિતામાંથી સંખ્યાબંધ અંશો અિતરણ રૂપરે આપ્યા પછી ‘બુવધિપ્-
કાશ’ કહરે છરે : 

“ઉપર લખરેલી તમામ કલપના શામળના મનની કવલપત છરે. કોઈનું કહરેલું તરેણરે 
કહ્ું નથી અનરે તરેણરે લખરેલું છરે કરે, કોઈનું કહરેલું જ કહરે, તરે ઉપરથી તરે કવિ કહરેિા્ય 
નરહ. (‘કહ્ું કથરે તરે શાનો કવિ ?’) પ્રેમાનંદકૃત પુસતકો િાંચતાં અમનરે એિું ભાસરે 
છરે કરે, પ્રેમાનંદ ચૌદ અથિા પંદર આની અનરે શામળ સોળ આની. પછી િાંચનારા-
ઓની નજરમાં ઊતરરે  તરે ખરૂં.

‘બુવધિપ્કાશ’માં દલપતરામરે અનરે ‘ગુજરાત શાળાપત્’માં નિલરામરે આ ચચા્ક 
ચલાિી હશરે તરેમ લાગરે છરે. નિલરામરે શામળ અનરે પ્રેમાનંદની તુલના કરતો અનરે 
પ્રેમાનંદની સિયોતકૃષ્ટતા દશા્કિતો અવભપ્ા્ય ફવલત કરતો લરેખ લખ્યો તરેની વશવષિત 
જનમંિળ પર થ્યરેલી અસરનરે પરરણામરે દલપતરામ પ્રેમાનંદનરે 14-15 આની 
આપિા તૈ્યાર થ્યા હતા.17

નિલરામ અનરે દલપતરામના અિસાન પછી થ્યરેલ પ્ાચીન જનૈસારહત્યના 
સંશોધન પછી શામળની મૌવલકતા જમીનદોસત થઈ ગઈ છરે અનરે પ્રેમાનંદનો સૂ્ય્ક 
હજી તપરે છરે.

આ ચચા્ક પછી પચાસ િષવે રમણભાઈ નીલકંઠ ‘‘એક જૂની ચચા્ક અનરે તરે 
ઉપરથી ઉદભિતા વિચાર’’ – એ શીષ્કકથી એક નોંધ લખરે છરે.18 તરેમાં તરેઓ 
‘બુવધિપ્કાશ’ અનરે ‘શાળાપત્’ િચચરે ચાલરેલી ‘પ્રેમાનંદ ચઢરે કરે શામળ ?’ એ ચચા્કનો 

16. ‘બુવધિપ્કાશ’ – 1864, પૃ. 34 35.
17. ‘બુવધિપ્કાશ’ – 1864, પૃ. 91.
18. ‘કવિતા અનરે સારહત્ય’, િૉ. 3, બી. આ., પૃ. 334.
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સંદભ્ક ટાંકીનરે ‘શાળાપત્રે’ પ્રેમાનંદનરે પ્થમ પદ આપ્યું હતું તરેનરે ્યોગ્ય ઠરાિરે છરે. 
શાળાપત્રે કહરેલું કરે

‘‘અથ્ક િગરેરરેની ખુબી ઉપર લષિ ન આપતાં હરરેક પદમાં અનરે હરરેક લીટીમાં 
જ રેમ િધારરે  અનુપ્ાસ દાખલ થા્ય તરેમ કરિાનરે શામળરે કોશીશ કરી છરે તરે એની 
કવિતાની મોટી ખોિ છરે. એની અનરે એના જ રેિા બીજાઓની દરેખાદરેખીથી બુવધિપ્કા-
શમાં કવિતા લખનાર એ મોટી ભૂલ કરરે  છરે. અમારા મનમાં પકો ભરૂંસો છરે કરે ત્ીસ 
િરસ પછી નિી રીતરે કરેળિણી પામરેલા પંરિતો થશરે તરેઓ એિી કવિતાનરે નાપસંદ 
કરી ફેંકી દરેશરે.’’

આ ભવિષ્યિાણી ખરી પિી છરે એમ રમણભાઈ નોંધરે છરે. ‘‘ગ્ંથ ગમરે એટલો 
ઉપ્યોગી હો્ય, અનરે તરેના જ્ાનથી િાંચનારનરે ગમરે તરેટલો ફા્યદો રકંિા ઉપદરેશ થતો 
હો્ય, તોપણ તરેટલા જ કારણથી તરે ગ્ંથ કવિતારૂપ કહરેિાતો નથી. તરેનરે કવિતા એ 
નામ છાજિાનરે તરે ગ્ંથ મનોરંજક હોિો જોઈએ, એટલરે તરે િાંચિાથી િાંચનારના 
વચતિનરે ઉલહાસ રકંિા ચમતકાર થિો જોઈએ.’’ – એ શાળાપત્નો અવભપ્ા્ય સિી-
કારીનરે તરેઓ કહરે છરે : હૃદ્યની ઊવમ્ક તરે કવિતાનું મુખ્ય મૂળ છરે અનરે હૃદ્યનો આનંદ 
એ કવિતાનો મુખ્ય હરેતુ છરે એ વિશરે હિરે િાસતવિક રીતરે વિિાદ રહ્ો નથી. 

²
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નમ્કદનો જદુનાથજી મહારાજ સાથરેનો વિિાદ વિધિાવિિાહ વિશરે હતો; પરંતુ 
એ વિિાદનું વનવમતિ નમ્કદનાં લખાણો હતાં. િૈષણિ મહારાજોની સામરે નમ્કદરે લખરેલા 
વનબંધો19 િાંચીનરે જદુનાથજી તરેના પર ઘણા વચઢા્યા હતા. ‘ગુરુ અનરે સતિા’ (1857), 
‘વિષ્યી ગુરુ’ (1859), ‘ગુરુની સતિા’ (1859), ‘ભવકત’ (1860) અનરે ‘પુનવિ્કિાહ’ 
(1860) જ રેિા વનબંધોએ મહારાજનરે ઉશકરે્યા્ક હતા20. તરેઓ 1860માં મુંબઈ ગ્યા 
ત્યારરે  તરેમણરે તરેમના વશષ્ય લલ્લુભાઈ ગોપાળદાસનરે કહ્ું હતું કરે ‘નમ્કદાશંકર મનરે 
મળરે તો સારૂં.’ પછી નમ્કદ તરેમનરે ભા્યખળરે મળિા ગ્યો : ‘જ રે નમ્કદાશંકરનરે મળિાની 
તમરે ઇચછા દરેખાિી હતી તરે હંુ છઉં. ચતુમા્કસ અહીં રહરેિાના છો ?’ મહારાજ રે હા 
પાિી. પછી નમ્કદરે કહ્ું, ‘હમણાં તમારરે  બહાર જિાની તાકીદ છરે માટરે પછી 
બોલાિશો ત્યારરે  આિીશ.’

એ જ િષ્કના જુલાઈ માસમાં મંગળદાસની કન્્યાશાળામાં મહારાજ ગ્યા 
અનરે છોકરીઓનરે ભણાિિાના કામમાં પોતરે ઉતિરેજન આપરે છરે એમ બતાવ્યું. તરેથી 
સુધારાિાળાઓએ માન્્યું કરે મહારાજ સારા છરે. લખમીદાસ ખીમજીએ તરેમનરે 
ખાનગીમાં પૂછું કરે વિધિાનો પુનવિ્કિાહ કરિો કરે નરહ ત્યારરે  જદુનાથજી બોલરેલા 
કરે ‘કાંઈ વચન્તા નરહ.’ લખમીદાસરે નમ્કદનરે મહારાજની તારીફ કરિાનું કહ્ું. નમ્કદ-

19. ‘મારી હકીકત’, 2008, પૃ. 70.
20. ‘નમ્કગદ્’ ભા. ર., સં. રમરેશ શુકલ, પૃ. 433.



શાસ્તો ઈશ્વરકૃત છરે ? 39

ની ઇચછા મહારાજના સુધારા સંબંધી વિચાર સપષ્ટ ન થા્ય ત્યાં સુધી તારીફ નરહ 
કરિાની હતી. છતાં ‘શીઘ્ર કવિતાની જુકતી સાથરે મારરે  તારીફ કરિી પિી હતી’ 
એમ નમ્કદ આતમકથામાં નોંધરે છરે.21

એક રદિસ સિારરે  નમ્કદ મંરદરમાં ગ્યરેલો ત્યાં મહારાજ સાથરે ઉપર-ઉપરની 
િાત થ્યા પછી મહારાજ રે તરેનરે બપોરરે  આિિાનું કહ્ું. નમ્કદ બપોરરે  ગ્યો તરે િખતરે 
મહારાજ સૂતા હતા. સૂતાં સૂતાં જ મહારાજ રે તરેનરે કહરેલું કરે, ‘પછી આિજો.’ તરેનાથી 
નમ્કદનરે અપમાન લાગ્યું.

સુધારાિાળાઓનરે સમજા્યું કરે મહારાજ તરેમનરે જુદું સમજાિરે છરે અનરે િૈષણિો-
નરે જુદું કહરે છરે. નમ્કદના મહારાજો વિશરેના વનબંધો િાંચીનરે મહારાજ ખૂબ વચઢા્યા 
હતા. તરેમાં નમ્કદરે 15 ઑગસટરે હૅંિવબલ પ્ગટ ક્યુું. તરે િાંચીનરે મહારાજ રે વિધિાવિ-
િાહ શાસ્તસંમત છરે કરે નરહ એ બાબત વિિાદ કરિાનું નક્કી ક્યુું. વિિાદ કરિા 
માટરેના વન્યમોનું માળખું બાંધિા માટરે તરેમણરે નમ્કદ સાથરે એક રદિસ નક્કી ક્યયો.

નમ્કદ બપોરરે  ત્ણ િાગ્યરે ગ્યો. સાથરે તરેના વમત્ રકસનદાસ બાિા વસિા્ય કોઈ 
નહોતું. રાતના આઠ િાગ્યા સુધી મહારાજ રે આિી આિી િાત કાઢીનરે સમ્ય ગાળો. 
નમ્કદરે છરેિટરે કહ્ું, ‘િખત ઘણો થઈ ગ્યો છરે માટરે હિરે અહીંથી મુલતિી રાખી્યરેછ 
– બીજી િખત બરેસીનરે પુનવિ્કિાહ વિશરે િાદ કરીશું.’

તરે િાતચીત શરૂ થતાં પહરેલાં નમ્કદરે જદુનાથજી સાથરે ચાલરેલો પત્વ્યિહાર 
મોટરેથી િાંચિા માંડ્ો પછી તરેણરે કહ્ું, ‘ધરમગુરૂ થઈનરે જુઠુ ંબોલરે તરેની સાથરે ભાષણ 
કરિું હમારરે  ્યોગ્ય નથી તો િાદ કરેમ કરર્યરે ? તોપણ એ બહાનરે સુધારાિાળા હારી 
ગ્યા એમ અજ્ાનીઓમાં કહરેિા્ય માટરે આવ્યો છુ.ં’22 નમ્કદરે કાગળ િાંચિા માંડ્ાં 
એટલરે જદુનાથજીએ કહ્ું. ‘‘તમારરે  છપાિિા હો્ય તો છપાિજો પણ હમણાં િાંચશો 
નરહ.’’ નમ્કદરે કહંુ્, ‘એ કાગળો િંચા્યા િના કાંઈ કામ ચાલરે નહીં.’ નમ્કદ કાગળો 
િાંચતો હતો તરે િખતરે જદુનાથજી શરમથી નીચરે મોઢરે ટક ટક જો્યા કરતા હતા. 

કાગળો િંચા્યા બાદ મહારાજ રે પૂછું, ‘તમરે િરેદશાસ્તનરે ઈશ્વરકૃત માનો છો કરે 
નરહ ?’ નમ્કદરે િરેદ ઈશ્વરરે  રચરેલા નથી એમ કહ્ું એટલરે કપટી જદુનાથ મહારાજ રે 
નમ્કદનરે શાસ્ત ઈશ્વરકૃત છરે કરે નરહ તરેની આિચચા્કમાં ઉતારી દીધો. સભા પૂરી થઈ 
એટલરે એક મશકરો પોકરણો બ્ાહ્મણ ઊભો થઈનરે બોલ્યો, ‘નકા્કસંકરનો ખરે.’23

એટલામાં દીિાનખાનામાં 200 િૈષણિો ભરેગા થ્યા હતા અનરે કંપાઉંિમાં 800 
જ રેટલા િૈષણિો હતા. નમ્કદ લખરે છરે કરે ‘કરેટલાકનો વિચાર મનરે મારિાનો હતો.’

21. ‘મારી હકીકત’, 2008, પૃ. 69.
22. એજન, પૃ. 69.
23. એજન, પૃ. 70.
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નમ્કદના વપતા તરેનરે શોધતા શોધતા આવ્યા. નમ્કદરે તરેમનરે રકસનદાસ બાિા 
સાથરે ઘરેર મોકલ્યા. પછી તરેણરે જદુનાથજીનરે કહ્ું, ‘અગર કોઈ મારા પર હાથ 
ઉગામશરે તો તરેનો જિાબ તમારરે  આપિો પિશરે માટરે કહી દો કરે ભીિ ઓછી થા્ય.’ 
પછી તરે ઊભો થઈનરે નીચરે ઊત્યયો. કરેટલાક તરેનરે પૂછિા લાગ્યા, ‘પરેલો કહાં છરે ?’ 
‘આ ચાલ્યો જા્યછ’ નમ્કદરે જિાબ આપ્યો. પોતાનાં જૂતાં જડ્ાં નરહ એટલરે વમત્ના 
જોિા પહરેરીનરે એ ઘરેર ગ્યો. ‘બારણા આગળ ઘણા લોકો ભરેગા થઈ મનરે ગાળો દરેતા 
હતા પણ બંદા તો બારણાં બંધ કરીનરે ઉપર ચહિી ગ્યા હતા’24 એમ નમ્કદ નોંધરે છરે.

બીકના મા્યા્ક કોઈ સુધારાિાળા આ વિિાદનરે પ્સંગરે નમ્કદની સાથરે ગ્યા ન 
હતા. તરેમણરે પાછળથી ટીકા કરતાં કહરેલું કરે, ‘‘શા કોનાં બનાિરેલાં છરે ? – એ 
તકરાર નહોતી કાઢિી જોઈતી. નમ્કદરે તરેનો જિાબ આપતાં કહરેલું કરે, ‘‘હંુ મારા 
વિચારથી ઉલટુ ંનહીં બોલું નરે પુનવિ્કિાહની તકરાર ચાલી હોત તો જદુનાથજીના 
કહરેિા પ્માણરે કરે, ‘શા ઈશ્વરકૃત છરે’, એ ઉપરથી જ હંુ પુનવિ્કિાહ કરિો વસધિ કરત 
– તમરે તો બરેસી રહો ખુણરે.25

²

24. એજન, પૃ. 71.
25. એજન, પૃ. 71.
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આમ જદુનાથજી સાથરેનો વિધિાવિિાહ અંગરેનો વિિાદ મહારાજ અનરે તરેમના 
અનુ્યા્યી િૈષણિોએ દંગો કરીનરે આગળ ધપિા દીધો નહીં; પરંતુ તરેથી તકરાર ત્યાં 
અટકી નરહ. શા ઈશ્વરકૃત નથી એ મુદ્ો લઈનરે િત્કમાનપત્ોએ ચચા્ક ચલાિી. 21 
ઑકટોબર, 1860ના ‘સત્યપ્કાશ’ના અંકમાં કરસનદાસ મૂળજીએ ‘રહંદુઓનો 
અસલ ધમ્ક અનરે હાલના પાખંિી મહંતો’ એ લરેખ લખ્યો. તરેમાં જદુનાથજીના વ્ય-
વભચાર વિશરે કરેટલોક ઉલ્લરેખ હતો. તરે ઉપરથી 1861ની 14મી મરેએ જદુનાથજીએ 
કરસનદાસ મૂળજીની વિરુધિ બદનષિીનો દાિો માંડ્ો. કરસનદાસના પુરાિાનો 
મોટો આધાર ભારટ્યાઓનો હતો. ભારટ્યાઓ જદુનાથ મહારાજના વશષ્યો હતા. 
6 સપટરેમબર, 1861ના રદિસરે ભારટ્યા મહાજનરે ઠરાિ ક્યયો કરે કોઈએ મહારાજની 
વિરુધિ સાષિી આપિી નરહ અનરે જ રે આપશરે તરેનરે ન્્યાત બહાર મૂકિામાં આિશરે. આ 
ઠરાિનરે કારણરે ‘ભારટ્યા કૉવન્સપરસી કરેસ’ થ્યો. કરસનદાસનરે બચાિ મરેળિિામાં 
ખલરેલ કરિાના આરોપસર 9 ભારટ્યા આગરેિાનોનરે િિી અદાલતમાં ઊભા કરિામાં 
આવ્યા. ગોકળદાસ તરેજપાળ અનરે મથુરાંદાસ લિજી જ રેિા ભારટ્યા સુધારકોની 
મદદથી કરસનદાસ એ કરેસ જીત્યા.

ગુજરાતના સમાજસુધારાના ઇવતહાસમાં કા્યમનું સથાન પામરેલ મહારાજ 
લાઇબલ કરેસ તા. 25-1-1862ના રોજ મુંબઈની િિી અદાલતના ન્્યા્યાધીશો સર 
મલૅથ્યૂ માસ અનરે સર જૉસરેફ આનૉલિ્કની સમષિ શરૂ થ્યો. િાદી જદુનાથજી વબ્જ-
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રતનજી અનરે પ્વતિાદીઓ કરસનદાસ મૂળજી તથા નાનાભાઈ રુસતમજી રાણીના 
પોતપોતાના િકીલો સાથરે ઉપવસથત હતા. લાંબી ચચા્કવિચારણાનરે અંતરે બંનરે ન્્યા્યા-
ધીશોએ પ્વતિાદીની તરફરેણમાં ચુકાદો આપતાં કહરેલું કરે, ‘‘પ્વતિાદીએ પોતાના 
પંથના લોકોના લાભ અથવે તથા પોતાના િાચકોના લાભ અથવે મહારાજનાં દુરાચ-
રણોનરે જાહરેર કરિાની અનરે વધક્કારિાની િત્કમાનપત્ના અવધપવત તરીકરેની ફરજ 
બજાિી હતી.’’ કરસનદાસ મૂળજીનરે રૂવપ્યા તરેર હજારનો ખચ્ક થ્યરેલો તરે પૈકી 
તરેમનરે સાિા અવગ્યાર હજાર રૂવપ્યા સામા પષિ પાસરેથી કોટવે અપાવ્યા હતા. તરે 
િખતરે કરસનદાસની ઉંમર 28 િષ્કની હતી. 

મહારાજ લાઇબલ કરેસ ચાલતો હતો તરે દરવમ્યાન કરે કરસનદાસરે વિજ્ય 
મરેળવ્યો તરે અરસામાં પણ બુવધિિધ્કક સભા અનરે તરેના સભ્યોએ જરા પણ ઉતસાહ 
બતાવ્યો ન હતો. આ સંબંધમાં કવિ નમ્કદાશંકરરે  એમનરે ઉદ્ રેશીનરે કવિતા લખી હતી :

શું સભા બુવધિિધ્કકી ગઈ સંતાઈ ?

કહાં છરે તરે ગંગાદાસ મોખરરે  ભાઈ ?

શું કહાનદાસ પરમુખ તમરે નરહ રહાઈ ?

તૈ્યાર જ નારણદાસ બીજા કહાં ભાઈ ?

િગરેરરે  િગરેરરે . નમ્કદરે ગણપત નામના બ્ાહ્મણનાં રદિાળી નામની વિધિા સાથરે 
પુનલ્કગ્ન કરાવ્યાં, ત્યારરે  સુધારાિાળા તરેની સાથરે હતા. ઉતિર િ્યમાં નમ્કદનું વિચા-
રપરરિત્કન થ્યું નરે તરે આ્ય્ક ધમ્ક ભણી િળો એ જાણીતી હકીકત છરે. તરેના સુધારક 
વમત્ો કવિની તરે નબળાઈ છરે એમ ટીકા કરિા લાગ્યા હતા; પરંતુ સિધમ્ક પ્ત્યરેની 
કવિની તરે શ્ધિા અંત:પ્તીવતનું પરરણામ હતી.

²



          

5
નમ્જગદ્ય : જૂનું અને શાલેયિ

‘નમ્કગદ્’ની શાલરે્ય આિૃવતિમાં સરકાર તરફથી મહીપતરામરે સુધારા ક્યા્ક 
હતા. તરેની સામરે વિિાદમાં ઊત્યા્ક િગર નમ્કદરે તરે સુધારા ચલાિી લીધરેલા તરે એની 
ખરરેખરી નબળાઈ હતી. ‘નમ્કગદ્’માં આિતો શૃંગાર, અનીવતના પ્સંગ તથા સા-
મ્ાજ્યિાદની વિરુધિ મતનરે લગતા ભાગો રદ કરરેલા. મહીપતરામરે સરકારની 
સૂચનાથી ‘નમ્કગદ્’માં સુધારા ક્યા્ક તરેની સાથરે સાથરે નમ્કદના વિચારનરે સથાનરે 
પોતાના વિચાર તરેમાં ઘુસાડ્ા હતા. પ્ો. રામનારા્યણ વિ. પાઠકરે જૂના ‘નમ્કગદ્’ 
સાથરે સરકારી ‘નમ્કગદ્’ સરખાિીનરે તરેમાંથી દૃષ્ટાંતો આપીનરે ‘સુધારા-બગાિા’ની 
ચચા્ક કરી છરે. નમ્કદરે પહરેલી િાર ‘નમ્કગદ્’ના વનબંધો લખતી િખતરે પોતરે ભવિષ્યમાં 
તરેનરે સુધારશરે એમ કહરેલું. પ્ો. પાઠકરે જૂના ‘નમ્કગદ્’નરે નિા રદ કરરેલ ‘નમ્કગદ્’ 
સાથરે સરખાિતાં મૂળનો સંદભ્ક ખંરિત થિાથી નુકસાન થ્યાનું બતાિિા સાથરે બીજી 
િાર લખા્યાથી ગદ્ મઠારાતાં તરેનરે ફા્યદો થ્યાનું પણ નોંધ્યું છરે. આમ ‘નમ્કગ-
દ્’માંનાં લખાણોમાં મહીપતરામ દ્ારા સરકારી નીવત મુજબ ઘણો ફરેરફાર કરિામાં 
આિરેલો. સરકારરે  નમ્કદનરે તરે મુજબ સુધારા કરિા સૂચિરેલું પણ નમ્કદરે કોઈ ઉતિર 
આપ્યો હો્ય એમ જણાતું નથી. આ બાબત તરેણરે પોતાના સિભાિ વિરુધિ જઈનરે 
મૌન સરેવ્યું હશરે ? અંતરાતમાની વિરુધિ જઈનરે લખાણ ફરેરિિું એ તરેનરે કદાચ ઠીક 
નરહ લાગ્યું હો્ય. બીજી તરફ આવથ્કક સંકિામણનરે કારણરે સરકાર તરફથી મળનાર 
પુરસકાર જતો કરિો પોસા્ય તરેમ નહીં હો્ય. આ પરરવસથવતમાં તરેણરે ‘નમ્કગદ્’ના 
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સુધારા સિીકારી લીધા હશરે એમ માનિું પિરે. તીવ્ર વિિાદ ઊભો કરરે  તરેિો આ પ્સંગ 
હોિા છતાં નમ્કદની અપિાદરૂપ ગણા્ય તરેિી નબળાઈનરે કારણરે તરે ફરેરફાર વિના 
વિરોધરે તરેણરે સહી લીધો હશરે.26

²

26. જુઓ ‘નમ્કદ : અિા્કચીન ગદ્-પદ્નો આદ્પ્ણરેતા’, રા. વિ. પાઠક, પૃ. 115થી પૃ. 122.



          

6
ભૂતમકા : સાક્ષરયિુગ

બીજા તબક્કાના વિિાદો મુકાબલરે લાંબા, તક્કશુધિ અનરે વિગતસમૃધિ જોિા 
મળરે છરે.

આપણરે જોઈ ગ્યા કરે નમ્કદ, નિલરામ, નંદશંકર, મહીપતરામ િગરેરરે  સુધારક 
્યુગના અગ્ણીઓનરે અંગ્રેજી કરેળિણીનો લાભ મળો હતો. અંગ્રેજ અધ્યાપકો પાસરે 
ભણિાની અનરે અંગ્રેજ અમલદારોના સંસગ્કમાં રહીનરે કામ કરિાની તરેમનરે તક 
મળી હતી. તરેના ફળરૂપરે નમ્કદ પાસરેથી ઊવમ્કના આિરેશનરે પ્ાધાન્્ય આપતી કાવ્ય-
ભાિના, પ્કૃવત, પ્ણ્ય અનરે દરેશભવકતનાં આતમલષિી ઊવમ્કકાવ્યો તરેમજ ગદ્ના 
વિવિધ પ્કારોના નમૂના મળા; નિલરામ પાસરેથી નિીન વિિરેચનપધિવત મળી અનરે 
નંદશંકર પાસરેથી ‘કરણઘરેલો’ રૂપરે નિલકથાનો પ્થમ પ્્યોગ પ્ાપ્ત થ્યો. અંગ્રેજી 
નરહ ભણરેલા દુગા્કરામ અનરે દલપતરામરે પણ અંગ્રેજી સારહત્યના સંસકાર ઝીલ્યા. 

પરંતુ અંગ્રેજી કરેળિણીનો શ્રેષ્ લાભ તો ગોિધ્કનરામ, મવણલાલ અનરે નર-
વસંહરાિની પરેઢીનરે મળો. તરેમના િખતમાં ્યુવનિવસ્કટી વશષિણ િધુ વ્યિવસથત બન્્ંુય. 
ઉચચ વશષિણના અભ્યાસક્મમાં અંગ્રેજીની સાથરે સંસકૃત અનરે ફારસી-ઉદૂ્ક ભાષા-
-સારહત્યનરે મહતિનું સથાન મળું. વિદરેશી વિદ્ાનો અનરે દરેશી શાસ્તીઓ તથા 
મૌલિીઓ કૉલરેજોમાં શીખિિા લાગ્યા. એનરે પરરણામરે અંગ્રેજી અનરે સંસકૃતના 
‘ક્ૉસ-બ્ીિ’નો ઉતિમ પરરપાક સાષિર્યુગના લરેખકોનરે પ્ાપ્ત થ્યો. પાશ્ાત્ય 
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તતિજ્ાનની સાથરે ભારતી્ય દશ્કનોનો તુલનાતમક અભ્યાસ કરિાની તક તરેમનરે 
સાંપિી. ગોિધ્કનરામ, મવણલાલ અનરે આનંદશંકરરે  િખત જતાં પાશ્ાત્ય સંસકૃવત 
સામરે પ્ાચીન ભારતી્ય સંસકૃવતની વિશરેષતા સથાપીનરે નૂતન સાંસકારરક પુનરુતથાન-
નો પ્બોધ ક્યયો તરે આ ્યુવનિવસ્કટી વશષિણનો પ્ભાિ.

સિાધ્યા્ય, સમીષિા, સંશોધન-સંપાદન માટરે િાતાિરણ બંધા્યું તરે આ વશષિણ-
ની બીજી મહતિની અસર. આ સમ્યગાળામાં પાશ્ાત્ય વિદ્ાનોએ સંસકૃત-પ્ાકૃત-
-અપભ્રંશ અનરે ગુજરાતી િગરેરરે  ભારતી્ય ભાષાઓ અનરે સારહત્યનાં અધ્ય્યન-
સંશોધનમાં ઊંિો રસ દાખવ્યો, એટલું જ નરહ તરે ષિરેત્માં મહતિનું પ્દાન ક્યુું. પ્ો. 
એચ.એચ.વિલસન, પંરિત મલૅકસમ્યૂલર, િૉ. બુલહર, િૉ. આર. એસ. ટન્કર, સર 
જ્યૉજ ્ક ગ્ી્યસ્કન, સર મૉવન્યર વિવલ્યમસ, િૉ. જ લૅકોબી િગરેરરે  કૂિીબંધ વિદરેશી વિ-
દ્ાનોનો ઉલ્લરેખ થઈ શકરે. પંરિત્યુગના વિદ્ાનોનરે પિકાર આપિા સાથરે પોરસ 
ચિાિરે તરેિું આ એક મહતિનું પરરબળ ગણા્ય.

સાષિરી પત્કારતિનો પ્ારંભ નિલરામરે કરરેલો. ગોિધ્કનરામ, મવણલાલ, રમ-
ણભાઈ, આનંદશંકર િગરેરરે  આ ્યુગના સાષિરો પત્કાર હતા. કાન્ત, નરવસંહરાિ, 
બળિંતરા્ય અનરે ન્હાનાલાલ વિવિધ સામવ્યકોમાં ઘણુંખરંુ વન્યવમત લખતા. તરેમાં 
સજ ્કનની સાથરે ભાષા, સારહત્ય અનરે ધમ્ક-તતિનરે લગતી પ્યવેષણાતમક ચચા્ક ચાલતી. 
મવણલાલ, ગોિધ્કનરામ અનરે આનંદશંકરનું સંસકૃવતવચંતન, નરવસંહરાિનાં ભાષા-
શાસ્તવિષ્યક વ્યાખ્યાનો, કાન્તરે કરરેલો ખંિકાવ્યનો પ્્યોગ, બળિંતરા્યનો પ્િાહી 
પૃથિીનો અનરે ન્હાનાલાલનો અપદ્ાગદ્નો પ્્યોગ, બાળાશંકર, મવણલાલ અનરે 
કલાપીનો ગઝલનો પ્્યોગ, ભીમરાિ અનરે દોલતરામના મહાકાવ્યના પ્્યોગો, કરેશ-
િલાલ ધ્ુિનાં સંસકૃત, પ્ાકૃત અનરે પ્ાચીન ગુજરાતી ગ્ંથોનાં ભાષાંતર-સંપાદન, 
કૃષણલાલ ઝિરેરીના ફારસી-અરબી વિષ્યોના સંશોધનલરેખો અનરે નમ્કદાશંકર દરેિ-
શંકર મહરેતાના ‘ઉપવનષદ વિચારણા’ તથા ‘રહંદ તતિજ્ાનનો ઇવતહાસ’ જ રેિા ગ્ંથો 
વિિાદો અનરે ચચા્કવિચારણા માટરે વ્યાપક ભૂવમકા પૂરી પાિરે છરે. 

નમ્કદની પરેઢી અસત પામી તરે પહરેલાં તરેના કરતાં િધુ સતિશાળી પરેઢી ઉચચ 
જીિનદૃવષ્ટ અનરે અનોખી સજ ્કકશવકત સાથરે ઉદ્ય પામી રહી હતી. નમ્કદ, દલપત 
અનરે નિલરામરે દુવન્યામાંથી વિદા્ય લીધી તરે પહરેલાં તરેમનું સથાન શોભાિરે અનરે 
તરેમના કા્ય્કનરે સોળરે કળાએ ખીલિરે તરેિી શવકત નરે દૃવષ્ટિાળા પછીની પરેઢીના ત્ણ 
સમથ્ક પ્વતવનવધઓનું સારહત્ય અનરે સંસકારના ષિરેત્રે શુભ આગમન થઈ ચૂક્યું હતું. 
આ ત્ણ પ્વતવનવધઓ એટલરે ગોિધ્કનરામ, મવણલાલ અનરે નરવસંહરાિ. ગોિધ્કન-
રામ અનરે મવણલાલરે ધમ્ક, સમાજ, સારહત્ય અનરે સંસકૃવતના હાદ્ક સુધી પહોંચીનરે તરે 
સમ્યરે ચાલતા સાંસકૃવતક સંઘટ્નનું વનદાન કાઢિાનો પુરુષાથ્ક ક્યયો. તરેમણરે નિી 
પરેઢીનરે પવશ્મના અંધ અનુકરણમાંથી છોિાિીનરે સિસંસકારના પુનરુતથાન 
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(renaissance)નો અનુભિ કરાવ્યો. સારહત્ય અનરે સંસકારનરે ષિરેત્રે સમન્િ્યદૃવષ્ટ 
અનરે તટસથ સમીષિા કરિાનું િલણ ગોિધ્કનરામનું હતું. નરવસંહરાિરે કવિતાનાં નિાં 
પરરબળોનરે ઝીલિા સાથરે સમગ્ ગુજરાતી ભાષાસારહત્યના ઉતકષ્ક માટરે સંઘષ્ક ક્યયો 
હતો; પરંતુ િધુમાં િધુ ઉગ્ અનરે લાંબામાં લાંબા વિિાદમાં ઊતરીનરે સિધમ્ક અનરે 
સંસકૃવતના રષિણનો મોરચો વજદંગીભર ચલાિનાર મવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી 
હતા. ત્ણરે્યના સાંસકારરક કા્ય્કનું પ્વતફલન સારહત્યમાં પડ્ું હતું. પૂિ્ક પરેઢીનું 
સંધાન મવણલાલમાં જોિા મળરે છરે એટલરે મવણલાલના જીિનકા્ય્ક (mission) સાથરે 
સંકળા્યરેલ વિિાદથી શરૂ કરીએ. 

એક જ ધ્યરે્યનરે િરરેલા, એક જ ગામના િતની, બરે લગભગ સમિ્યસક સાષિરો 
સમાંતર સંસકારપ્િૃવતિ ચલાિરે અનરે પોતપોતાની રીતરે અદભુત કા્ય્કવસવધિ પામીનરે 
એક જ સથળકાળના પટ્ાનરે જ્ાનના પ્કાશથી ઝગઝગતો કરરે  એિું િારંિાર જોિા 
મળતું નથી. મવણલાલ તથા ગોિધ્કનરામની અષિરોપાસનાનું અિલોકન આ દૃવષ્ટએ 
રસદા્યક છરે.

મવણલાલ અનરે ગોિધ્કનરામ બંનરેની ધમ્કવજજ્ાસા મૂળથી સતરેજ હતી. ઉભ્યની 
સારહત્યપ્િૃવતિ જીિનના પવિત્ કા્ય્કરૂપ હોઈ ધમ્કમૂલક હતી. બંનરેએ સિદરેશની િત્ક-
માન વસથવતનરે અિલોકી, તરેની ભૂતકાળની વસવધિઓ સાથરે પવશ્મના સંસકારપ્િાહ-
નો મુકાબલો કરીનરે ઉભ્યના સંઘટ્નનું વનદાન કાઢિાના વનરવનરાળા પ્્યતનો ક્યા્ક 
છરે. રહંદુ ધમ્ક પર રૂરઢ, અંધશ્ધિા, જિતા અનરે અજ્ાનનરે કારણરે ચિરેલા મરેલનરે બંનરેએ 
પોતપોતાની રીતરે સાફ કરિાનો પુરુષાથ્ક ક્યયો છરે. પૂિ્ક-પવશ્મ-સંસકાર-સંઘટ્નના 
ફળ રૂપરે ભારતનરે પ્ાપ્ત થ્યરેલ ‘વનબ્કળતા, કુવતસતતા, દરરદ્રતા, પરછદંાનુિવત્કતા, 
નીવતવશવથલતા, વનરુદ્વમતા’ ઇત્યારદ અવનષ્ટોનું મૂળ બંનરેએ પવશ્મની વ્યવષ્ટપ્ધાન 
નીવતમાં શોધ્યું છરે. પણ મવણલાલ સિધમ્ક અનરે સિદરેશના અવભમાનથી પ્રેરાઈનરે 
ભારતી્ય પ્જાનરે પરસંસકારમાંથી મુકત થઈનરે શુધિ આ્ય્કતિ ભણી િળિા આગ્હ-
ભરી વિનિણી કરરે  છરે, ત્યારરે  ગોિધ્કનરામ બંનરેનાં ઇષ્ટ તતિોનો પ્ાચીન ભારતી્ય 
સંસકૃવતના હાદ્ક સાથરે સમન્િ્ય કરિાનું તટસથ ભાિરે સૂચન કરીનરે સંતોષ માનરે છરે. 

મવણલાલ અનરે ગોિધ્કનરામના જીિનનું બળ ધમ્ક હતો. મવણલાલની ધમ્કશ્-
ધિાના પા્યામાં કરેિલાદ્તૈ હતો તો ગોિધ્કનરામની ઈશ્વરશ્ધિા શુધિાદ્તૈના રંગિાળી 
હતી. ઈ. સ. 1900માં કરરેલી એક નોંધમાં ગોિધ્કનરામ કહરે છરે : 

‘‘સિ્કથા ઈશ્વર જગતનું જ રે કલ્યાણ ધારરે  તરે જ કલ્યાણ છરે. નરે એ જ જ્યારરે  
જગતનું દરેખીતું અરહત કરરે  ત્યારરે  એ કલ્યાણ પાકંુ કરિાનરે આ અરહત – મીરાંનરે 
રાણાએ મોકલરેલા પ્યાલાની પરેઠરે – સિીકારી લરેિું. એટલરે તરેનો પ્વતકાર કરિાનો ધમ્ક 
નરે ધમ્ક કરિાની શવકત જ ન હો્ય તો તરે અરહત માટરે તૈ્યાર થિું અનરે િરેઠી લરેિું, એ 
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જ ઈશ્વરની ઇચછાનરે શરણ થિાનો રસતો છરે.’’ 

મવણલાલની બ્હ્મવનષ્ા એટલરે કરે ઈશ્વરશ્ધિાએ તરેમનરે અનરેક આવધ, વ્યાવધ 
અનરે ઉપાવધઓની સામરે ટકી રહરેિાનું બળ આપ્યું હતું ‘મારામાં ધમ્કિાસના થ્યરેલી 
છરે.’ ‘તરેણરે મનરે બહુ ભણાવ્યું છરે. પરબ્હ્મરૂપ અનારદ ઉપર મારી દૃઢ આસથા છરે, હંુ 
તરે રૂપ જ છુ,ં અનંત શ્રેણીનો એક અંકોિો છુ.ં.. િરેદાન્તરે જ મનરે ઊભો રાખ્યો છરે, 
િરેદાન્ત જ પાર પહોંચાિશરે’ – એ ઉદગારો મવણલાલના જીિનમાં કરેટલરે ઊંિરે ધમ્ક-
શ્ધિા ઊતરી ગઈ હતી તરેનો ખ્યાલ આપરે છરે. 

આ જ અરસામાં ગુજરાતના વશષ્ટ સમાજમાં એક ત્ીજો િગ્ક સંસકારશોધ-
નના ષિરેત્રે સરક્્ય થઈ રહ્ો હતો. ઉચછરેદક સુધારાનો ઉપદરેશ કરનાર પૂિ્ક નમ્કદની 
પરંપરામાં મહીપતરામ, ભોળાનાથ, નરવસંહરાિ, ‘કાન્ત’ અનરે રમણભાઈ જ રેિા 
સુધારક લરેખકોની પ્િૃવતિ જોિા મળરે છરે, જ રે પાશ્ાત્ય સારહત્યની સાથરે સંસકારનરે 
અનુમોદન આપરે છરે. વિદ્ાકી્ય િાતાિરણમાં ભારતી્ય સંસકૃવતના પુનરુતથાનના 
અનુકૂળ સંજોગો ઊભા થ્યા હતા. તરેમ છતાં બ્હ્મોસમાજ અનરે પ્ાથ્કનાસમાજના 
એકરેશ્વર વસધિાન્તરે વરિસતી ધમ્ક સાથરેના તરેમના સામ્યનરે લીધરે સામાન્્ય પ્જાનરે એ પંથો 
વિશરે સાશંક કરી દીધી હતી. મવણલાલ અનરે રમણભાઈ િચચરે દ્તૈ-અદ્તૈનો સંઘષ્ક 
આ સમ્યગાળામાં લાંબા િખત સુધી ધ્યાન ખેંચી રહ્ો હતો. 

ઉત્તર નમ્જદ અને મતણલાલ
મવણલાલ અનરે ગોિધ્કનરામરે જાહરેર ષિરેત્માં પ્િરેશ ક્યયો ત્યારરે  ઉતિર નમ્કદ 

‘ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણો’ કહીનરે લોકોનરે આ્ય્ક ધમ્ક ભણી િળિાનો પોકાર કરી 
રહ્ો હતો. 1885ની આખરરે  નમ્કદની છરેલ્લી માંદગીના રદિસો હતા. એ અરસામાં 
ભાિનગરની નિી સથપા્યરેલી કૉલરેજના સંસકૃતના પ્ોફરેસર મવણલાલ વદ્િરેદી પરી-
ષિાના કામરે મુંબઈ આવ્યા હતા. તરે રદિસોમાં તરેઓ કવિની તવબ્યતની ખબર કાઢિા 
જા્ય છરે. તાજા જ સથાપરેલા ‘વપ્્યંિદા’ માવસકમાં તરેમનાં આ્ય્કધમ્કનાં પષિપાતી 
લખાણો િાંચીનરે નમ્કદનરે મવણલાલમાં સમાનધમા્ક દરેખા્ય છરે. સતિાિીશ િષ્કના જુિાન 
મવણલાલનરે પોતાના અધૂરા રહરેલા કા્ય્કની પ્ત્યષિ સોંપણી કરતાં નમ્કદ કહરે છરે :

‘‘જિાનીઆ સુધારાિાળા મારી ઉપર કરિી નજર કરતા હશરે. પણ હંુ કહંુ 
છુ ંકરે તરેમના જ મંિળમાં એક જિાન ઊછરરે  છરે, જ રે પરરણામરે મારા જ વિચાર 
તમારા ગળરે ઉતારશરે. એ માણસ તમરે જ. તમારાં સિ્ક લખાણ મેં િાંચ્યાં છરે. તમારી 
િાતો સાંભળી છરે. નરે એમ માનું છુ ંકરે તમરે જ રે રસતરે છો એ જ રસતરે ચાલ્યા જજો. 
એ જ ખરી િાત છરે.’’27

સિધમ્ક અનરે સિસંસકાર પ્ત્યરે પ્જાનરે અવભમુખ કરતાં મવણલાલનાં લખાણોએ 

27. ‘મ. ન. વદ્િરેદીનું આતમિૃતિાંત’, 1979, પૃ. 75.
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નમ્કદનું અધૂરંુ રહરેલું સંસકારશોધનનું કા્ય્ક પ્શસ્ય રીતરે આગળ િધા્યુું હતું. 

મવણલાલની સુધારક દૃવષ્ટ આંતરરક એટલરે કરે હૃદ્ય અનરે ચારર્યના સુધારા 
ઉપર એકાગ્ થ્યરેલી હતી. સુધારાિાળાઓ એનાથી ઊલટો ક્મ અખત્યાર કરીનરે 
બહારના સુધારાથી આરંભ કરીનરે – એટલરે કરે નાતજાતનાં બંધનો તોિીનરે, સ્તીના 
સમાન હકની િાત કરીનરે અનરે વ્યવકતસિાતંત્ર્યનો િાદ ઉઠાિીનરે આંતરરક સુધારા 
– એટલરે કરે નીવતશુવધિ, ધમ્કશુવધિ અનરે ભાિનાશુવધિ – તરફ િળિાનું કહરેતા હતા તરે 
મવણલાલના તતિજ્ાનનરે માન્્ય નહોતું. તરેમના અદ્તૈ વસધિાંતમાં સં્યમનરે પ્ાધાન્્ય 
મળરેલું હોિાથી તરેમણરે નિીનોની ઉચછૃખંલતા અનરે સિાથ્કપરા્યણતાનરે િખોિી કાઢી 
છરે. તરેમનરે મતરે ધમ્કસુધારણા એટલરે જુદા જુદા ધમયોમાંથી પોતાનરે અનુકૂળ કલમો 
ગોઠિી કાઢીનરે નિો ધમ્ક ચલાિિાની નરહ, પણ પ્ાચીન ધમ્કભાિનાની સમુધિારક 
પ્િૃવતિ હતી. નમ્કદના કા્ય્કના અનુસંધાનમાં પોતાની પ્િૃવતિનો ઉલ્લરેખ કરતાં 
મવણલાલરે ‘હાલનો જમાનો જૂના સુધારાનરે મૂકીનરે કાંઈક રહંદુ ધમ્કની છા્યા હો્ય 
તરેિા સુધારા તરફ િળરે છરે.’ એમ કહ્ું હતું તરે પણ આ હરેતુનરે અનુલષિીનરે જ. 

પોતરે માનરેલા સુધારાનો ઉપદરેશ કરતાં મવણલાલરે સુધારક ગણાતા િગ્કની 
વિચારશ્રેણીનો વિરોધ ક્યયો હતો. તરેની સાથરે પ્ાચીન િહરેમો અનરે રૂરઢઓની પણ 
ટીકા કરી હતી. આનરે લીધરે નિીનોની માફક પ્ાચીનપંથીઓનો રોષ તરેમના પર 
ઊત્યયો હતો. सतयं परं धीमतह એ મવણલાલનો ધ્યાનમંત્ હતો. ‘પ્ાચીન અનરે નિીનનો 
ભરેદ માની’ એકનરે િળગિા કરે બીજાનરે પરહરિા તરેઓ પ્િૃતિ થતા નથી. “મારરે  
આમાંનો એકરે પષિ ‘મારો’ નથી, સત્ય જ રે જણા્ય તરેનો ‘હંુ’ છુ;ં િહરેમ, ઢોંગ, 
અનાચાર, કુરટલતા એ બધાંનરે ઉભ્ય પષિમાંથી તજિાનાં છરે; ઉભ્યમાં સત્ય છરે; એ 
વનષપષિપાતથી સં્યોજી પરમ સત્યનો આકાર સમજિાનો છરે એમ તરેમણરે કહ્ું છરે 
તરેમાં ઘણો સત્યાંશ છરે. પ્ાચીન અનરે નિીન બંનરેનું અિલોકન કરીનરે ઉભ્યના સા-
રતતિરૂપરે પોતાનું તાવતિક દૃવષ્ટવબંદુ તરેઓ રજૂ કરરે  છરે. પરદરેશગમન, સ્તીકરેળિણી, 
લગ્નમાં સ્તીપુરુષની સંમવત, બાળલગ્ન, કન્્યાવિક્્ય તથા જ્ાવતભરેદનો વનષરેધ િગરેરરે  
સુધારાઓ મવણલાલરે પણ ઇચછા હતા; એટલું જ નરહ, એ બધાંનરે તરેમણરે સોતસાહ 
પ્બોધ્યા પણ હતા. શ્ી આનંદશંકર ધ્ુિ િાજબી રીતરે જ પૂછરે છરે કરે “આિાં 
ઉતસાહી અનરે પ્ૌઢ સુધારાનાં લખાણો એક પણ ‘સુધારાિાળા’ની કલમથી નીકળરેલાં 
બતાિશો?’’28

²

28. જુઓ ‘સારહત્યવિચાર’, આ. બા. ધ્ુિ, બીજી આિૃવતિ, પૃ. 380.
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મવણલાલની સંસકારરષિક લરેખનપ્િૃવતિનો પ્ારંભ 1882માં મુંબઈના ગુજરાતી 
ગ્રેજ્યુએટોની મંિળી ‘ગુજરાતી સોવશ્યલ ્યુવન્યન’ના તરેઓ સભ્ય બન્્યા ત્યારથી 
થ્યો ગણા્ય.29 ગુજરાતી સોવશ્યલ ્યુવન્યનમાં એક િાર પુન્કલગ્નનો વિષ્ય એક 
કલાક માટરે ચચ્કિા સારુ ઉઠાિિામાં આવ્યો. બધાએ એમ માનરેલું કરે ગ્રેજ્યુએટોની 
મંિળી તો વિધિા-પુન્કલગ્નની તરફરેણમાં જ હો્ય; પરંતુ મવણલાલ તરેની વિરુધિ 

29. આ ગુજરાતી સોવશ્યલ ્યુવન્યનના મૂળ સથાપકોમાંના કરેટલાક તરે મોતીલાલ 
દલપતરામ સૉવલવસટર, મંછાશંકર જીિણરામ િકીલ, વત્ભુિનદાસ રણછોિલાલ 
માલિી, મોતીલાલ વત્ભોિનદાસ સટ્ાિાલા અનરે નગીનદાસ સંઘિી હતા. પછીના 
સભ્યોમાં દી. બ. કૃષણલાલ મોહનલાલ ઝિરેરી, જવમ્યતરામ જીિણરામ સૉવલવસટર 
િગરેરરે  હતા. 

 એ સંસથાનું મૂળ સથાન ભૂલરેશ્વરનરે નાકરે રફરંગીના દરેિળ પાસરે હતું. એના ઘણાખરા 
સભ્યો પણ આસપાસમાં જ રહરેતા હતા. પછી કાળકાદરેિી રસતા ઉપર તરેનરે ફરેરિરેલું. 
1950થી સી. પી. ટલૅન્ક પર એ સંસથાની ઑરફસ હતી. 

 મવણલાલ તરે મંિળના સભ્ય હતા ત્યારરે  સભ્યોની મુખ્ય પ્િૃવતિ ‘ભરેગાં મળીનરે પાનાં 
રમિાની અનરે ખાઈ-પીનરે મોજ કરિાની હતી.’ મરહનરે એક િાર ‘જ્યાફત’ થતી. 
ચચા્કવ્યાખ્યાન ઇત્યારદનો કા્ય્કક્મ પણ હતો; પરંતુ તરે ગૌણ પ્િૃવતિ તરીકરે. તરેનો મુખ્ય 
ઉપ્યોગ રમતગમતની કાલબ તરીકરે થતો હતો. (લરેખકરે તા. 17-3-1950ના રોજ દી. 
બ. કૃષણલાલ મોહનલાલ ઝિરેરીની લીધરેલી મુલાકાતનરે આધારરે .)
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પડ્ા. એટલરે ચચા્ક એક કલાકનરે બદલરે એક માસ પ્ય્કન્ત ચાલી ! બંનરે પષિમાંથી 
કોઈ હા્ુયું નરહ તરેથી વિિાદ કશા વનણ્ક્ય િગર બંધ કરિામાં આવ્યો. ચચા્ક દરવમ-
્યાન બરે ગૃહસથો પોતાના મતનરે મળતા થ્યા હતા એમ મવણલાલ રોજનીશીમાં નોંધરે 
છરે. આ પ્સંગરે પુનલ્કગ્ન વિશરે ‘વિવિધ પાસાથી’ વિચાર કરિાનું બન્્યું. આનરે આધારરે  
પાછળથી ‘નારી-પ્વતષ્ા’ નામનો વિસતૃત લરેખ તરેમણરે તૈ્યાર ક્યયો હતો. એ લરેખ 
બરે-ત્ણ િષ્ક તરેમની પાસરે અપ્ગટ વસથવતમાં પડ્ો રહ્ો. પછી છરેક 1884માં વિખ્યાત 
ફ્રેન્ચ તતિવચંતક ઑગુસત કૉમતનું ‘પૉવઝરટિ પૉવલટી’ નામનું પુસતક િાંચિામાં 
આિતાં તરેમાંના નારીવિષ્યક વિચારો મવણલાલનરે પોતાના વિચારોની સાથરે મળતા 
આિતા માલૂમ પડ્ા. એટલરે તરેમણરે એ લરેખ એ જ િષ્કમાં ‘ગુજરાતી’ સાપ્તારહકમાં 
આઠ હપ્તરે પ્ગટ ક્યયો. તરેમાં પાછળથી પુનલ્કગ્નનો ભાગ ઉમરેરીનરે તરેમણરે 1885ના 
ઑકટોબર માસમાં એ લરેખ પુસતકાકારરે  પ્વસધિ ક્યયો.30 આમ ગુજરાતી સોવશ્યલ 
્યુવન્યનરે મવણલાલનરે સમાજસુધારાના પ્ચવલત િહરેણમાં તણાઈ જિાનરે બદલરે તરે 
વિશરે સિતંત્ અવભપ્ા્ય બાંધીનરે તરેનરે સહુથી પ્થમ વ્યકત કરિાની તક આપી હતી 
એમ કહી શકા્ય.

‘નારીપ્વતષ્ા’ લરેખમાં મવણલાલરે સ્તીપુરુષસિરૂપભરેદ, સ્તીવશષિણ, લગ્નવિવધ 
અનરે પુનલ્કગ્નનો વનષરેધ : એ ચાર મુદ્ાઓનરે વિગતરે વિકસાિીનરે છરેિટરે સ્તી અનરે 
પુરુષનરે માટરે પુનલ્કગ્ન વનવષધિ છરે એમ સાવબત ક્યુું છરે. નારીનરે પોષક શવકત અનરે 
પુરુષનરે ઉતપાદક શવકત તરીકરે ઓળખાિીનરે બંનરેના શારીરરક અનરે માનવસક 
બંધારણ િચચરેનો તફાિત તરેમણરે સમજાવ્યો છરે. નારીની રસરેવન્દ્ર્ય પુરુષ કરતાં 
વિશરેષ તીવ્ર હોિાથી તરે પ્રેમિૃવતિમાં ચરિ્યાતી છરે. પ્રેમ દ્ારા પરમ પ્રેમમાં લઈ જનાર 
નારીનરે સનાતન ધમ્કનીવત અનુસાર કરેળિણી આપિાની મવણલાલરે રહમા્યત કરરેલી 
છરે; જ રેમાં કમ્કજ્ાન, વ્યિહારજ્ાન, ધમ્કજ્ાનનો સમાિરેશ થા્ય છરે. નારીનરે ધમ્ક્યુકત 
પ્રેમપોષક જ્ાન આપિું જરૂરી છરે. સ્તીઓનરે માટરે લગ્ન અંગરે િ્ય, જ્ાન અનરે ઇચછા 
લષિમાં લરેિાં જોઈએ. પ્રેમ એ જ લગ્નનો વન્યમ છરે. ચાર આશ્મની ્યોજના પણ 
તરેનરે ઉપકારક છરે. પુનલ્કગ્નના ત્ણ ઉદ્ રેશો : ઉપજીવિકા, બાળકોની સંભાળ અનરે 
વિષ્યલાલસા ત્ણરે માણસ નરે પશુ ઉભ્યમાં છરે. લગ્નનો હરેતુ પશુિૃવતિનરે પ્ાધાન્્ય 
આપિાનો નરહ, પણ એ િૃવતિનરે સં્યમમાં રાખનાર પ્રેમિૃવતિ કરેળિિાનો હોિો 
જોઈએ. પ્રેમિૃવતિનરે દૃઢ કરરે  એિો ઉપદરેશ આપી પુનલ્કગ્નનો અિકાશ થિા ન દરેિો 
એ શ્રે્યસકર છરે. પુનલ્કગ્નથી પ્જાની િૃવધિ થતાં દરેશની ગરીબાઈમાં િધારો થશરે તરે 
દૃવષ્ટએ પણ પુનલ્કગ્ન હાવનકારક છરે. સ્તીની જ રેમ પુરુષનરે પણ પુનલ્કગ્ન વનવષધિ છરે. 
એમ વિવિધ રીતરે તરેમણરે સિમંતવ્યનું સમથ્કન કરરેલું છરે. તરેમના આ લખાણની સામરે 

30. એ લરેખ હિરે ગુજરાત વિદ્ાસભા દ્ારા પ્કાવશત ‘મવણલાલના ત્ણ લરેખો’ એ 
પુસતકમાં સમાિરેશ પામરેલો છરે. 
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‘બુવધિપ્કાશ’માં ‘નારીપ્વતષ્ા અનરે પુનલ્કગ્ન’ એ શીષ્કકથી ‘એક વમત્રે’ ચચા્કપત્ 
લખરેલું. તરેનો મુદ્ાસર જિાબ પણ મવણલાલરે ‘ભારતીભૂષણ’ (વત્માવસક) પુ. 1, અં-1 
માં આપરેલો છરે.31

એ અરસામાં કરસનદાસ નરોતિમદાસ ભગોરિ્યા નામના એક ગૃહસથ પણ 
ગુજરાતી સોવશ્યલ ્યુવન્યનમાં આિતા હતા. તરે ‘મલૅસમરેરરઝમ’ અથિા રહપનૉરટઝમ 
જાણતા હતા. શ્ી કૃષણલાલ મોહનલાલ ઝિરેરી એ િખતરે ભૂલરેશ્વરમાં કરસનદાસના 
મકાનમાં રહરેતા હતા. રકશોર િ્યના કૃષણલાલ ઝિરેરી ઉપર કરસનદાસરે મલૅસમરેરરઝ-
મનો પ્્યોગ ક્યયો હતો.32

મવણલાલનરે શરૂઆતમાં આ વિદ્ા પર શ્ધિા બરેઠી નરહ. તરેમણરે કરસનદાસનરે 
તરેનરે વિશરે અનરેક પ્શ્ો પૂછા. કરસનદાસરે મવણલાલનરે એ વિષ્યનાં પુસતકો િાંચિા 
આપ્યાં અનરે એ વિદ્ા પણ તરેમનરે શીખિી. મવણલાલરે એનો પ્્યોગ પોતાના વમત્ 
ચતુરભાઈ ઉપર ક્યયો હતો. પણ પોતરે ચમતકાર દશા્કિિા માટરે મલૅસમરેરરઝમનો પ્્યોગ 
કરતા નહોતા, પણ પાશ્ાત્ય વિજ્ાનીઓ એ િખતરે જિિાદના રહમા્યતી હતા, 
તરેમનરે ચૈતન્્ય વસધિાંતની પ્તીવત કરાિિા માટરે પોતરે આ વિદ્ાનો પ્્યોગ જાહરેરમાં 
તરેમ જ ખાનગીમાં ક્યયો હતો એમ મવણલાલ આતમકથામાં કહરે છરે.

²

31. જુઓ ‘મવણલાલના ત્ણ લરેખો’, પરરવશષ્ટ 2, પૃ. 262.
32. દી. બ. કૃષણલાલ ઝિરેરીની મુલાકાતનરે આધારરે .
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નિીનોની વિચારશ્રેણી પ્ત્યરે મવણલાલરે દાખવ્યું હતું એટલું સરહષણુ િત્કન 
તરેમના તરફ નિીનોએ બતાવ્યું નહોતું. વિધિાવિિાહ તથા લગ્નના સંમવતિ્યનો 
કા્યદો કરાિિા અંગરેની સુધારકોની રહલચાલરે મવણલાલનરે તરેમની સાથરે લાંબા 
વિિાદમાં ઊતરિાની ફરજ પાિી હતી. શ્ી બહરેરામજી મલબારીએ 1886 થી 1891 
દરવમ્યાન વિધિાવિિાહ માટરે કા્યદો કરાિિા તથા રહંદુ કા્યદામાં લગ્નનું સંમવત-
િ્ય િધારિા માટરે આંદોલન ઊભું ક્યુું હતું, જ રેનો પિઘો આખા દરેશમાં ફરેલાિા 
ઉપરાંત ‘વિલા્યતનાં િગદાર મંિળો’ સુધી પહોંચ્યો હતો. મલબારીના આ પ્્યતન-
નો મવણલાલરે તરેમ જ દરેશભરના સનાતન મંિળરે ઉગ્ વિરોધ ક્યયો હતો. વિધિાવિ-
િાહના કા્યદા સામરે મવણલાલની દલીલ એ હતી કરે જ્યાં વિધિાવિિાહ હજુ ‘કત્ક-
વ્યતા રૂપરે વસધિ થિાની જ િાર છરે’ ત્યાં તરે માટરે કા્યદો કરાિીએ તરે – ‘રહંદુઓનરે 
માથરે પથરો મુકાિિો’ તરે – ્યોગ્ય નથી. એક-બરે કરે સો-પચાસ માણસોના સુખ માટરે 
આખા જનમંિળના શુધિ વસધિાંતોનરે ધોખો પહોંચાિિો એ િાજબી નથી33. 
વિધિાવિિાહ માટરે કા્યદો કરાિિા અંગરેનો મલબારીનો પ્્યતન થોિા િખતમાં જ 
વનષફળ નીિડ્ો.

પછી તરેમણરે પીનલ કોિની 375મી કલમમાં લગ્ન્યોગ્ય કન્્યાનું િ્ય ઓછામાં 

33. જુઓ મ. ન. વદ્િરેદી સારહત્યશ્રેણી, ગુજરાત સારહત્ય અકાદમી, સુ. ગ. ગુ. - 2, પૃ. 
295.
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ઓછુ ંદસ િષ્કનું હતું તરે િધારીનરે બાર િષ્કનું કરાિિા માટરે તરેમ જ 14 િષ્ક પહરેલાં 
પરણરેલી કન્્યા પણ સાસરરે  ન જઈ શકરે અનરે સગીર િ્ય િટાવ્યા બાદ િરકન્્યાનરે 
લગ્ન રદ કરિાની મરજી થા્ય તો તરેમ કરિાની છૂટ આપરે તરેની કા્યદામાં જોગિાઈ 
મરેળિિા માટરે રહલચાલ શરૂ કરી. આના પ્વતકાર રૂપરે મવણલાલરે રહન્દુ લગ્નનું 
તાવતિક સિરૂપ સમજાિતા લરેખો લખ્યા હતા. તરેમના િકતવ્યના મુખ્ય મુદ્ા નીચરે 
મુજબ હતા :

(1) રહન્દુઓનાં લગ્ન તરે કરાર નથી પણ પવિત્ ગાંઠ છરે, નરે તરે કદાવપ છૂટરે નરહ 
તરેિી છરે. 

(1) રહન્દુ સમાજમાં એિો વન્યમ તો છરે જ કરે લગ્ન ગમરે તરેટલી ઉંમરરે  થા્ય, 
પણ ગૃહસથજીિન તો ખરી ્યુિાિસથા પ્ાપ્ત થ્યા પછી જ આરંભા્ય. 

(3) કન્્યા ૠતુમતી થા્ય તરે સમ્યમાં કન્્યાનરે તરેના પવતનરે સિાધીન કરિી 
જોઈએ એિો રહન્દુશાસ્તનો આદરેશ છરે. 

(4) રહન્દુસતાન અનરે તરેના જ રેિા બીજા દરેશોની કન્્યાઓના ૠતુકાળનો વનણ્ક્ય 
ફ્રેન્ચ વિદ્ાન િી. કિોટ ફરેજીસ કૃત ‘હ્ુમન સપીસીઝ’માં આપ્યો છરે, તરે 
મુજબ સહિાસ, હિામાન અનરે આહારની અસર પ્માણરે 10-11 થી 15-
16 િષ્કની ઉંમર છરે. ‘જ રેમ-જ રેમ સુધારો પ્િત્કશરે તરેમ-તરેમ ૠતુકાળ િહરેલો 
આિતો જશરે એટલરે એ બાબતમાં અમુક િ્ય એિો વન્યમ બહુ જ નકામો, 
અગિિભરરેલો તરેમ હાવનકારક છરે.’ આ બધું જોતાં આપણા જ રેિા ગરમ 
દરેશનરે તો પીનલ કોિમાં દશા્કવ્યાં છરે તરે દસ િષ્ક જ માફક આિરે.

(5)  આિી બાબતમાં કા્યદાની જરૂર નથી. કા્યદો ગવત પરેદા કરી શકતો 
નથી, તરે તો ગવતનરે વન્યમી શકરે છરે.

લગ્ન થ્યા બાદ ઉવચત િ્યરે િર-કન્્યાનરે લગ્ન પસંદ ન હો્ય તો તરે રદ કરી 
શકરે તરેનરે મવણલાલ ‘ભ્યંકર િાત’ કહીનરે િખોિી કાઢરે છરે. લગ્ન થ્યા અગાઉ પર-
સપર સમાગમમાં રહરેિું નરે પછી ઠીક લાગરે તો પરણિું એ રીતનરે તરેઓ નાપસંદ કરરે  
છરે. મા-બાપની પરીષિા તથા આજ્ાનરે તરેમાં તરેમણરે આિશ્યક ગણી છરે.34

મલબારીએ ઊભા કરરેલા આ સંમવતિ્યના કા્યદાના આંદોલનરે આખા દરેશમાં 
ખળભળાટ મચાિી મૂક્યો. મુંબઈ, મદ્રાસ (હિરે ચરેન્નાઈ) અનરે બંગાળમાં અનરેક 
સથળરે સભાઓ ભરાઈ અનરે શાસ્તાથ્ક થિા લાગ્યા. મુંબઈમાં માધિબાગમાં મળરેલી 
સનાતની રહંદુઓની સભા સુધારાના ઇવતહાસમાં સહુથી વિશરેષ પ્વસવધિ પામી ગઈ 

34. જુઓ `વમ. મલબારીનો છરેલ્લો પ્્યતન’, `ઋતુકાલ’, `ઔપણું કત્કવ્ય’, સુ. ગ. ગુ. - 2, 
પૃ. 183.
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છરે. પાંચ હજાર કરતાં િધારરે  માણસોની મળરેલી આ સભા તરફથી સરકારનરે સાફ 
જણાિિામાં આવ્યું કરે ‘અમારા (રહન્દુઓના) લગ્ન સંબંધી રરિાજોમાં સરકારની 
મદદ અમારરે  જરા પણ જોઈતી નથી.’ એ સભામાં ન્્યા્યમૂવત્ક તરેલંગ હાજર રહ્ા 
હતા. તરેમણરે ‘બાળલગ્ન અનરે વિધિાવિિાહની બાબતમાં સુધારાની જરૂર અમરે 
સમજીએ છીએ પણ તરે અમારી મરેળરે જ કરી લઈશું.’ – એટલો સુધારો સૂચવ્યો હતો.

સભામાં કા્ય્કિાહકોની એ સુધારો સિીકારિાની ઇચછા હોિા છતાં ઘોંઘાટ 
અનરે અવ્યિસથાનરે કારણરે તરેમનાથી એમ થઈ શક્યું નરહ.35

આ સભાનું ઠઠ્ાવચત્ ‘ભદ્રંભદ્ર’માં દોરીનરે રમણભાઈએ તરેનરે ગુજરાતી સારહ-
ત્યમાં વચરંજીિ બનાિી દીધી છરે.36

સુધારક િગવે તરેની હાંસી કરિામાં બાકી રાખી નહોતી. માધિબાગની સભાના 
બચાિમાં મવણલાલનું િકતવ્ય એ હતું કરે સુધારકો, મધ્યસથ લોકો અનરે ધમ્કચુસત 
લોકો, એ ત્ણરેનરે સરકાર કા્યદો કરરે  એ િાત તો નાપસંદ જ છરે. તો એ સભાનરે 
સિવેએ કાં ન માન્્ય રાખિી ? લોકોના બળ વિના સરકારના હજાર કા્યદાથી પણ 
કદાવપ સારી અસર થનાર નથી એમ તરેમણરે િારંિાર ઠોકી ઠોકીનરે કહ્ું છરે. 

આ સુધારાઓ અંગરેના વિિાદમાં મવણલાલરે સિપષિના સમથ્કન સારુ સુધારકો 
સાથરે શાસ્તાથ્ક પણ ક્યયો હતો. પુનવિ્કિાહના સમથ્કનમાં સુધારકો ‘िष्े मृते प्रव्रशजते 
क्ीबे ि पततते पतौ’ એ પરાશરસમૃવતનું િાક્ય પ્માણ રૂપરે ટાંકરે છરે ત્યારરે  મવણલાલ 
એ િાક્યનો નિો – પણ સનાતની પંરિતોનરે વિરદત – અથ્ક ઘટાિીનરે કુશળ પ્વતિાદ 
કરરે  છરે. તરેઓ, ‘‘पतत: समास एव’’ એ પાવણની્ય સૂત્થી ‘पतत’ શબદ અનરે ‘घी’ સંજ્ાનું 

35. જુઓ મ. ન. વદ્. સારહત્યશ્રેણી, સુ. ગ. ગુ. - 1, પૃ. 183
36. ‘ભદ્રંભદ્ર’નો આરંભ જ એ સભાના ઉલ્લરેખથી થા્ય છરે. શ્ી નરવસંહરાિ રદિરેરટ્યાએ 

1886માં માધિબાગની સભા ભરા્યાનો ‘ભદ્રંભદ્ર’માં ઉલ્લરેખ છરે, તરેનરે વિશરે પોતાની 
નકલમાં આ પ્માણરે નોંધ કરરેલી છરે : ‘1890–91માં Age of consent billની વિરુધિ 
થ્યરેલા ખળભળાટ પ્સંગરે મુંબઈમાં માધિબાગમાં સભા ભરાઈ હતી. તહરેનરે વિશરે આ 
ઉલ્લરેખ છરે. સાલ જાણીનરે બદલી લાગરે છરે.’ સાલ વિશરેનું નરવસંહરાિનું આ અનુમાન 
સાચું નથી. 1891માં પીનલ કોિમાં સંમવતિ્ય વિશરે સુધારો સૂચિતો કા્યદો પસાર 
થ્યો તરે ખરંુ, પણ તરે વિશરે આંદોલન છરેક 1886થી શરૂ થ્યું હતું અનરે માધિબાગની 
સભા એ જ સાલમાં ભરાઈ હતી તરે મવણલાલરે ઑકટો. નિરે. 1886માં લખરેલા ‘લગ્ન 
વિશરે કા્યદો’ એ લરેખમાં સભાનો ઉલ્લરેખ ક્યયો છરે તરે પરથી તરેમ જ ‘આપણું કત્કવ્ય’ 
એ લરેખમાં ‘1886માં મુંબઈની માધિબાગની સભાની અરજીના જિાબમાં સરકારરે  
પોતરે પણ આ િાત સપષ્ટ સિીકારરેલી છરે.’ એમ કહ્ું છરે તરે પરથી ચોખખું સમજા્ય છરે. 
જુઓ ફાબ્કસ ગુજરાતી સભામાં સચિા્યરેલી નરવસંહરાિની નોંધિાળી ‘ભદ્રંભદ્ર’ની 
નકલ, પૃ. 4. (હિરે ફાબ્કસ ગુ. સભાનું સથળ બદલા્યું છરે.) િળી જુઓ ‘સુદશ્કન 
ગદ્ાિવલ’, પૃ. 411 અનરે 423.
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વિધાન માત્ સમાસાન્તમાં જ થા્ય છરે એમ કહીનરે ‘पतौ’ વિભવકતરૂપનરે ખોટુ ં
ઠરાિીનરે, ‘અહ્મ’ જોઈએ એમ સૂચિરે છરે. મૂળ પાઠ ‘पतौ’ છરે તરેનરે સૂત્ લાગુ પાિિા 
સારુ ‘अपतौ’ ગણિો જોઈએ એમ દશા્કિીનરે તરેઓ અથ્ક ઘટાિરે છરે કરે ‘‘એમ થ્યું ત્યારરે  
‘અપવત’ શબદનો અથ્ક એ થ્યો કરે પવત ન થ્યો હો્ય ત્યાં સુધી એટલરે િાગદાન થ્યું 
હો્ય એમ થા્ય’’37 ૠતુકાલ પછી ત્ણ િષવે લગ્ન થિાં જોઈએ એમ સાવબત કરિા 
માગતા નિીનોએ ટાંકરેલા ‘त्ीशि वराभिणयुदीक्ेत कुमायुभितुमती सती’ એ મનુિાક્યનો પણ 
મવણલાલરે કન્્યા ૠતુમતી થા્ય તરે છતાં તરેનો વપતા તરેનરે પરણાિરે નરહ તો તરેણરે ત્ણ 
િષ્ક રાહ જોિી અનરે પછી સિરેચછાએ લગ્ન કરી લરેિું એ મતલબનો અથ્ક કરી 
બતાવ્યો હતો.38

ઈ. સ. 1891માં સરકારરે  મલબારીએ માગ્યા મુજબ સંમવતિ્યમાં સુધારો 
કરતો કા્યદો પસાર ક્યયો. તરે વસિા્યની કલમોનરે કા્યદાનું સિરૂપ મળંુ નરહ. પાંચરેક 
િષ્કના િાદ્યુધિ રે તરેમ જ દાદાજી અનરે રુકમાબાઈના 1887માં બનરેલા રકસસાએ39 

મવણલાલ અનરે સુધારકો િચચરે કા્યમનું અંતર પાિી દીધું.

મવણલાલ અનરે રમણભાઈ િચચરે તો વજદંગીભરનો અંટસ પિી ગ્યો, જ રેના 
પરરણામ રૂપરે બધા જ જાહરેર પ્શ્ોની ચચા્કમાં બંનરે િચચરે તીવ્ર મતભરેદ ઊભો રહ્ો. 
મવણલાલરે પીનલ કોિના સુધારા અંગરે કૈંક મતાગ્હી ગણા્ય તરેિું િલણ દાખવ્યું હતું 
અનરે રહંદુ સમાજની જૂની પ્ણાવલકાનો બચાિ કરિામાં થોિીક રૂરઢચુસતતા પણ 
બતાિી હતી. તરેમ છતાં, તરેમણરે સમજાિરેલું સુધારાનું તતિ એકંદરરે  મધ્યમ માગ્કનું જ 

37 મ. ન. વદ્. સારહત્યશ્રેણી–6, સુ. ગ. ગુ. - 1, પૃ. 105.
38. મ. ન. વદ્. સારહત્યશ્રેણી–6, સુ. ગ. ગુ. - 1, પૃ. 97.
  મવણલાલની આ પ્માણરે અથ્કસંગવત બરેસાિિાની રીતની ‘ભદ્રંભદ્ર’માં ઠરેકિી કરિામાં 

આિી છરે. ‘ભદ્રંભદ્ર’ બાળલગ્નની તરફરેણમાં પ્માણ મૂકિા સારુ ‘रो्ि’નરે બદલરે 
‘द्ादि’ અનરે ‘वरभि’નરે સથાનરે ‘मास’ એમ પાઠાન્તર સૂચિીનરે ‘अष्मासा ्वेद् रौरी’ 
ઈ. ઊભું કરી આપરે છરે. (પૃ. 85) તરે સંમવતિ્યના વિિાદમાં મવણલાલની અથ્કઘટન 
કરિાની પધિવતની મશકરી છરે.

39. દાદાજી નામના થોિુકં ભણરેલા, સાધારણ વસથવતના માણસનરે તરેર િષ્કની ઉંમરરે  
પરણરેલી રુકમાબાઈ બાિીસ િષ્કની ઉંમર સુધી સાસરરે  ન ગઈ ત્યારરે  તરેના ધણીએ 
કરેસ માંિતાં કોટવે ચુકાદો આપરેલો કરે રુકમાબાઈનરે સાસરરે  ન જિું હો્ય તો ન જા્ય. હા-
ઈકોટ્કમાં અપીલ થતાં હાઈકોટવે રુકમાબાઈનરે એક માસમાં પવતનરે ઘરેર હાજર થિાનું 
ફરમાન ક્યુું હતું. આ ચચા્કમાં સુધારકોએ રુકમાબાઈનો સ્તીસિાતંત્ર્યના વસધિાંત 
મુજબ પષિ લઈનરે, દાદાજીનરે ખોટી રીતરે ‘અભણ, વનબ્કળ, વનધ્કન અનરે વનરુદ્મી’ 
ચીત્યયો હતો અનરે રુકમાબાઈનરે ‘મહાવિદુષી, સંસકારી નરે પ્તાપિતી’ િણ્કિી હતી ! 
આ ભ્રમનરે દૂર કરિામાં મવણલાલના લરેખોએ સારો ભાગ ભજવ્યો હતો એમ જણા્ય 
છરે. (જુઓ : મવણલાલ નભુભાઈ : સારહત્યસાધના, પૃ. 133, પાદટીપ.)
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દ્ોતક છરે, એ ‘સુધારો’, ‘સુધારાનો ક્મ’, ‘નિીન અનરે પ્ાચીન’, ‘પ્ાચીન અનરે 
નિીન’ ઇત્યારદ લરેખો િાંચનારનરે તરત સમજા્ય તરેમ છરે. રમણભાઈએ ચચા્કલરેખો 
દ્ારા મવણલાલની વિચારશ્રેણીનો ઉગ્ વિરોધ ક્યયો હતો. ‘ભદ્રંભદ્ર’ લખીનરે તરેમની 
તરેમ જ સનાતન રહંદુધમમીઓની ‘નીવતરીવત’નો ઉપહાસ પણ ક્યયો છરે.40 આનંદશંકર 
ધ્ુિરે ‘ભદ્રંભદ્ર’નું અિલોકન કરતાં રમણભાઈએ ‘ભદ્રંભદ્ર’ના પાત્માં આરોપરેલ 
ભાષણ, વ્યસન, દંભ આરદ દોષોનું સુધારકોમાં આરોપણ ક્યુું છરે તરેમ જ તરે ગ્ંથનરે 
‘સુધારાનરે સબળ કરિાનરે બદલરે એના માગ્કમાં એક વિષિરેપ’ તરીકરે દશા્કવ્યો છરે.41

ધમ્કવિચારણા કરતી િખતરે મવણલાલની નજર સમષિ ગુજરાતી જનસમાજ, 
સુધરરેલો ગણાતો વશવષિત સમુદા્ય અનરે પવશ્મની પ્જા – એમ ત્ણ િગ્કના લોકો 
હતા. એટલરે તરેમનાં એ વિષ્યોનાં લખાણોના પણ મુખ્ય ત્ણ વિભાગ પિરે છરે : (1) 
ધમ્ક-તતિના પ્કાશમાં મનુષ્યજીિનનાં હરેતુ અનરે કત્કવ્ય-ષિરેત્નું સાદું પણ શાસ્તી્ય 
વશષિણ આપતા ‘વપ્્યંિદા’ અનરે ‘સુદશ્કન’માંના લરેખો; (1) ‘સુધારા’ની સામરે પ્ાચીન 
આ્ય્કધમ્ક અનરે રફલસૂફીનો સબલ પષિિાદ કરતાં તરેમનાં બંનરે પષિોમાંનાં લખાણો 
અનરે ‘વસધિાંતસાર’; (3) િરેદ, ઉપવનષદો તથા પુરાણોનો રહસ્યસફોટ કરીનરે પ્ાચીન 
ભારતી્ય સંસકૃવતની સિયોપરર શ્રેષ્તા વસધિ કરિા મથતા તરેમના ‘The Puranas’ 
નરે ‘Hinduism’ જ રેિા અંગ્રેજી લરેખો તથા ‘Monism or Advaitism?’ તથા 
‘RajaYoga’ જ રેિા અંગ્રેજી ગ્ંથો. ત્ણરે પ્કારનાં લખાણોનાં અન્િીષિણ િતિરેઓછરે 
અંશરે વિિાદમાં પરરણમ્યાં છરે. 

ગુજરાતી લખાણોનો મુખ્ય વિરોધ કરનાર ‘જ્ાનસુધા’ના તંત્ી રમણભાઈ 
નીલકંઠ હતા. રમણભાઈ પ્ાથ્કનાસમાજી હતા. કાન્ત અનરે નરવસંહરાિ જ રેિા તરેમના 
વમત્ો રમણભાઈના દ્તૈ વસધિાંતના સમથ્કકો હતા. મવણલાલનો ‘વસધિાંતસાર’ ગ્ંથ 
પ્ગટ થ્યો તરેમાં આ્ય્કધમ્કની તાવતિક અનરે ઐવતહાવસક દૃવષ્ટએ વિશરેષતા પ્ગટ 
કરીનરે દુવન્યાના બીજા ધમયો કરતાં તરેની ઉતકૃષ્ટતા વસધિ કરિાનો પ્્યતન ક્યયો હતો. 
રમણભાઈએ વમત્ મવણશંકર ‘કાન્ત’નરે મવણલાલ વિરુધિ કંઈક લખિાનું સૂચન ક્યુું 
હશરે એમ ‘કાન્તમાળા’માં પ્ગટ થ્યરેલા કાન્તના િિોદરાથી તા. 11-11-1890-ના 
પત્માંના નીચરેના ઉદગારો પરથી સમજા્ય છરે :

‘‘But is there any necessity of condemning him i. e. Manilal ? I 
do not think many care for his opinions. Can we not do better to let 
him and everybody else alone and devote ourselves to the cultivation 

40. ‘જ્ાનસુધા’માં પ્ગટ થતી હતી તરે ‘ભદ્રંભદ્ર’ની િાતા્ક વિશરે નરવસંહરાિરે ‘શાબાશ 
રમણ ! Satire સબળ જ ચલાિી છરે. એમની એમ ટકાિી રાખજો’ ઇત્યારદ ઉદગારો 
રોજનીશીમાં કાઢ્ા છરે. જુઓ : ‘નરવસંહરાિની રોજનીશી’, પૃ. 18-19.

41. જુઓ ‘રદગદશ્કન’ (પહરેલી આિૃવતિ), પૃ. 254-65.
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of our literature?’’ 

(‘કાન્તમાળા’, પૃ. 327)

(‘‘પણ તરેમનું એટલરે કરે, મવણલાલનું ખંિન કરિાની જરૂર છરે ? એમનાં 
મંતવ્યોનરે માન આપનારા, મનરે નથી લાગતું કરે ઘણા હો્ય. એ અનરે બીજા સૌ ભલરે 
નરે પોતપોતાનરે રસતરે િહરે, આપણરે આપણા સારહત્ય પાછળ જ મંરિ્યરે. એમ કરિું 
બહરેતર નરહ ?’’)

કાન્તના આ જિાબ પછી પણ બરે વમત્ો િચચરે, સનાતનીઓ અનરે સુધારાિાળા 
િચચરે ચાલતા સંઘષ્કની ચચા્ક થા્ય છરે; પણ કાન્ત તરેમાં પિિા માગતા નથી.

તા. 19-1-1891 ના િિોદરાથી લખરેલા પત્માં તરેઓ કહરે છરે :

‘‘Truth must have pity for the erring, no hatred. If the opposite 
party be consciously mischievous, we are justified in despising them. 
But if otherwise, we can only be sorry for the perverted minds.’’

  (‘કાન્તમાળા’, પૃ. 328)

(‘‘સત્યનરે દોવષત માટરે વતરસકાર નરહ, દ્યા થિી જોઈએ. જાણી જોઈનરે સામો 
પષિ તોફાન કરતો હો્ય તો, આપણરે તરેનો વતરસકાર કરીએ તરે ન્્યાય્ય છરે. પણ તરેમ 
ન હો્ય તો વિકૃત માનસના એ માણસો માટરે આપણનરે અફસોસ થા્ય.’’)

(‘કાન્તમાળા’, પૃ. 328)

એ રીતરે રમણભાઈએ મવણલાલ સામરે મોરચો માંડ્ો ત્યારરે  મવણશંકરરે  મવણ-
લાલનાં મંતવ્યોની ઉપરેષિા કરી હતી.

²



          

9
મોક્ષતિચાર

આનંદશંકર બી.એ. પાસ થ્યા પછી તરત (1890) મવણલાલ નભુભાઈકૃત 
‘વસધિાન્તસાર’નાં બસો પાનાં એકીબરેઠકરે િાંચી નાખરે છરે અનરે તરે પુસતક પર એિા 
મુગધ થઈ જા્ય છરે કરે ‘સુદશ્કન’ના તંત્ીનરે તરેઓ લખરે છરે કરે મનરે ‘વપ્્યંિદા’ના અનરે 
‘સુદશ્કન’ના બધા અંકો િી.પી.થી (કરે વબલથી) મોકલો. તરેના જિાબમાં મવણલાલ 
‘વપ્્યંિદા’ તથા ‘સુદશ્કન’ના બધા અંકો મોકલતાં લખરે છરે :

‘‘મારી પાસરે જૂના ‘વપ્્યંિદા’ના અંકોની માત્ એક જ ઑરફસ-નકલ હતી તરે 
તથા પછીના ‘વપ્્યંિદા’ના અનરે ‘સુદશ્કન’ના આજ સુધી પ્વસધિ થ્યરેલ સઘળા 
અંકોની એક એક નકલ મોકલું છુ.ં એ સનરેહની ભરેટ તરીકરે સિીકારીનરે મનરે ઉપકૃત 
કરશો. તમરે પ્ીવિ્યસની પરીષિામાં હતા ત્યારથી હંુ તમનરે ઓળખું છુ.ં’’42

જ રેમ નમ્કદના અધૂરા રહરેલા કા્ય્કનરે મવણલાલરે પોતાની રીતરે આગળ ધપાવ્યું 
તરેમ મવણલાલના અધૂરા રહરેલા કા્ય્કનરે આનંદશંકરરે  પોતાની રીતરે પરરશુધિ કરીનરે 
વિશરેષ વિકસાવ્યું હતું. 1891ના એવપ્લમાં મવણલાલ પોતાની ‘સુધારાિાળાઓ’ 
સાથરેની લિાઈનો ઉલ્લરેખ કરતાં કહરે છરે : ‘તરેમનો નરે મારો વિિાદ બહુ ચાલરે છરે, તરેમાં 
કરેટલાક મધ્યસથ વિદ્ાનોએ પોતાની સિત: પ્રેરણાથી મારો બચાિ કરિાનું લખાણ 
ઉપાિી લીધું છરે.’ તરેમણરે અહીં ઉલ્લરેખરેલ ‘કરેટલાક મધ્યસથ વિદ્ાનો’માં આનંદશંક-
રનો ખાસ સમાિરેશ થા્ય છરે; કરેમ કરે, એ સમ્યથી આનંદશંકરરે  ‘સુદશ્કન’માં લરેખો 
42. જુઓ ‘‘ ‘િસન્ત’ રજત મહોતસિમાં તંત્ીનો ઉતિર’’, રદગદશ્કન, પૃ 466-468.
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લખીનરે મવણલાલની વિચારશ્રેણીનરે નૈવતક ટરેકો આપિાનું કા્ય્ક શરૂ કરી દીધું હતું. 
મવણલાલ પોતાની ‘આતમકથા’નો હિાલો આનંદશંકરનરે સોંપરે છરે અનરે આનંદશંકર 
મવણલાલ પ્ત્યરેનાં માન અનરે ભવકતનરે િશ થઈનરે ‘આતમકથા’ પ્ગટ કરિા તતપર 
થતા નથી, એ બતાિી આપરે છરે કરે આનંદશંકર મવણલાલના પ્રેમ અનરે વિશ્વાસનું 
પાત્ બની શક્યા હતા. આમ છતાં, મવણલાલરે આનંદશંકર વિશરે આતમકથામાં એક 
શબદ પણ લખ્યો નથી એ નિાઈની િાત છરે !

મવણલાલ અનરે રમણભાઈ િચચરે આ અરસામાં અદ્તૈમૂલક િરેદાન્ત અનરે દ્-ૈ
તમૂલક પ્ાથ્કના-સમાજના ધમ્કવસધિાન્તો પરતિરે ઉગ્ વિિાદ ચાલતો હતો તરેના 
આનંદશંકર સાષિી હતા. 1891ના આરંભમાં પ્ાથ્કનાસમાજ મંરદરમાં આનંદશંકર 
કીત્કન સાંભળિા બરેઠા હતા. તરે અંગરે પ્ા.સ.ના ધમ્કવસધિાન્તો વિશરે પોતાનરે જાગરેલી 
શંકાઓ એક ચચા્કપત્ દ્ારા ‘એક મુમુષિુ’ના નામથી ‘જ્ાનસુધા’ના તંત્ીનરે લખી 
મોકલરે છરે. તરેના મુખ્ય મુદ્ા નીચરે મુજબ છરે : 

(1) ‘‘ઝળકરે જ્યોતસનામ્ય શા વિશાળ રરે , પરેલા રદવ્ય રકનારા ! .... ગાજ રે 
જ્યાં ગંભીરંુ, મધુરંુ પરેલું અમૃતતિ વસન્ધુનું પૂર રરે  ; પરેલા’’ તરેમાં ઉલ્લરેખરેલ 
‘પરજીિન’નું પરમાથ્ક સિરૂપ શું છરે ? જન્માન્તર ? લોકાન્તર ? કરે અિ-
સથાન્તર ?

(2) પરજીિન અનરે પૂિ્કજીિન સમાનધમમી છરે કરે વભન્નધમમી ? સમાનધમમી હો્ય 
તો અનંતતિમાંથી આતમાની પ્ચ્યુવત થિાનું શું કારણ ? વભન્નધમમી હો્ય 
તો તરે ભરેદ શો છરે ?

(3) જીિ અનરે ઈશ્વરનું ઐક્ય નરહ પણ ‘સામીપ્ય’ એ મુવકત એમ એક પ્સંગરે 
કીત્કનમાં કહરેલું. : ‘સામીપ્ય’ એટલરે શું ? તરે વસધિ છરે કરે સાધ્ય ? નથી અનરે 
મરેળિિાનું છરે કરે છરે તરે જ અનુભિિાનું છરે ?

(4) મોષિાિસથામાં સુખાવભવ્યવકત છરે કરે માત્ આત્યંવતક દુ:ખધિંસ છરે ? જો 
સુખાવભવ્યવકત હો્ય તો સુખ વનત્ય છરે કરે અવનત્ય તથા તદનુભાિક 
દરેહારદક છરે કરે કરેમ ? 

(5) મોષિાિસથામાં જીિ અનરે ઈશ્વર સમાન છરે કરે કાંઈ ભરેદ રહરે છરે ? સમાન 
હો્ય તો જ રેમ ઈશ્વરમાં જગતકૃવતમતિ રહરે છરે તરેમ જીિમાં પણ તરે કરેમ ન 
રહરે ? અનરે અનરેકરેશ્વરિાદ પ્ાપ્ત થઈ અપવસધિાન્ત પણ કરેમ ન થા્ય ? ભરેદ 
રહરેતો હો્ય તો તરે ભરેદ શો છરે ? તરે સુખાિસથામાં ઈશ્વર અનરે જીિનો સરે-
વ્યસરેિકભાિ કા્યમ રહરેિાનો કરે નરહ ? જો રહરેિાનો તો તરે શા કારણથી ?
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(6) આ સિ્કના વનણ્ક્ય માટરે તક્ક પ્માણ છરે કરે શાસ્ત ? કરે માત્ સિરેચછા 
જ ? છરેલ્લરે ‘તા.ક.’ કરીનરે પૂછું છરે કરે : ‘‘પ્ાથ્કનામાળામાં આતમાનું ઐરહક 
આમુવષમક કલ્યાણ થા્ય છરે’’ એનરે સથાનરે ‘જ્ાનસુધા’ના 15-4-1891ના 
અંકમાં ‘આતમાનું 

કલ્યાણ થા્ય છરે’ એટલું જ છરે. આ ફરેરફાર સહજ જ છરે કરે પરલોક વિશરેની 
શંકાથી થ્યો છરે ? – એમ પૂછું છરે.43

ઉપરના બધા મુદ્ાઓ એક પછી એક લઈનરે રમણભાઈ જિાબ આપરે છરે. જોકરે 
તરે પહરેલાં તરેઓ ‘‘સત્યશોધનની ઇચછા વિનાના વમથ્યા ખંિનમંિનના િાગ્યુધિમાં 
કાલષિરેપ કરિા કરતાં બીજા કત્કવ્યની હમારરે  િધારરે  અપરેષિા છરે કરેમ કરે હરેિી સાઠમા-
રીમાં ્યશ કરે આનંદ માનનારનરે અનુભિ મરેળિિાનું ્યોગ્ય એ કહરેિતરૂપ થ્યરેલી 
‘શાસ્તીઓની’ સભામાં છરે’’ એમ કહ્ા છતાં તરેઓ ‘‘આ ચચા્કનો ઉદભિ થ્યાથી એ 
બાબત ખુલાસો આપિો એ સત્યશોધક િાચક િગ્ક તરફ કત્કવ્ય સમજી એ પ્ત્યુતિર 
વિશરે વિિરેચન કરીએ છીએ’’ એમ કહીનરે ચચા્કનો આરંભ કરરે  છરે. 

િરેદાન્તીના પષિની ચચા્ક કરિામાં તરેનો ‘હંુ બ્હ્મ છુ,ં બ્હ્મથી જુદું કંઈ નથી. 
બધરે એક અવ્ય્ય બ્હ્મ છરે’ એમ કહી અવસતતિ અનરે બ્હ્મનરે પ્યા્ક્યરૂપ કરી નાખીનરે 
ઈશ્વરના હોિા ન હોિાપણાનરે અસપષ્ટ રાખી િરેદાન્તની ચચા્ક કરરે  છરે. ચચા્કપત્ીની 
અસપષ્ટતાનો બોજો તરેનરે વશર રહરેિા દઈનરે રમણભાઈ સિ્કશવકતમાન ઈશ્વરનું અવસત-
તિ દૃઢ ભાિથી માનરે છરે અનરે ઈશ્વરની કૃપાનરે ધમ્ક વિષ્યમાં પ્ધાન બળ માનરે છરે. 

(1) ‘મુમુષિુ’ની પ્થમ દલીલ એ છરે કરે પરજીિનના અિસથાંતરનરે િાસતવિક 
માનિામાં..... અવનમયોષિ પ્સંગ આિરે છરે. તરેમાં તરેઓ, જન્્ય હો્ય તરે િસતુ અિશ્ય 
વિનાશી હોિી જોઈએ એ વન્યમ આગળ કરરે  છરે. રમણભાઈ તરેના જિાબમાં કહરે છરે 
કરે જન્્યનો અિશ્ય નાશ એ કંઈ અનુભિવસધિ િાત નથી કરે તરે પરથી સાિ્કવત્ક 
વન્યમ બંધા્ય. નાશ મનુષ્યના અનુભિનો વિષ્ય જ નથી, મનુષ્યરે કોઈ રદિસ 
કશાનો નાશ અનુભિથી જાણ્યો નથી. કોઈ કારણથી એક િસતુ ઉતપન્ન થઈ તો 
તરેનું રૂપાંતર પણ બીજા નિા કારણના સામથ્ય્ક વિના થતું નથી એમ રમણભાઈનું 
કહરેિું છરે અનરે તરેથી ‘મુમુષિુ’એ પોતરે આરોપી પોતરે સિીકારી લીધરેલી એ ‘્ુયવકતવિરુ-
ધિતા’ છરે, એમ કહીનરે રમણભાઈ મોષિનરે સત્ય પરમાથ્ક માનનારો, અિસથાન્તરનરે 
શા માટરે કાલપવનક ગણરે તરેિો પ્શ્ કરરે  છરે. 

(2)  ‘‘પૂિ્કજીિન(ઇહજીિન?)નરે અંતરે દુષકમ્કફલભોગ જ આરંભાશરે અનરે 
સુકમ્કફલભોગ નરહ આરંભા્ય એ શી રીતરે જાણિું ?’’ એમ ‘મુમુષિુ’ પૂછરે છરે. રમ-
ણભાઈ તરેના જિાબમાં કહરે છરે કરે સદગુણ, સદાચરણ તરેના વિરોધી દુગુ્કણની સાથરે 

43. જુઓ ‘આપણો ધમ્ક’, ત્ીજી આિૃવતિ, પૃ.317-318.
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એક જ વ્યવકતમાં રહી શકરે નરહ. કોઈ માણસ થોિો દુરાચરણી અનરે થોિો સદાચ-
રણી હોઈ શકરે નરહ. દુષકમ્કનરે અભાિરે જ સદાચરણ ઉદ્ય પામરે છરે. દુષકમ્ક ફલજ-
ન્્ય છરે તરેથી, ‘મુમુષિુ’ કહરે છરે તરેમ, નાશ પામરે, તો પછી પાપીનરે િરિાનું રહ્ું નરહ 
એમ રમણભાઈ દલીલ કરરે  છરે. મૃત્યુ સમ્યરે અજ્ાનનું આિરણ ખસી જતાં કત્કવ્ય-
નું ભાન થા્ય છરે તરેનરે પરરણામરે પશ્ાતિાપ થા્ય છરે. પશ્ાતિાપથી પાવપતા દૂર થા્ય 
છરે, તરેનાથી સુકમ્કના સંસકાર ઉદ્ય પામરે છરે. પણ પ્થમ દુષકમ્કફલભોગ થા્ય તરે પછી 
સુકમ્કફલભોગ થા્ય છરે. આતમા ભૂત પાવપતા દૂર કરીનરે કરેિલ સદાચરણમાં જ 
પ્િૃતિ થા્ય છરે. આતમાનો સદાચરણનરે અટકાિિાનો નરહ પણ િધારિાનો પ્્યતન 
મોષિાિસથામાં ચાલ્યો જા્ય છરે. ત્યાં તરેનાં ફળ શાશ્વત ન હોિાનું કારણ નથી. ‘મુમુષિુ’ 
પરેઠરે અમારરે  ઈશ્વરકૃપા સપ્કિત્ પરરહત્કવ્ય નથી માટરે દૃઢતાથી કહીશું કરે મનુષ્યનરે 
મોષિ મળરે છરે તરે ઈશ્વરની કૃપા છરે એમ રમણભાઈનું કહરેિું છરે. 

‘‘પૂિ્કજીિન અનરે પરજીિન સમાનધમમી જ માન્્યું હો્ય તો અનંતતિાિસથામાંથી 
આતમાની પ્ચ્યુવત થિાનું શું કારણ ?’’ આતમા મનુષ્ય રૂપરે શા માટરે જન્મરે છરે ? 
ઈશ્વરરે  સૃવષ્ટ શા માટરે ઉતપન્ન કરી ? આ પ્શ્નો ઉતિર ઈશ્વરનો અિતાર, પરેગંબર 
કરે ઈશ્વરના પુત્ વસિા્ય કોઈ આપી શકતું નથી એમ રમણભાઈ કહરે છરે.

‘‘કારણકલાપ બધો વનત્ય હો્ય તો તરેમાંથી અવનત્યની ઉતપવતિ જ સંભિતી 
નથી’’ – એ વિધાનના જિાબમાં રમણભાઈ કહરે છરે કરે િરેદાન્તી ‘વનત્ય’ શબદ અનરેક 
અથ્કમાં િાપરીનરે મનુષ્યજીિન ભ્રાવન્તમ્ય અનરે ટકરે નરહ તરેિું દશા્કિરે છરે ; ‘‘એમ ન 
હો્ય તો વનત્ય કારણથી પરરવમત કાલસથા્યીની ઉતપવતિ થા્ય તરેમાં શી ્યુવકતવિરુ-
ધિતા છરે ?’’ એમ પૂછરે છરે.

(3) ત્ીજા મુદ્ાનો જિાબ આપતાં રમણભાઈ કહરે છરે કરે ‘‘આિવસથક 
પરજીિનની મ્યા્કદા સિરેચછાપૂિ્કક સથાપિાનું કોણરે માથરે લીધું ? મ્યા્કદા ન જણાઈ 
તો શું નુકસાન છરે ? એથી ઈશ્વરનું અવસતતિ માનિામાં બાધ આિરે છરે ? પરકાલનું 
અવસતતિ માનિામાં બાધ આિરે છરે ? ભવકત પર શ્ધિા રાખિામાં બાધ આિરે છરે ? 
‘સામીપ્ય’ અનરે ‘ઐક્ય’ િચચરેનો ભરેદ સમજાિિાનરે બદલરે તરેઓ આ પ્શ્ પૂછરે છરે 
અનરે ‘મોષિાિસથામાં આતમાનો સુખાનુભિ ચાલ્યો જ રહરે એ ‘પ્કાતાિચછરેદક ધમ્ક’ 
અનંતકાળ સુધી ટકરે તહરેમાં વિપરીતતા શી છરે ?’’ – એમ કહરે છરે. 

(4) ‘‘મોષિાિસથામાં દરેહ વિના સુખોતપવતિ શા પ્માણનરે આધારરે  સિીકારી ?’’ 
– એ પ્શ્ના ઉતિરમાં રમણભાઈ કહરે છરે કરે સુખોતપવતિ માટરે દરેહ જોઈએ જ એમ 
કોઈએ વસધિ ક્ુયું નથી. પોતરે ‘સુખ’ અનરે ‘આનંદ’ એક જ અથ્કમાં િાપરરે  છરે એમ 
સપષ્ટતા કરતાં કહરે છરે કરે વનરાકાર ઈશ્વરની સવચચદાનંદાિસથા દરેહ વિના જ છરે. 
આતમામાં અનુભિની શવકત છરે. સિ્ક અનુભિ આતમા કરી શકરે છરે તો સુખાનુભિ 
માટરે દરેહની જરૂર નથી. તરેથી મોષિાિસથામાં દરેહ છરે એમ બતાિિાની જરૂર નથી. 
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જો એમ હો્ય તો સુખ આતમાનો સિાભાવિક ધમ્ક થા્ય; કરેમ કરે આતમાની સિાભાવિક 
પ્િૃવતિ સદાચરણ તરફ – સુખાનુભિ તરફ હો્ય છરે. આતમા પોતાના પ્માદથી 
દુિૃ્કવતિમાં લીન થા્ય છરે અનરે િળી સદાચરણબળથી દુિૃ્કવતિનરે દૂર કરી શકરે છરે. મનુ-
ષ્યસિભાિમાં ફરેરફાર થતા જણા્ય તરે મા્યા છરે એ દલીલ મનુષ્યજાવતના અનુભિ 
વિરુધિ હોિાથી તરે દલીલ સિીકા્ય્ક નથી. ઈશ્વરની ઇચછા મનુષ્યનરે સુખી કરિાની છરે 
પણ તહરેની ઇચછા હરેિી જણા્ય છરે કરે પાપી દુ:ખ પામરે એ વન્યમના પ્િત્કનથી ‘પ-ુ
ણ્યશાળીનું સુખ િધારરે  વિલષિણ થા્ય.’

(5) જીિાતમા અનરે પરમાતમામાં ‘‘હાલ ભરેદ છરે એમ માની લીધું; પણ તરેથી 
મોષિાિસથામાં ભરેદ રહરે છરે એ કરેમ વસધિ થા્ય ?’’ એ પ્શ્ના સંદભ્કમાં રમણભાઈ 
કહરે છરે કરે ઈશ્વરની સૃવષ્ટ ઈશ્વરથી વભન્ન છરે તરેમ જીિાતમા પરમાતમાથી વભન્ન છરે. 
પરમાતમાએ સૃવષ્ટ કરી આતમાનરે ઉતપન્ન ક્યયો ત્યારથી તરે પરમાતમાથી વભન્ન છરે. 
‘પૂણ્ક જ્ાન’ ન થિાનું કારણ હાલ નથી પણ મોષિાિસથામાં છરે માટરે ત્યાં પૂણ્ક જ્ાન 
થા્ય છરે. એ જ રીતરે દોષ અનરે દોષાભાિનું સમજિું. ‘‘સમાજબંધુઓના વસધિાન્તમાં 
કૂટ-અકૂટનો વિભાજક ધમ્ક શો છરે એ સમજાતું નથી.’’ એના જિાબમાં રમણભાઈ 
વ્યંગમાં કહરે છરે કરે, ‘‘મનુષ્ય રીંછ કરે ઊંટ થતો નથી તરેથી તરે શા માટરે રીંછ કરે ઊંટ 
નરહ થા્ય એ કૂટ પ્શ્ છરે પણ શા માટરે તરે રીંછ કરે ઊંટ થા્ય એ કૂટ પ્શ્ કહરેિા્ય 
નરહ.’’44 ‘‘એ સુખાિસથામાં ઈશ્વર અનરે જીિનો સરેવ્યસરેિકભાિ કા્યમ રહરેિાનો’’ 
તરેનું કારણ જીિાતમા એ પરમાતમાની સૃવષ્ટ હોિાથી તરેથી વભન્ન છરે એમ રમણભાઈ 
ખુલાસો કરરે  છરે.

(6) ‘સહજોપલવબધ’ કોની એ પ્શ્ મુમુષિુએ પૂછરેલો છરે. સહજોપલવબધ એટલરે 
સહજ ઉપલવબધ. રમણભાઈ કહરે છરે તરેમ, અંત:કરણની શુધિાિસથામાં સત્ય, 
સદગુણ અનંતતિ ઇ.નો અનુભિ સિાભાવિક રીતરે થા્ય તરે સહજ ઉપલવબધ; ઉ. ત., 
સદાચરણરે શા માટરે ચાલિું એ પ્શ્નો અંત્યવનણ્ક્ય સહજોપલવબધ પર છરે. એ સહ-
જોપલવબધ અંત:કરણની છરે. તરે આતમાનો સિાભાવિક ધમ્ક છરે. પણ પ્માદ અનરે 
કત્કવ્યબુવધિની અિગણનાનરે કારણરે વનરન્તર અનુભિાતી નથી. સહજોપલવબધ કોઈ 
િાર તક્ક બાંધિામાં સહા્યભૂત થા્ય છરે. સંદરેહ હો્ય ત્યાં આ વનવશ્ત પ્િૃવતિ જ રે 
તરફ લઈ જતી હો્ય તરે સત્ય માગ્ક એ જ સહજોપલવબધની સહા્યતાનું સિરૂપ છરે. 
તક્કથી ખુલાસો મળતો ન હો્ય તયહાં, કરે િખતરે તક્કનું પરરણામ તપાસિું હો્ય તયહાં, 
સહજોપલવબધ આિી રીતરે વનશ્્યકારક થા્ય છરે. 

એવપ્લ 1891ના ‘જ્ાનસુધા’માં પ્ાથ્કનાસમાજનો ‘‘ભવકત િિરે ઈશ્વર પ્સન્ન 
થા્ય છરે અનરે આતમાનું કલ્યાણ થા્ય છરે’’ એ વસધિાન્ત મૂક્યો છરે. ત્યાં ‘કલ્યાણ’ના 
સિરૂપદશ્કક ‘ઐરહક’ અનરે ‘આમુવષમક’ એ શબદો મૂક્યા નથી તરેથી ‘મુમુષિુ’ પ્શ્ 

44. જુઓ ‘ધમ્ક અનરે સમાજ’, પુ. 1, પૃ. 75.
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કરરે  છરે કરે પ્ાથ્કનાસમાજ રે તરેનો પરલોક વિશરેનો વસધિાંત બદલ્યો કરે શું ? રમણભાઈ 
એ પ્કારની શંકા ઉઠાિિામાં ‘મુમુષિુ’ની બાવલશતા છરે એમ કહરે છરે.

લરેખનરે અંતરે ‘મુમુષિુ’ તરફથી સભ્યતાનરે નરહ છાજતો પત્ આવ્યો છરે એમ 
રમણભાઈ કહરે છરે. ‘‘સૌજન્્યની મ્યા્કદાનો આ ભંગ ‘મુમુષિુ’થી થતો જોઈ ખરેદ થા્ય 
છરે’’ એમ રમણભાઈ ફરર્યાદ કરરે  છરે. સામાન્્ય રીતરે સૌમ્ય અનરે સૌજન્્યપૂણ્ક 
અવભગમ માટરે આનંદશંકર સારહત્યમાં જાણીતા છરે. પણ િખત આવ્યરે એ કિક 
થઈ શકરે છરે તરે ‘ભદ્રંભદ્ર’ના અિલોકન પરથી પણ સમજા્ય છરે. પ્સતુત રકસસામાં 
તો આ લખાણથી તરેમનો સારહત્યપ્િરેશ થતો હોિાથી આરંભમાં કથનની ઉગ્તા 
આિરે એ સિાભાવિક છરે એમ કહી શકા્ય.

આ લરેખમાં ‘તયહાં’ ‘તહમરે’ ‘હાિું’ ‘હરેનરે’ િગરેરરે  જોિણીપ્્યોગો જોિા મળરે છરે તરે 
પરથી અનુમાન કરી શકા્ય કરે ‘હૃદ્યિીણા’ના અિલોકનના જિાબરૂપ લખાણ માટરે 
નરવસંહરાિરે રમણભાઈનરે 11 નોટપરેપર ભરીનરે સામગ્ી મોકલી હતી એિું જ કશુંક 
અહીં બન્્યું હો્ય એમ લાગરે છરે.

²



          

10
‘તસદાંતસાર’નું અિલોકન

1893ના સપટરેમબરમાં કાન્ત ‘વશષિણશાસ્તનો ઇવતહાસ’ લખી રહરે છરે. તરેનો 
થાક એમનરે એટલો ચઢરે છરે કરે કવિતા િાંચિા કરે લખિા જ રેટલી માનવસક શવકત પોતરે 
મરેળિી શકતા નથી એ મતલબના ઉદગાર તા. 14-9-1893ના રમણભાઈ પર 
લખરેલા પત્માં તરેઓ કાઢરે છરે. સાથરે િરેદાંત વિરુધિ લખિાની ઇચછા પણ પ્ગટ કરરે  છરે. 
તરેઓ કહરે 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 ‘વસધિાંતસાર’ or in the form of letter or in some other form 
where humour also can come in’

(‘કાન્તમાળા’, પૃ. 332)

(‘છરેલ્લા કરેટલાક મરહનાથી હંુ િરેદાંત ઉપર આકારમણરૂપ લખાણ કરિાનું 
સતત વિચારી રહ્ો છુ.ં.. ‘વસધિાંતસાર’ના અિલોકન રૂપરે અથિા પત્ રૂપરે અથિા 
જ્યાં વિનોદ પણ આિી શકરે એિા બીજા કશાક સિરૂપમાં લખિાની મારી ઇચછા છરે.’)

આ પ્માણરે ‘વસધિાંતસાર’નું અિલોકન લખિાની ઇચછા દશા્કવ્યા પછી મવણ-
લાલની િરેદાંતી વિચારશ્રેણી પર હળિી માવમ્કક શૈલીમાં પ્હાર કરતા કાન્તના આઠ 
પત્ો 1894ના માચ્ક-એવપ્લથી રિસરેમબર સુધીમાં ‘જ્ાનસુધા’માં પ્વસધિ થા્ય છરે. તરે 
પછી, ઘણું કરીનરે 1895ના જૂનની આસપાસમાં મવણલાલ અનરે મવણશંકરના િિો-
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દરામાં પહરેલિહરેલો મરેળાપ થા્ય છરે. પ્ો. બ. ક. ઠાકોરના કહરેિા મુજબ બૉમબરે વથ-
્યૉસૉરફકલ સોસા્યટીના એક અગ્ગણ્ય શ્ીમંત સભ્ય તુકારામ તાત્યા (જ રેમણરે 
પાછળથી મવણલાલનાં કરેટલાંક પુસતકો પણ પ્ગટ ક્યાું હતાં.) િિોદરામાં રહરેતા 
હતા. તરે પ્ો. વત્ભોિનદાસ ગજ્જરના વમત્ હોિાથી મવણલાલ અનરે મવણશંકરનું 
વમલન ગજ્જર દ્ારા તુકારામ તાત્યાનરે ત્યાં ગોઠિા્યરેલું હતું. કાન્તનરે સિીિનબોગ્કનું 
પુસતક પ્થમ િાંચિા આપનાર આ સજ્જન હતા. પરરચ્ય િધતાં મવણલાલના વ્ય-
વકતતિ અનરે વિચારોનો મવણશંકર પર એિો પ્ભાિ પિરે છરે કરે મવણશંકરનું મવણ-
લાલવિરોધી િલણ ઓગળી જા્ય છરે અનરે મવણલાલ તથા િરેદાંત વિશરે તરેમના ૠજુ 
હૃદ્યમાં સદભાિ જાગરે છરે. તરે અંગરે મવણલાલ તા. 21-8-1895ના રોજ પોતાની 
રોજનીશીમાં નીચરે મુજબ નોંધ કરરે  છરે :

‘‘િિોદરા કલાભિનમાં મવણશંકર રતનજી કરીનરે ગ્લૅજ્યુએટ નોકર છરે. તરેના 
વિચાર િરેદાંતની વિરુધિ હતા. ‘જ્ાનસુધા’માં ‘વસધિાંતસાર’નું અિલોકન તરે લખરે છરે 
તરેનો મારી સાથરે સમાગમ િધતાં તરેના વિચાર બહુ જ બદલાઈ ગ્યા, જ રેનું ફળ 
જુલાઈના ‘જ્ાનસુધા’માં તરેણરે જણાવ્યું છરે.’’45

‘જ્ાનસુધા’માં કાન્તાએ કાન્તનરે લખરેલા પત્માં પોતાનું મવણલાલતરફી િલણ 
દશા્કિીનરે કાન્તરે આ વિચારપરરિત્કનનો વનખાલસ એકરાર ક્યયો છરે.46 આ પત્ની 
અંદર કાન્તા કાન્તનરે મવણલાલનો એટલરે કરે પ્ાચીન રહંદુ ધમ્ક િરેદાંત અનરે બ્ાહ્મણોનો

પષિ લઈનરે સિધમ્ક ભણી િળિાનું સૂચન કરરે  છરે.47 નમૂના દાખલ નીચરેના 
ઉદગારો જોઈએ : 

‘‘સત્ય એ છરે કરે કંઈક મારા પરના મોહનરે લીધરે અનરે કંઈક તમારી ઇંવગલશ 
કરેળિણીનરે લીધરે તમારી આંખની આગળ અંધારી આિી ગઈ છરે. પ્ો. મવણલાલમાં 
કંઈક એિું સામથ્ય્ક છરે કરે બીજા કોઈ સમકાલીન લરેખકમાં તરેનું દશ્કન થતું નથી. 
45. ‘મ. ન. વદ્.નું આતમૃિતિાંત’, બી. આ., પૃ. 183.
46. જુઓ ‘જ્ાનસુધા’, પૃ. 9, અંક 7, પૃ. 161.
47. આ પત્ છાપિા મોકલતી િખતરે ‘જ્ાનસુધા’ના તંત્ીનરે ઉદ્ રેશીનરે કાન્ત નીચરેની વિલષિણ 

નોંધ મોકલાિરે છરે. તરે પણ પત્ની સાથરે પાદટીપ રૂપરે છપા્યરેલી માલૂમ પિરે છરે.
 ‘‘મહરેરબાન જ્ાનસુધાના તંત્ીની સરેિામાં,
  આજ રે િળી કાન્તાનો જ પત્ આપનરે મોકલી આપિાની રહંમત કરંુ છુ.ં એ પત્માં 

‘પરેલા સાહરેબ’ પર જરા ઠીક આષિરેપ છરે. તરેથી મનરે રૂચરે છરે. એ આપનરે નરહ ગમરે, અનરે 
સ્તીઓના કાગળો એિી રીતરે પ્કટ કરિા એ આપનરે અ્યોગ્ય લાગશરે તો હંુ જ રે ભૂલ 
કરતો તરે ભૂલ ક્યા્ક કરિાનરે સજ્જ છુ.ં જો કરે એટલું મારરે  કબૂલ કરિું જોઈએ કરે આપનરે 
માટરે નકલ કરિામાં આપના વિિરેકી િાચનારાનરે ન ગમરે તરેિાં સનરેહ કરે ભવિષ્યસુખની 
આશાઓનાં િચનો કાઢી જ નાંખ્યાં છરે.

 વલ. આપનો જૂનો ઓળખીતો પોસટમાસટર’’
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જ રેમનરે તરેમના વનકટ સમાગમનું સુખ મળું છરે એ બધા બરેધિક કહરે છરે કરે દરેશનો 
ખરો ઉતકષ્ક કંઈક એમના જ રેિી દૃવષ્ટએ દરેશની ભૂત અનરે િત્કમાન વસથવતનરે જો્યા 
િગર થિાનો નથી. મનરે પોતાનરે તરેમનો જ રે અનુભિ થ્યો છરે તરેનું તો મેં તમારા હૃદ્ય 
પાસરે એક િાર પ્કાશન પણ કીધરેલું છરે.’’ (પત્-9મો)

આ પ્સંગનો રમણભાઈ ઉપર કરેિો પ્ભાિ પડ્ો અનરે બરે વમત્ો િચચરે તરેનરે 
કારણરે મનદુ:ખ કરેિું થ્યું તરેની િાત કરતા પહરેલાં કાન્તરે કરરેલા ‘વસધિાંતસાર’ના 
અિલોકનના કરેટલાક અંશો પર ઊિતી નજર કરીએ. તરેમાં મવણલાલના વિચારોની 
કાન્તરે કરરેલી ટીકા, બંનરેનાં દૃવષ્ટવબંદુઓનરે સમજિામાં ઉપ્યોગી નીિિરે તરેમ છરે.

(1) મવણલાલ બધા ધમયોનું મૂળ એક જ અનરે તરે આ્યા્કિત્કમાં જ છરે એમ કહરે 
છરે, તરેની સામરે કાન્ત પૂછરે છરે, ‘‘બીજ શ્રેષ્ છરે કરે તરેમાંથી પ્સફુરટત થ્યરેલ 
િૃષિ?’’

(વસ.અ., પૃ.11)

(2) મવણલાલકૃત ધમ્કની વ્યાખ્યાની ટીકા કરતાં કાન્ત કહરે છરે કરે ‘‘પરમાનંદ 
પામિાની સિાભાવિક િૃવતિ મનુષ્યમાં હોઈ શકરે ? એ િૃવતિનરે સંતોષિાનું 
ધમ્કનું કામ હો્ય તો તરે ધમ્કના કારણરૂપ ગણા્ય, પરરણામ નરહ. પરમા-
નંદ ધમ્કનો વપતા હો્ય તો એ આ્ય્કવિચારનું મોટુ ંદૂષણ છરે.’’

(વસ.અ., પૃ. 14-15)

(3) કાન્ત કહરે છરે : ‘‘િરેદમંત્ો અનારદ અનરે વનત્ય હો્ય તો ૠગમંત્ો પૂિા્કપર 
જૂના નિા હોિાનો સંભિ ક્યાંથી ? અનારદ અનરે વનત્ય મંત્ો અમુક 
રૂપમાં ગોઠિા્ય તરે અનારદકાળ સંબંધી અથ્કબોધ કરતા હશરે કરે અમુક 
વનવશ્ત કાલ સુધી ?’’

(વસ.અ., પૃ.13)

(4) ‘‘તતિદૃવષ્ટ જ ખરી છરે. પુરાણભાિના ખોટી છરે, છતાં બંનરે વિરોધી નથી’’ 
એ મવણલાલના વિધાનમાં કાન્ત િદતોવ્યાઘાત જુએ છરે.

(વસ.અ., પૃ. 71)

(5) ઍલરેકઝાંરિ્ર્યાના મહાપુસતકાલ્યનાં પુસતકો આરબોએ બાળી નાખ્યાં ન 
હોત તો પાંચસો િષ્ક પછી પ્ાપ્ત થતું જ્ાન જગતનરે એ ઘિીએ જ મળું 
હોત અનરે અનરેક શોધો એ જ િખતરે અવસતતિમાં આિી હોત. એ િખતરે 
મવણલાલની ટીકા કરતાં કાન્ત કહરે છરે, ‘‘િકીલાત કરિાની ટરેિથી મવણ-
લાલની બુવધિએ એિું અિળું રૂપ પકડ્ું છરે કરે જ રે િાત એક ગામરિ્યો 
સુધધાં ન માનરે તરે તરેઓ માનરે છરે.’’

(વસ.અ., પૃ. 67-68)
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(6) મવણલાલ : ‘‘પુરાણોની કથાઓનરે જ ખરો ઇવતહાસ ગણો અનરે સપ્તખંિ, 
સપ્તલોક ઇત્યારદ ભૂગોળ પણ િાસતવિક માનો.’’ કાન્ત આની સામરે 
મવણલાલનું પોતાનું જ અગાઉ કરરેલું વિધાન મૂકરે છરે : ‘‘પુરાણોની સથૂળ 
અવતશ્યોવકત અનરે રૂપકનરે અષિરશ: સત્ય ન માનતાં તરેનું રહસ્ય જ 
વિચારિું.’’ આ પરસપર વિરુધિ અવભપ્ા્યોમાં ક્યો સાચો ? – એમ કાન્ત 
પૂછરે છરે.

(વસ.અ., પૃ. 131-132)

(7) ‘‘િરેદારદમાં મૂવત્કપૂજા છરે ?’’ – એ પ્શ્ના જિાબમાં મવણલાલ કહરે છરે, 
‘‘હો િા ન હો, તરેથી આપણનરે હાવન નથી. મૂવત્કપૂજા ખરી છરે, હોિી જ 
જોઈએ તરેિી છરે, િાસતવિક છરે, સાથ્ક છરે, એટલું સમજા્યા પછી તરે પ્ાચીન 
કાળમાં છરે કરે નથી એ શંકા વનસસાર છરે.’’ કાન્ત સામું પૂછિા તૈ્યાર થા્ય 
છરે કરે ‘‘મહરેરબાન, જો મૂવત્કપૂજા હોિી જ જોઈએ તરેિી છરે તો તરે પ્ાચીન 
કાળમાં છરે કરે નહીં એ શંકા વનસસાર શા માટરે ?’’

(વસ. અ., પૃ. 114)

(8) કાન્ત ફરર્યાદ કરરે  છરે કરે મવણલાલરે દાંવભક િરેદાંતીઓનરે લષિ ઉપર ન 
લરેતાં જ રેમ શુધિ િરેદાંતની ચચા્ક કરી છરે તરેિી પધિવત સુધારાની ચચા્ક માટરે 
પણ અખત્યાર કરિી જોઈએ; પણ તરેમ થ્યું નથી.

(વસ.અ., પૃ. 123-124)

(9) મવણલાલ જ્યારરે  એમ કહરે છરે કરે ‘‘બ્હ્મ વિના આપણનરે બીજા કશાનું જ્ાન 
સંભિતું નથી. બીજુ ંકશું છરે જ નરહ.’’ અનરે સાથરે સાથરે એમ કહરે છરે : ‘‘િા-
સતવિક સતિા જિ પદાથ્કમાં નથી. એ સત્ પણ નથી, એ અસત્ પણ નથી. 
અવનિા્કચ્ય છરે, મા્યા છરે.’’ ત્યારરે  કાન્ત એ બંનરે કથનના અનુલષિમાં પૂછરે 
છરે કરે, ‘‘ત્યારરે  તો અનારદ મા્યાનું જ્ાન એ પણ બ્હ્મજ્ાન જ થા્ય નરે ?’’

(વસ. અ., પૃ. 32)

(10) ‘વસ. સા.’ ના ત્ીજા પ્કરણના આરંભમાં મવણલાલરે ‘‘ઈશ્વરભાિના આ્ય્ક 
ધમ્કમાં કદાવપ વસથરતાનરે પામી નથી.’’ એ વિધાન ક્યુું છરે તરેની ટીકા 
કરતાં કાન્ત કહરે છરે : ‘‘આનાથી બીજુ ંક્યું િાક્ય લોકોના વિશ્વાસનો ભંગ 
કરનારંુ, ભ્રામક હોઈ શકરે ?’’ સુધારાિાળાનરે નાવસતક કહરેનાર મવણલાલ 
પોતરે જ લોકોનાં હૃદ્યની ધમ્કશ્ધિાનરે વનમૂ્કળ કરિા મથરે છરે એિો કાન્ત 
તરેમના પર આષિરેપ મૂકરે છરે.

(વસ.અ., પૃ. 25-26)

આ અિતરણો કાન્ત અનરે મવણલાલનો દૃવષ્ટભરેદ સપષ્ટ સમજાિરે છરે. મવણલાલરે 
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(3)માં ખોટી દલીલનો ઉપ્યોગ ક્યયો છરે; (5)માં ખોટુ ંએટલરે તરેમનરે કામ ન આિરે તરેિું 
દૃષ્ટાંત આપ્યું છરે; (7)માં સાધ્યસિીકારનો દોષ િહોરી લઈનરે ઉિાઉ જિાબ આપ્યો 
છરે અનરે (8)માં સુધારાના તતિનરે બદલરે તરેના વિકૃત તતિનરે સુધારા તરીકરે ઓળખ-
િાનો તરેમનો સહરેતુક પ્્યતન દરેખાઈ આિરે છરે. આમ વિષ્યચચા્કમાં સિમતના પ્વત-
પાદન કરે સમથ્કન માટરે સાચી હકીકતની સાથરે અધ્કસત્ય, અસત્ય કરે અપ્સતુત દા-
ખલાદલીલ આરદ વિગતો ભરેળિી દરેિાની મવણલાલની વિલષિણ રીતનરે લીધરે તરેમની 
વનરૂપણપધિવતમાં ભાષાશૈવથલ્ય ઉપરાંત તક્કની અશુવધિ અનરે એકપષિી સમથ્કનનો 
દોષ દરેખા્ય છરે, તો બીજી તરફ, કાન્તની ટીકા ઘણી િાર મવણલાલના િકતવ્યના 
મમ્કનરે લષિિાનરે બદલરે શબદ કરે તક્કચછલ દ્ારા તરેની સપાટીનરે જ સપશ્કતી હો્ય એમ 
તરેમના અિલોકનમાંના ઉપર મૂકરેલ ખંિો પરથી સમજા્ય છરે. (1) અનરે (2)માં કરેિળ 
શબદછલ છરે; (4) અનરે (6)માં મવણલાલના શબદોનરે આસપાસના સંદભ્કમાંથી છૂટા 
પાિીનરે સહરેતુક વિરોધ ઊભો કરિાનો પ્્યતન દરેખા્ય છરે; (9)માંની ટીકા બાવલશ 
અનરે તક્કચછલિાળી જણા્ય છરે; કારણ, બ્હ્મ અનરે મા્યાની અનરેક િાર સમજૂતી 
આપનાર મવણલાલ તરેમનરે ટૂકંમાં સહરેજ રે ઉતિર આપી શકરે કરે બધું અનારદ મા્યા છરે, 
એિું સમજાિું તરે બ્હ્મજ્ાનના માગ્કનું પહરેલું પગવથ્યું છરે. (10)માં પણ મવણલાલરે 
આપરેલી સમજૂતીનરે લષિમાં લીધા વિના કરેિળ શબદનરે પકિીનરે કાન્તરે તરેમના પર 
આકારમણ ક્યુું છરે.

આમ બંનરે વિદ્ાનો વભન્ન-વભન્ન વિચારસરણીના આગ્હી હોિાથી દાશ્કવનક 
ચચા્ક કરતી િખતરે પષિિાદમાં અનરે તરેનરે અંગરે તક્કજાળમાં ઊતરી પિરે છરે; તરેમ છતાં 
ઉભ્યની તુલનામાં એકંદરરે  વિદ્તિા, તલસપશમી વિષ્યદશ્કન તરેમ વ્યાપક, તાવતિક 
પ્યા્કલોચનામાં કાન્ત કરતાં મવણલાલનું સામથ્ય્ક વિશરેષ હતું એમાં શંકા નથી. સરલ 
અનરે વનખાલસ હૃદ્યના કાન્તરે પોતરે જ આ િસતુનો સિીકાર કરીનરે મવણલાલ પ્ત્યરે 
પૂજ્યભાિ વ્યકત ક્યયો છરે. ‘વસધિાંતસાર’ના અિલોકનનું સમાપન કરતી િખતરે 
કાન્ત કહરે છરે : ‘‘અનરેક વિરોધો, પુષકળ એકપષિી સમથ્કન અનરે બીજા એ પ્કારના 
દોષો છતાં એકંદરરે  હંુ પ્ો. મવણલાલના પ્સતુત લરેખનરે આદરણી્ય ગણું છુ.ં મારી 
જાતનરે માટરે બોલું તો હંુ પ્ો. મવણલાલનરે આપણા પ્ાચીન ધમ્કના આદરણી્ય અંશ 
તરફ ધ્યાન ખેંચિાનરે માટરે ગુરુ ગણું છુ.ં’’48

આ પત્ો લખા્યા તરે સમ્યગાળા દરવમ્યાન કાન્ત અનરે રમણભાઈ િચચરે 
મવણલાલ અનરે તરેમના વિચારો અંગરે ટપાટપી શરૂ થઈ હશરે, એમ ‘કાન્તમાળા’માંના 
કાન્તના પત્ોની સામગ્ી જોતાં સમજા્ય છરે. રમણભાઈએ પત્ દ્ારા કાન્તનરે તરેમના 
વિચારપરરિત્કન વિશરે ફરર્યાદ કરી હશરે તરેનો જિાબ કાન્ત નીચરે પ્માણરે આપરે છરે :

‘‘િિોદરા તા. 26-6-1895

48. ‘વસધિાંતસારનું અિલોકન’, પ્. આ., પૃ. 135-136.
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....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 અભરેદ. 
But I have certainly come to look with respect upon a school of phi-
losophy 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 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.

(‘કાન્તમાળા’, પત્ નં.26, પૃ. 336)’’

[મારાં મંતવ્યોમાં ફરેરફાર નથી થ્યો. માત્ (એ રફલસૂફી તરફની) મારી દૃવષ્ટ 
બદલાઈ છરે. હંુ તો મારી બુવધિનું ખૂન કરી શકંુ એમ નથી અનરે અભરેદમાં માની શકંુ 
એમ નથી. એ રફલસૂફી ઘણી પુરાણી છરે અનરે એિા માણસોએ સિીકારરેલી છરે કરે 
જ રેમનરે ‘મૂખા્ક’ કહીનરે ગણતરીમાંથી કાઢી ન શકા્ય. અનરે આ સિીકારિા લાગ્યો છુ ં
એટલરે દરજ્જરે મારામાં ફરેરફાર આવ્યો છરે. વિરોધી અનરે પવષિલ ટીકાકાર મટી ગ્યો 
છુ.ં અનરે ખરા હૃદ્યથી અપનાિરેલા વસધિાંતોની ઐવતહાવસક ચચા્ક અનરે સમભાિી 
કદર કરિાની કષિાએ પહોંચ્યો છુ;ં તરેમ છતાં આ વસધિાંતોનરે અસિીકા્ય્ક અનરે 
અવનષ્ટ ગણું છુ ંપણ મારા સિરમાંથી કિિાશ નીકળી ગઈ છરે.]

(‘કાન્તમાળા’, પત્ નં.26, પૃ. 336)

આગળ જતાં તા. 22-7-1895ના પત્માં કાન્ત રમણભાઈનરે પોતરે મવણલાલ-
થી પ્ભાવિત થ્યા તરેનું કારણ સમજાિતાં 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.’’  

(‘કાન્તમાળા’, પત્ નં.27, પૃ. 337)

(હંુ મવણલાલનો પષિ લઉં છુ ંએ મનરે આકષવે છરે તરે કારણરે નરહ, પણ એ મનરે 
આકષવે છરે તરેનું કારણ એ છરે કરે એ પણ ઈશ્વરના વિષ્યમાં સમીચીન િાણી ઉચચારરે  
છરે. અમારાં હૃદ્યનરે સાંધનારો એ એક પુલ છરે. તરેનરે પણ હંુ ભાઈ તરીકરે પ્ીછુ ંછુ.ં)

(‘કાન્તમાળા’, પત્ નં.27, પૃ. 337)

મવણલાલના સંપક્કથી શાંકર િરેદાન્તનરે સહૃદ્યપણરે સમજિા તતપર બનરેલ 
કાન્ત પોતાના પ્ાથ્કનાસમાજી વમત્ રમણભાઈનરે જ્ાનાવધકાર પરતિરે શંકરાચા્ય્કનું 
ઉદ્ામ દૃવષ્ટવબન્દુ સબળપણરે સમજાિરે છરે. પ્ાચીન રહંદુ ધમ્ક તરફના કાન્તના િધતા 
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જતા મનોિલણથી રમણભાઈનરે ઘણું દુ:ખ થ્યું હશરે અનરે તરે એમણરે કાન્ત પર પત્ 
દ્ારા વ્યકત ક્યુું હશરે. કાન્તના આ વિચારો પ્ાથ્કનાસમાજ પર ટીકારૂપ છરે એમ 
રમણભાઈએ માની લીધું હશરે. તરેનો જિાબ સરલહૃદ્યી કાન્ત તા. 16-8-1895ના 
પત્માં નીચરે પ્માણરે 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 પ્ાથ્કનાસમાજ. I mentioned 
પ્ાથ્કના simply because, I am not a િરેદાન્તી but a monotheist. I am only 
conscious of my own want of piety. The સમાજ might well refuse to 
recognise such a sinful creature as I am a brother. I am only conscious 
of the truth of two simple lines I learnt long ago :

બુરા દરેખન મૈં ગ્યો બુરો ન વમવલ્યો કો્ય 
જો દરેખું રદલ ખોજ કરે મોંસરે બુરો ન હો્ય.

(‘કાન્તમાળા’, પત્ નં. 29, પૃ. 339)

(તમનરે હંુ િારંિાર દુ:ખી કરંુ છુ ંએ માટરે મનરે દુ:ખ થા્ય છરે; પરંતુ, ખરરેખર 
મારરે  વિશરે ગરેરસમજ થઈ છરે. મારી ઇચછા મારી જાતનરે વધક્કારિાની હતી. પ્ાથ્કના-
સમાજનરે દોવષત ગણિાની હતી જ નરહ. મેં પ્ાથ્કનાનો ઉલ્લરેખ કરરેલો કરેમ કરે હંુ 
િરેદાન્તી નથી, એકરેશ્વરિાદી છુ.ં ... હંુ તો મારા દોષથી િાકરેફ છુ.ં સમાજ મારા જ રેિા 
પાપીનરે બંધુ તરીકરે સિીકારિાની ના પાિી શકરે. ઘણા િખત પહરેલાં શીખરેલો તરે બરે 
પંવકતઓમાં રહરેલું સત્ય હંુ જાણું છુ ં:

બુરા દરેખન મૈં ગ્યો બુરો ન વમવલ્યો કો્ય

જો દરેખું રદલ ખોજ કરે મોંસરે બુરો ન હો્ય.)

   (‘કાન્તમાળા’, પત્ નં. 29, પૃ. 339)

આમ, તા. 26-6-1895થી તા. 16-9-1895 સુધીના કાન્તના રમણભાઈ ઉપર 
લખરેલા પત્ો તરેમના પલટાતા વિચારોનું ક્વમક વિકાસન સૂચિરે છરે. ‘વસધિાન્તસાર’નું 
અિલોકન લખતી િખતરે પહરેલા પત્માં જ કાન્તરે કાન્તાનરે ચરેતિણી આપતાં કહ્ું છરે :

‘‘તમરે ‘વસધિાન્તસાર’ શા માટરે િાંચો છો ? નરહ કરે તમરે તરેમાંના ખોટા વિચારોથી 
ભૂલમાં પિશો એિી મનરે ભીવત છરે. તમનરે વિિરેક છરે. પરીષિા છરે. પણ પ્ો. મવણલાલના 
લરેખોમાં અમુક મોહની છરે. ભલભલા આદમી પણ તરેના ભકત થઈ પડ્ા છરે. મનરે 
ભીવત નથી, એમ મેં કહ્ું. પણ કાન્તરે, ખરંુ બોલાિો તો ભીવત કરેમ ન હો્ય ?’’49

49. ‘વસ. સા. અ.’, પ્. આ., પૃ. 1.
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કાન્તની આ ભીવત પોતાનરે માટરે ખરરેખર સાચી પિરે છરે. તરેઓ મવણલાલના 
લરેખોથી નરહ તરેટલા, ઉપર જો્યું તરેમ, પ્ત્યષિ મુલાકાત થતાં, તરેમના વ્યવકતતિથી 
અંજાઈ ગ્યરેલા ! કાન્તના વચતિ પર તરેના દૃઢ સંસકાર રહરે છરે. પ્ત્યષિ મુલાકાત પછી 
પણ ‘જ્ાનસુધા’માં ‘વસધિાંતસાર’નું અિલોકન ચાલુ રહરે છરે. તરેમાં મવણલાલના 
વિચારોની પરીષિા કરતાં કાન્ત કિવચત્ તરેમની ભૂલો બતાિીનરે વિરોધ કરરે  છરે; પણ 
એકંદરરે  તરેમાં મવણલાલના દૃવષ્ટવબંદુનરે સમભાિપૂિ્કક સમજિાનો પ્્યતન સપષ્ટ 
િરતા્ય છરે. અિલોકનનું સમાપન કરતી િખતરે50 કાન્તરે તરેમની પ્ત્યરે દશા્કિરેલ 
સદભાિ અનરે કૃતજ્તા ્યાન ખેંચરે છરે. ‘વસધિાંતસાર’ એ રીતરે બરે જુદા માગ્કના પ્િા-
સીઓ મવણલાલ અનરે મવણશંકરનરે નજીક લાિિામાં વનવમતિ બનરે છરે.

મવણલાલ પ્ત્યરે મવણશંકરનું આકષ્કણ તીવ્ર હતું. ‘વસ.સા.’નું અિલોકન ક્યા્ક 
પછી પણ બંનરે િચચરે પત્વ્યિહાર ચાલુ રહ્ો હશરે એમ સિ. અંબુભાઈ પુરાણીએ 
‘બુવધિપ્કાશ’ (ત્ૈમાવસક) એવપ્લ-જૂન, 1941ના અંકમાં પ્ગટ કરરેલા કાન્તરે મવણલાલ 
પર લખરેલા ત્ણ પત્ો િાંચતાં સમજા્ય છરે. આ પત્ો આરંભમાં િૃવધિગંત થઈનરે અંતરે 
ઘટરેલા ગુરુવશષ્યસંબંધનો ખ્યાલ આપરે છરે.

પહરેલો પત્ િિોદરરેથી તા. 13-4-1897નો લખરેલો છરે. તરેમાં કાન્ત મવણલાલનરે 
તમરે ગુરુ (master) અનરે વમત્ (friend)ની ફરજ બજાિીનરે મનરે સુખ અનરે સામથ્ય્ક 

50. છરેલ્લા પત્નરે અંતરે ‘જ્ાનસુધા’ના તંત્ીનરે ઉદ્ રેશીનરે મૂકરેલો ‘પરેલા પોસટમાસટર’નો 
લાષિવણક પત્ િાંચિા જ રેિો છરે : ‘‘મહરેરબાન ‘જ્ાનસુધા’ના તંત્ીની સરેિામાં, આપનરે 
મારા પુરોગામીએ ચોરીનરે રાખી મૂકરેલા પત્ો મોકલિાનું મેં બરે િષ્ક પહરેલાં શરૂ કરરેલું 
: અનરે તરે થોિા હોિા છતાં છરેલ્લો પત્ આ િખત જ મોકલી શકંુ છુ ંતરે માટરે ષિમા 
આપશો. આપરે અનરે આપના િાચકોએ એ પત્ો ્યાનથી િાંચ્યા હશરે. મનરે પોતાનરે 
એમાં બહુ પાંરિત્ય દરેખા્યું નથી એમ હંુ આપનરે પ્થમથી જ લખી ચૂક્યો છરે. પણ 
એક સ્તીનરે લખરેલા કાગળોમાં િધારરે  પાંરિત્ય લાિી પણ કરેમ શકા્ય ? બરેશક કાન્તાનરે 
હંુ તરેના Lover (આનો ગુજરાતી સમાનાથ્ક શબદ જણાિશો)ની જ માફક સુજ્ ગણું 
છુ;ં પણ છતાં પ્ો. મવણલાલની સાથરે સ્તી માત્નરે અવિશ્વસ્ય ગણું છુ.ં અસતુ.’’

  ‘‘છરેિટરે હંુ માત્ એટલું સૂચિિાની રજા માગું છુ ંકરે સુધારાિાળાઓએ પણ પ્ાચીન 
પષિની માફક પોતાના વસધિાંતના પ્વતપાદન માટરે ગંભીર ગ્ંથો લખિા ઘટરે છરે. એિું 
નરહ થા્ય ત્યાં સુધી માત્ ભાષણોથી કરે માત્ નાના વનબંધોથી બહુ ફળ થિાનું નથી. 
આપણા લોકો હજી નિીન વિચારોિાળા પ્ાચીન કરતાં િધારરે  ધમા્કગ્હી હોઈ શકરે 
એટલું સમજતા નથી. આપણામાં મારટ્કન લૂથર જ રેિા થોિા જ ધમ્કિીરો પ્કટ થ્યા 
છરે. હિરે જો કરે ધમ્કિીર થિું એ તો કોઈના હાથમાં નથી; તોપણ ધમ્કની ખાતર િધારરે  
ગંભીર પ્્યતન કરિાની તો દરરેક ધાવમ્કક મનુષ્યની ફરજ છરે એમ સરેિક સમજ રે છરે. 
તસદી માફ કરશો.

વલ. તમારા ઓળખીતા પોસટમાસટરની સલામ.’’
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આપ્યાં છરે એમ કહીનરે અદ્તૈસાધનામાં પોતાના ગુરુ બનિાની વિનંવત કરરે  છરે; 
મવણલાલ પાસરે તરેમની રોજનીશી િાંચિા માગરે છરે; કરેટલીક કાવ્યકૃવતઓ જોિા 
મોકલરે છરે અનરે રમણભાઈનરે પોતરે મવણલાલના વિચારોથી રંગી દરેિાની (convert) 
આશા દશા્કિરે છરે.

મવણલાલરે તરેનો જિાબ તા. 13-4-1897ના રોજ આપ્યો હતો. તરેના અનુસંધા-
નરે કાન્તરે તા. 19-5-1897 નો પત્ લખરેલો તરે પરથી મવણલાલરે આતમકથા આપિાની 
ના પાિરેલી એમ સમજા્ય છરે. બીજા અનરે ત્ીજા પત્ િચચરે નિ માસનો ગાળો હો્ય 
છરે. િિોદરરેથી લખરેલા પત્માં સંબોધન ‘Professor’ કરરેલું છરે. તરેમાં કાન્તરે મવણલા-
લની અષિરપ્િૃવતિનરે ‘‘સિધમ્કના પ્કાશથી દ્ રેષપૂિ્કક વિમુખ રહરેલા દરેશબંધુઓનું 
તરેમના સાવન્ન્યમાં જ રહરેલ પ્કાશ ભણી ્યાન દોરિાની પહરેલ કરનારી મહાન પ્-
િૃવતિ’’ તરીકરે ઓળખાિીનરે અંજવલ આપી છરે.

મવણલાલરે ફરેબ્ુઆરી 1898માં કાન્તરે સિીિબોગ્કના અંગ્રેજી પુસતકના અનુિાદ 
‘લગ્નસનરેહ અનરે તરેનાં વિશુધિ સુખો’નું અિલોકન કરરેલું તરેનો ત્ીજા પત્માં ઉલ્લરેખ 
છરે. સિીિનબોગ્કની પોતાની ઉપર િધતી જતી અસરનું િણ્કન કરતાં કાન્ત કહરે છરે કરે

‘‘સિીિનબોગ્ક મનરે ઉતિરોતિર માગ્કદશ્કન આપરે છરે. ખરરેખર તરે સિગ્કનો રફરસતો 
છરે. તરેણરે મારી સમષિ સત્યનો એટલો વિશાળ મહાસાગર ખુલ્લો ક્યયો છરે કરે ... ઊધિ્ક 
પંથ હિરે મારાથી અદૃશ્ય રહ્ો નથી.’’

કાન્તના જીિનમાં હિરે મવણલાલ અનરે િરેદાન્તનું સથાન સિીિનબોગ્ક અનરે 
વરિસતી ધમ્ક લરે છરે. ઑકટોબર, 1898માં મવણલાલનું અિસાન થા્ય છરે. 1900માં 
કાન્ત વરિસતી ધમ્ક સિીકારરે  છરે. તરેનરે પરરણામરે કુટુબં, સનરેહી, વમત્ો અનરે સમાજથી 
બરહષકૃત થા્ય છરે, જ રે ન િરેઠાતાં, 1904માં તરે પ્ા્યવશ્તિ કરીનરે આ્ય્કસમાજવિવધથી 
રહંદુ ધમ્કમાં પુન: દાખલ થા્ય છરે; પણ વરિસતી ધમ્ક અનરે સિીિનબોગ્ક વિશરે શ્ધિા 
છરેિટ સુધી રહરેલી. 1905માં પહરેલી ગુજરાતી સારહત્ય પરરષદમાં મવણલાલનરે માટરે 
‘બ્હ્મવનષ્’ વિશરેષણ મૂકિા સામરે તરેમણરે િાંધો ઉઠાિરેલો.

ગુજરાતી પત્સારહત્ય અનરે વચન્તનાતમક ગદ્સારહત્યમાં ‘વસ.સા.ના અિલો-
કન’ વિશરેનું આ પ્કરણ અપૂિ્ક અનરે અનન્્ય છરે. હળિા રસળતા રોમલૅવન્ટક વમજાજમાં 
ધમ્ક જ રેિા ગંભીર વિષ્યની ચચા્ક અનરે વિિાદ કરતા આ પત્ો કાન્તના ૠજુ માનસ 
ઉપરાંત તરેમની બહુશ્ુતતા અનરે રવસકતાનરે પ્વતવબંવબત કરરે  છરે. તરે વનવમતિરે તરેમનું 
ગદ્ પણ અનોખો ઉન્મરેષ ધારણ કરરે  છરે.

²
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ગુજરાતના વચન્તનાતમક સારહત્યપ્િાહમાં મવણલાલ અનરે રમણભાઈનો 
વિિાદ અજોિ છરે. બંનરે િચચરે તાવતિક મતભરેદ હતો. એટલરે ધમ્કનાં મૂળ તતિોથી શરૂ 
કરીનરે સમાજ-સુધારણા અનરે છરેક સારહત્ય પ્ય્કન્ત આ વિિાદ વિસત્યયો હતો. તરેમાં 
બંનરે િચચરે ચાલરેલો, ધમ્કવિષ્યક વિિાદ સૌથી વિશરેષ મહતિનો છરે. ‘અવધકાર’, 
‘સિધમ્ક અનરે પરધમ્ક’, ‘સનાતન રહંદુ ધમ્ક’, ‘પ્ાથ્કના’, ‘પ્ાથ્કનાસમાજ અનરે 
રક્વશ્્યાવનટી’, તથા ‘કમ્ક અનરે પુનજ ્કન્મ’ આ પોણો દા્યકો ચાલરેલી વિિાદ-પરંપરા-
ના મુખ્ય વિષ્યો છરે. એમાં એક તરફ દ્તૈ અનરે અદ્તૈ વસધિાંતનો તરેમ બીજી તરફ 
બુવધિિાદ અનરે પ્ાચીનમતિાદનો વિરોધ સપષ્ટ િરતાઈ આિરે છરે. આ વિરાsધ 
કિવચત્ આષિરેપાતમક બનતાં ઉગ્ સિરૂપ ધારણ કરતો હતો. 

ધમ્ક-તતિ-વનણ્ક્યમાં મવણલાલ અનરે રમણભાઈનાં દૃવષ્ટવબંદુઓ ધરમૂળથી 
જુદાં હતાં. સત્ય-સિીકારમાં મવણલાલ શાસ્તનું પ્ામાણ્ય સિીકારતા ત્યારરે  રમણ-
ભાઈ તરેમાં કરેિળ બુવધિનરે જ પ્માણ ગણતા. તરેઓ અવધકારભરેદના વસધિાંતનરે સિી-
કારતા નથી. તતિવનણ્ક્યમાં સિ્કનો અવધક્ સરખો છરે એમ કહીનરે મવણલાલરે આગળ 
કરરેલા અવધકારક્મનરે ઉિાિી દરેિાનો રમણભાઈ વનષફળ પ્્યતન કરરે  છરે. ‘અવધકાર’ 
શબદનો જુદો જ અથ્ક લઈનરે તરેઓ મવણલાલની સામરે દલીલ કરરે  છરે :

“સત્યધમ્કમાં પ્િૃતિ થિા માટરે કોઈનો અવધક્ ઈશ્વરનરે પરમ શુધિ અનરે પવિત્ 
માનિાનો હો્ય અનરે કોઈનો અવધક્ ઈશ્વરનરે અનરેક સ્તીઓ સાથરે વ્યવભચાર કરતા 
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માનિાનો હો્ય, કોઈનો અવધકારી મંગલમ્ય કલ્યાણકારી માનિાનો હો્ય અનરે 
કોઈનો અવધક્ ક્રૂ, ભ્યાનક, ચંિ સિરૂપ માનિાનો હો્ય.... એમ કહરેિું એ અવધકા-
રનરે બહાનરે સત્યસિરૂપની વનંદા તથા ઉપહાસ છરે.51

અવધકાર વિશરેની રમણભાઈની આ વિવચત્ સમજ સુધારિા સારુ મવણલાલ 
‘સુદશ્કન’માં ‘અવધકાર’ નામનો લરેખ લખરે છરે. તરેઓ ્યોગ્ય રીતરે જ મનુષ્યનાં 
બુવધિતારતમ્યોનરે ‘અવધકાર’ તરીકરે ઓળખાિરે છરે. તરેઓ કહરે છરે કરે એકરે માનરેલું સત્ય 
બીજાનરે અસત્ય લાગરે; તરે દૃવષ્ટએ બંનરે એકબીજાનરે અસત્યાનુ્યા્યી કહી શકરે. તરેમ 
શાસ્ત અનુભિ વિશ્વરચના ઇત્યારદનરે આધારરે  સિ્કમાન્્ય ગણા્યરેલ સત્યનરે ધોરણરે તરે 
બંનરે અસત્યાનુ્યા્યી ઠરરે  એમ પણ બનરે. “પોતાની બુવધિનરે પ્ામાવણકપણરે જ રે સત્ય 
લાગરે તરેનું અિલંબન કરિું એિા રમણભાઈના વિધાનનું મવણલાલ ્યુવકતપૂિ્કક ખંિન 
કરરે  છરે. ‘બુવધિ’ અનરે ‘પ્ામાવણકપણરે’ એમ કહરેિામાં પુનરુવકતદોષ અનરે અવનવશ્તતા 
રહરેલાં છરે એમ સહરેજ રે બતાિીનરે, તરેઓ રમણભાઈએ માનરેલા સત્યના ધોરણનું 
તરેમના જ શબદોનો ઉપ્યોગ કરીનરે નીચરે મુજબ વનરસન કરરે  છરે :

‘‘ ‘જ્ાનસુધા’નો ઉપદરેશ િાંચીિાંચીનરે જ રે લોકોના વિચાર બદલાતા જશરે, 
અનરે છરેિટરે ‘જ્ાનસુધાના’ ‘પોતાના’ સત્ય સુધી જ રે લોકો પહોંચશરે, તરે સિ્ક પોતપો-
તાની બુવધિ અનરે સમજણની ન્્યૂનતાથી પાછળ રહી ગ્યરેલા હતા અનરે બુવધિ નરે 
સમજણ િધતરે િધતરે ‘જ્ાનસુધા’-ના ‘પોતાના’ સત્ય સુધી આવ્યા એમ તો કહરેિું જ 
પિશરે. અથા્કત્, ‘જ્ાનસુધા’ અત્યારરે  જ રે સત્યના અવધકારી છરે તરે સત્યના તરે લોક ન 
હતા તરે હિરે થ્યા એમ પણ માનિું જ પિશરે. એટલરે એમના પોતાના વસધિાંતમાં પણ 
અવધકાર-ભરેદ માન્્યા વિના છૂટકો નથી...’’52

આમ, રમણભાઈના મતનું ખંિન કરીનરે મવણલાલ અવધકારક્મની સથાપના 
કરરે  છરે. તરેમણરે સનાતન રહંદુ ધમ્કપરરષદમાં ‘‘પોત-પોતાના ધમ્ક નરે સંપ્દા્યનરે પૂણ્ક 
શ્ધિાથી પાળિા અનરે ઇતરના ધમ્કનો વિદ્ રેષ’’ ન કરિો એમ ઉપદરેશ આપ્યો હતો 
તરેની રમણભાઈએ ‘‘સત્ય ધમ્ક – પછી તરે સિધમ્ક હો્ય કરે પરધમ્ક તરેનું અનુસરણ 
કરિું’’ એમ ટીકા કરી હતી તરેનો સચોટ રરદ્યો મવણલાલરે અવધકારના વસધિાંતથી 
જ આપ્યો હતો.53

51. મ. ન. વદ્િરેદી સારહત્યશ્રેણી-5, સુદશ્કન ગદ્ગુચછ-1, 2002, પૃ. 202.
52. એજન, પૃ. 202.
53. લોકમાન્્ય રટળકરે ‘साधिािामिे्कता’નરે રહંદુ ધમ્કનું એક લષિણ ગણાિીનરે અવધકારભરેદ-

ના વસધિાંતનરે રહંદુ ધમ્કના માવમ્કક અંશ તરીકરે સિીકા્યયો છરે. જુઓ તરેમનો આ શ્ોક :
 प्रामाणयबुनधिवथेदेरु साधिािामिे्कता ।
 उपासयािामरियमश्चैतद् धमभिसय लक्िम् ।।

(‘केसरी प्रबोध’માંથી)
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‘સિધમ્ક-પરધમ્ક’ની આ ચચા્ક પરથી ‘સનાતન રહંદુ ધમ્ક’ વિશરે રમણભાઈએ 
ઉઠાિરેલો વિિાદ સૌથી વિશરેષ ધ્યાનપાત્ છરે. એ સુદીઘ્ક વિિાદ-પરંપરામાં મવણલાલ 
અનરે રમણભાઈની િાદ-પ્વતિાદ-શવકતનું ્યથાથ્ક દશ્કન થા્ય છરે.

રમણભાઈએ સનાતન રહંદુ ધમ્ક િસતુત: સનાતન નથી તરેમ રહંદુ કહી શકા્ય 
તરેિો વિવશષ્ટ ધમ્ક પણ નથી એમ આષિરેપ કરીનરે તરેની સાવબતી અથવે એક લાંબા 
મુકદ્મા જ રેિો લરેખ લખરેલો, જ રેનો સાર નીચરેના ચાર મુદ્ામાં આિી જા્ય છરે :

(1) કરેિળ બહારના આચાર પાળીનરે પોતાનરે રહંદુ કહરેિિાિતા સમાજમાં હિરે 
આતમાનું તતિ અિગણના પામ્યું હોિાથી ધમ્કનું પારમાવથ્કક સિરૂપ રહ્ું નથી એટલરે 
ખરંુ જોતાં રહંદુ ધમ્ક ‘ધમ્ક’ના નામનરે પણ લા્યક ન ગણા્ય. (2) રહંદુ ધમ્કમાં સામાન્્ય 
સાવતિક બંધારણ જ નથી. તરેનું બંધારણ અમુક ભૂગોળસીમામાં િસનારના અનરે 
પોતાનરે રહંદુ કહરેિિાિનારના િંશજ થિા પર જ છરે. આ કારણરે જ – રહંદુ ધમ્કમાં 
બધા ધમ્ક સમાિરેશ પામરે છરે તરે કારણરે નરહ – રહંદુ ધમ્કની બીજા ધમયોથી વભન્નતા 
નથી. (3) વરિસતીઓના બાઇબલ અનરે મુસલમાનોના કુરાન જ રેિો રહંદુઓનો િરેદ 
ગ્ંથ ગણાતો. પણ હાલ તો એ િરેદ ધમ્કની ‘રદલહીના છરેલ્લા પદભ્રષ્ટ મોગલ 
બાદશાહ જ રેિી વસથવત થઈ છરે !’ ઉપવનષદનું તતિજ્ાન અનરે ગીતાનો ઉપદરેશ 
‘ચાલતા રહંદુ ધમ્કના સિ્ક મતોનું સમથ્કન કરતાં નથી.’ તરે કારણરે અનરે સમૃવત-
પુરાણમાં, ્યોગ્ય-અ્યોગ્ય, શક્ય-અશક્ય, ઉતિમ-અધમનો સંકર હોિાથી એમાંથી 
કોઈ એક ગ્ંથના પ્માણનરે આધારરે  પણ રહંદુ ધમ્કનું સિરૂપ નક્કી થઈ શકતું નથી. 
(4) િરેદ, ઉપવનષદ, ગીતા, સમૃવત, પુરાણ ‘‘સિ્કના પૂિ્કના વિચારો અનરે આચારો 
બદલાતાં આખરરે  મૂળ ધમ્કનું સિરૂપ જતું રહ્ું’’ – જ્યાં બધું ફરી ગ્યું ત્યાં સનાત-
નતા રહરેલી કહરેિું એ ખોટુ ંછરે. રહંદુ ધમ્ક પર સમગ્ દૃવષ્ટએ ટીકા કરતાં રમણભાઈ 
ફરર્યાદ કરરે  છરે કરે ‘‘ધમ્ક કોરરે  રહી ગ્યો છરે નરે રૂરઢની ભવકત િધી ગઈ છરે’’ તરે 
્યથાથ્ક છરે. છરેલ્લરે તરેઓ ‘‘રહંદુઓ... ધમ્કનું શુધિ સિરૂપ વચતિ સમષિ વનશ્્યપૂિ્કક રાખી 
તરેના અનુસરણમાં ખરંુ મહતિ માનરે એ લરેખનો ઉદ્ રેશ છરે.’’54 એમ ચોખિટ કરરે  છરે, 
જ રે પરથી એમ કહી શકા્ય કરે રહંદુ ધમ્કમાં જોિા મળતા રૂરઢદાસતિ પર પ્હાર 
કરીનરે, લોકોની ધમ્કસમજ શુધિ કરી તરેમનરે તરેના આચરણ ભણી િાળિાનો રમણ-
ભાઈનો ઇરાદો હશરે. 

રમણભાઈએ સમજાિરેલા આ ઉદ્ રેશનરે મવણલાલ ‘સતુવતપાત્’ ગણરે છરે, પણ 
તરેનરે અંગરે રમણભાઈએ રહંદુ ધમ્ક સનાતન નથી તરેમ ધમ્ક નામનરે લા્યક પણ નથી 
એિા આષિરેપો કરરેલા તરેનરે તરેઓ કરેમ સહન કરી શકરે ? તરેઓ રમણભાઈની દલીલોનો, 
તક્કશવકતનો સબળ ઉપ્યોગ કરીનરે, રરદ્યો આપરે છરે. રમણભાઈના શબદોમાંથી 
પોતાનરે અનુકૂળ અથ્ક તારિીનરે તરેઓ કુનરેહપૂિ્કક ઇષ્ટ હરેતુ સાધરે છરે. રમણભાઈના 

54. જુઓ ‘ધમ્ક અનરે સમાજ’ પુ. 1, પૃ. 200-206.
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લરેખમાંથી ‘મૂળ ધમ્કનું સિરૂપ’ એ શબદો પકિી લઈનરે, મવણલાલ, તરેની જોિરે તરેમના 
જ ‘આપણા દરેશમાં અનરેક મહાન ધમ્કવચંતકો અનરે તતિશોધકો થઈ ગ્યા છરે અનરે 
તરેમણરે ગંભીર સત્યોનું પ્વતપાલન ક્યુું છરે’ એ વિધાન જોિી દઈનરે એિો અથ્ક તારિરે 
છરે કરે રમણભાઈ પ્ાચીન રહંદુધમ્કમાં મૂળ રહંદુધમ્કનું તતિ રહરેલું છરે એમ સિીક્રે છરે. 
રમણભાઈના િકતવ્યનો મમ્ક સમજાિતાં તરેઓ કહરે છરે; ‘‘તરેમણરે (રમણભાઈએ) 
રહંદુઓના પ્ાચીન ધમ્કમાં જ રહંદુતિ છરે એમ સિીકાર ક્યયો અનરે રહંદુતિ માત્ ઝાંખું 
થઈ ગ્યું છરે માટરે તરેનરે સતરેજ કરિું આિો ઉદ્ રેશ જણાવ્યો.’’ પછી આ વિધાનનરે તરેઓ 
રમણભાઈના ‘રહંદુઓનો સિધમ્ક જ રેિું કાંઈ નથી, રહંદુતિ જ રેિું નથી’ એ અવભપ્ા્ય-
ની સાથરે મૂકીનરે તરેમાં રહરેલો પૂિા્કપરવિરોધ વસધિ કરરે  છરે.55

પ્વતપષિી પ્ત્યરે ગૌરિભ્યુું સૌજન્્ય દાખિનાર મવણલાલની વિિાદશૈલીની 
પ્શંસા કરતાં રમણભાઈ કહરે છરે : ‘‘સુદશ્કનકારરે  જ રે સૌજન્્યથી ટીકા કરી છરે તરે માટરે 
તરેમનો ઉપકાર માનીએ છીએ, અનરે વિદ્દ્ગ્કનરે ્યોગ્ય વિિરેચન-ભાષાના નમૂના માટરે 
એ લરેખ તરફ દૃવષ્ટ કરિાની સિ્કનરે વિનંતી કરીએ છીએ.’’56 પણ આનો અથ્ક એ 
નરહ કરે મવણલાલરે કરરેલા અથ્કનરે રમણભાઈ સિીકારરે  છરે. તરેઓ રહંદુઓના પ્ાચીન 
ધમ્કમાં જ રહંદુતિ છરે તરેનો તરેમજ રહંદુ ધમ્કના મૂળ સિરૂપ અનરે શુધિ સિરૂપની એક-
િાક્યતાનો સપષ્ટ અસિીકાર કરરે  છરે. મવણલાલરે બતાિરેલા પૂિા્કપરવિરોધનો ખુલાસો 
કરતાં તરેઓ કહરે છરે કરે ‘‘અવનવશ્ત, અવન્યવમત અનરે ઝાંખું થઈ ગ્યું છરે એ શબદોથી 
ધમ્કસિરૂપ એટલરે આ દરેશના ધમ્કનું સિરૂપ નરહ, પણ ગમરે તરે પ્કારના પારમાવથ્કક 
ધમ્કના તતિની વચતિમાં ઠસરેલી ગણના એ અથ્ક લરેિાનો છરે. વિવિધતા છતાં એક 
સામાન્્ય લષિણિાળો મૂળ ધમ્ક ભારતમાં કા્યમ રહ્ો નથી એમ રમણભાઈનું મંતવ્ય 
છરે. રમણભાઈ મવણલાલરે સથાપરેલી સૈધિાંવતક ભૂવમકા ઉપરથી ચચા્કનરે િત્કમાન 
વસથવત ઉપર લાિરે છરે અનરે રહંદુ ધમ્ક પરના પોતાના મૂળ આષિરેપનરે િળગી રહરે છરે.’’ 

મવણલાલ રહંદુનાં વ્યાિત્કક લષિણો નીચરે મુજબ જણાિરે છરે :

(1) ‘‘વિશ્વમાં ચૈતન્્ય છરે એિી આસથા અનરે પુન: પુન: જન્મ થા્ય છરે એ 
સિીકાર’’, (1) ‘‘ધમ્કદ્ રેષાભાિ, ‘સંસકાર’નું અનુસરણ, િણ્ક કરે આશ્મમાં હોિાપણું 
અનરે રહંદુ ધમ્કશાસ્ત જ રે રહંદુ લૉ કહરેિા્ય છરે તરે માનિાપણું’’ અનરે (3) ‘‘કોઈ પણ 
દશ્કન, સંપ્દા્ય કરે પંથ અથિા બ્ાહ્મણ-ધમ્કવિરોધી એિી અસંમવતમાં હોિું.’’57

રહંદુની મવણલાલરે આપરેલી આ વ્યાખ્યાનું રમણભાઈએ ખંિન કરિાનો પ્્યતન 
ક્યયો છરે. ‘વિશ્વમાં ચૈતન્્ય હોિાની આસથા’ િિરે અદ્તૈ િરેદાંતનો ચૈતન્્યિાદ અવભરહત 
છરે, પણ રહંદુ પ્જામાં દ્તૈિાદી પણ અનરેકાનરેક છરે જ રેથી એ લષિણ આનરે લાગુ પાિી 

55. જુઓ ‘મ. ન. વદ્િરેદી સારહત્યશ્રેણી 5, સુદશ્કન ગદ્ગુચછ-1’, 2002, પૃ. 108.
56. જુઓ ‘ધમ્ક અનરે સમાજ’, પુ. 1, પૃ. 208.
57. મ. ન. વદ્િરેદી સારહત્યશ્રેણી-5, સુદશ્કન ગદ્ગુચછ-1, 2002, પૃ. 111.
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શકા્ય નરહ. પુનજ ્કન્મનો વસધિાંત જનૈબૌધિારદનરે પણ અવભમત છરે નરે એ વસધિાંત ન 
સિીકારનાર રહંદુ ન ગણા્ય એિો કોઈ આધાર નથી. ‘ધમ્કદ્ રેષાભાિ’ લષિણ નરહ 
પણ પ્શંસાિચન છરે. મવણલાલરે બતાિરેલા રહંદુના કોઈ પણ લષિણનરે રમણભાઈ 
તરેની વિવશષ્ટતા તરીકરે સિીકારતા નથી. તરેમના િકતવ્યના મુદ્ રેમુદ્ાનું પૃથક્કરણ 
કરતાં સમજા્ય છરે કરે તરેની પાછળ સત્યશોધનના કરતાં વિરોધનરે ખાતર વિરોધ 
કરિાની િૃવતિ વિશરેષ છરે.

પ્ાથ્કનાવિષ્યક વિિાદનરે ઉશકરેરીનરે ઉગ્ બનાિિાની જિાબદારી મવણલાલની 
હતી. તરેમણરે 1890ના રિસરેમબર તથા 1891ના જાન્્યુઆરીના ‘સુદશ્કન’ના અંકોમાં 
તરે વિષ્ય ઉપર લરેખ લખ્યો હતો. એ લરેખમાં પ્ાથ્કનાસમાજ મંરદરમાં થતી અઠિા-
રિક પ્ાથ્કનાનરે તરેમણરે કટાષિમાં ‘ધમ્કના સુધરરેલા રૂપ’ તરીકરે ઓળખાિી છરે. ઈશ્વર 
સતુવતની અપરેષિા રાખતો નથી, તરેમ પ્ાથ્કનાથી તરેના જ રે વસધિ વન્યમો છરે તરેનો આંકિો 
પણ ઢીલો થતો નથી એમ સ્યુવકતક વિધાન કરીનરે તરેઓ પ્ાથ્કનાની જરૂરર્યાતનરે 
નકારરે  છરે. મવણલાલની આ ચરેષ્ટાથી રમણભાઈ છરેિાઈ જા્ય છરે અનરે ‘સાંસારરક અનરે 
ધાવમ્કક ઉન્નવતના શત્ુિગ્ક’ તરફથી પ્ગટ થતા ‘સુદશ્કન’માંના એ લરેખનો પ્વતિાદ 
કરિા તૈ્યાર થા્ય છરે. સહુથી પ્થમ તરેઓ મવણલાલરે સિીકારરેલા વિિાદના ઉપક્મ 
સામરે િાંધો ઉઠાિરે છરે કરે ‘પ્ાથ્કનાની જરૂર શી છરે એ િાતનો વનણ્ક્ય પ્ાથ્કના તરે શું એ 
નક્કી ક્યા્ક પછી જ થા્ય.’ પ્ાથ્કનાની વનરથ્કકતા બતાિિા જતાં િગર સુધરરેલા 
લોકોનાં ‘સનાનસંધ્યાપૂજામાળા’ પણ આપોઆપ વનરુપ્યોગી ઠરરે  એમ રમણભાઈ 
તક્ક દ્ારા પ્વતપાદરે છરે, પણ મવણલાલ સનાનસંધ્યારદનો હરેતુ શરીર અનરે મનની શુવધિ 
કરી િૃવતિનરે વસથર કરિાનો છરે એમ બતાિીનરે તરેમનરે ઇષ્ટ ગણરે છરે. િૃવતિનરે ઈશ્વર 
ઉપર વસથર કરિી એ અથ્કમાં થતી ઉપાસના કરે પ્ાથ્કનાનરે ્યોગશાસ્તના ‘ધ્યાન’ના 
પ્યા્ક્ય તરીકરે તરેઓ ઓળખાિરે છરે, જ રેનરે તરેમના પ્વતપષિી, પ્ાકૃતિગ્કનરે પ્સન્ન 
કરિાની ‘સુદશ્કન’કારની ચરેષ્ટારૂપરે ઘટાિરે છરે. 

કરેિલાદ્તૈના વસધિાંતના પ્કાશમાં પ્ાથ્કનાની અનાિશ્યકતા સાવબત કરતાં 
મવણલાલ કહરે છરે કરે –

‘‘તટસથ ઈશ્વર, સિ્ક ઉતિમતા, સિ્ક શુધિતા, સિ્ક નીવતવન્યમ, તરેના ઉતિમોતિમ 
તતિરૂપરે જાણિો, અનરે તરેના જ રેિા થિા પ્્યાસ કરિો એમ કહીનરે પ્ાથ્કનાની જરૂર 
બતાિાઈ છરે, પણ જ રે અભરેદ અદ્તૈિાળા કહરે છરે તરે સિ્ક ઉતિમતા, સિ્ક શુધિતા, 
ઉચચપ્રેમ, ઉચચનીવત તરેનો જ સાર છરે, તરે રૂપ છરે. છતાં તરેમાં પ્ાથ્કનાનો અિકાશ જ 
નથી; કરેમ કરે એક છરે તરેિું બીજાનરે થિાનું નથી પણ સિ્ક તરેિું જ છરે, તરે માત્  
અનુભિિું જ છરે’’58

આમ, આ બરે મહારથીઓ ‘પ્ાથ્કના’નરે િચમાં રાખીનરે દ્તૈ-અદ્તૈ ્યુધિ ચલાિરે 
58. જુઓ ‘મ. ન. વદ્િરેદી સારહત્યશ્રેણી-5, સુદશ્કન ગદ્ગુચછ-1’, 2002, પૃ. 236.
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છરે. અહીં મવણલાલરે કરરેલો પ્ાથ્કનાનો વિરોધ અ્યુકત લાગરે છરે. િસતુત: પ્ાથ્કના 
ભવકતનું જ અંગ છરે. મવણલાલરે વચતિશુવધિ અનરે આતમજ્ાન અથવે ભવકત અનરે ઉપા-
સનાનરે વિરહત ગણીનરે પ્ાથ્કનાનરે તરેનાથી અલગ પાિીનરે તરેનો વનસસાર તતિ તરીકરે 
વનષરેધ ક્યયો છરે તરે ્યથાથ્ક નથી. ગુજરાતી પ્ાથ્કનાસમાજના અગ્રેસરોની ઈશ્વરશ્ધિા 
સાચી અનરે દૃઢ હતી. િળી િરેદાંતતતિના સિીકાર સાથરે શંકરાચા્ય્ક અનરે મધુસૂદન 
સરસિતી જ રેિા િરેદાંતીઓના હૃદ્યમાંથી પણ શુધિ ભવકતના ઊભરા નીકળા હતા 
એ જાણીતી િાત મવણલાલ સગિિપૂિ્કક ભૂલી ગ્યા જણા્ય છરે – જોકરે જ્ાનમાગ્કનો 
પુરસકાર કરતાં ખુદ તરેમણરે પોતરે જ પ્રેમ કરે ભવકતના તતિનરે તરેના અવિભાજ્ય અંગ 
તરીકરે બતાવ્યું છરે જ. આથી પ્ાથ્કનાની આિશ્યકતા પરતિરે તરેમણરે ઉઠાિરેલા વિરોધનો 
ભાગ્યરે જ બચાિ થઈ શકરે.

કમ્કિાદ અનરે પુનજ ્કન્મના વસધિાંત વિશરે ‘જ્ાનસુધા’ અનરે ‘સુદશ્કન’ િચચરે 
લાંબો વિિાદ ચાલ્યો હતો. વિસતારભ્યરે અહીં એના મુદ્ રેમુદ્ાનું પૃથક્કરણ મુશકરેલ છરે. 
રહંદુ માનસનરે કમ્ક અનરે પુનજ ્કન્મ ઉપરની શ્ધિા ઘણા લાંબા કાળના સંસકારોનરે લીધરે 
સિાભાવિક થઈ પિી છરે. એનરે બુવધિનો ટરેકો થોિોઘણો પણ મળી રહરે છરે એિી રીતરે 
કરે જન્મથી મનુષ્યોમાં રહરેલી અનરેક અસમાનતાનો ખુલાસો કરિામાં એ ઉપ્યોગી 
થા્ય છરે અનરે કારણકા્ય્કની પરંપરાની અનંતતાનો વનિા્કહ કરિાનરે એ માન્્યતા 
આધારભૂત બનરે છરે. આ નરે આ જન્મમાં માણસનરે કમ્કનું ફળ મળતું નથી એટલરે 
પછીના જન્મની કલપના ગ્ાહ્ બનરે છરે. આમાં સહુથી મોટી મુશકરેલી એ છરે કરે પુન-
જ ્કન્મમાં આગલા જન્મનું અવભમાનસંધાન કરે સમરણસંધાન રહરેતું નથી, તો પછી 
એકનરે એક જીિરે ફરી િાર જન્મ લીધો છરે એમ કહરેિાનો અથ્ક શો ? આમ પુનજ ્કન્મ 
માત્ તક્ક (hypothesis) છરે અનરે પ્ત્યષિ પુરાિા વસિા્ય એનરે માની શકા્ય નરહ 
એમ રમણભાઈનું કહરેિું છરે.

ઉપરના વિિાદો ઉપરથી જોઈ શકાશરે કરે મવણલાલ અનરે રમણભાઈનરે પોતરે 
સિીકારરેલા વસધિાંતમાં એટલી અચલ શ્ધિા અનરે સિમતાગ્હ હતાં કરે કોઈ એકબી-
જાના આશ્યનરે સમજી શકરે તરેમ ન હતા; તો પછી ચચા્કમાં તરેઓ એકબીજાનરે મચક 
શાના આપરે ? ‘અવધકાર’, ‘સિધમ્ક-પરધમ્ક’ અનરે ‘સનાતન રહંદુ ધમ્ક’ જ રેિા 
વિષ્યોની ચચા્કમાં રમણભાઈ; તો ‘પ્ાથ્કના’ અનરે ‘બ્ાહ્મધમ્ક તથા રક્વશ્્યાવનટી’ 
પરતિરે મવણલાલ, પ્વતપષિી પ્ત્યરે અનુવચત આકારમણકારી િલણ ધારણ કરરે  છરે. 
રમણભાઈનરે અદ્તૈ િરેદાંત પ્ત્યરે અનરે મવણલાલનરે પ્ાથ્કનાસમાજ પ્ત્યરે થોિી પણ 
માનવસક સહાનુભૂવત નરહ, તરેથી તરેમણરે બંનરેએ સામા પષિનરે પોતાના બધિ િલણથી 
જ હંમરેશ જો્યો છરે. લગભગ દરરેક વિષ્યમાં તતિચચા્ક કરતાં કરતાં રમણભાઈ 
રહંદુધમ્કની િત્કમાનવસથવત ઉપર ઊતરીનરે તરેની કિક ટીકા કરિા લાગી જા્ય છરે તો 
મવણલાલ તરેનરે પવશ્મનો પાસ ગણીનરે પાશ્ાત્ય સંસકારો પર પ્હાર કરરે  છરે નરે રહંદુ 
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ધમ્કની પ્ાચીન ભાિના પર વિશરેષ ભાર મૂકરે છરે. આમ બંનરે મહાનુભાિો િસતુની 
પોતાનરે અનુકૂળ હો્ય તરેટલી જ બાજુ જોઈનરે ચચા્ક કરિા લાગી જા્ય છરે. 

આમ છતાં, બંનરેની િાદપધિવત િચચરે ઘણો ફરેર છરે. રમણભાઈની ચચા્ક કરિાની 
પધિવત ખરરેખરા િકીલની છરે, ત્યારરે  મવણલાલની પધિવત પંરિતની છરે. રમણભાઈ 
સિમતપ્વતપાદન કરતી િખતરે જાણરે કરે નાનીમોટી બધી જ દલીલોનરે સમાિી લરેતા 
વિસતૃત મુકદ્મા રૂપરે લરેખ તૈ્યાર કરતા હો્ય છરે; તરેથી તરેમનાં લખાણો ઘણુંખરંુ લાંબા 
પ્સતારિાળાં અનરે દીઘ્કસૂત્ી બની જા્ય છરે. મવણલાલમાં પ્સતાર કરતાં ઘનતા 
વિશરેષ છરે. તરેઓ સંષિરેપથી િકતવ્યનરે રજૂ કરી શકરે છરે. સનાતન રહંદુ ધમ્ક વિશરે 
રમણભાઈએ સતિર પાનાં ભરીનરે ચચા્ક કરી છરે તરેના જિાબરૂપ મવણલાલનો લરેખ 
ત્ણ જ પાનાંનો છરે. મવણલાલનાં પ્ાથ્કનાવિષ્યક મંતવ્યોની લગભગ િીસ પાનાં 
ભરીનરે રમણભાઈ ટીકા કરરે  છરે, ત્યારરે  મવણલાલ માત્ અધા્ક પાનામાં તરેમના બધા 
મુદ્ાનો જિાબ આપરે છરે ! મવણલાલ વિષ્યનું શાસ્તના વસધિાંત સાથરે સંધાન કરીનરે 
ચચા્ક કરરે  છરે, ત્યારરે  રમણભાઈની દૃવષ્ટ ઘણુખરંુ બુવધિની સપાટી ઉપર ફરતી હો્ય 
છરે. પ્વતપષિીનરે અવભપ્રેત ન હો્ય તરેિો અથ્ક સિમતસમથ્કન અથવે સામાના િકતવ્ય-
માંથી કાઢિાની તક્કશવકત બંનરેમાં છરે. બંનરેનાં લખાણો િતિરેઓછરે અંશરે પ્ચારાતમક 
હો્ય છરે. પણ રમણભાઈ કરેિળ તક્કનો આશ્્ય લરે છરે ત્યારરે  મવણલાલ તક્કનરે અનુભિ 
કરે શાસ્તના પ્માણથી તતિનો પાસ આપરે છરે. વિિાદમાં રમણભાઈની દલીલો કિવચત્ 
ઉગ્તા નરે કિિાશ ધારણ કરરે  છરે; મવણલાલમાં વિધિ હૃદ્યનો ઉકળાટ અનરે આિરેશ 
આિરે ત્યારરે  તરેમના િકતવ્યમાં ઉતકટતા અનરે િરેગ દરેખા્ય. પણ એકંદરરે  સિસથતા, 
સૌજન્્ય અનરે ગૌરિ તરેમની વિિાદશૈલીના મુખ્ય ગુણો છરે. 

વસધિાંતવનરૂપણમાં મવણલાલ શાસ્ત, ્યુવકત અનરે અનુભિની પ્ાચીન તક્કપધિ-
વતનરે અનુસરરે  છરે, ત્યારરે  રમણભાઈ અિા્કચીન તક્કપધિવતનો આશ્્ય લરે છરે. િળી 
મવણલાલરે વરિસતી ધમ્કનાં અિા્કચીન સિરૂપોનો અભ્યાસ ક્યયો હતો, ત્યારરે  રમણભા-
ઈએ િરેદાન્તનો અભ્યાસ ક્યયો ન હતો. એથી િરેદાન્તના કોઈ પણ એક વિધાનની 
પાછળ અનરેક સૈકાઓથી ઉપવચત થ્યરેલું તક્કબળ કરેટલું છરે એનો તરેમનરે પોતાના 
મવણલાલ સાથરેના વિિાદમાં ઘણી િાર ખ્યાલ નહોતો રહરેતો; પણ સુધારક રમણ-
ભાઈએ મૂવત્કપૂજા, પુરાણો, રૂરઢઓ અનરે અંધશ્ધિા પર પ્હારો કરીનરે પ્ાચીન રહંદુ 
ધમ્કની ટીકા કરી; એટલું જ નરહ, પણ મવણલાલ અનરે તરેમના સમથ્કકોનરે લષિમાં 
રાખીનરે, ‘ભદ્રંભદ્ર’ની હાસ્યનિલ લખી. ‘ભદ્રંભદ્ર’માં આિતું શંભુ પુરાણીના 
ભાણરેજ િલ્લભરામનું પાત્ નરિ્યાદમાં ‘નભુગોરના મવણલાલ’ તરીકરે ઓળખાતા 
મવણલાલનું જ પ્વતવબંબ છરે. િલ્લભરામના ‘અનારદવસધિવ્યિસથા’ નામના ગ્ંથનો 
‘ભદ્રંભદ્ર’માં ઉલ્લરેખ છરે,59 તરે મવણલાલના ‘વસધિાંતસાર’નરે લષિરે છરે. વભખારીઓનરે 

59. જુઓ ‘ભદ્રંભદ્ર’, રમણભાઈ નીલકંઠ, આ. બીજી, પૃ. 164.
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ઉદ્ રેશીનરે ભદ્રંભદ્ર ‘‘િરેદવિરુધિ અથ્ક કરશો ત્યાં હંુ આધુવનક કોશના અથ્ક સિીકાર-
િાનો નથી. શબદ પ્માણથી ઇતર પ્માણ હો્ય તો બોલતાં વિચાર કરજો.’’ ઇ. 
શબદો બોલરે છરે.60 આ બધું મવણલાલરે રાખરેલ િરેદપ્ામાણ્યના આગ્હની મશકરીરૂપ 
છરે. વસિરઝલલૅ્કન્િના પ્ખ્યાત િૉ. નોબોરિ અનરે તરેમના ‘ધ રાઈવઝંગ પ્ોફરેટ’ નામના 
પુસતકના61 તરેમ જ વભખારીના ધંધાની ઉતિમતા જિિાદનાં પ્માણોથી વસધિ કરનાર 
‘જગપ્વસધિ પંરિતવશરોમવણ ફરેવરજ’ કીિરનો62 ‘ભદ્રંભદ્ર’માં આિતો ઉલ્લરેખ 
‘‘મવણલાલરે ‘વસધિાંતસાર’માં રિ કિોટ ફરેવજઝ જ રેિા અપ્વસધિ ્યુરોપી્ય લરેખકો અનરે 
તરેમના ગ્ંથોનાં પ્માણ ટાંકીનરે પોતાનો ઉતક્ાવન્ત-વસધિાન્ત સમજાવ્યો છરે તરેના ઉપ-
હાસરૂપ છરે.’’ વશખાબંધનથી આંતરિામાં ગાંઠ પિરે, તરેનાથી પ્ાણિા્યુ ખેંચા્ય, તરેથી 
આગગાિીના એવન્જન જ રેિી વસસોટી િાગરે, જ રે ધમ્કરાજાની કચરેરીમાં સંભળાતાં 
વિમાનનો એક ટાંકો વસિા્ય – આિી વિવચત્ તક્કપરંપરાની ગૂંથણીિાળા ભદ્રંભદ્રના 
મુખમાં મૂકરેલા શબદો63 મવણલાલરે પુરાણો અનરે પ્ાચીન રૂરઢઓના કરરેલા અથ્કિાદની 
હાંસીરૂપ છરે. 

શ્ી જહાંગીર એ. સંજાનાએ મુંબઈ ્યુવનિવસ્કટીમાં ગુજરાતી સારહત્ય વિશરે 
આપરેલાં ઠક્કર િસનજી માધિજી વ્યાખ્યાનોમાં અિા્કચીન ગુજરાતી ગદ્ના વિિરેચન 
અંગરે મવણલાલ અનરે રમણભાઈની તુલના કરતાં કહ્ું છરે કરે –

‘‘Manilal Nabhubhai was perhaps far more learned man - at 
least in Sanskrit - han Ramanbhai Mahipatram; and yet I would put 
the latter far above the former as a true scholar because of his strict 
devotion to the true spirit of scholarship which seeks truth, objective 
truth, even though it may be unpleasant, and sternly puts aside all 
temptation to gloss it over or pervert it by special pleading.’’64

બંનરે વિશરે શ્ી સંજાનાએ આપરેલા આ અવભપ્ા્યના પૂિા્કધ્કમાં સત્ય રહરેલું છરે; 
મવણલાલમાં વિદ્તિા એના સઘન સિરૂપરે વબરાજી રહરેલી હતી. તરેમની વિદ્તિાના 
વચરંજીિ સમારકરૂપ ‘વસધિાંતસાર’ની તોલરે રમણભાઈનો કોઈ પણ ગ્ંથ આિી શકરે 
નરહ એ સપષ્ટ જ છરે. શ્ી સંજાનાના વિધાનનો ઉતિરાધ્ક વચન્ત્ય છરે. સત્યનરે સુશોવભત 
્યા વિકૃત કરરે  તરેિાં પ્લોભનોનરે િરેગળાં રાખીનરે, કિિું પણ વનતાન્ત શુધિ સત્ય 
શોધિાની રમણભાઈમાં ખરરેખરી વનષ્ા હતી એમ તરેમનો અવભપ્ા્ય છરે. મવણલાલ 
વિશરે તરેઓ કહરે છરે :
60 એજન, પૃ. 51.
61 એજન, પૃ. 165.
62. એજન, પૃ. 54.
63. એજન, પૃ. 103.
64. ‘Studies in Gujarati Literature’, J. E. Sanjana, P. 216-217.
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‘‘Manilal Nabhubhai has always a thesis to prove; he is out to 
do so, not to investigate facts in order to arrive at the truth, for he 
has already made up his mind as to what the truth is.’’65

મવણલાલરે પોતરે પોતાનરે ‘પ્ાચીન િાતોનરે માન આપનાર િગ્કના એક િકીલ 
તરીકરે’ ગણાિીનરે કૈંક અંશરે આ આષિરેપનો સિીકાર કરી લીધો હતો. શ્ી આનંદશંક-
રધ્ુિરે પણ ‘રા. મવણલાલનો ઉદ્ રેશ પંરિત(scholar)માં ખપિાનો નરહ પણ એક 
ઉપદરેશક (teacher) થઈ ગુજ ્કર જનમંિલના આચારવિચાર ઉપર અસર કરિાનો 
હતો’66 એમ કહીનરે એ બાબત ચોખિટ કરી દીધી છરે. એટલરે શ્ી સંજાનાના 
મવણલાલ વિશરેના આ અવભપ્ા્યનો એટલો અંશ સિ્કગ્ાહ્ ગણી શકા્ય. પણ રમ-
ણભાઈ વિશરે તરેમણરે રજૂ કરરેલું મંતવ્ય ભાગ્યરે જ સિીકા્ય્ક ઠરરે ; કરેમ કરે રમણભાઈ 
પણ મવણલાલની માફક બધિમત લરેખક જ હતા. મવણલાલરે જો કરેિલાદ્તૈનરે પરમ 
સત્ય તરીકરે સિીકારીનરે તરેનરે અંગરે સનાતન રહંદુ ધમ્કનો બચાિ કરિાનો પુરુષાથ્ક 
આદ્યયો હતો, તો રમણભાઈએ તટસથરેશ્વરકલપના અનરે સામીપ્યમુવકતના 
બ્ાહ્મવસધિાંતનરે જ સમવથ્કત કરિાનો પ્્યતન ક્યયો હતો. જો આમ ન હોત તો ‘મોષિ-
વિચાર’, ‘સિધમ્ક પરધમ્ક’ તથા ‘કમ્ક અનરે પુનજ ્કન્મ’ જ રેિા લરેખોમાંની ચચા્ક તરેમ 
‘પાપ’, ‘મુવકત’, ‘જીિાતમા અનરે પરમાતમા’ િગરેરરે  લરેખોમાં કરરેલું વસધિાંતવનરૂપણ 
તરેમના પ્ાથ્કનાસમાજી દ્તૈવસધિાંતમાં જ રમ્યા કરત નરહ. મવણલાલના પ્માણમાં 
રમણભાઈનું ધમ્કવિષ્યક લખાણ વિપુલ નથી. તરેમના લરેખોમાંથી ઘણા તો કરેિળ 
િરેદાન્તી વિચારશ્રેણીનું ખંિન કરિા જ લખા્યરેલા છરે. તરેમની દલીલોમાં તક્કની નીચરે 
કરેટલું તતિ રહરેલું છરે તરે તો અગાઉ કરરેલું વિિાદોનું પૃથક્કરણ બતાિી આપરે છરે. 
મવણલાલ વિશરે િળી શ્ી સંજાના આષિરેપ કરરે  છરે :

‘‘His more popular antagonist Manilal, had, neither an open 
mind nor perfect intellectual integrity, as in the nature of the case he 
could not have tied down as he was to the task of justifying institu-
tions, customs, beliefs and practices blindly revered through untold 
generations as sacrosanct and as being even beyond all criticism.’’67

મવણલાલ જો પ્ાચીન રીતરરિાજ અનરે આચારવિચારના પષિપાતી હતા, તો 
રમણભાઈ સુધારક છાપિાળા આચારવિચાર અનરે દ્તૈ વસધિાંતના પષિપાતી હતા. 
િસતુત: સત્યશોધક િૈજ્ાવનક દૃવષ્ટ બરેમાંથી એકરેમાં નહોતી. બંનરેનરે પોતાના પૂિ્કગ્હ 
રૂપરે સિીકારરેલું સત્ય વસધિ કરિું હતું. ઊલટુ,ં રમણભાઈના કરતાં મવણલાલરે સિીકા-

65. Ibid, P. 217.
66. ‘સારહત્યવિચાર’ (આ. બીજી), પૃ. 508.
67. ‘Studies in Guj. Lit.’, P. 217.
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રરેલ સત્ય વિશરે એમ કહી શકા્ય કરે એમાં પ્ાથ્કનાસમાજ રે સિીકારરેલો ભવકતનો 
વસધિાંત સમાિરેશ પામી શકરે તરેમ છરે. ત્યારરે  બ્હ્મ મા્યા અનરે તરેના સંબંધનો ઉપલક 
વિચાર કરનાર રમણભાઈના ગૃહીત મતમાં મવણલાલના વસધિાન્તની જરા પણ 
જોગિાઈ થઈ શકરે તરેમ નથી. આ દૃવષ્ટએ મવણલાલરે સમજાિરેલો અભરેદવસધિાંત 
રમણભાઈના તટસથરેશ્વરિાદના કરતાં િધારરે  વિશાળ ગણા્ય.

‘સનાતન રહંદુ ધમ્ક’ નામના રમણભાઈના લરેખનરે શ્ી સંજાના ‘a master-
piece of prose’ તરીકરે ઓળખાિરે છરે અનરે તરેનરે વિશરે કહરે છરે : ‘‘an admirable 
example of what controversial writing should be dispassionate and 
coolly critical, while scrupulously courteous to the violently biassed 
opponent – Manilal, it quietly points out his lack of argument and 
consequent lack of straight-forward reasoning, loss of temper and 
lack of courtesy; and thus it refutes and confounds him without going 
one inch beyond the limits of strictest courtesy and completely turns 
the table on him by logic and urbanity.’’68

રમણભાઈની વિિાદશૈલી અનરે તરેની અંગભૂત તક્કશવકતનરે અંજવલ આપતાં 
આ િાક્યો મવણલાલનરે સથાનરે રમણભાઈ લખીનરે, મવણલાલકૃત ‘સનાતન રહંદુ 
ધમ્ક’નરે લાગુ પાિીએ તો ? આગળ જો્યું તરેમ, રહંદુઓના પ્ાચીન ધમ્કમાં જ રહંદુતિ 
છરે એ બતાિતો અથ્ક મવણલાલરે રમણભાઈના િકતવ્યમાંથી ખૂબીપૂિ્કક વનષપન્ન 
કરીનરે સનાતન રહંદુ ધમ્ક વિશરે રમણભાઈએ ઉઠાિરેલ પ્વતિાદનો જિાબ આપ્યો 
હતો. આમ કરતી િખતરે તરેમણરે સૌજન્્યભાિરે કહ્ું હતું કરે ‘‘એક સમથ્ક લરેખકમાં 
પૂિા્કપરવિરોધ માનિા કરતાં આિો મમ્ક ઉપજાિી લઈ તરે વિરોધનો પરરહાર 
કરિાના માગ્કનો આશ્્ય કરિાથી લરેખકનરે કાંઈ અન્્યા્ય થતો હો્ય એમ અમારંુ 
માનિું નથી.’’69 સનાતન રહંદુ ધમ્કના મૂળ પર પ્હારો કરનાર રમણભાઈ પ્ત્યરે 
છરેિટ લગી સરહષણુ િત્કન રાખનાર મવણલાલનરે વિશરે ઉગ્ બધિમતતા(violently 
biassed)નો આરોપ મૂકિો કરે પ્ાથ્કનાનરે ધમ્કના સુધરરેલા રૂપ તરીકરે ઓળખાિનાર 
મવણલાલનરે ‘સાંસારરક અનરે ધાવમ્કક ઉન્નવતના શત્ુ’ તરીકરે ઓળખાિનાર રમણ-
ભાઈનરે વિશરે ઉગ્ બધિમતતાનું આરોપણ કરિું તરે પ્શ્ છરે. શ્ી સંજાનાએ ઉકત લરેખ 
પરતિરે મવણલાલમાં ક્ોધ (loss of temper), અવિિરેક (lack of courtesy) નરે 
અિળી દલીલબાજી કરિાની િૃવતિ (lack of straight-forward reasoning) જોઈ 
છરે. પણ શ્ી સંજાનાના આ અવભપ્ા્યની સામરે ખુદ રમણભાઈએ જ, મવણલાલના 
આ લરેખના સંદભ્કમાં ઉચચારરેલા શબદો ધ્યાનમાં લરેિા જ રેિા છરે. તરેમણરે એ લરેખનરે 

68 ‘Studies in Guj. Lit.’, P. 226.
69. મ. ન. વદ્િરેદી સારહત્યશ્રેણી–5, સુદશ્કન ગદ્ગુચછ-1, 2002; પૃ. 111.
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વિધિદ્ગ્કનરે ્યોગ્ય વિિરેચનભાષાના નમૂના તરીકરે આગળ ક્યયો છરે. આ બાબત 
એકંદરરે  એમ કહી શકા્ય કરે બંનરે લરેખકો સત્યશોધનની પ્િૃવતિમાં એક જ પ્કારની 
મ્યા્કદાનરે અધીન હતા.70

નમ્કદરે મવણલાલનરે સોંપ્યું હતું તરેમ, મવણલાલરે પોતાનું અધૂરંુ રહરેલું કા્ય્ક આનંદ-
શંકરનરે અથિા અન્્ય કોઈ સમાનધમા્કનરે પ્ત્યષિ સોંપ્યાનું જાણિા મળતું નથી; તરેમ 
છતાં, એટલું તો ચોક્કસ છરે કરે મવણલાલની નીવતનરે, તરેમનરે જ રેમણરે પોતાના ‘જ્યરેષ્ 
વિદ્ાબંધુ’ ગણ્યા હતા એિા આનંદશંકરરે  તરેમના જીિતાં જ ‘સુદશ્કન’માં લરેખો 
લખીનરે અનુમોદી હતી. મવણલાલના મૃત્યુ બાદ તરેમણરે મન:સુખરામની સૂચનાથી 
‘સુદશ્કન’નું તંત્ સંભાળું હતું. 

મવણલાલની માફક આનંદશંકર પણ સંસકૃવતપ્રેમી, સિદરેશિતસલ ધમ્કવચન્તક 
હતા. તરેમનરે પણ શાંકર િરેદાન્ત પર શ્ધિા હતી; એટલું જ નરહ, અદ્તૈની ભૂવમકા 
ઉપર તરેમણરે પણ તતિજ્ાનના સિયોચચ વસધિાંતનું સથાપન ક્યુું છરે. એમ કરતાં તરેમણરે 
થરેલસ અનરે પલલૅટોથી હબ્કટ્ક સપરેન્સર અનરે હરેગલ પ્ય્કન્ત વિકસરેલા પાશ્વાત્ય તતિજ્ાન-
નો અદ્તૈ દશ્કન સાથરે મુકાબલો કરી બતાવ્યો છરે.71 બરેઉના ધમ્ક-તતિ-વિચારના 
વિષ્યો પણ બહુધા એકબીજાનરે મળતા આિરે છરે.72 ધમ્કની સાદી સમજૂતી આપતા 
પાઠોનો ‘આપણો ધમ્ક’ નામનો સંગ્હ ્યોજિાનો સંકલપ મવણલાલરે પણ ક્યયો હતો. 
આનંદશંકર પણ તરેમના પુરોગામીની માફક ધમ્કની વ્યાખ્યા કરતાં તરેનો વિશાળ 
અથ્ક જીિનની સિ્ક પ્િૃવતિઓનરે લાગુ પાિી બતાિરે છરે અનરે સિ્કના કરેન્દ્રમાં ધમ્કનરે 
સથાપરે છરે. ભારતી્ય તતિજ્ાનમાં ધમ્ક અનરે તતિજ્ાન સંકીણ્ક હોિાનરે કારણરે તરેના પર 
થ્યરેલી ટીકાનો રરદ્યો મવણલાલની માફક આનંદશંકરરે  પણ આપ્યો છરે અનરે એ જ 

70. રમણભાઈના વચંતનાતમક લરેખોની પ્શંસા કરતાં શ્ી સંજાનાએ રમણભાઈની 
શૈલીમાં વિશદતા છરે તરેમ કહ્ું છરે એ સાચું છરે. પણ ‘the fine sense of pro-
portion which always goes with true humour is fully in evidence in 
almost everything he wrote (studies in Guj. lit. P. 224) એમ કહીનરે તરેમાં 
પ્માણભાનનો ગુણ પણ જો્યો છરે. પણ આ સંબંધરે આ લખનારનો નમ્ અવભપ્ા્ય તો 
એિો છરે કરે રમણભાઈનાં લખાણો ખૂબ લાબાં હો્ય છરે નરે તરેમની ચચા્કપધિવત દીઘ્કસૂ-
ત્ી હો્ય છરે. વિષ્યચચા્કમાં તરેઓ ભાગ્યરે જ પ્માણભાન સાચિી શકરે છરે. ઊલટપષિરે, 
મવણલાલનું િકતવ્ય મુદ્ાસર વનબંધાકારી પ્માણબધિ ચચા્કમાં િહરેતું હો્ય છરે. એનાં 
દૃષ્ટાંત તરીકરે બંનરેના ‘સનાતન રહંદુધમ્ક’, ‘પ્ાથ્કના’ તથા ‘કમ્ક અનરે પુનજ ્કન્મ’-વિષ્યક 
લરેખો ગણાિી શકા્ય.

71. જુઓ ‘આપણો ધમ્ક’, આ. ત્ીજી., પૃ. 125-135.
72. ‘િરેદાન્ત’, ‘શ્ીમદભગિદગીતાનો િરેદાન્ત’, ‘મા્યાિાદ’, ‘બુવધિ અનરે હૃદ્ય’, ‘જિિાદ 

અનરે ચૈતન્્યિાદ’, ‘વ્યિહાર અનરે પરમાથ્ક’ િગરેરરે .
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મુદ્ા પર ભારતી્ય રફલસૂફીની વિશરેષતા વસધિ કરી છરે.73

આમ છતાં, માનસ અનરે વનરૂપણપધિવત પરતિરે મવણલાલ તથા આનંદશંકર 
િચચરે ઘણો ફરેર હતો. મવણલાલના કરતાં આનંદશંકર સિભાિરે સિસથ, સૌમ્ય અનરે 
તરેથી તટસથ વિશરેષ. તરેમનો જ્ાનકોશ વિશરેષ સમૃધિ અનરે તરેમની દૃવષ્ટ પણ વિશરેષ 
વિકવસત. પ્ો. રામનારા્યણ વિ. પાઠકરે આનંદશંકરના વચંતનનું પૃથક્કરણ કરતાં 
વિશાળતા, સૂક્મતા, વિશદતા અનરે સમતાના ગુણો તારિી બતાવ્યા છરે74 તો 
આનંદશંકરરે  પોતરે મવણલાલની વિચારણામાં વિશાળતા, શાસ્તી્યતા, પ્ાચીનતા અનરે 
ઉદ્ રેશની એકતા જોઈ છરે.75 ફરેર માત્ એટલો કરે મવણલાલમાં બાકીના ત્ણરે ગુણો 
ઉદ્ રેશની એકતાનરે અધીન છરે, ત્યારરે  આનંદશંકરમાં ચારરે  ગુણો સિતંત્પણરે પ્ગટ 
થા્ય છરે. મવણલાલ ઉવદ્ષ્ટ હરેતુનરે વસધિ કરિા સારુ સમથ્કનો શોધતાં ઘણી િાર પ્-
સતુતની સાથરે અપ્સતુતનો પણ ઉપ્યોગ કરરે  છરે. એમનાં લખાણોમાં શુધિ, શાસ્તી્ય 
પ્માણો હંમરેશાં મળતાં નથી. આનંદશંકર કરેિળ શુધિ અનરે ઉવચત પ્માણોનો વિિરે-
કપુર:સર ઉપ્યોગ કરરે  છરે.

‘‘હંુ મવણલાલની માફક પ્ાચીન આ્ય્કભાિનાનો પૂજક હતો. પણ એમની 
માફક હંુ એ ભાિનાનો missionary ્યાનરે આચા્ય્ક ન હતો. મવણલાલનરે એ ભાિના 
એક સાદા રૂપમાં – અદ્તૈવસધિાંતના રૂપમાં દરેખાતી હતી, મનરે એ સંકુલ અનરે અનરે-
કરંગી તન્તુઓની બનરેલી પ્તીત થતી હતી’’76 એમ ‘િસંત’ રજત મહોતસિના 
અવભનંદન પ્સંગરે ઉતિર આપતાં આનંદશંકરરે  કહરેલું તરેમાં ઘણું તથ્ય છરે. 

ધમ્કવચન્તનમાં આનંદશંકરની વિદ્તિા શુધિ અનરે સિયોચચ જ્ાનવબંદુ રૂપરે 
પરરણત થા્ય છરે. મવણલાલરે નમ્કદરે આરંભરેલા ધમ્ક-શોધનના કા્ય્કનરે મજબૂત પા્યા 
પર મૂકીનરે સુવ્યિવસથત ક્યુું તો આનંદશંકરરે  મવણલાલની ધમ્ક-તતિ-વિચારણાનરે 
સિ્કત: પરરશુધિ કરીનરે સંપૂણ્ક બનાિી. ઉતિર નમ્કદરે શરૂ કરરેલું કા્ય્ક આમ મવણલાલ 
અનરે આનંદશંકર પ્યુંત પહોંચતાં શુધિ તતિવિચાર રૂપરે મહોરરે  છરે. ત્યાં એ પરંપરા 
પણ પૂરી થા્ય છરે.

મવણલાલના લરેખોએ લોકોના હૃદ્યમાં સત્યવજજ્ાસા અનરે સિધમ્કવનષ્ા 
જાગ્ત કરિામાં પ્શસ્ય ફાળો આપ્યો હતો એ આનંદશંકરના કરતાં મવણલાલની 
વિશરેષતા છરે. આનંદશંકરનાં લખાણોનો ભોકતાિગ્ક અમુક અવધકારી અભ્યાસીઓ 
પૂરતો મ્યા્કરદત હતો. મવણલાલના લરેખોની અસર ગુજરાતની પ્જા ઉપર સાંસકા-
રરક જાગૃવતના આંદોલન રૂપરે થઈ હતી. મવણલાલનું ધમ્કવચંતન રક્્યાનું ઉદબોધક 

73. જુઓ ‘આપણો ધમ્ક’, આ. ત્ીજી, પૃ. 23-27.
74. એજન, ઉપોદઘાત, પૃ. 40.
75. ‘સુદશ્કન ગદ્ાિવલ’, પ્સતાિના, પૃ. 15.
76. જુઓ ‘રદગદશ્કન’, પૃ. 469.
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છરે. નમ્કદ જ રે ‘સતશુધિ ધમ્ક’નરે સિબુદ્નુસાર સમજીનરે કરેળિા્યરેલા િગ્કનરે સમજાિિા 
ફાંફાં મારતો હતો તરેનરે આ પંરિત સુધારકરે તીક્ણ તક્કશવકત િિરે એિો વિશદ ક્યયો 
કરે વશવષિત િગ્કનરે સિધમ્કમાં રસ જાગ્યો. અદ્તૈદશ્કનના તરેમના જમાનાના શ્રેષ્ 
ભાષ્યકાર તરીકરે મવણલાલનો સિીકાર થ્યો હતો. તરેમની વિદ્તિા અનરે વિિાદશ-
વકતએ તરેમનરે માટરે મોટો અનુ્યા્યી િગ્ક ઊભો ક્યયો હતો. િૉ. બુલહર, િૉ. વલટનર, 
સર એિવિન આનયોલિ અનરે વમ. કરેટલી જ રેિા વિદરેશી વિદ્ાનો તરેમની વિદ્તિાથી પ્-
ભાવિત થ્યા હતા. ઓરર્યરેન્ટલ કૉંગ્રેસ અનરે િલિ્ક પાલ્કમરેન્ટ ઑફ રરવલવજ્યન્સ 
જ રેિી વિશ્વસંસથાઓ તરેમનાં The Puranas અનરે Hinduism જ રેિાં અંગ્રેજી 
લખાણોની રસપૂિ્કક ચચા્ક કરતી હતી. એ રીતરે ધમ્કતતિચચા્કનરે મોરચરે અનરેક અંગત 
અિરોધો છતાં, સમકાલીનોમાં ઈષ્યા્ક પ્રેરરે  તરેિી સફળતા મવણલાલનરે િરી હતી.

²
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િિોદરા રાજ્ય તરફથી પાટણના ગ્ંથભંિારોની તપાસ કરિા માટરે 1892ના 
જૂનમાં મવણલાલની વન્યુવકત થ્યરેલી. પાટણમાં આઠ મરહના રહીનરે બધા ભંિારો 
જોઈ-તપાસીનરે તરે કા્ય્કનો વિગતિાર અહરેિાલ તરેમણરે 1893ના ફરેબ્ુઆરીમાં રાજ્યનરે 
સોંપ્યો હતો. તરેમાં િિોદરાની અંદર એક વ્યિવસથત ભાષાંતર અનરે સંશોધન ખાતું 
ખોલિાની ભલામણ કરી હતી. એ ખાતા દ્ારા ઈ. સ. પૂ. 300-400 િષ્કથી શરૂ કરીનરે 
અિા્કચીન કાળ સુધીનો ગુજરાતનો ઇવતહાસ તૈ્યાર થઈ શકરે તરેિું સૂચન ક્યુું હતું.

તપાસ દરવમ્યાન ભંિારના તમામ હસતવલવખત ગ્ંથોની ફરેરરસત તૈ્યાર કરિા 
ઉપરાંત તરેમણરે પચાસ જ રેટલા મહતિના ગ્ંથોની હસતપ્તોની નકલ કરાિી લીધી હતી.

તરેમના ભાષાંતર-સંશોધન-કા્ય્કની િિોદરાના તરે િખતના ના્યબ દીિાન રા. બ. 
આઠલ્યરે પર સારી છાપ પિી હતી. એટલરે આઠલ્યરેના પ્્યાસથી 1893ના રિસરેમબરમાં 
િિોદરા રાજ્ય તરફથી ‘સંસકૃત ભાષાંતર શોધ ખાતું’ પાંચ માસ માટરે ખોલિામાં 
આવ્યું અનરે તરેના મુખ્ય અવધકારી તરીકરે માવસક રૂ. 350(બાબાશાઈ)ના પગારથી 
મવણલાલની વનમણૂક થઈ. આ સમ્યથી તરેમણરે િિોદરામાં સથા્યી વનિાસ ક્યયો. 

પાંચ માસની મુદત પૂરી થ્યા બાદ કામ જોઈનરે, ઉપ્યુ્કકત ભાષાંતર-સંશોધન 
ખાતું કા્યમનરે માટરે ચાલુ રાખિાની રા. બ. આઠલ્યરેની ્યોજના હતી; પણ તરે મુદત 
પૂરી થા્ય તરે પહરેલાં જ આઠલ્યરેનું અિસાન થ્યું.
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એ િખતરે િિોદરા રાજ્યના દીિાન દી. બ. મવણભાઈ જશભાઈ હતા અનરે 
રાજ્યના વિદ્ાવધકારી (Director of Vernacular Instruction) હરગોિનદાસ 
દ્ારકાદાસ કાંટાિાળા હતા. મવણલાલ અનરે હરગોિનદાસ કાંટાિાળા િચચરે ‘બાળ-
વિલાસ’ના પાઠો અનરે તરેની ભાષા અંગરે તીવ્ર મતભરેદ ઊભો થ્યો હતો. આનરે લીધરે 
હરગોિનદાસનું િલણ મવણલાલની વિરુધિ હતું તરે દી. બ. મવણભાઈ જાણતા હતા. 
તરેમણરે ભાષાંતર ખાતાનરે ચાલુ રાખિા અંગરેના કાગળનો વનકાલ કરિાનું કામ 
રાજ્યના તરે િખતના િરરષ્ ન્્યા્યાધીશ પંરિતનરે સોંપ્યું. પંરિતરે 1894ના મરે પછી 
ત્ણ માસની મુદત ભાષાન્તર ખાતાનરે િધારી આપી અનરે આગળ ઉપર બધા 
કાગળ જોઈનરે િધુ મુદત માટરે લખિાનું ઠરાવ્યું.

એ અરસામાં – જૂન 1894માં – મવણલાલ ‘સુદશ્કન’માં ‘ગૂજરાતના લરેખકો’ 
વિશરે લરેખમાળા શરૂ કરરે  છરે. તરેમાં હરગોિનદાસના સરળ ભાષા વિશરેના વિચારોની 
ટીકા આિી. તરેથી હરગોિનદાસનરે સારી પરેઠરે માઠુ ંલાગ્યું. તરેમણરે મવણલાલની વિરુધિ 
મહારાજા ગા્યકિાિનરે ‘ખાનગીમાં કાંઈક લખ્યું.’

બીજી તરફ, પંરિતનરે ‘આિુઅંિળું સમજાિીનરે’ હરગોિનદાસરે તરેમની પાસરેથી 
કાગળો લઈ લીધા અનરે તરેની ઉપર મવણલાલ વિરુધિ પોતાનો અવભપ્ા્ય લખ્યો. 
આનરે પરરણામરે મવણલાલ તરેમ જ નિા ખૂલરેલા ભાષાંતર ખાતાનરે કા્યમ કરિા અંગરે 
અનરેક ગૂંચો ઊભી થઈ. 

બધાનો છરેિટનો વનકાલ આિરે ત્યાં સુધી ભાષાંતર ખાતાનરે પુન: બરે માસનું 
જીિતદાન મળું, જ રેની મુદત સપટરેમબર, 1894માં પૂરી થતી હતી.77

મવણલાલ પોતાના આતમિૃતિાંતમાં િિોદરાની ખટપટનું િણ્કન કરરે  છરે. મવણ-
લાલની નોકરી ઉપર આ ખટપટની સીધી અસર થ્યરેલી છરે. િળી, ગુજરાતનો એક 
મહતિનો સારહવત્યક વિિાદ પણ તરેની સાથરે સંકળા્યરેલો છરે. એટલરે તરેનો સંવષિપ્ત 
પરરચ્ય આિશ્યક છરે. 

રિસરેમબર, 1893થી સપટરેમબર, 1894ના ગાળામાં િિોદરા રાજ્યનો પ્ખ્યાત 
બાપટ કરેસ ચાલતો હતો. તરેનરે વિશરે ‘અમદાિાદ ટાઇમસ’ નામના પત્માં બાળાશંકર 
લખતા હતા. 

બાળાશંકર એ િખતરે ગુજરાત િના્કક્યુલર સોસા્યટીના સહા્યક મંત્ી હતા. 
77. મવણલાલની િિોદરા ખાતરેની નોકરી સાથરે રાજ્યમાં એ િખતરે ચાલતી કરેટલીક 

ખટપટ સંકળા્યરેલી હતી. તરેનો વિસતૃત ખ્યાલ શ્ી અંબુભાઈ પુરાણીએ મવણલાલના 
જીિનચરરત્માં હરગોિનદાસ સાથરેના પોતાના પત્વ્યિહારમાંથી ઉતારા ટાંકીનરે તરેમ 
જ દરેસાઈ હરરદાસ વિહારીદાસ પર તરેમણરે લખરેલ લાંબો પત્ ટાંકીનરે આપ્યો છરે. 
(જુઓ શ્ી અંબુભાઈ પુરાણીકૃત ‘મવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદીનું જીિનચરરત્’, પૃ. 
79-112.)



િિોદરાની ખટપટ 89

તરેમણરે ઉપ્યુ્કકત મુકદ્માનરે અંગરે િિોદરાના દીિાન મવણભાઈ જશભાઈની વિરુધિ 
સારી પરેઠરે લખિા માંડ્ું. તરે અટકાિિા સારુ દીિાનરે ઘણા પ્્યતન ક્યા્ક, પણ કાંઈ 
િળું નરહ.

કોઈએ દીિાનનરે બાળાશંકરના વમત્ તરીકરે મવણલાલનું નામ આપ્યું. દીિાનરે 
મવણલાલનરે એ કામ કરિાનું કહંુ્. મવણલાલરે તરેમના વિરુધિ પ્ગટ થતું લખાણ 
તતકાળ અટકાવ્યું. આ પ્સંગરે દીિાનરે ‘અમદાિાદ ટાઇમસ’ના માવલકનરે રૂ.1200 
આપ્યા. બાળાશંકરનરે પણ અમુક રકમ આપિાની હતી; પરંતુ વત્ભુિનદાસ ગજ્જ-
રનરે ‘જ્ાનમંજૂષા’ના ક્ય્કમાં ‘બાળાશંકર જ રેિો એક હોવશ્યાર માણસ જોઈતો હતો.’ 
એટલરે મવણલાલરે બાળાશંકરનરે રકમ અપાિિાનરે બદલરે િિોદરામાં કા્યમની નોકરી 
અપાિી.78

બાળાશંકર િિોદરરે  આિીનરે રહ્ા. તરેમણરે મવણલાલ અનરે હરગોિનદાસ િચચરે 
ચાલતો અણબનાિ જો્યો એટલરે બારોબાર ‘અમદાિાદ ટાઇમસ’માં હરગોિનદાસ-
ની વિરુધિ લખાિિા માંડ્ું. આ લખાણરે િિોદરામાં ચકચાર જગાિી. દીિાન તથા 
બીજા વમત્ોએ મવણલાલનરે તરે અટકાિિા કહ્ું. મવણલાલ કરે બાળાશંકરરે  એમાં એક 
અષિર પણ લખ્યો નહોતો; પરંતુ તરેના લખનાર એમના કબજામાં હતા.

બીજી તરફ પોતાના હોદ્ાની રૂએ હરગોિનદાસરે મવણલાલનાં ભાષાંતરો 
તપાસિાની માગણી કરી. તરે પરથી મવણલાલરે તરેમની વિરુધિ એક રીતસરનું વનિરેદન 
હજૂરમાં મોકલ્યું નરે તરેમાં જણાવ્યું : ‘હરગોિનદાસ મારા ઉપરી થઈ શકરે નરહ, નરે 
થા્ય, એિો શ્ીમન્મહારાજના પાછલા હુકમોનો ઉદ્ રેશ પણ નથી.’ એ વનિરેદન સાથરે 
તરેમણરે ‘બાળવિલાસ’ અંગરેનું લખાણ, િિોદરાની ‘એજ્યુકરેશન કવમટી’માં હરગોિ-
નદાસરે તરેમનાં ભાષાંતરોની વિરુધિ લખાિરેલું તરેનો પોતરે આપરેલો ખુલાસો િગરેરરે  
કાગળો પણ સામરેલ રાખ્યા. 

એ કાગળો મવણલાલરે દીિાનનરે મોકલ્યા. સાથરે તરેમના પર, વચઠ્ી લખી : 
‘‘આપરે મનરે આજ પ્ય્કન્ત ઉપકાર વિના બીજુ ંકાંઈ ક્યુું નથી, પણ હિરે આપની 
પોતાની વસથવત અહીં બારીક થઈ ગઈ છરે, તરે િખતરે આપનરે મારરે  માટરે કાંઈ કરિું 
અિચણભરરેલું લાગરે તો મારા આ કાગળો ઉપર મારી વિરુધિ ઠરાિ કરશો જ રેનરે 
આધારરે  રાજીનામું આપી હંુ ચાલ્યો જઈશ.’’

એ જ િાત હરરદાસ વિહારીદાસ તથા મન:સુખરામ દ્ારા તરેમણરે દી. બ. 
મવણભાઈનરે કહરેિરાિી, પણ દીિાનરે મવણલાલનરે જિાની ના પાિી નરે વિરોધીઓ 
સામરે લિી લરેિાનું ઠરાવ્યું.

બાળાશંકરના પષિકારો હરગોિનદાસની વિરુધિ ‘અમદાિાદ ટાઇમસ’માં 

78. ‘મ. ન. વદ્િરેદીનું આતમિૃતિાંત’, 1999, પૃ. 170.
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લખતા હતા તરેનું સમાધાન કરાિિા દીિાન મવણભાઈ િચચરે પડ્ા. અગાઉ દીિાનનું 
પોતાનું એિું જ કામ મવણલાલરે કરરેલું તરેથી તરેમણરે મવણલાલનરે એ બાબત દબાણ 
કરિા માંડ્ું. આનું પરરણામ એ આવ્યું કરે હરગોિનદાસના મનમાં દૃઢ શંકા પરેઠી કરે 
તરેમની વિરુધિ લખનાર – લખાિનાર મવણલાલ જ છરે. બાળાશંકરની અંગત ગીબત 
કરનારાં લખાણ િિોદરાના ‘રહતરેચછુ’ પત્માં પ્ગટ થ્યાં. ‘રાસતગોફતાર’, 
‘રહતરેચછુ’, ‘ગુજરાતી’ િગરેરરે  પત્ોમાં ‘ગૂજરાતના લરેખકો’ના જિાબ રૂપરે તીખું 
લખાણ પ્વસધિ થ્યું. ‘રહંદુસતાન’ અનરે ‘સુદશ્કન’માં એના પ્ત્યુતિર આવ્યા, ‘જ રેથી 
બધા પત્ો દબાઈ ગ્યા.’ ‘ગુજરાતી’એ તો અધૂરંુ લખાણ પૂરંુ પણ ક્યુું નરહ !

િિોદરા તળમાં હરગોિનદાસરે ‘વિચારસાગર’ અનરે ‘સ્યાજીવિજ્ય’ની અંદર 
મવણલાલરે િિોદરા રાજ્ય માટરે કરરેલાં ભાષાંતર ખોટાં છરે એમ સાવબત કરિા સારુ 
દર અઠિારિ્યરે ‘ટીકા ચલાિિા માંિી. ’ તરેનો જિાબ મવણલાલના વમત્ પ્હલાદ-
જીએ ‘િિોદરાિતસલ’માં આપિા માંડ્ો. એટલરે તરે ટીકા પણ બંધ થઈ ગઈ.79

આ બધી લિાઈ ચાલતી હતી તરેથી ઉશકરેરાઈનરે બાળાશંકરરે  ‘અમદાિાદ ટાઇ-
મસ’માં િળી હરગોિનદાસ વિરુધિ સખત લખાણ ક્યુું. મવણલાલ તથા પ્હલાદજીએ 
તરેમનરે ઘણા િા્યા્ક, પણ બાળાશંકર અટક્યા નરહ. સમાધાનના આિરેલા પ્સંગો 
ચાલ્યા ગ્યા, િાત િધી ગઈ.

પરરણામરે, 1894ના ઑકટોબરમાં હરગોિનદાસરે િિોદરા રાજ્ય કાઉવન્સલનરે 
અરજી કરી : ‘‘ ‘અમદાિાદ ટાઇમસ’ અનરે તરેમાં મારી વિરુધિ લખનાર મવણલાલ 
તથા બાળાશંકર ઉપર લાઇબલ માંિિા (બદનષિીની ફરર્યાદ કરિા) પરિાનગી 
આપો.’’

દીિાનરે િચચરે પિી સમાધાન કરાિિાનો પ્્યતન ક્યયો. મવણલાલરે પણ આ િાત 
જાણતાં કાઉવન્સલનરે સામી અરજી કરી : ‘‘હરગોિનદાસરે મારા ઉપર શક રાખી, 
લાઇબલ માંિિા અરજી કરી છરે તરેની નકલ આપો કરે જ રેથી હંુ સામો લાઇબલ માંિી શકંુ.’’

દીિાનરે તરેમનરે અરજીની નકલ ન આપી. અરજીનો વનકાલ પણ ન ક્યયો અનરે 
તરેમની નોકરીની મુદતનો વનકાલ પણ ન ક્યયો. મવણલાલ દબાઈનરે સમાધાન પર 
આિરે એ આશ્યથી તરેમણરે માત્ બીજી બરે મરહનાની મુદત િધારી આપી.80

મહારાજા સ્યાજીરાિ 1895ના જાન્્યુઆરીમાં વિલા્યતથી આવ્યા. બાપટ 
કરેસનરે કારણરે દી. બ. મવણભાઈ પ્ત્યરે તરેમનરે અણગમો ઊપજ્યો હતો. મવણલાલની 
નોકરીના કાગળો મહારાજાએ મંગાવ્યા. એવપ્લ સુધી તરેમણરે એ કાગળો પોતાની 
પાસરે રાખી મૂક્યા પણ વનકાલ ક્યયો નરહ.

79. એજન, પૃ. 179.
80. એજન, પૃ. 179-180.
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એ અરસામાં મહારાજાએ હરગોિનદાસનરે ‘અમદાિાદ ટાઇમસ’ પર બદન-
ષિીની ફરર્યાદ કરિા હુકમ ક્યયો. હરગોિનદાસરે તરેમ ક્યુું. ‘ટાઇમસ’ િાળો મવણલાલ 
કરે/અનરે બાળાશંકરનું નામ આપરે તરે માટરે હરગોિનદાસરે બહુ પ્્યતન ક્યયો, પણ તરેમાં 
તરે ફાવ્યા નરહ.

બીજી તરફ, મવણલાલની નોકરીના કાગળો રાજ્યની કાઉવન્સલમાં પડ્ા 
રહ્ા. મહારાજા નીલવગરર ગ્યા. દીિાન દીકરો પરણાિિા પોતાના િતન ગોધરરે  
ગ્યા. કાઉવન્સલ મહારાવષ્ટ ્ર્યનોની બનરેલી હતી. તરેમનરે મવણલાલરે 1895ના જૂનમાં 
લખ્યું : ‘‘જાન્્યુઆરી-95 થી મારા ખાતાનરે પગાર મળો નથી. કાગળો કાઉવન્સલ 
આગળ પિી રહ્ા છરે. કાં તો કામનો વનકાલ કરો કરે પગાર ચાલતો કરો.’’

કાઉવન્સલરે ભાષાંતર ખાતું બંધ કરિા હુકમ ક્યયો, પણ પગાર આપી શકાશરે 
નરહ એમ જણાવ્યું. મવણલાલરે પગાર બાબત ફરીથી લખ્યું. છરેિટરે પગાર મળો. 
અધૂરાં રહરેલાં કામ અંગરે તરેમણરે વનિરેદન ક્યુું અનરે 1895ના જુલાઈમાં ભાષાંતર 
ખાતું બંધ કરીનરે તરેઓ નરિ્યાદ આવ્યા.

²
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આપણરે જો્યું કરે મવણલાલરે ‘સુદશ્કન’માં જૂન, 1894માં ‘ગૂજરાતના લરેખકો’ 
વિશરેની લરેખમાળા શરૂ કરી હતી. આની પહરેલાં – 1893માં – મવણલાલરે કન્્યાઓ 
માટરેના પાઠોનો સંગ્હ ‘બાળવિલાસ’ પ્વસધિ ક્યયો હતો. મૂળરે આ પાઠો તરેમણરે 
િિોદરા રાજ્યના કરેળિણી ખાતા માટરે વિદ્ાવધકારી હરગોિનદાસના આમંત્ણથી 
તૈ્યાર ક્યા્ક હતા; પરંતુ તરે પાઠોની ભાષા અઘરી છરે એમ કહીનરે હરગોિનદાસરે એ 
પાઠો સિીકા્યા્ક નહોતા. તરેનરે પરરણામરે મવણલાલ અનરે હરગોિનદાસ િચચરે ભાષા 
અંગરે લાંબો વિિાદ ચાલ્યો હતો. આનરે કારણરે બરે િચચરે એિો અંટસ પિી ગ્યો હતો 
કરે તરેના છાંટા બંનરેની કારરકદમી પર ઊડ્ા હતા. ‘ગૂજરાતના લરેખકો’ની લરેખમાળા-
નું મૂળ પણ ‘બાળવિલાસ’ના પાઠો હતા.

‘ગૂજરાતના લરેખકો’ના પ્થમ લરેખમાં લરેખનનરે ઉપજીવિકાના સાધન તરીકરે 
અપનાિનાર ષિુદ્ર લરેખકોનરે જુદા તારિિાના ઉદ્ રેશથી, મવણલાલ, સારહવત્યક લરેખન 
કરનાર લરેખકોના ઉધિત, વ્યાિહારરક, પ્ાચીન, વિિરેચક અનરે ્યથાથ્ક એમ પાંચ િગ્ક 
પાિરે છરે. એ દરરેકની વિવશષ્ટતા બતાિરે છરે. તરેમ કરતી િખતરે સાદી અનરે સરળ 
ભાષાના રહમા્યતી હરગોિનદાસની ટીકા કરરે  છરે. તરેમાંથી વિખિાદ અનરે ખટપટ 
ઊભાં થા્ય છરે તરે આપણરે જો્યું.

પહરેલાં ઉધિત અનરે વ્યાિહારરક પષિ િચચરેનો ભરેદ સપષ્ટ કરતાં મવણલાલ કહરે 
છરે કરે ઉધિત િગ્કિાળાના મનમાં ઉતિમતાની ભાિના હો્ય છરે જ્યારરે  વ્યાિહારરક 
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િગ્કિાળાની વ્યિહારથી છૂટા પડ્ા િગર તરેમાંથી જ કાંઈ બનરે તો કરિું એિી દૃવષ્ટ 
હો્ય છરે. ‘‘ઉધિત લરેખકો અમારા વિચારનરે કોઈ એક જણ પણ સમજીનરે ગ્હણ 
કરશરે તો પૂણ્ક છરે’’ એિા લક્્યથી લખરે છરે. વ્યાિહારરક લરેખકો સિ્કનરે સમજા્ય એિા 
લરેખ લખિાનો પ્્યતન કરરે  છરે. તરેમના િાચકો પંરિતો, સુધારકો, વિચારકો હોિા 
જોઈએ એમ ઉધિત િગ્કના લરેખકો ઇચછરે; વ્યાિહારરક િગ્કિાળાની ઇચછા મહરેતા-
જીઓ, વનશાવળ્યાઓ, ખરેિતૂો અનરે દુકાનદારો િાચક થા્ય એિી હો્ય છરે. ‘‘ગદ્લ-
ખાણની પધિવત જ રે બળથી ઉતિમતા પ્ાપ્ત કરરે  છરે તરે ઉપજાિિાનું સામથ્ય્ક વ્યાિહા-
રરક પધિવતિાળાનરે ન હોઈ શકરે’’ એમ મવણલાલનું પ્વતપાદન છરે. ‘નમ્કગદ્’, 
‘કરણઘરેલો’ કરે ‘નમ્કકવિતા’ સામરે ‘િનરાજ ચાિિો’, ‘અંધરેરી નગરીનો ગધ્કિસરેન’ 
કરે ‘દલપતકાવ્ય’ ટકી શકરે નરહ. મુંબઈના ઉતિમ વિચારસંસગયોમાં રહરેનાર ઉધિત 
િગ્કના વિચાર ઉતિમ અનરે ભાષા પણ તરેમની શવકત પ્માણરે ઉતિમ; અમદાિાદના 
વ્યાિહારરક સંસગ્કિાળાના વિચાર પણ િરેપારશાઈ તરેમ ભાષા પણ િરેપારીના 
ચોપિામાં લખિા જ રેિી એમ મવણલાલનું કહરેિું છરે.81

નિલરામનરે તરેમણરે વિિરેચક પષિના સથાપક ગણ્યા છરે; મન:સુખરામ પ્ાચીન 
પષિના અગ્ણી હતા. તરેઓ માનતા કરે પ્ાચીન રીવતકૃવત વિચારપધિવત આરદ છરે તરે 
સારી છરે; એટલું જ નરહ, પણ ભાષામાં પણ સંસકૃત વિના અન્્ય શબદપ્્યોગ કરિો 
એ આપણા ઇવતહાસનરે ભૂલી જઈ અના્ય્કતિમાં પિિાનો માગ્ક કરિા સરખું છરે એમ 
મન:સુખરામ કહરેતા. આ પષિિાળાએ િાદપધિવતનરે પ્ાધાન્્ય આપ્યું હતું. વિચારમાં 
પૂિયોતિર પષિ સિીકારી પ્ત્યરેક િાતનું વિલોકન કરિાની ઉધિત પષિિાળાના જ રેિી પણ 
તરેમના કરતાં િધારરે  શાન્ત, ગંભીર અનરે સ્યુવકતક રીવત આ પષિરે પ્ગટ કરી છરે. 

ઉધિત, વ્યાિહારરક, પ્ાચીન અનરે વિિરેચક ઉપરાંત મવણલાલ લરેખકોનો એક 
પાંચમો પષિ ગણાિરે છરે તરે ્યથાથ્ક પષિ. ઉધિત પષિની જ રે વિચારપધિવત તરેનરે તથા 
વિિરેચક પષિની સારહત્યમાત્ની ઉતિમ ભાિનાનરે અિલંબી વિિરેક કરિાની રીવતનરે 
અનુસરનાર આ પષિ છરે. પ્ાચીન પષિની ભાષાનું કાંઈક અંશરે ્યથાથ્ક પષિિાળા 
અનુકરણ કરરે  છરે.82

ચાર પષિોમાં વ્યાિહારરક પષિ સહરેજ રે અનુકરણ થઈ શકરે તરેિો છરે. એ પષિના 
મૂળ સથાપકોમાં જ રે શુધિ વિદ્ાવભલાષ હતો તરે તરેમનું અનુકરણ કરનારાઓમાં નથી 
હોતો એમ મવણલાલનું કહરેિું છરે. વ્યિહારપષિની વશવથલ લરેખનપધિવત તરેમના હાથરે 
િધુ વશવથલ થા્ય છરે. તરેનરે પરરણામરે ષિુદ્ર લરેખકોનરે ઉતિરેજન મળરે છરે. આિા લરેખકોનરે 
તરેમના સિરૂપનું ભાન કરાિિાના વનષપષિપાત વિિરેચનનરે ‘ફરજ એ જ બચાિ’ 
ગણીનરે મવણલાલ કહરે છરે : ‘‘ગમરે તરે વિષ્ય હો, ગમરે તો રસા્યણશાનો વિષ્ય હો કરે 

81. મ. ન. વદ્િરેદી સારહત્યશ્રેણી–7, સુ. ગ. ગુ. –3, 1004, પૃ. , 85.
82. એજન, પૃ. 87-88.
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અદ્તૈનો વિષ્ય હો, ગમરે તો કાવ્યનો વિષ્ય હો કરે કથાનો વિષ્ય હો, ગમરે તો 
સંગીતનો વિષ્ય હો કરે ખરેતીનો વિષ્ય હો, – પણ વ્યિહારપષિિાળાનરે તો બધા્યરે 
સરખા છરે. જો તરેમની પોતાની અક્કલમાં િાત ઊતરી શકી તો લરેખ સારો, તરેમની 
સમજણમાં ન ઊતરી તો લરેખ ખોટો, અનરે તરેનું કારણ એટલું જ કરે ‘ભાષા બહુ કઠણ 
લાગરે છરે !!’ ’’ ભાષા નરહ, પણ વિચાર કઠણ હો્ય છરે, તરેનરે પહોંચિા માટરે અમુક 
અવધકાર પ્ાપ્ત કરિો જોઈએ એમ મવણલાલ કહરે છરે.

વ્યિહારપષિના પંરિતોનરે પરરભાષા સામરે પણ વિરોધ હતો. તરેની ટીકા કરતાં 
મવણલાલ કહરે છરે કરે ‘‘જગતમાં જ રે વિચાર ચાલી ગ્યા તરેની સાથરેનો સંબંધ જ રે પરર-
ભાષાથી સચિા્ય છરે તરેનરે પણ ભૂલી જઈનરે હજારો િષ્કથી મળરેલો જ્ાનનો િારસો 
પાણીમાં ગુમાિી દરેિો ?’’

જ રેમ વ્યિહારપષિનું અનુકરણ હાવનકારક છરે તરેમ પ્ાચીન પષિનું અનુકરણ 
આિબંરી સંસકૃત ભાષાનરે પોષરે છરે. 

ઉધિત, વ્યિહાર, પ્ાચીન, વિિરેચક એ ચારરે  પષિનો સારાસાર ગ્હણ કરીનરે 
વ્યિહાર અનરે પ્ાચીન પષિની સામરે ્યથાથ્ક પષિ ઉદભવ્યો છરે. ઉધિત પષિ અનરે 
પ્ાચીન પષિની માફક વિચારનરે પ્ાધાન્્ય આપિાનું િલણ આ પષિના લરેખકોનું છરે. 
અંગ્રેજી કરેળિણીનો ઊંચો સંસકાર પામીનરે, સંસકૃત ફારસી આરદનું અધ્ય્યન કરી, 
જગતના વિદ્દ્ગ્કના ઉચચ વિચારોનો િાચકિગ્કનરે પરરચ્ય કરાિિો અનરે કાવ્ય-
-નાટકારદની રચનામાં તદનુસાર ફરેરફાર કરિો એ આ િગ્કના લરેખકોનો ઉદ્ રેશ છરે. 
ગોિધ્કનરામ, હરરલાલ ધ્ુિ, કરેશિલાલ ધ્ુિ, છગનલાલ પંડ્ા, બાળાશંકર, નર-
વસંહરાિ, રમણભાઈ નીલકંઠ, મવણશંકર ભટ્ િગરેરરે  ઉપરાંત મવણલાલ પોતાનરે આ 
િગ્કના લરેખકોમાં ગણાિરે છરે.

મવણલાલનો આ લરેખ મુંબઈ, િિોદરા અનરે અમદાિાદનાં સારહવત્યક િતુ્કળો-
માં સારી પરેઠરે ઊહાપોહ જગાિરે છરે. તરેનો પિઘો ‘જ્ાનસુધા’, ‘ગુજરાતી’, ‘વિિરેચક’, 
‘રહતરેચછુ’, ‘રહંદુસતાન’ િગરેરરે  પત્ોમાં 1894 અનરે 1896 દરવમ્યાન પિતો રહ્ો છરે. 
પ્વતભાિ આપનારાઓમાં વશષ્ટમાન્્ય સાષિરથી માંિીનરે સામાન્્ય સારહત્યરવસક 
િાચક સુધીનાનો સમાિરેશ થા્ય છરે. વિિાદ દરવમ્યાન મવણલાલ ઉપર સુજ્ અનરે 
અજ્ બંનરે િગ્ક તરફથી થ્યરેલ પ્હારો સહન કરીનરે પણ મવણલાલ પોતરે પાિરેલા 
લરેખકોના પાંચ િગ્ક વિશરેના િકતવ્યનરે િળગી રહ્ા હતા.

‘જ્ાનસુધા’ના તંત્ી રમણભાઈ નીલકંઠરે 1894ના જુલાઈ-ઑગસટના અંકમાં 
મવણલાલના લરેખની ચચા્ક તરેમના પર અવભમાન અનરે પરુષતાનો આષિરેપ કરીનરે શરૂ 
કરી હતી. મવણલાલ તરેની ઉપરેષિા કરીનરે વિિાદના વિષ્યની રમણભાઈએ કરરેલી 
ચચા્કનરે મહતિ આપરે છરે. સાદી દરેશી ભાષાનો ઉપ્યોગ કવલપત કથાઓ અનરે ઐવત-
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હાવસક િૃતિાન્તોમાં, અનરે ગહન વિષ્યોના વનરૂપણમાં પારરભાવષક શબદનો ઉપ્યોગ 
કરિાનો મવણલાલનો આગ્હ ્યોગ્ય છરે એમ રમણભાઈ કહરે છરે. મવણલાલરે પાિરેલા 
લરેખકોના પાંચ િગ્ક તરેમનરે અમાન્્ય નથી. पंत्तो्तप वरं ित्ु: એ ન્્યા્યરે વિષ્યનું 
મોંમાથું સમજ્યા વિના ટીકા કરનાર ષિુદ્ર લરેખકો કરતાં રમણભાઈ જ રેિા સમજદાર 
પ્વતપષિીના િકતવ્યનરે મવણલાલ કૃતજ્ભાિરે આિકારરે  છરે. ‘ઉન્નત વિષ્યો ઉપર 
ભાિનાનરે ટકાિી તરેમાં જ રમણ કરી તરેિી જ આિરેગિાળી િાણીથી તરેમનું િણ્કન 
કરિું એ ઉધિત પષિનું સિરૂપ’ મવણલાલરે બાંધરેલું તરે પણ રમણભાઈનરે માન્્ય હતું. 
ટૂકંમાં, મવણલાલરે ષિુદ્ર અનરે ઉતિમ લરેખકો વિશરે દોરરેલી ભરેદરરેખા રમણભાઈનરે 
લગભગ કબૂલ હતી.

ગુજરાતમાં પાશ્ાત્ય કરેળિણી લઈનરે તરેના પ્કાશમાં નિીન લરેખનપ્કાર અજ-
માિનાર લરેખકો નરહ પણ સુધારકો હતા એ મુદ્ો આગળ કરીનરે રમણભાઈ ‘લરેખકો 
અનરે સુધારકો’ એ લરેખમાં વિિાદનું કારણ ઊભું કરરે  છરે, પણ મવણલાલ પોતરે ‘કોણ 
કરેિી શૈલીના ઉપાસક છરે એટલું જ બતાિિાનરે િગ્ક પાડ્ા છરે’ એમ જિાબ આપરે 
છરે. રમણભાઈના લરેખમાં વિિાદનો બીજો મુદ્ો એ હતો કરે ગૂજ ્કરસારહત્યના નિીન 
પ્કારના સથાપનાર સુધારાિાળા સંસકૃતજ્ હતા કરે નરહ. રમણભાઈએ દલીલ કરરેલી 
કરે સંસકૃતનું જ્ાન શુધિ ગુજરાતી લખિા માટરે જરૂરી નથી. પણ છરેિટરે સિીકા્યુું કરે 
ગુજરાતના સુધારકો જ રે પ્થમ લરેખકો હતા તરે સંસકૃત જાણતા ન હતા તરેથી સારંુ 
ગુજરાતી લખી શક્યા નથી. સારંુ ગુજરાતી એટલરે વિષ્યનરે અનુરૂપ ભાષા એમ 
મવણલાલ સપષ્ટતા કરરે  છરે. વ્યિહારપષિ તરેનાથી ઊલટો આગ્હ રાખરે છરે. તરેનાથી જ 
્યથાથ્ક અનરે વ્યિહારપષિનો ભરેદ પિરે છરે.

છરેલ્લરે, વ્યિહારુ પષિની ભાષા તતિાન્િરેષણ કરે તક્કપ્્યાસ કરી શકતી નથી તરે 
અંગરે તરેમ જ િરેપારશાઈ ભાષા જ રેિા મુકાબલરે નાના મુદ્ા પર મવણલાલ અનરે રમ-
ણભાઈ િચચરે મતભરેદ ઊભો રહરે છરે. પણ ષિુદ્ર અનરે ઉતિમ લરેખકોના ભરેદ પરતિરે, 
લખાણના વિષ્ય તથા અવધકારાનુસાર સરલ કરઠન ભાષા પરતિરે અનરે એકંદરરે  
ચચા્કના ‘વિવશષ્ટતિ’ પરતિરે, જ રે ઐકમત્ય સધા્યું તરે બદલ મવણલાલ સંતોષ વ્યકત 
કરરે  છરે.

આ વિિાદનો બીજો મહતિનો મુદ્ો ‘અઘરી’ અનરે ‘સહરેલી’ ભાષા વિશરેનો છરે. 
મવણલાલ કહરે છરે, ભાષા અઘરી કરે સહરેલી હો્ય જ નરહ પણ વિચાર અઘરા કરે 
સહરેલા હો્ય એ િાત ભાષા અનરે વિચારનો સંબંધ વિચારતાં સપષ્ટ થઈ જા્ય છરે. 
વિચારનું સહરેલાપણું કરે અઘરાપણું િાંચનારની સમજશવકત ઉપર અિલંબરે છરે. 
એકનો એક વિચાર જુદા જુદા િાંચનારનરે અઘરો, સહરેલો, ઉપ્યોગી, વનરુપ્યોગી 
એમ અનરેક રીતનો જણા્ય છરે. લખનારા બરે પ્કારના હો્ય છરે. એક પ્કાર વિચારનરે 
ભાષામાં ‘દશા્કિરે’ છરે. બીજા પ્કારના લરેખકો વિચારનરે ભાષામાં ‘સૂવચત’ કરરે  છરે; 
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કરેમ કરે વિચાર એ કંઈ ‘અપા્ય, લરેિા્ય કરે દશા્કિા્ય’ એિી િસતુ નથી. શબદ દ્ારા 
વિચારનું સૂચન કરીનરે ્યોગ્ય અવધકારીના મનમાં વિચાર પ્રેરી શકા્ય છરે. એિી 
પ્રેરણાનરે અનુકૂળ જ રેનું હૃદ્ય છરે તરે સહૃદ્ય કહરેિા્ય છરે. આ બરે પ્કારના લરેખકોના 
િગ્ક તરે અનુક્મરે વ્યિહારપષિ અનરે ઉધિત પષિ છરે. બાકીના ત્ણ વિભાગ તરેમાંથી જ 
ઉદભિરે છરે એિું મવણલાલનું મંતવ્ય છરે. અસાધારણ વિચારોનરે વ્યકત કરિા માટરે 
સંસકૃત ભાષાનો ઉપ્યોગ થઈ શકરે તરે અવત ઉતિમ માગ્ક છરે; પણ એ ઉપરથી જ 
એમ આગ્હ રાખિામાં આિરે છરે કરે સંસકૃત વિના બીજા શબદો િપરા્ય જ નરહ એ 
ભાષા અનરે વિચારના સંબંધનું સિરૂપ ન સમજ્યા બરાબર છરે. આ પ્કારનો આગ્હ 
રાખનાર િગ્કનરે મવણલાલરે પ્ાચીન પષિ કહ્ો છરે. િાંચનારનરે ભાષા કરે શબદનો ચમ-
તકાર નરહ પણ નિા વિચારનો ચમતકાર મળરે, નિું વિચારિાનું મળરે એમ કરિું એ 
જ લરેખનપધિવત ઉતિમ છરે એ આ ચચા્કનો વનષકષ્ક છરે.

છરેિટરે મવણલાલ કહરે છરે કરે અહીં ગણાિરેલા પાંચરે પષિ ગૂજરાતમાં વિદ્માન છરે. 
તરેમાં ગૂજરાતના સિ્ક લરેખકોનો સમાિરેશ થા્ય છરે. એમ કરિાથી િાચકોનરે શું િાંચિું 
એ સમજાશરે. લરેખકોનરે શું લખિું, કરેિી રીતરે લખિું, કોનરે માટરે લખિું, તરે પણ સમજાશરે. 
પછી વિચારની દુબ્કળતાનરે સહરેલી ભાષા કહી િખાણિાનો કરે સમજિાની અશવકત-
નરે લખનારનરે લખતાં નથી આિિતું કહી િખોિિાનો અિકાશ રહરેશરે નરહ.

ખરંુ જોતાં અહીં આ ચચા્ક પૂરી થિી જોઈએ. પણ પછી િાદપધિવતનરે અનુસ-
રિાનરે બદલરે િાદવિષ્યનરે ઉપવસથત કરનાર મવણલાલ પર પ્હાર કરતાં ચચા્કપત્ 
‘ગુજરાતી’ પત્માં પ્ગટ થા્ય છરે. તક્કશાસ્તમાં જ રેનરે argumentum adhominum 
કહરે છરે, તરે મુજબ િાદવિષ્ય છોિીનરે તરેના પ્િત્કક મવણલાલ પર પ્હાર કરરે  છરે. 
‘ગુજરાતી’ પત્ના લરેખક તરેમના ઉપર અવભમાન, સંસકૃત જ્ાન માટરે અવભમાન, 
હરગોિનદાસ અનરે મહીપતરામ ઉપર જ આષિરેપ કરિાની િૃવતિ, અમુક લરેખકોનરે 
લરેખકમાં ન ગણિા િગરેરરે  આષિરેપો મૂક્યા છરે. મવણલાલ તરેનો ્યોગ્ય જિાબ આપરે છરે. 
તરે પછી ‘ગુજરાતી’ પત્માં છાપિા માટરે એક ચચા્કપત્ ‘‘ ‘સુદશ્કન’ના એક 
િાંચનારરે ’’ મોકલરેલું જ રે ‘ગુજરાતી’ પત્રે નરહ સિીકા્યુું એટલરે તરે ચચા્કપત્ ‘રહંદુ-
સતાન’ના તા. 18-11-1894ના અંકમાં છપા્યરેલું અનરે પછી ‘સત્યનરે ચાહનારરે ’ 
મોકલરેલું ચચા્કપત્ એ જ પત્ના 25-11-1894ના અંકમાં છપા્યરેલું. આ બંનરે ચચા્ક-
પત્ો મવણલાલ-તરફી હતાં. મવણલાલ પર મૂકરેલા અંગત આષિરેપોના જિાબ ઉપરાંત 
તરેમણરે ગણાિરેલ પાંચ પષિોમાં મૂકરેલ ઉદાહરણરૂપ નામો તરફ ધ્યાન દોરીનરે બીજા 
ગૂજરાતી લરેખકોનરે તરેમની ્યોગ્યતા અનુસાર જ રે તરે િગ્કમાં ગોઠિિાનો અનુરોધ 
લરેખકરે કરરેલો છરે. કદાચ આ બરે ચચા્કપત્ો મવણલાલરે પોતરે જ લખ્યાં હો્ય એમ ભાષા 
અનરે વિષ્યની પકિ પરથી

અનુમાન કરી શકા્ય. એ જ રીતરે ‘ગુજરાતી’ પત્માંનું લખાણ તંત્ી ઇચછા-
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રામ સૂ્ય્કરામરે ક્યુું હો્ય એ બનિાજોગ છરે.

બરે િષ્ક પછી િળી આ વિષ્યનો વિિાદ માચ્કથી જુલાઈ, 1896 દરવમ્યાન 
તાજો થા્ય છરે. મવણલાલ પુન: પોતરે કરરેલા લરેખકોના પાંચ વિભાગો, તરેની પાછળનો 
ઉદ્ રેશ અનરે તરેનરે અંગરે થ્યરેલી ગરેરસમજ વિશરે સપષ્ટતા કરરે  છરે. તરેમના િકતવ્યનો 
સારાંશ એ કરે ‘‘વ્યિહારપષિિાળા કરઠન વિષ્યોનો પણ પરરપૂણ્ક અભ્યાસ કરી તરેનરે 
થઈ શકરે તરેટલી સરલ શૈલીથી દશા્કિિા ્યતન કરરે , ઉધિત પષિિાળા સિાતંત્ર્યથી 
સિ્કદા સત્યાન્િરેષણનરે જ િળગી રહી પોતાની શૈલીનરે તરે રીતરે દોરરે , વિિરેચક પષિિા-
ળા વ્યવકતવનરપરેષિ વિિરેચનધોરણોનરે આગળ કરતા જા્ય, અનરે પ્ાચીન પષિિાળા 
સંસકૃત શબદનો આગ્હ મૂકી પ્ાચીન ભાિનાઓના સત્યનો આવિષકાર કરતા જા્ય, 
તરે સિ્કનો પરરપાક જ ્યથાથ્ક પષિ કહરેિા્ય.’’83

આ અરસામાં મુંબઈમાં ‘વિિરેચક’ વત્માવસક પત્ શરૂ થ્યરેલું. તરેમાં મવણલાલરે 
પાિરેલા લરેખકોના િગ્કનો વિરોધ કરતાં ‘રુવચિૈવચત્ર્યનું ફલ મતવભન્નતિ હોિાથી 
લરેખકોની શૈલી કરે વિચારના ભાગ પાિિા વ્યથ્ક છરે’ એમ કહીનરે મવણલાલ અનરે 
તરેમના લખાણ પર બાવલશ પ્હાર કરરે  છરે. મવણલાલ સૌજન્્યપૂિ્કક ધીરજથી તરેનો 
જિાબ આપરે છરે. 

આ સુદીઘ્ક વિિાદરે લરેખકો તરેમ જ સારહત્યરવસકોની સારહત્યસમજ િધાર-
િામાં સારો ફાળો આપ્યો છરે.

²

83. મ. ન. વદ્િરેદી સારહત્યશ્રેણી–7, સુ. ગ. ગુ. – 3, 1004, પૃ. 118.
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ગુજરાતી સારહત્યમાં અનન્્ય અનરે સૌથી વિશરેષ સંષિોભકારક વિિાદ પ્રેમા-
નંદની સંરદગધ કૃવતઓ વિશરેનો છરે. પ્રેમાનંદનાં નાટકોના કતૃ્કતિ અંગરેનો પ્શ્ જાહરેર 
ચચા્કનો વિષ્ય બનરે છરે. એ નાટકો પ્રેમાનંદનાં લખરેલાં નથી પણ કોઈ અિા્કચીન 
લરેખકરે લખ્યાં હો્ય તરેિી શક્યતા છરે, એિો અવભપ્ા્ય કરેટલાક પ્વતવષ્ત લરેખકોનો 
થતાં તરેની ચચા્ક ‘ગુજરાતી’, ‘બુવધિપ્કાશ’, ‘કૌમુદી’, ‘સમાલોચક’, ‘સુદશ્કન’, 
‘જ્ાનસુધા’, ‘રહતરેચછુ’, ‘િિોદરાિતસલ’ િગરેરરે  સામવ્યકોમાં 1892થી 1895 સુધીમાં 
અનરે તરે પછી 1896માં અનરે 1911-1912માં ચાલી હતી. છરેિટરે નાટકો પ્રેમાનંદનાં 
લખરેલાં નથી એિું સાવબત થા્ય છરે. આ વિષ્ય પર સિાુંગીણ સંશોધન અનરે સમીષિા 
િૉ. પ્સન્ન ન. િકીલરે તરેમના પીએચ.િી. માટરેના મહાવનબંધમાં કરી છરે અનરે તરે પ્શ્ 
પર છરેિટનું ‘સીલ’ મારી દીધું છરે.84 પરંતુ સમગ્ ચચા્ક સારહત્યના અધ્ય્યનની 
દૃવષ્ટએ તરેમજ પ્સતુત ગ્ંથની વિષ્યવિચારણામાં ઉપ્યોગી હોિાથી અહીં તરેનું સંવષિ-
પ્ત અિલોકન કરીએ. 

િિોદરા રાજ્યના વશષિણ ખાતા તરફથી 1887માં ‘પ્ાચીન કાવ્ય’ (ત્ૈમાવસક) 
તથા ‘પ્ાચીન કાવ્યમાળા’નો પ્ારંભ થ્યો. તરે પછી 1892માં તરેમાં ‘સત્યભામા-રોષ-
દવશ્કકાખ્યાન’ સૌપ્થમ પ્ગટ થ્યું. તરેના કતૃ્કતિ વિશરે પહરેલિહરેલી શંકા ‘ગુજરાતી’ 
પત્ના તંત્ી ઇચછારામ સૂ. દરેસાઈએ ઉઠાિરેલી. એ નાટક વિશરે વિસતારથી લખિાના 
84. સન્ન ન. િકીલ, વત્પાઠી, 1950.
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ઉદ્ રેશથી તરેમણરે 1892ના નિરેમબરથી 1893ના માચ્ક સુધીના પાંચ અંકોમાં ચચા્ક 
કરી. તરેમાં નાટકના રસ અનરે સિરૂપની પ્શંસા કરરેલી પણ તરેના કતા્ક વિશરે ચચા્ક 
ઉઠાિરેલી તરે અધૂરી રહી. તરેનો ખુલાસો છરેક 1912માં ‘બૃ. કા. દો. નું આતમિૃતિાંત’ 
– એ લરેખમાં તરેમણરે નીચરે મુજબ ક્યયો હતો :

‘‘6ઠ્ી નિેંબર, 1892થી મેં તરેનું સવિસતર વિિરેચન શરૂ કીધું અનરે તરેમાં 
ગવભ્કત રીતરે એ નાટક પ્રેમાનંદરવચત ન હો્ય એિી શંકા ઉઠાિી. આ શંકાિાળી 
ટીકા સિ. સાષિર શ્ી મન:સુખરામભાઈનરે કોઈ કારણથી પસંદ પિી નરહ. તા. 22મી 
ફરેબ્ુઆરી, 1893ના બુધિારનરે રદિસરે તરેમના આમંત્ણમાં હંુ તરેમનરે મળિા ગ્યો. 
સિગ્કિાસીની માન્્યતા એ નાટક પ્રેમાનંદનું જ છરે એિી હોિાથી તરેનાં કરેટલાંક 
પ્માણો તરેમણરે મનરે બતાવ્યાં. એ પ્માણોની સામા મેં દલીલો રજૂ કીધી. તરેમનરે 
પોતાનરે પણ સહજ સંશ્ય ઊઠ્ો હો્ય એમ મનરે જણા્યું; પરંતુ છરેિટમાં તરેમણરે મનરે 
જણાવ્યું કરે શ્ીમંત સરકાર સ્યાજીરાિ ગુજરાતી સારહત્યનરે ઉતિરેજન આપરે છરે. જો 
તરે નામદારના મનમાં ઠસરે કરે જ રે ગ્ંથો પ્ગટ થા્ય છરે તરે જૂના નરહ પણ આધુવનક કરે 
બનાિટી છરે, તો તરેઓશ્ી એ આશ્્ય આપતા બંધ પિશરે અનરે ગુજરાતી સારહત્યમાં 
જ રે અમૂલ્ય ગ્ંથોનો ઉમરેરો થા્ય છરે તરે થતો અટકી જશરે. માટરે હાલમાં તમારરે  લખિું 
મોકૂફ રાખિું િધારરે  સારંુ છરે એમ દી. બ. મવણભાઈ સાહરેબની ભલામણ છરે.’’85

આમ છતાં ઇચછારામરે પછીના અંક માટરે કરરેલું લખાણ તો છપાશરે જ એમ 
કહ્ું ત્યારરે  મન:સુખરામરે તરેનાં પ્ૂફ જોિા મંગાવ્યાં. મન:સુખરામનરે પ્ૂફ મોકલ્યાં 
એટલરે તરેમણરે લખાણનો અમુક ભાગ કાઢી નાંખી પ્ૂફ પાછાં મોકલ્યાં. એ રીતરે 
પાંચમો લરેખ અગાઉના લખાણના સંબંધ સાથરે છાપ્યો. ત્યારપછીના ત્ણ લરેખ 
ઇચછારામરે મન:સુખરામના દબાણથી છાપિા મોકૂફ રાખ્યા. તરેમાં છરેલ્લા લરેખમાં એ 
કૃવતઓ પ્રેમાનંદની નથી તરેિી માન્્યતાનાં સંપૂણ્ક કારણો દશા્કવ્યાં હતાં. જો તરે લરેખ 
પ્ગટ થ્યો હોત તો પછીથી નરવસંહરાિરે ઉઠાિરેલા સંશ્યો એ િખતરે પ્ગટ થઈ 
શકત. ઇચછારામરે આ બાબતનો ઉલ્લરેખ કરતાં કહ્ું છરે : ‘‘કદાચ સંભવિત છરે કરે 
મારા તરે સંશ્યાતમક પ્શ્થી ‘પ્ાચીન કાવ્યમાળા’ પ્ગટ થિામાં ષિવત થા્ય. તરે પછી 
બરે નાટકો તથા બીજા ચારરેક ગ્ંથો પ્ગટ થ્યાં છરે. ત્યારબાદ ‘પ્ાચીન કાવ્યમાળા’નું 
કામ અટકી પડ્ું; પરંતુ એ િખતરે તો ટોપલો ‘ગુજરાતી’નરે વશરરે  જ આિત’’86 એમ 
ઇચછારામનું કહરેિું હતું. ઇચછારામનરે બોલતા બંધ ક્યા્ક તરે પરથી દીિાન મવણભાઈ 
અનરે મન:સુખરામનરે આ નાટકો બનાિટી હોિાની બાતમી હોિી જોઈએ, એિું 
અનુમાન કરી શકા્ય.

બરાબર આ જ અરસામાં નરવસંહરાિનરે આ કૃવતઓનું પાસ્કલ મળરે છરે. તા. 

85. ‘કવિ પ્રેમાનંદની સંરદગધ કૃવતઓ’માંથી ઉધિતૃ, પૃ. 162-163.
86. જુઓ ‘ગુજરાતી’ સાપ્તારહકનો 11-8-1912નો અંક.
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9-7-1891ની નોંધમાં રોજનીશીમાં તરેઓ લખરે છરે કરે : ‘‘કાવ્ય નમાલાં ઘણાં છરે અનરે 
પ્રેમાનંદ િગરેરરે  સારા કવિનાં કરેટલાંક છરે તરે હરેમનાં હશરે કરે નરહ તરે વિશરે શક પિરે છરે. 
પાકી વિિરેચનશવકત વિના જ બધું કામ હરગોવિંદદાસરે ચલાવ્યું છરે.’’87 િળી તા. 
17-11-1891ની નોંધમાં તરેઓ લખરે છરે કરે : ‘‘આ ક્યાંથી અપ્વસધિ પદ્કતા્કઓ શોધી 
કાઢ્ા છરે ? ‘અનરેક પ્તો મરેળિી સંશોધન ક્યુું છરે’ એમ લખરે છરે અનરે મળરે છરે તો 
એક જ પ્ત; છતાં છાપરે છરે, એકદમ; અનરે આ ત્ણમાં તો કરેટલી પ્તો મરેળિી છરે તરે 
પણ નથી લખ્યું. ટીકા છોટાલાલ નરભરેરામરે કરરેલી છરે તરે પ્સતાિનામાં છરેલ્લરે ખૂણરે 
ખોસ્યું છરે ! કરેટલાંક કાવ્યોમાં સંસકૃત શબદો પુષકળ છરે.’’ આ આખો પરરચછરેદ 
સો્યનું કામ કરરે  છરે. તા. 31-5-1893 ની નોંધમાં પણ તરેઓ ટીકા કરરે  છરે કરે : ‘‘શું 
કામ જ રે પદ્ મળું તરે છપાિતા હશરે ? કવિતિ જોિાની તો િાત જ નરહ. મનરે નથી 
લાગતું કરે આ થોથામાં કંઈ માલ હો્ય.’’ તા. 19-5-1894ની નોંધમાં પણ મવણશંકર 
ભટ્ તરેમનરે લખરે છરે કરે : ‘‘કરેશિલાલ ધ્ુિરે હિરે અવભપ્ા્ય બદલ્યો છરે અનરે કબૂલ કરરે  
છરે કરે પ્રેમાનંદનાં નાટકો તરે ષિરેપક જ – બધાં હોિાં જોઈએ પણ તરેમણરે એ બાબત 
જાહરેર કરી નથી. કૃષણલાલ ઝિરેરીનરે અંગત પત્માં એમ જણાવ્યું છરે.’’

આ રીતરે નરવસંહરાિ અનરે ઇચછારામ સૂ્ય્કરામ બંનરેનરે પ્રેમાનંદની આ 
કૃવતઓના કતૃ્કતિ વિશરે એક જ સમ્યરે શંકા ઊઠી હતી. પણ નરવસંહરાિ કરે ઇચછા-
રામ બરેમાંથી એકરે્યની શંકા એ િખતરે પ્ગટ થઈ નહોતી.

આ રચનાઓ વિશરે સહુ પ્થમ જાહરેરમાં શંકા પ્ગટ કરી તરે મવણલાલરે. િિો-
દરાના સંસકૃત ભાષાંતર અનરે શોધખાતાના વન્યામક તરીકરે મવણલાલની 1893ના 
રિસરેમબરમાં વન્યુવકત થઈ હતી. એ િખતરે હરગોિનદાસની છત્છા્યામાં ‘પ્ાચીન 
કાવ્યમાળા’નાં પુસતકો પ્ગટ થઈ રહ્ાં હતાં. મવણલાલનો હરગોિનદાસ સાથરેનો 
સંઘષ્ક ચાલુ હતો. આ પરરવસથવતમાં તરેમણરે આનંદશંકર ધ્ુિ, કરેશિલાલ હ. ધ્ુિ, 
મવણશંકર રતનજી ભટ્ અનરે નરવસંહરાિ રદિરેરટ્યાનરે ‘પ્ાચીન કાવ્યમાળા’ ચાલુ 
રાખિી કરે નરહ તરે બાબત અવભપ્ા્ય માગતો પત્ લખ્યો. આ પત્ ઉપલબધ નથી; 
પરંતુ ઉકત ચારરે્ય સાષિરોના જિાબ દશા્કિતા પત્ો ઉપલબધ થઈ શક્યા છરે. 
આનંદશંકર પોતાના જિાબમાં એ કાવ્યમાળાનું ‘સારા સહૃદ્ય વિદ્ાન’ દ્ારા 
સંપાદન થા્ય તો ચાલુ રાખિા ભલામણ કરરે  છરે. કરેશિલાલ ધ્ુિ પણ પુસતકની 
પસંદગી રટપપણો િગરેરરે  અંગરે સૂચન આપીનરે એ કાવ્યમાળા ચાલુ રાખિાની તરફરેણ 
કરરે  છરે; પરંતુ મવણશંકર ભટ્ (‘કાન્ત’) અનરે નરવસંહરાિ રદિરેરટ્યા સપષ્ટ અવભપ્ા્ય 
આપરે છરે કરે કાવ્યમાળામાં પ્રેમાનંદનરે નામરે ચઢરેલાં નાટકો પ્રેમાનંદરે લખરેલાં જણાતાં 
નથી; કોઈ અિા્કચીન લરેખકરે લખ્યાં હો્ય એિી શંકા જા્ય છરે.

આ બાબત જાહરેર ચચા્ક કરિા માટરે બંનરે વિદ્ાનો તતપરતા દશા્કિરે છરે. િખત 

87. ‘નરવસંહરાિની રોજનીશી’, પૃ. 20.
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જતાં આ પ્શ્ એટલો ઉગ્ બનરે છરે કરે એક તરફ પ્રેમાનંદનાં નાટકો અનરે શંકાસપદ 
આખ્યાનો પ્રેમાનંદનાં જ છરે એિું ભારપૂિ્કક પ્વતપાદન કરતા હરગોવિંદદાસ 
કાંટાિાળા, મટભુાઈ કાંટાિાળા, કરેશિલાલ ધ્ુિ, છોટાલાલ નરભરેરામ, નાથાશંકર 
શાસ્તી િગરેરરે  અનરે બીજી તરફ નરવસંહરાિ, કાન્ત, મવણલાલ નભુભાઈ, બળિંત-
રા્ય ઠાકોર, વિજ્યરા્ય િૈદ્ અનરે બીજા અગ્ણી સારહત્યકારો હતા. એક પષિના 
નરેતા નરવસંહરાિ હતા. અનરે બીજા પષિના નરેતા મટભુાઈ કાંટાિાળા હતા. નરવસંહ-
રાિનાં આ વિષ્યનાં લખાણોનો સંગ્હ ‘પ્રેમાનંદનાં નાટકો’ અનરે મટભુાઈનાં 
લખાણોનો સંગ્હ ‘પ્રેમાનંદનાં જ નાટકો’ એ પુસતકોમાં સંગૃહીત થ્યરેલાં છરે. આ 
વિિાદ 1895 સુધી ચાલ્યો. તરે િષ્કમાં િિોદરા રાજ્યના દીિાન મવણભાઈ છૂટા થતાં 
‘પ્ાચીન કાવ્યમાળા’ બંધ થઈ અનરે પ્રેમાનંદનાં નાટકો તથા અમુક આખ્યાનો 
પ્રેમાનંદનાં લખરેલાં નથી એિુ સાવબત થ્યું.

પ્રેમાનંદના નામરે સુિતાલીસ કૃવતઓ ચઢરેલી છરે. તરેમાં નીચરેની 14 સંરદગધ 
કૃવતઓ છરે : ‘અષ્ટાિક્ાખ્યાન’, ‘ૠષ્યશૃંગ આખ્યાન’, ‘તપત્યાખ્યાન’, ‘દ્રૌપદીસિ-
્યંિર’, ‘દ્રૌપદીહરણ’, ‘નરવસંહના પુત્નો વિિાહ’ (મોટો), ‘નવચકરેતાખ્યાન’, ‘પાંચા-
લીપ્સન્નાખ્યાન’, ‘ભાગિત સપ્તમ સકંધ’, ‘માક્કણિરે્ય પુરાણ’, ‘માંધાતા આખ્યાન’, 
‘રોષદવશ્કકાસત્યભામાખ્યાન’, ‘લક્મણાહરણ’ અનરે ‘વિરાટપિ્ક’.

ઉપરની 14 કૃવતઓમાંથી ‘સત્યભામારોષદવશ્કકાખ્યાન’ (1892), ‘પાંચાલીપ્-
સન્નખ્યાન’ (1893), અનરે ‘તપત્યાખ્યાન’ (1894) – આ ત્ણ નાટકો પ્રેમાનંદનાં 
લખરેલાં છરે એિી ખાતરી સાથરે ‘પ્ાચીન કાવ્યમાળા’માં પ્ગટ થ્યાં હતાં. 

આ સંરદગધ કૃવતઓનરે હાથમાં લરેતાં જ તરેમના કતૃ્કતિ વિશરે શંકા ઊભી થા્ય 
છરે; તરેનું પહરેલું કારણ તરેમની કોઈ હસતપ્ત ઉપલબધ નથી તરે છરે. જ રે બાઈ પાસરેથી 
આ નાટકો તરેમ જ આખ્યાનોની હસતપ્તો મળી તરે બાઈનો વપતા પ્રેમાનંદના પુત્ 
િલ્લભનો ‘ઇષ્ટ વમત્’ હતો એિો દાિો એ બાઈનો હતો એમ પ્કાશકો નોંધરે છરે. 
‘ઇષ્ટ વમત્’ થિા જ રેટલો સંભિ િ્યની દૃવષ્ટએ નથી એમ ગણતરી કરીનરે નરવસંહરાિરે 
દશા્કવ્યું છરે. મટભુાઈ એના જિાબમાં એમ કહરે છરે કરે બાઈ પાસરેથી નાટકો મળાં 
એિું પ્કાશકોએ કહ્ું નથી. પછી મટભુાઈ, એ બાઈએ એકાદ પરેઢી ઓળિી હો્ય 
એિો દાિો પણ કરરે  છરે. િળી એ બાઈ વિશરે સિતંત્ હકીકત મળતી નથી. મટભુાઈ 
આંકિાની જાળથી મૈત્ીસંબંધ સાવબત કરિાનો વનષફળ પ્્યતન કરરે  છરે. નાટકો 
િગરેરરેની પ્ત મરેળિી આપનાર અજ્ાત બાઈની િાતનરે પ્માણભૂત ગણાિિા માટરે 
પ્રેમાનંદના અનરે તરેના કુટુબં િચચરે મૈત્ીવ્યિહાર પ્કાશકોએ કલપ્યો છરે; પણ એ જ 
પ્માણ આગળ જતાં આ વનરૂપણમાં ખોટુ ંનીકળરે છરે. િલ્લભ ‘કંુતીપ્સન્નાખ્યાન’ 
જ રેિા પ્સંગોના વનરૂપણમાં પ્રેમાનંદની કવિ ચંદ જોિરે સરખામણી કરરે  છરે અનરે પ્રેમા-
નંદની ચંદથી કઈ કઈ વિશરેષતા છરે તરે બતાિરે છરે પણ નાટકો વિશરે મૌન રાખરે છરે. 
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નરવસંહરાિ આ બાબત પ્ત્યરે ધ્યાન દોરરે  છરે ત્યારરે  એ રીતરે મૌન રહરેિું તરેનરે મટભુાઈ 
અસિાભાવિક ગણતા નથી. િસતુત: પ્રેમાનંદની સંરદગધ કૃવતઓનાં પ્માણો માટરે 
િલ્લભ આધાર હતો પણ તરે બનાિટી નીકળો. તરેમાં એનું નાટકવિષ્યક મૌન પણ 
મહતિનું તતિ ગણાિું જોઈએ.

આ નાટકો પ્રેમાનંદનાં હો્ય તો રંગભૂવમ પણ એ િખતરે હોિી જોઈએ એમ 
નરવસંહરાિ કહરે છરે તરેમાં ઘણું િજૂદ છરે. મટભુાઈએ તરે કાળમાં રંગભૂવમના અવસત-
તિ બાબત જ રે પ્માણો આપ્યાં છરે તરે માન્્ય થા્ય તરેિાં નથી. િળી ‘પ્રેમાનંદકથા’નો 
ઉલ્લરેખ ક્યયો છરે પણ એ પુસતક કદી પ્વસવધિ પામ્યું જ નથી. 

નાટકોની આંતરરચના જોતાં તરેમાં ્યોજ રેલી ભાષામાં અિા્કચીન છાંટ છરે એ 
બાબત નરવસંહરાિ લાંબી દલીલ કરરે  છરે. મટભુાઈ નાટકોની ભાષા અન્્ય કૃવતઓમાં 
છરે તરેિી જ છરે એમ વસધિ કરિા માટરે ‘દ્રૌપદીહરણ’ અનરે ‘અષ્ટાિક્ાખ્યાન’ જ રેિાં 
સંરદગધ આખ્યાનોનો વનદવેશ કરરે  છરે. નાટકમાં ચરોતરનાં િખાણ ક્યાું છરે તરે િિોદ-
રાનો કવિ, િિોદરામાં હો્ય તો કરરે , નહીં તો નહીં, એિી મટભુાઈની દલીલ હાસ્યા-
સપદ છરે. િસતુત: પોતાની જન્મભૂવમનું ગૌરિગાન અનરે ભાષાનાં અવભમાન પ્રેમા-
નંદના જમાનામાં અવસતતિમાં નહોતાં. 

પંરિત્યુગની સંસકૃત શૈલીની ઝાંખી કરાિતા શબદપ્્યોગો જ રેિા કરે ‘ચરોતર’નરે 
બદલરે ‘ચારુતર’, ‘અવતવથવિશ્ામસથાન’, ‘મહાશ્ય’, ‘ધન્્યિાદ’ િગરેરરે  શબદોના 
િપરાશ વિશરે નરવસંહરાિરે સમથ્ક પ્માણ્યુકત ચચા્ક કરી છરે તરેની સામરે મટભુાઈના 
રરદ્યા બાવલશ લાગરે છરે.

‘તપત્યાખ્યાન’માં તપતીનરે નાટકકારરે  પાંખો કલપી છરે, એ કલપના 
િરેદપુરાણારદકમાં નથી એમ નરવસંહરાિ બતાિરે છરે. મટભુાઈ તરેની સામરે ‘ઓખાહ-
રણ’ની વચત્લરેખાનરે આગળ ધરરે  છરે ત્યારરે  નરવસંહરાિ કહરે છરે કરે ‘‘વચત્લરેખાનરે 
સ્તીસિરૂપરે પાંખો કલપાઈ નથી, એ પોતરે પવષિણીના રૂપમાં કા્યાપલટ કરરે  છરે.’’

ત્ણરે નાટકોનાં ભરતિાક્યોમાં કૃષણ, ્યુવધવષ્ર, સંિરણ િગરેરરે  પાસરે ભાષાવભ-
માન વ્યકત કરાવ્યું છરે તરેમાં સથલકાલવિરોધ (anachronism છરે. નાટકોમાં મૂકરેલી 
સંસકૃત કહરેિતોનું પગરેરંુ વ્રજલાલ શાસ્તીની ‘ઉતસગ્કમાળા’માં નરવસંહરાિ શોધી 
કાઢરે છરે; પણ એ કહરેિતો સંસકૃતમાં મૂકી છરે કરે ગુજરાતીમાં તરેની મારહતી પણ 
મટભુાઈ પાસરે નથી. િળી ત્ણરે્ય નાટકોમાં આધુવનક કહરેિતો, મરાઠી અનરે ફારસી-
-ઉદૂ્ક શબદો; સુરતી, ચરોતરી અનરે સોરઠી બોલીની છાંટિાળા સંિાદો; નિા િાક્યના 
મરોિો િગરેરરે  એ નાટકો કોઈ આધુવનક લરેખકરે લખ્યાં હો્ય એમ સૂચિરે છરે. એકંદરરે  
નરવસંહરાિની દલીલોની સામરે મટભુાઈની દલીલો વનબ્કળ અનરે અશાસ્તી્ય હોિાની 
છાપ પિરે છરે. 
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તટસથ ચચા્કનરે બદલરે બંનરે પષિરે અંગત દ્ રેષ્યુકત પ્હારોમાં આ વિિાદ ઊતરી 
પિરે છરે. નરવસંહરાિરે આ વિષ્યમાં ભરૂચમાં કરરેલા વ્યાખ્યાનના જિાબમાં મટભુા-
ઈએ કરરેલી અંગત ગીબતથી ઉતિરેજાઈનરે ‘પ્રેમાનંદનાં નાટકોના પષિકારો’ની 
લરેખમાળા ‘િસંત’માં શરૂ કરરેલી. તરેની સામરે ‘સારહત્ય’ તથા અન્્ય પત્ોમાં લખાણો 
થિા લાગ્યાં. છરેિટરે શુધિ સત્યની શોધનરે બદલરે વ્યવકતગત પ્હારો કરતી વિતંિા 
આગળ આ વિિાદ અટક્યો. િહોળાં પાણી આછ્યાું પછી નિી પરેઢી સમષિ આ 
સારહવત્યક તરકટ ખુલ્લું થ્યું. છોટાલાલ નરભરેરામ ભટ્, નાથાશંકર શાસ્તી અનરે 
કરેશિ હ. ધ્ુિ – એ ત્ણ આ કારસતાન સાથરે એક ્યા બીજી રીતરે સંકળા્યરેલા હતા. 
આ ત્ણમાંથી કોઈ એકનરે આ સંરદગધ કૃવતઓના કતા્ક તરીકરે સથાપી શકાતા નથી; 
પરંતુ ત્ણરેએ હરગોિનદાસ કરે મટભુાઈ કાંટાિાળાની પ્રેરણાથી સં્યુકત રીતરે આ 
સંરદગધ કૃવતઓ રચી હશરે એમ આજ રે માની શકા્ય તરેમ છરે.

²



          

15
બે ચચા્જપત્ો

કતિતા અને ત્િજ્ાન

ગોિધ્કનરામના નાના ભાઈ નરહરરામરે સથાપરેલી એન.એમ.ઍન્િ કંપની (જ રે 
પછીથી એન. એમ. વત્પાઠીની કં.નરે નામરે પ્વસધિ થઈ) તરફથી ‘સમાલોચક’ ત્ૈમા-
વસક 1896ના જાન્્યુઆરીથી શરૂ કરિામાં આિરેલું. તરેના કા્ય્કકાળનાં પ્થમ ચાર િષ્ક 
ઉતિમલાલ કરેશિલાલ વત્િરેદી અનરે મવણલાલ છબારામ ભટ્ તંત્ીઓ હતા. પછીથી 
મવણલાલ છબારામ ભટ્ એકલા જ તંત્ી રહરેલા.

નરવસંહરાિ રદિરેરટ્યા ‘રોજનીશી’માં આ પત્ના ઉદભિ વિશરે નીચરે મુજબ 
નોંધ કરરે  છરે :

‘‘કૈંગા – તા. 6-5-1895 સોમિાર : કાગળ આવ્યા : N.M. & Co. (Bom-
bay). ‘સમાલોચક’ નામનું ત્ૈમાવસક કાઢિાનો વિચાર છરે. તહરેમાં લખાણોની માગણી 
કરરે  છરે અનરે લખાણ આપનારનાં નામની ્યાદીમાં મહારંુ નામ દાખલ કરિાની પર-
િાનગી માગરે છરે. 

પણ વિવચત્ ગોઠિણ જણા્ય છરે. જાહરેરખબર N.M. & Co.ના નામની છરે; 
છાપરેલો પત્ કોઈક ભૃગુિમા્કની સહીનો છરે, અનરે િળી તહરેની પાછળ હાથથી લખરેલો 
કાગળ N.M. & Co. મલૅનરેજર(નરહર માધિરામ વત્પાઠી – ગોિધ્કનરામના ભાઈ)
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ની સહીનો છરે. જિાબદાર કોણ છરે ? ભૃગુિમા્ક કોણ છરે ?88 અનરે આ પત્ની 
જાહરેરખબરમાં જ અત્યંત અશુધિ જોિણી તથા અશુધિ ભાષા છરે. તો પછી હરેિાં 
સુવચહનમાં સારંુ ભવિષ્ય શું જણાિાનું ?’’89

આ પત્નું ઉદઘાટન ગોિધ્કનરામરે ‘કવિતા, કાવ્ય અનરે કવિ : એ વિષ્યરે વમતા-
ષિર’ – એ લરેખથી ક્યુું હતું. એમાં ગોિધ્કનરામની કાવ્યવિભાિના સંષિરેપમાં સુલભ 
થા્ય છરે. સંસકૃત આલંકારરકોએ રસનરે કાવ્યનો આતમા કહ્ો છરે. તરેની સામરે ગોિધ્ક-
નરામ ‘અિલોકન’નરે કાવ્યનો આતમા સથાપિાનો પ્્યતન કરરે  છરે. બુવધિ, રસ અનરે 
અિલોકન એ ત્ણરે્યનરે તરેઓ કવિતાનાં અંગ તરીકરે ગણાિરે છરે. પણ એ ત્ણરે્યના 
કાવ્યમાંના દરજજા વિશરે તરેમનરે પ્ચવલત મત સિીકા્ય્ક નથી એમ તરેમણરે કરરેલી 
દલીલો અનરે આપરેલાં દૃષ્ટાંતો પરથી સમજા્ય છરે.

રામા્યણ અનરે મહાભારત પરથી અલંકારશાસ્તીઓએ વ્યાખ્યા બાંધી હોત તો 
‘‘તરેઓ પણ આનંદોદગાર કરત કરે કવિઓ સૂ્ય્કની પરેઠરે લોકના પ્કાશ અનરે જીિનનો 
પ્ભિ છરે’’ એમ ગોિધ્કનરામનું કહરેિું છરે. િળી, રસનરે કાવ્યનો આતમા સથાપતી 
િખતરે કાવ્યશાસ્તીઓએ ‘રસ’ શબદનો પ્્યોગ વ્યાપક અથ્કમાં ક્યયો હોિો જોઈએ 
એમ તરેઓ અનુમાન કરરે  છરે. પવશ્મમાં શરેકસવપ્યર િગરેરરે  અનરે ભારતમાં કાવલદા-
સારદએ સંસાર્યંત્ના અનુભિનું અિલોકન ‘કાવ્યમાં ઉતા્યુું’ છરે એમ કહીનરે વિવિધ 
ભૂત, િત્કમાન અનરે ભવિષ્યના અનુભિનાં અિલોકન જ કાવ્યનો ‘વિશરેષ’ છરે એમ 
તરેઓ ભારપૂિ્કક કહરે છરે. બીજી રીતરે કહીએ તો જ્ાન, વચન્તન, અિલોકનના (બુવધિ-
્યંત્, રસ્યંત્ અનરે સંસાર્યંત્ના અનુભિના) પરરપાકરૂપ ‘દશ્કન’ કાવ્યનો આતમા 
છરે એમ ગોિધ્કનરામનું પ્વતપાદન છરે.

તરેમણરે કવિતાનરે નારી સાથરે સરખાિીનરે તરેના ‘મોહનાથ્ક’ અલંકાર, રમણી્ય 
વનરંકુશતા અનરે સિચછદં ‘છદં’ની િાત કરી છરે.

‘‘કવિતા અનરે ગદ્નો આતમા એક જ છરે; પરંતુ ઉભ્યનાં શરીર, કાવન્ત અનરે 
ચરેષ્ટામાં ફરેર હો્ય છરે. પુરુષ જ રેિું ગદ્ સિાભાવિક વન્યમથી બંધા્ય છરે, તરે કાંવત 
કરતાં કા્ય્કબળની િધારરે  અપરેષિા રાખરે છરે અનરે તરેની ચરેષ્ટા દરેખાતી પણ કા્ય્કગ્ાહી 
અનરે સાદી છરે.’’

છરેિટરે, ‘‘કવિજિાળા જ રેટલી પ્દીપ્ત અનરે ઉષણ તરે પ્માણરે અિલોકન િરેગિાળું 

88. ઘણું કરીને ભૃગુવર્મા તે રણિલ્લ છબ્ર્ર ભટ્ટ હશે. ‘‘સન 1896ર્ું તેરિે 
‘સર્લોચક’ ન્રનુું ણરિર્ણસક ક્ઢુું અને 1909 સુધી ચલ્વ્ુું’’ – એવો 
ઉલ્ેખ ‘ગ્ુંથ અને ગ્ુંથક્ર’ પુ. 1, પૃ. 149 ઉપર છ.ે

89. ‘નરવસંહરાિની રોજનીશી’, પૃ. 110-111.
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હો્ય અનરે તરે જ પ્માણમાં કવિતરેજનું ઉદગારમાં આધાન ઉતકટ અનરે સબળ હો્ય 
છરે.’’ એિું તારતમ્ય કાઢીનરે કરેટલાક લોકો કવિતાના બાહ્ાકારની સુંદરતા જ જોઈ 
શકરે છરે અનરે કરેટલાક તરેના અંતગુ્કણનો ઉપભોગ કરિામાં આનંદ પામરે છરે. એ રીતરે 
र्न्ऱुरितहभि लो्क: એમ કહીનરે ગો. મા. વત્. લરેખનું સમાપન કરરે  છરે. 

ગોિધ્કનરામના કવિતા વિશરેના આ વિચારો નરવસંહરાિમાં ઉગ્ વિરોધ 
જગાિરે છરે. જુઓ તરેમની રોજનીશીમાંની નીચરેની નોંધ :

‘‘ ‘કવિતા, કાવ્ય અનરે કવિ – એ વિષ્યરે વમતાષિર’ : દુવન્યાથી જુદા જ 
વિચાર બતાિિા વસિા્ય કશું જ જણાતું નથી. ‘કવિતા’ અનરે ‘કાવ્ય’ હરેનો ભરેદ શો 
આપ્યો છરે તરે સમજાતું નથી. લખાણની ભાષા પણ કઢગંી અનરે હરેમની પદિીથી 
ઊતરતી છરે. ‘्कावय’નો આતમા રસ’ — એ લષિણ (પોતરે વ્યાખ્યા કહરે છરે.) ન સિી-
કારતાં કાવ્યનો આતમા ‘— अवलो्कि કરે તરેિું કાંઈ લષિણ સથાવપત કરિાનરે પોતરે મથરે 
છરે. (અિલોકન = philosophical observation) હરેમના લષિણ પ્માણરે તો બધાં 
રફલસૂફીનાં લખાણો તરે કાવ્ય થશરે !’ ... અિલોકનનરે કાવ્યનો આતમા ગણિામાં 
ગોિધ્કનભાઈ કાવ્યનું essence (જીિાતુભૂત તતિ) ભૂલી જા્ય છરે, અનરે અન્િ્ય- વ્ય-
વતરરેકની કસોટીથી તપાસતાં જ રે તતિ કા્યમ જણા્ય તરે આતમા એ સમરણમાં નથી 
રાખતા. કાવ્યોમાં અિલોકન હો્ય છરે માટરે અિલોકન તરે કાવ્ય ! શી fallacy ! જયહાં 
જયહાં અિલોકન તયહાં તયહાં કવિતિ અનરે જયહાં જયહાં અિલોકન નરહ તયહાં તયહાં 
કવિતિ નરહ’, આ જો ખરંુ હો્ય તો જ હરેમનું લષિણ ખરંુ. અન્િ્ય-વ્યવતરરેક જ રે 
અંશનરે લાગુ પિરે તરે જ ખરંુ કવિતાનું તતિ. ગોિધ્કનભાઈએ અહીં ગોથું ખાધું છરે. 
શરેકસવપ્યર િગરેરરેનાં કાવ્યોમાં અિલોકન (ગંભીર અિલોકન) છરે અનરે તરે કદાચ 
ઉવદ્ષ્ટ િસતુ છરે; પણ માટરે અિલોકન તરે જ કાવ્ય એમ ના કહરેિા્ય. અિલોકન તરેમ 
જ અિલોકન વસિા્ય ઘણી્યરે બાબતો (જ રે lyric કાવ્યના વિષ્યમાં આિરે તરે િગરેરરે .) 
કવિતિનો તો વિષ્ય માત્ છરે. કવિતિ તો તરે વિષ્યનરે કોઈ અપૂિ્ક તરેજોમ્ય રીત્યરે 
તરેજોમ્યતિ બનાિી પ્દવશ્કત કરિાના પ્કારમાં છરે. એ અપૂિ્ક રીત્ય તરે જ રસમ્યતિ 
અનરે માટરે જ રસ તરે કાવ્યનો આતમા એ એકંદર ઠીક લષિણ છરે. આ િાત ગોિધ્ક-
નભાઈ પણ પોતરે અજાણતાં સિીકારતા લાગરે છરે. (પૃ. 50, કૉલમ 1, પલૅરા-2 જુઓ.) 
અિલોકન નરે કવિતાનો આતમા રમણી્યતા િગરેરરે  ગુણોનો તફાિત છરે. અથા્કત્ 
કવિતા તરે માત્ અિલોકન નથી.’’90

ગોિધ્કનરામરે र्न्ऱुरितहभि लो्क: એમ કહીનરે વિષ્ય સમરેટ્ો છરે તરેની પણ ટીકા 
કરતાં નરવસંહરાિરે કહ્ું છરે કરે ‘‘િાહ ! િાહ ! સુરુવચ, સહૃદ્યતા રસ સિ્કનરે રામ 
રામ ! કરેમ કરે र्न्ऱुरितहभि लो्क:’’ ઇત્યારદ.

90. એજન, પૃ. 125-126.
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અિલોકનનરે મમમટરે કાવ્યોતપવતિના એક અવનિા્ય્ક અંગરૂપરે શવકત(પ્વતભા)ની 
સાથરે ગણાવ્યું છરે; પરંતુ રસનરે સથાનરે તરેના આતમા રૂપરે સથાપ્યું નથી એ સુવિરદત છરે. 
રસ કરે રમણી્યારદ ગુણોની સામગ્ી રૂપરે ઘણુંખરંુ તરેનો વનદવેશ થા્ય છરે. તરે દૃવષ્ટએ 
નરવસંહરાિરે કરરેલી ટીકામાં તથ્ય દરેખાશરે. ગોિધ્કનરામરે પણ કાવ્યમાં બુવધિની સાથરે 
કલપનાનો તજ્જન્્ય રમણી્યતાના રસોતપાદક અંગ તરીકરે વનદવેશ કરરેલો છરે. પણ 
અિલોકન ઉપર િધારરે  પિતો ભાર મૂકિાથી વિષ્યવનરૂપણમાં વશવથલતા પ્િરેશી છરે. 
‘સનરેહમુદ્રા’ની કવિતામાં પણ તરેમનો આ કાવ્યવિચાર પ્વતફવલત થ્યરેલો દરેખા્ય છરે.

નરવસંહરાિના િકતવ્યનો ઉપર મૂકરેલો ખંિ ‘નરવસંહરાિની રોજનીશી’માં 
રહરેલો અનરે ગોિધ્કનરામના અિસાન પછી 45 િષવે ‘રોજનીશી’ પ્ગટ થઈ હતી 
એટલરે નરવસંહરાિરે કરરેલી ટીકા ગોિધ્કનરામના િાંચિામાં આિી નહોતી. એટલરે આ 
ચચા્ક આગળ ચાલી નરહ; પરંતુ ગોિધ્કનરામરે કવિતા કરતાં તતિજ્ાનનરે િધારરે  
મહતિ આપ્યું હતું એ તરેમની મનનનોંધમાં મૂકરેલા આ ઉદગાર પરથી સમજા્ય છરે. 
તરેઓ કહરે છરે : ‘‘તતિજ્ાન વનતાન્ત શુભ પરરણામ લાિરે છરે. પણ કવિતા આપણી 
નબળાઈઓમાંથી જન્મરે છરે એટલરે આતમાનરે સુંદર બનાિતાં જ્ાનતંતુઓનરે તરે નબળાં 
બનાિી દરે છરે અથિા ઉશકરેરી મૂકરે છરે. તતિજ્ાન જ્ાનતંતુનરે કસીનરે કઠણ બનાિરે છરે.’’ 
કવિતાનરે તજી તતિજ્ાનનરે સત્યશોધના સાધન તરીકરે પસંદ કરતાં તરેઓ કહરે છરે : 
‘‘હિરે હંુ કવિતા બીજાનરે માટરે લખું છુ.ં હિરે તરે મારા જીિનનું અંગ રહંુ્ નથી. નક્કર 
નરે કઠોર બુવધિ જ મારા જીિનની એકમાત્ રીવત રહો અનરે તતિજ્ાન તરેનું ધ્યરે્ય !’’

તરેમનાં લખાણો એકંદરરે  બુવધિપ્ધાન અનરે તતિવનષ્ હો્ય છરે; તરેમ છતાં તતિ-
જ્ાનની ઉપરિટ જઈનરે કવિતા, એટલરે કરે તરેમનામાં રહરેલી સજ ્કકતાનો ‘સરસિતી-
ચંદ્ર’માં કરેિો વિસફોટ થા્ય છરે !

ગુજરાતી શબદોની લેખનપદતત

નરવસંહરાિ સાથરેનો ગોિધ્કનરામનો કવિતા વિશરેનો વિિાદ આગળ ન ચાલ્યો; 
પરંતુ જોિણી વિશરેના વિિાદરે બંનરે િચચરે ઠીક ઠીક ચકમક ઝરી હતી એમ ‘સમાલો-
ચક’ અનરે ‘જ્ાનસુધા’માં પ્ગટ થ્યરેલાં તરેમનાં લખાણો બતાિી આપરે છરે.

ગોિધ્કનરામરે ‘સમાલોચક’ના 1896ના ઑકટો.-રિસરે. અંકમાં ‘ગુજરાતી 
શબદોની લરેખનપધિવતનો વિિરેક’ એ લરેખ લખ્યો. તરેમાં ‘લરેખનપધિવતમાં વન્યમ 
ચલાિિા કરતાં વનવશ્તતા આણિી સુતર હોિી જોઈએ’ – એ હરેતુથી ગુજરાતી 
લરેખનપધિવતનો વિિરેક કરિો જોઈએ એમ પ્સતાિના કરીનરે, તરેઓ ગુજરાતી ભાષાની 
લરેખનપધિવત સાષિર લરેખકોનાં લખાણનરે ધ્યાનમાં રાખી અનરે સાથરે સાથરે સામાન્્ય 
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સ્તીપુરુષોનરે ગમી જા્ય નરે સુગમ થા્ય તરે જોઈનરે તરેિા વન્યમો કરિા જોઈએ – આિું 
મંતવ્ય રજૂ કરરે  છરે. તરે િાંચીનરે નરવસંહરાિ રોજનીશીમાં નીચરે મુજબ નોંધ કરરે  છરે 
: ‘‘હામાં પંરિતપણાનરે ન છાજ રે એિા વન્યમો તથા દલીલો છરે. હંુ એ વિશરે લખીશ 
નરે ‘જ્ાનસુધા’માં કરે કહીંક મોકલીશ. જોિણી બાબતમાં રણછોિભાઈ ઉદ્યરામરે પણ 
્યતન ક્યયો છરે. શો ? આપણરે તો જાણ્યો નથી અનરે મહારી ‘જોિણી’ની ચોપિીનું તો 
નામ પણ નથી. એક ખૂણરેખાંચરરે  મારંુ નામ લખ્યું છરે અનરે તરે પણ ઠીક જ – એ તો 
ઠીક. પણ બધી ચચા્ક ભ્રમમ્ય અનરે અસંગત ઘણરે ઠરેકાણરે છરે; તતિ-આરદતતિનું 
સિરૂપ જ આ વિષ્યમાં ઊંધું િાળું છરે.’’91

ઉપર ઉલ્લરેખરેલ ગો. મા. વત્.એ બનાિરેલ જોિણીના વન્યમો નીચરે મુજબ છરે :

ગોિધ્કનરામના ઉપર દશા્કિરેલ જોિણીવિષ્યક વિચારોનો જિાબ નરવસંહરાિરે 
‘જ્ાનસુધા’માં 1896ના ઑકટોબર અંકમાં આપરેલો છરે. તરેઓ કહરે છરે કરે ‘‘વ્યુતપ-
વતિ અનરે ઉચચારનો વિરોધ હો્ય ત્યાં વ્યુતપવતિનરે અનુસરિું જોઈએ. તરે મુજબ 
‘આંખ્ય’, ‘આંજ્ય’, ‘સકિું’ િગરેરરે  જોિણી તરેમણરે સૂચિી છરે તરે ગોિધ્કનરામનરે માન્્ય 
નથી. ઉચચાર પ્માણરે જોિણી કરિાનો ગોિધ્કનરામનો આગ્હ છરે. િળી નરવસંહ-
રાિ ગુજરાતના પાટનગર અમદાિાદમાં સાષિરિગ્કના લરેખનમાં આિતી જોિણીનરે  
અનુસરિાનું સૂચિરે છરે. ગોિધ્કનરામનરે તરે માન્્ય નથી. ‘સોધિું’, ‘સકિું’ િગરેરરે  નર-
વસંહરાિની જોિણી બધા સાષિરોનાં લખાણમાં જોિા મળતી નથી. નરવસંહરાિનાં 
પોતાનાં લખાણોમાં પણ તરેમના વસધિાંતનો ભંગ થતાં ‘હૃદ્યિીણા’માંથી દૃષ્ટાંતો 
કાઢીનરે બતાવ્યાં છરે.’’

(1) ગુજરાતીમાં િાપરિાના સંસકૃત શબદોનું લરેખન મૂળ સંસકૃત પ્માણરે જ 
રાખિું. 

(2) ગુજરાતીમાં િાપરિામાં ઇંગ્રેજી શબદોનું લરેખન ઇંગ્રેજી ઉચચાર પ્માણરે 
સાંગોપાંગ રાખિું.

(3) મૂળ સંસકૃત શબદમાં લ હો્ય નરે તરેનરે સથાનરે આપણરે ળ િાપરતા હોઈએ 
તો લ તથા ળ ઉભ્ય િાપરિા અનરે બીજી બાબતમાં મૂળ સંસકૃત 
પ્માણરે જ લખિું. 

(4) સંસકૃત इ ई उ ऊ નરે સટરે ઇઈઉઊ લખિાં.

91. જુઓ ‘નરવસંહરાિની રોજનીશી’, પૃ. 138. અહીં ઉલ્લરેખરેલ ‘જોિણી’ની ચોપિી 
1888માં ‘બુવધિપ્કાશ’ના િધારા રૂપરે પ્ગટ થ્યરેલ.



બરે ચચા્કપત્ો 109

(5) સંસકૃત તથા ઇંગ્રેજી શુધિ શબદોમાં કાંઈ પણ વિકાર અથિા ફરેરફાર 
થઈ બંધા્યરેલા તથા એ શુધિ શબદો વસિા્યના બાકીના બીજા બધા 
શબદોનરે ગુજરાતી ગણી તરેમાં નીચરેના વન્યમ પાળિા. પ્ત્ય્યારદનરે 
વિકાર ન ગણિા.

(અ) ગુજરાતના કોઈપણ પ્ાંતમાં ઉચચારિામાં ન આિતું રૂપ સાષિરલરેખ-
માં ચાલી ગ્યું હો્ય તો તજિું અનરે સટરે સિ્કત્ ઉચચારનું રૂપ લખિું; 
જ રેમ કરે, ‘દ-હાિો’, ‘મ-હરેતાજી’ તજી ‘દહાિો’ અનરે ‘મહરેતાજી’ લખિું.

(આ) જુદા જુદા પ્ાંતોમાં જુદા જુદા ઉચચાર ચાલતા હો્ય અનરે એક સા-
ષિર-લરેખમાં ચાલતો હો્ય તો તરે જ લખિો; જ રેમ કરે, ‘સું’, અનરે ‘કહીસું’ 
નરે ઠરેકાણરે અમદાિાદનાં ‘શું’, અનરે ‘કહીશું’ િગરેરરે  રૂપ િાપરિાં, 
‘આંખ્ય’ અનરે ‘લાવ્ય’ નરે ઠરેકાણરે સૂરતનાં ‘આંખ’ અનરે ‘લાિ’ િગરેરરે  
રૂપ િાપરિાં.

(ઇ) જુદા જુદા પ્ાંતોમાં જુદા ઉચચાર ચાલતા હો્ય અનરે સાષિર-લરેખોમાં 
તરેમાંનો એક પણ ચલણ પામ્યો ન હો્ય તો તરે સિ્ક ઉચચારમાંથી જ રેનરે 
જ રે ફાિરે તરે લખિા.

(ઉ) લૌરકક વલવપનરે આધારરે  ગુજરાતી શબદોમાં ઈ હંમરેશાં દીઘ્ક કરિી અનરે 
ઉ હંમરેશાં હ્રસિ કરિું. આ વન્યમમાં વ્યગ્તા ન આિરે માટરે દીઘ્ક ઊ 
સમરેત ર્ કરી લખાતા રૂનરે પણ રુ લખિું, શ અનરે ષ નરે ઠરેકાણરે લોક-
વલવપમાંનો શ લખિો. આ વિષ્યમાં શુધિાશુધિના કાંઈ પણ  
તક્ક-વિતક્ક ન કરિા.

(એ) જ રે શબદોમાં ‘હ’ સિ્કત્ બોલાતો હો્ય ત્યાં લખિો અનરે ‘હ’ પહરેલાંનો 
સિર ન બોલાતો હો્ય ત્યાં સિર ન લખિો; જ રેમ કરે, ‘તહારંુ’, ‘રહરેિું’, 
ઇત્યારદ. તરેમ જ ‘મહેં’, ‘તહેં’ િગરેરરેમાં ‘હેં’ નરે ઠરેકાણરે ‘એં’ કરી 
નાખિાનો પ્ચાર ઉચચાર વિરુધિ છરે તરે ન સિીકારતાં (અ) વન્યમથી 
‘મહેં’ લખિું. પણ ‘અમારા’, ‘અમહારા’ એિા બરે ઉચચાર થા્ય છરે ત્યાં 
તો (આ) વન્યમ પ્માણરે ‘અમારા’ લખિું.

(ઓ) પદ્લરેખકો હ્રસિદીઘ્ક ઉચચારિાની સંજ્ાઓ ( તથા -) ભલરે િાપરો, 
પણ લરેખનપધિવત બદલિાની તરેમનરે અગત્ય નથી. માત્ ‘રહરેિું’ 
િગરેરરેમાં ‘ર’નરે સથાનરે ‘ર્’ િાપરિા, એટલરે એમાં ‘એ’ વિકલપરે લખિા 
ન લખિા સિતંત્તા લરેિી હો્ય તો તરેઓ ભલરે લરે, પણ ગદ્માં તરે સિ-
તંત્તાનું કારણ નથી.92 

92. જુઓ પહરેલી સારહત્ય પરરષદમાં નરવસંહરાિરે રજૂ કરરેલા જોિણીવિષ્યક લાંબા 
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વ્યુતપવતિ અનરે વ્યાકરણના કા્ય્કનો ભરેદ સમજાિીનરે ગોિધ્કનરામ ઉભ્યનું 
સં્યુકત પ્િત્કન દશા્કિતા વન્યમનરે સિીકારિા તૈ્યાર નથી.

મલૅકસમ્યૂલરનો આધાર ટાંકીનરે તરેઓ કહરે છરે કરે સંક્ાંવતકાળમાં થતા ભાષાવિ-
િત્કનમાં મનુષ્યોના સિચછદંનું પ્ાબલ્ય જોિા મળરે છરે. આ વસથવતમાં : (1) ઉચચારનો 
નાશ, (1) પ્ાંતી્ય ભાષાઓનો વિકાર અનરે (3) બવલષ્ પરભાષાના સંસકાર. આ 
ત્ણ બળોથી સાષિરભાષાનું અંગ બંધા્ય છરે. િૈરદક કાળથી અિા્કચીન કાળ સુધીમાં 
વિવિધ કષિાએ થતા ઉચચારવિિતયોના દાખલા ટાંકીનરે તરેમાં થતા ફરેરફાર પાછળ 
સંસકૃત અનરે પ્ાકૃત વસથવતનો વિચાર કરિા સાથરે લોકના અંતરિૃતિ પર ઇંગ્રેજી અનરે 
સંસકૃતનો પ્ભાિ દશા્કવ્યો છરે અનરે રહંદુસતાનમાં એક દરેશી ભાષા થિાની આશા 
પ્ગટ કરતાં ગોિધ્કનરામ ભવિષ્ય ભાખરે છરે કરે ‘‘સંસકૃત ભાષાનો શબદકોશ એ 
ભાષાનું થિ થશરે. સિ્કદરેશી ભાષાઓમાંથી મરતાં મરતાં ભવિષ્યની અનુકૂળતાનરે 
્યોગ્ય જીિનિાળા દરેશી ભાષાઓના શબદોની શાખાઓ એ થિ ઉપર બંધાશરે. અનરે 
ઉચચારષિમ આરદ ભાષાના વન્યમો પ્ત્ય્યારદનરે ઘિતાં ઘિતાં જ રેિા આકાર આખરરે  
આપશરે, તરે આકાર એ ભાષાનાં પત્પુષપ થશરે. આ ્યુગ ક્યારરે  વસધિ થશરે તરે ઈશ્વર 
જાણરે પણ એિો િા િાઈ ચૂક્યો છરે.’’93

આ લરેખમાં ગોિધ્કનરામની િાદપધિવતની વિવિધ ખાવસ્યતો – તીક્ણ અનરે 
સૂક્મ તક્ક, સચોટ દૃષ્ટાંતો, આલંકારરક ભાષા અનરે વ્યિહાર તથા આદશ્કનું ઐક્ય 
દશા્કિતી વિચારશ્રેણીનો પરરચ્ય થા્ય છરે. કરેટલીક ઝીણી વિગતોનો દલીલમાં 
ઉપ્યોગ કરીનરે સતત િાદ્યુધિ ચલાિીનરે પ્વતપષિીનરે માત કરિાની એક સમથ્ક 
િકીલની કુશળતા અનરે તતિજ્ની મૂલગાવમતા તરેમાં જોિા મળરે છરે. તરેમના િકતવ્યમાં 
આકારમકતા અનરે સૌમ્યતાનું વિરલ વમશ્ણ જોિા મળરે છરે. તરે દૃવષ્ટએ આ લરેખ 
ગોિધ્કનરામનાં અન્્ય લખાણોથી જુદો તરી આિરે છરે.

નરવસંહરાિરે તરેમના જોિણી વિશરેના લખાણ ઉપર ‘સખત’ ટીકા કરી છરે. તરેના 
જિાબમાં જાણરે પોતાનરે કાંઈ લાગ્ંુય જ નથી અનરે ગમમત પિી છરે તરેમ ગોિધ્કનરામ 
લખરે છરે : ‘‘તમારા લખાણથી હંુ લગારરે  વચઢાિાનો નથી. पुत्ातदच्ेतपरा्वम् એ ન્્યા્યરે 
હંુ મારા કરતાં નાનાઓથી હાર માનિામાં આનંદ પામું છુ.ં પણ, રદલગીર છુ ંકરે તમરે 
મનરે હરાિી શક્યા નથી.’’

નરવસંહરાિ આ કાગળનો જિાબ આ પ્માણરે લખરે છરે : ‘‘શાલ જોિરે િીંટીનરે 
પણ સખત ખાસિાં લગાવ્યાં છરે. મુરબબી િળી શરેના થા્ય છરે ?’’ િળી લખ્યું કરે ‘‘આ 
ચચા્કમાં પરાભિનો પ્શ્ જ આણો છો તરે આશ્્ય્કની િાત છરે. મારા મનમાં તો હિરે 

વનબંધમાં પરરવશષ્ટ-(र), પહરેલી ગુજ.સા.પરરષદનો હરેિાલ.
93. ‘સમાલોચક : સિા્યા્ય અનરે સૂવચ’, પૃ. 158.
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એ કદી આવ્યું નહોતું. હારજીતની િાત છરે જ નરહ પણ માતૃભાષા તરફની કત્કવ્ય-
ની બુવધિ જ છરે. તહમરે પણ philosophical moodમાં એ જોઈ સકશો. કદી હાર-
જીતનો પ્શ્ હો્ય તોપણ તમરે કરે હંુ એ બાબત ન્્યા્ય ના કરી સરક્યરે એ તહમારંુ 
કા્યદાનું જ્ાન કહી આપશરે. બાકી, માફ કરજો તહમરે પોતરે કહો છો કરે, – હંુ હા્યયો 
નથી. તરે તો ‘વમ્યાં પડ્ા પણ તંગિી ઊંચી’ જ રેિી િાત થા્ય છરે.’’

નરવસંહરાિ િળી કહરે છરે : જોિણી વિશરેના ‘‘તહમારા મત મહનરે હંમરેશાં 
Nebulous જ લાગતા હતા; પણ જયહાં સુધી પ્જાની સમષિ મૂક્યા ન્હોતા ત્યાં 
સુધી મહારો અવભપ્ા્ય એ બાબત મેં મારી પાસરે જ રાખ્યો હતો, પણ જ્યારરે  પ્વસ-
વધિમાં મૂકિા ્યોગ્ય તમનરે એ લાગ્યા ત્યારરે  તો એ વિશરેનો મારો વિચાર બતાિિો 
એ મારી ફરજ મનરે લાગી. મહેં તહમારા મતમાં જ રે જ રે ખામીઓ છરે તરે જરૂર જ રેટલી 
સરળતાથી નરે સપષ્ટતાથી બતાિિાની ફરજ ધારી છરે.’’94

નરવસંહરાિના ગોિધ્કનરામ વિશરેના આ ઉદગારો કરેટલાકનરે ‘‘વબચારા ઉપર 
બહુ સખત હુમલો ક્યયો છરે’’ એમ લાગરે છરે. આનંદશંકર પણ ‘‘બહુ સખત લખ્યું 
છરે’’ એમ કહરે છરે. ગોિધ્કનરામના કાગળમાં ઉદારતાની પાછળ ગુપ્ત રહરેલી બીજી 
લાગણી પોતાનરે જણાઈ આિરે છરે એિું નરવસંહરાિ કહરે છરે; પણ તરેમના િકતવ્યનું 
ખંિન કરતાં ‘હંુ ગુસસરે થઈ ગ્યો છુ ંએમ માનશો નરહ’ એમ તરેમનું કહરેિું છરે.

જોિણીના કરતાં િધારરે  મહતિના સામાવજક સુધારાના વિષ્યમાં ગો. મા.વત્. 
અનરે ન. ભો.રદ. િચચરે દ્દં્્યુધિ થ્યું હતું. ગોિધ્કનરામરે ‘‘રહંદુઓની સાંસારરક 
ભાિનાઓ’’ વિશરે 1902ના જૂન કરે જુલાઈમાં અમદાિાદમાં ગુજરાત કૉલરેજની 
સારહત્યસભા સમષિ ભાષણ આપ્યું હતું. તરેમાં રૂઢ સંસથાઓ – ઇષ્ટ-અવનષ્ટ સિ્ક 
સંસથાઓ – માટરે ‘દૂવષત તક્ક’ િાપરીનરે તરેમણરે તરેમનો બચાિ ક્યયો હતો. એ જ 
પ્સંગરે સારહત્યસભા તરફથી વ્યાખ્યાન કરિા નરવસંહરાિનરે વિનંતી થઈ. તરેના 
જિાબમાં તરેમણરે ‘‘Social Dynamics’’ (સામાવજક ચલનશા) એ વિષ્ય પર 
ભાષણ કરરેલું. બંનરે વ્યાખ્યાનોમાં પ્મુખસથાનરે અંબાલાલ સાકરલાલ દરેસાઈ હતા. 
બંનરે િચચરે સારી પરેઠરે વિિાદ થ્યા બાદ ‘‘પ્મુખશ્ીએ મહારા વિચારોનરે સિીકા્ય્ક 
ગણ્યા’’ એમ નરવસંહરાિરે નોં્યું છરે.95

નરવસંહરાિ અનરે ગોિધ્કનરામ િચચરે અનરેક બાબતોમાં મતભરેદ હતો અનરે 
તરેનરે કારણરે ઉભ્ય િચચરે સંઘષ્ક થતો; એટલું જ નરહ, તીક્ણ શબદ્યુધિ થતું. તરેમ 
છતાં, રદિસરે તુમુલ ્યુધિ ખરેલીનરે રાત્રે સનરેહિાતા્ક કરતા મહાભારતના લિિૈ્યાઓની 

94. ‘નરવસંહરાિની રોજનીશી’, પૃ. 143
95. જુઓ ‘સમરણમુકુર’, આ. બીજી, પૃ. 88 અનરે 250.
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જ રેમ, ખાનગી મરેળાપ િખતરે આ બંનરે સાષિરો પરસપર પ્રેમ દશા્કિતા હતા. નરવસંહ-
રાિ અનરેક િખત નરિ્યાદ કરે મુંબઈ જતા ત્યારરે  ગોિધ્કનરામના ‘ભોંણાકાકા’ 
મન:સુખરામનરે ત્યાં ઊતરતા; અનરે ગોિધ્કનરામ તરેમનું આવતથ્ય કરરે  એિા પ્સંગો 
ઊભા થતા. આિા જ એક પ્સંગરે ગોિધ્કનરામ બોલરેલા : ‘‘લોકોનરે આશ્્ય્ક લાગરે છરે 
કરે આપણરે બરે જણ િચચરે કરેટલીક બાબતોમાં મહતિના અવભપ્ા્ય વિશરે અન્તર હોિા 
છતાં બંનરેની વમત્તાનરે કશો આઘાત કરેમ નથી થતો ? તરેના જિાબમાં આ ઉદગાર 
્યાદ કરનાર નરવસંહરાિ જ અનુમાન કરરે  છરે : ‘‘ગોિધ્કનરામના ઊંિા સૌજન્્યથી 
લોકસંઘ અજાણ્યો જ હશરે. અથિા ઈષ્યા્કનો પિદો આિરે આિીનરે સત્યદૃવષ્ટ અશકત 
થઈ જતી હશરે.’’96

²

96. એજન, પૃ. 251.
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મવણલાલ અનરે નરવસંહરાિ િચચરે બંનરે એવલફન્સટન કૉલરેજમાં ભણતા હતા 
ત્યારથી સંબંધ બંધા્યો હતો. 1887માં નરવસંહરાિની ‘કુસુમમાળા’ પ્ગટ થઈ. એ 
પાશ્ાત્ય રીવતનાં કાવ્યોનો સંગ્હ હતો. તરેનું અિલોકન મવણલાલરે ‘વપ્્યંિદા’-(જા-
ન્્યુઆરી, 1888)માં કરરેલું. ‘‘આમાંનાં સિ્ક કાવ્ય ઘણાં સારાં થ્યાં છરે – એમ કહરેતાં 
કોઈ બાધ નથી; અનરે પાશ્ાત્ય કાવ્યપધિવતનાં આપણનરે દશ્કન કરાિિાનો આ પ્્ય-
તન સફળ થ્યો છરે.’’ – એમ કહીનરે મવણલાલરે ‘કુસુમમાળા’નું સિાગત કરરેલું.97

97. આસપાસનો સંદભ્ક છોિીનરે લરેખકના એકાદ િાક્યનરે પ્ચવલત કરિાથી કરેિો અનથ્ક 
થા્ય છરે તરેનું ઉદાહરણ ‘કુસુમમાળા’નું અિલોકન કરતાં મવણલાલરે િાપરરેલ ‘રસ-
રૂપગંધિવજ ્કત’ શબદનો થ્યરેલો પુન: પુન: ઉચચાર છરે. એ શબદ એમના જમાનામાં 
મવણલાલરે કરરેલી નરવસંહરાિની કવિતાની ટીકા રૂપરે કહરેિત જ રેિો બની ગ્યો હતો. 
‘કુસુમમાળા’નું આખું અિલોકન ધ્યાનપૂિ્કક િાંચી જનારનરે જણા્યા વિના નરહ રહરે 
કરે મવણલાલરે નરવસંહરાિની કવિતાનરે ઉતારી પાિી નથી; પણ બાહ્ પ્કૃવતનું િણ્કન 
કરતાં પાશ્ાત્ય કાવ્ય અનરે તરેિા િણ્કનિાળાં રસાવશ્ત ભારતી્ય કાવ્યો િચચરેનો 
તફાિત સમજાવ્યો છરે. અલબતિ, આમ કરતી િખતરે મવણલાલનો પાશ્ાત્ય કવિતા 
પ્ત્યરેનો અણગમો વ્યકત થા્ય છરે એમ કહી શકા્ય. બાકી મવણલાલરે ‘કુસુમમાળા’ના 
કરરેલા અિલોકનથી ખુદ નરવસંહરાિ પણ નારાજ થ્યા નહોતા એમ ‘સમરણમ-ુ
કુર’માંના તરેમના એ મતલબના ઉદગારો પરથી સમજા્ય છરે. જુઓ ‘સમરણમુકુર’, 
1916, પૃ. 220.
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નરવસંહરાિરે 1883-84માં મવણલાલના ‘ઉતિરરામચરરત’ નાટકના ભાષાંતર 
ઉપર સવિસતર અિલોકન લખતાં ગુણદશ્કન સાથરે દોષદશ્કન પણ કરરેલું હતું, છતાં 
એનરે કારણરે મવણલાલરે હૃદ્યમાં કોઈ િખં રાખ્યો હો્ય એમ દરેખાતું ન હતું. 

1890ના જાન્્યુઆરીમાં કાન્તના ‘િસંતવિજ્ય’ કાવ્યનું ગુણપરીષિણ કરતી 
ચચા્ક નરવસંહરાિરે ‘બુવધિપ્કાશ’નરે મોકલરેલી, તરે ‘બુવધિપ્કાશરે’ પ્ગટ ના કરી. નર-
વસંહરાિ એ લખાણ ‘વપ્્યંિદા’માં છાપિા માટરે મવણલાલનરે મોકલરે છરે. મવણલાલરે તરે 
ચચા્ક આનંદથી સિીકારીનરે ‘વપ્્યંિદા’માં પ્ગટ કરી હતી. 

1890-91માં સંમવતિ્ય િધારિા માટરેના કા્યદાનરે અંગરે આખા દરેશમાં ભારી 
ઊહાપોહ થ્યો હતો. તરે વિિાદમાં મવણલાલરે પણ ઝંપલાવ્યું હતું. ‘સુદશ્કન’માં તરેનરે 
અંગરે તરેઓ ઉગ્ લરેખો લખતા હતા. તરેની સામરે ‘જ્ાનસુધા’માં રમણભાઈએ ધમ્ક્યુધિ 
માંડ્ું હતું. એ ધમ્ક્યુધિમાં નરવસંહરાિરે ‘વમ. મલબારીનો છરેલ્લો પ્્યતન’ તથા ‘‘ 
‘સુદશ્કન’કાર અનરે સાંસારરક સુધારો’’ એ બરે લરેખો લખીનરે રમણભાઈના વિચારોનું 
સમથ્કન ક્યુું હતું. તરે િખતરે પહરેલા લરેખનો જિાબ મવણલાલરે ‘સુદશ્કન’માં આપરેલો 
તરેના પ્ત્યુતિર રૂપરે બીજો લરેખ હતો. આનરે અનુષંગરે બંનરે િચચરે ‘િાકપ્હારો પરસપર 
દરેિા્યા લરેિા્યા હતા.’ આ િાદ્ુયધિનરે પરરણામરે કૈંક કટતુાનાં બીજ મવણલાલના 
હૃદ્યમાં રોપા્યાં હશરે; છતાં 1891ના અંતભાગમાં નરવસંહરાિ અમદાિાદથી 
િિોદરરે  જતા હતા તરે િખતરે મવણલાલ નરિ્યાદ સટરેશનરે નરવસંહરાિનરે જોઈનરે 
‘ધાઈનરે મળિા આવ્યા હતા અનરે સનરેહભાિ દશા્કિી િાતો કરી છૂટા પડ્ા હતા’ 
એમ ન. ભો. રદ. ‘સમરણમુકુર’માં નોંધરે છરે.

1897ના એવપ્લના ‘સુદશ્કન’ના અંકમાં મવણલાલ ન. ભો. રદ.ના બીજા કા-
વ્યસંગ્હ ‘હૃદ્યિીણા’નું વિસતૃત અિલોકન લખરે છરે. તરેમાં તરે કાવ્યસંગ્હ ‘ક્યા 
િગ્કનરે આનંદ આપશરે તરે કહી શકાતું નથી’ એમ કહીનરે તરેમાં પ્્યોજ રેલ વિદરેશી 
સંગીતના આલાપો, તથા બાહ્ દૃવષ્ટથી કરરેલાં િણ્કનો, પાશ્ાત્ય સંદભ્ક દશા્કિતા 
‘રદવ્ય’, ‘રકનારા’, ‘સતતિ’, ‘સુંદરી’ જ રેિા શબદોના પ્્યોગ અંગરે ટીકા કરરે  છરે. આ 
દરેશના સંગીત અનરે અધ્યાતમથી ટરેિા્યરેલા િાચકનરે આ કાવ્યો આકષમી શકશરે નરહ 
એમ મવણલાલ સપષ્ટ અવભપ્ા્ય આપરે છરે. તરેમાં મૂકરેલો પાપ(sin)નો ભાિ ગુજરાતી 
િાચકોનરે રક્વશ્્યનોના જ રેિો બોધક નથી થતો એમ દાખલાદલીલથી મવણલાલરે 
સમજાવ્યું છરે. િળી, કરેટલરેક સથળરે રરેખતામાં અનરે રોળાની પંવકતમાં રહરેલી ચૂકો 
બતાિી છરે. છરેલ્લરે અિલોકનકારરે  ‘‘આપણી ભાષામાં નિી જ પધિવતની અનરે અંગ્રેજી 
અનુકરણિાળી કવિતાના નમૂના રૂપરે પુસતક ભાષાના અભ્યાસીઓનરે, વિચારક્મના 
વિલોકનારનરે, અનરે નિી કવિતાના શોખીનોનરે સંગ્હમાં રાખિા ્યોગ્ય છરે.’’ – એમ 
સમાપન કરરેલું છરે.98

98. જુઓ ‘મ. ન. વદ્. સારહત્યશ્રેણી–7, સુ. ગ. ગુ. –3’, પૃ. 480-485.
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નરવસંહરાિ આ અિલોકન ‘સુદશ્કન’માં િાંચીનરે રોજનીશીમાં નીચરે મુજબ 
લખરે છરે : ‘‘એવપ્લના ‘સુદશ્કન’માં ‘હૃદ્યિીણા’નું અિલોકન આવ્યું છરે. રમણભાઈ 
તરેનો જિાબ તરત લખિો ધારરે  છરે. ‘હૃદ્યિીણા’નું સવિસતર અિલોકન કરતાં સુધી 
મુલતિી નરહ રાખરે. પણ મનરે પૂછરે છરે કરે તહમારરે  કાંઈ સૂચનાઓ કરિી છરે ?’’99

આના જિાબમાં નરવસંહરાિ ‘સુદશ્કન’ના અંક સાથરે ‘હૃદ્યિીણા’ના અિલો-
કન ઉપર પોતરે તૈ્યાર કરરેલી 11 નોટપરેપર ભરીનરે ટીકા રમણભાઈનરે મોકલરે છરે. િળી 
તરે જ િખતરે ‘જ્ાનસુધા’ના મરે 1897ના અંકમાં ‘પ્રેમભવકત’ ઉપનામધારી ન્હાના-
લાલ કવિનું ચચા્કપત્ છપા્ય છરે. તરે મવણલાલરે કરરેલા ‘હૃદ્યિીણા’ના અિલોકન પર 
કટાષિ કરરે  છરે. ‘આ્ય્કજ્યપતાકનાં દશ્કન તહેં ક્યાું છરે ?’, ‘ઘરટકા્યંત્ની ટકટકારની 
અગવણત રિપધિવતઓ’, ‘આપણનરે અજરઅમર દરેિતાઓની ખબર નથી.’, ‘‘ 
‘અમરભૂ’ અનરે ‘અમરતિવસન્ધુ’નાં િખાણ કરો છો ?’’, ‘િરેદનું સિ્કમાન્્ય 
અનારદતિ’ િગરેરરે  ભાષાપ્્યોગ તથા શૈલીનરે બાજુ પર મૂકીનરે પ્ો. મવણલાલનું ‘હૃદ-
્યિીણા’નું વિિરેચન િાંચિાનો વમત્નો આગ્હ અનરે ‘‘ભલી તહમનરે સમજણ પિરે છરે 
એિા વરિસતી નરહ પણ નાવસતકના લખાણમાં ?’’ િગરેરરે  ઉદગારો મવણલાલના 
આ્ય્કધમ્કપષિપાત ઉપર પ્હારરૂપ છરે. 

િળી ચચા્કપત્ી ‘તહરેમની રફલસૂફી પણ તરેટલી જ આપણનરે અજ્ાત છરે’ એમ 
કહીનરે મવણલાલનાં ‘પાપનરે પુરુષરેચછારરહત જ સમજીએ છીએ’, ‘પાપનરે જિ એિા 
કમ્કરૂપરે જ માનીએ છીએ’ એ વિધાનો ટાંકરે છરે અનરે ‘એ નીવતિચનો(?)નું સૌંદ્ય્ક હરે 
પ્ભુ, અમારાથી દૂર રાખ્ય, તહરેમાંના વનલ્કજ્જ હંુપદમાંથી માનિબંધુનરે દૂર રાખ્ય’ 
એમ કહરે છરે. તરેના ઉપર ‘જ્ાનસુધા’ના તંત્ી પાદટીપમાં ટીકા કરતાં લખરે છરે કરે ‘‘આ 
િાકા્ય સમજિામાં ચચા્કપત્ીની ભૂલ થ્યરેલી જણા્ય છરે. પાપ સરેતાન જ રેિો ઇચછા 
કરનાર કોઈ પુરુષ (Person) નથી. પાપ મનુષ્ય કરે દૈત્ય નથી. માત્ કમ્ક છરે એિો 
‘સુદશ્કન’કારનો આશ્ય જણા્ય છરે. પાપ કરનાર પુરુષની ઇચછા વિના – જિાબદારી 
વિના – પાપ થા્ય છરે એિું એ િાકા્યનું તાતપ્ય્ક નથી.’’100

આ ઉપરથી સમજાશરે કરે ચચા્કપત્ી ‘પ્રેમભવકત’ મવણલાલનો વિરોધ કરિાના 
અવત ઉતસાહમાં તરેમના િકતવ્યનો વિકૃત અથ્ક કરિા સુધી જા્ય છરે. તરેમની એ ભૂલ 
ખુદ રમણભાઈનરે સુધારિી પિરે છરે.

સુધારકતા અનરે પ્ાથ્કનાસમાજી ધમ્કતતિની જુિાન કવિના મન પર કરેટલી 
ઊંિી અસર હતી તરેની ગિાહી પણ આ લરેખ પૂરરે  છરે. રમણભાઈના અિસાન પછી 
ન. ભો. રદ.એ લખરેલા લરેખમાં ‘રા. ન્હાનાલાલ રમણભાઈના વશષ્ય જ રેિા હતા તરે 

99. ‘નરવસંહરાિની રોજનીશી’, પૃ. 147.
100. ‘જ્ાનસુધા : સિા્યા્ય અનરે સૂવચ’, પૃ. 106.
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બધાનરે ખબર નરહ હો્ય’ એમ કહ્ું છરે101 તરે આ લરેખથી સાચું ઠરરે  છરે.102

મવણલાલરે કરરેલ ‘હૃદ્યિીણા’ના અિલોકનના જિાબ રૂપરે, રમણભાઈ ‘જ્ાન-
સુધા’ના 1897ના જૂનના તરેમ જ તરે પછીના ત્ણ અંકોમાં વિસતરીનરે ‘કવિતા અનરે 
સારહત્ય’નાં 108 પાનાં જ રેટલો લાંબો લરેખ લખરે છરે. ‘હૃદ્યિીણા’ના પષિરે િકીલનો 
મુકદ્મો તૈ્યાર ક્યયો હો્ય તરેિો એ લરેખ છરે. તરેમાં મવણલાલની ‘સિમતાવભમાન’ની 
િૃવતિ તરેમના સિ્ક લરેખોનરે, કલંરકત કરરે  છરે’ એિું અવતવ્યાપ્ત ટીકાિચન કાઢીનરે રમ-
ણભાઈ ‘હૃદ્યિીણા’નાં પ્કૃવત તથા સમાજનરે વિષ્ય બનાિતાં કાવ્યોની ખૂબીઓ 
વિગતરે વિશ્રેષણ કરીનરે સમજાિિાનો પ્્યતન કરરે  છરે. મવણલાલરે બતાિરેલ દોષ એક 
પછી એક લઈનરે મવણલાલના મંતવ્યનું તરેઓ વનરસન કરતા જા્ય છરે. નરવસંહરાિરે 
આકાશ, તારા, ચંદ્ર િગરેરરે  પ્કૃવતનાં અંગોનું િણ્કન બાહ્દૃવષ્ટએ કરરેલું છરે અનરે એક 
જ અંગનરે વિવિધ સથળરે શબદાન્તરરે  િણ્કવ્યું છરે એમ મવણલાલનું કહરેિું છરે. તરેનો 
જિાબ રમણભાઈએ અનરેક દૃષ્ટાંતો મૂકીનરે નરવસંહરાિની વિવિધ રીતરે ભાિભીનું 
પ્વતવબમબ ઝીલતી કવિતિરીવતની ઉતકૃષ્ટતા બતાિી છરે. ‘રદવ્ય’, ‘રૂિુ’ં, ‘તરેજ’, 
‘વ્યોમ’ િગરેરરે  શબદોનો અવતરરેક અનરે ‘હરેિું’, ‘સકિું’, ‘રીત્ય’ િગરેરરે  અપરરવચત 
જોિણીપ્્યોગોથી િરતાતા પ્્યોગદાસ્ય (mannerism) પ્ત્યરે મવણલાલરે ધ્યાન દો્યુ્ક 
હતું. તરેના જિાબમાં રમણભાઈ ‘રદવ્ય સુંદરીઓનો ગરબો’ તથા ‘વતવમરનું ગાન’ 
વિશરે વિસતારથી વિિરેચન કરરે  છરે અનરે ‘હૃદ્યિીણા’ના કવિનું ‘‘કવિતિ કરેિું વિશાળ 
છરે અનરે સત્યની રસદ્ારા પ્ાવપ્ત કરિાનું કવિનું મહાન કા્ય્ક તરેમણરે કરેિું સફળ ક્યુું 
છરે’’ એ દશા્કિરે છરે. છરેિટરે સમગ્ કાવ્યસંગ્હ વિશરે અવભપ્ા્ય આપતાં રમણભાઈ કહરે 

101. જુઓ ‘સિ. સર રમણભાઈ’, પૃ. 25.
102.. કવિ ન્હાનાલાલનો સારહત્યપ્િરેશ ‘જ્ાનસુધા’ દ્ારા નાટ્ાતમક રીતરે થ્યો હતો. 

તરેમણરે 1896માં ‘શ્વરેતામબરી સંન્્યાવસની’ નામનું કાવ્ય ‘પ્રેમભવકત’ ઉપનામથી ‘જ્ા-
નસુધા’માં પ્ગટ કરિા મોકલરેલું. દલપતરામના પુત્ તરીકરે પ્કાશમાં આિતાં રખરે 
નરે રમણભાઈ – નરવસંહરાિની નિી ‘સકૂલ’ પૂિ્કગ્હથી દોરાઈનરે પોતાની પ્થમ 
કાવ્યકૃવતનરે અન્્યા્ય કરી બરેસરે એ બીકરે, રમણભાઈએ માવસકનરે પૂંઠ રે ‘પ્રેમભવકત’નરે 
પોતાનું પૂરંુ નામઠામ જણાિિા જાહરેર વિનંતી કરરેલી છતાં, છરેિટ લગી પોતાનું નામ 
તરેમણરે પ્ગટ થિા દીધરેલું નરહ નરે ‘જ્ાનસુધા’ના તંત્ીએ છરેિટરે ‘પ્રેમભવકત’ ‘કોણ 
છરે તરે જાણ્યા વિના જ ન્હાનાલાલરે મોકલરેલી કવિતા 1896ના ઑગસટ-સપટરેમબરના 
અંકમાં છાપરેલી. પછી જ કવિ પ્ગટ થ્યા અનરે બંનરે િચચરે ગાઢ સંબંધ થ્યો. કવિનાં 
‘િસંતોતસિ’ સરહત ઘણાં કાવ્યો તરે પછી ‘જ્ાનસુધા’માં પ્ગટતાં રહ્ાં; એટલું જ 
નરહ, રમણભાઈના પ્ભાિથી કવિ ચુસત પ્ાથ્કનાસમાજી બન્્યા. જુઓ ‘કિીશ્વર 
દલપતરામ’, ભાગ-3, 1941, પૃ. 332.
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છરે : ‘‘કવિતા અનરે સંગીતના અલૌરકક વમશ્ણથી બનરેલી આ કાવ્યોની અપૂિ્ક 
રવસકતા ગુજરાતી સારહત્યમાં સદૈિ કીવત્કસતંભભૂત રહરેશરે.’’103

નમ્કદરે સથાપરેલી ઊવમ્કકવિતાની વ્યાખ્યાનરે નરવસંહરાિની ‘કુસુમમાળા’ અનરે 
‘હૃદ્યિીણા’એ વિશદ કરી આપી. કાવ્યવિિરેચનના ષિરેત્માં ઊવમ્કકાવ્યના કલાસિરૂપ 
પરતિરે સપષ્ટ વિભાિના ઊભી કરીનરે વિિરેચનનરે એ રદશામાં િળિા પ્રે્યુું. સાચી 
કવિતાની શોધમાં એ સાચી રદશામાં થ્યરેલું પ્્યાણ હતું. આ બધું જોતાં ‘કુસુમમા-
ળા’નરે મળરેલું ઐવતહાવસક મહતિ અ્યથાથ્ક નથી લાગતું.104 ભૃગુરા્ય અંજારર્યા કહરે 
છરે તરેમ, નરવસંહરાિ થોિા ગુણરે આટલી બધી પ્શંસા મરેળિિામાં ભાગ્યશાળી 
હતા.105 ‘હૃદ્યિીણા’માં આપણરે જો્યું તરેમ, આતમલષિી ઊવમ્કકાવ્યો ઉપરાંત 
કાન્તશૈલીનાં કરેટલાંક ખંિકાવ્યો છરે. તરેમાં વચંતનકાવ્યો પણ છરે. તરેમાં ‘કુસુમમાળા’ની 
તાજગી ઓછી થતી જણા્ય છરે. પછી આિતા કાવ્યસંગ્હ ‘નૂપુરઝંકાર’માં કરેટલા-
કનરે વિદા્ય થતી કવિતાદરેિીના નૂપુરનો ઝંકાર સંભળાિા લાગ્યો હતો, જોકરે ‘અવગ્ન-
હોત્’ અનરે ‘વચત્વિલોપન’ જ રેિાં કાવ્યો તરેમાં છરે.

નરવસંહરાિ સાચા કવિની કલપનાશવકત અનરે સૌન્દ્ય્કદૃવષ્ટ ધરાિતા હોિા 
છતાં તરેમનામાં રહરેલો પંરિત કવિનરે દબાિી દરે છરે. તરેઓના જોિણી વિશરેના આગ્હો, 
મુખ્યગૌણવિિરેકનો અભાિ અનરે દીઘ્કસૂવત્તા જ રેિા દોષો સામાન્્ય િાચકનરે કૈંક અંશરે 
રસભંગ કરાિરે છરે. િળી પાશ્ાત્ય શૈલીનાં ઊવમ્કકાવ્યો ગુજરાતી પ્જા સમષિ તરેમની 
સુંદરતા અનરે રચનાકૌશલનાં નમૂના અનરે ઉદાહરણો સરહત આપિાનો ઉદ્ રેશ 
તરેમણરે ‘કુસુમમાળા’ની પ્સતાિનામાં દશા્કવ્યો છરે તરે જોતાં લાગરે છરે કરે કરેિળ કાવ્યાનંદ 
આપિાનો તરેમનો ઉદ્ રેશ નહોતો. આથી જ ભૃગુરા્ય અંજારર્યા નરવસંહરાિ આપણી 
અિા્કચીન કવિતાનો એક મોટો વિરોધાભાસ છરે10 એમ કહરે છરે.

²

103. આના સમથ્કનમાં જુઓ ઉમાશંકર જોશીના આ ઉદગારો : ‘‘અિા્કચીન કવિતાનાં 
પાશ્ાત્ય ઊવમ્કકવિતાનાં પગરણ નમ્કદમાં મંિા્યાં તરે પછી ઊવમ્કકાવ્યના રોપનરે 
ગુજરાતની િાઙમ્ય ધરતીમાં દૃઢમૂલ કરિાનું માન નરી કાવ્યવસવધિની દૃવષ્ટએ બાલ 
જ રેિા રસવસધિ નરહ એિા નરવસંહરાિનરે ફાળરે જા્ય છરે.’’ (‘કલાન્તકવિ’, વદ્તી્ય 
આિૃવતિ, 1975, ‘સનરેહાલાપનો કવિ’, પૃ. 76)

104. જુઓ ‘કલાન્ત કવિ તથા બીજાં વિશરે’, ભૃગુરા્ય અંજારર્યા, પૃ. 189.
105. એજન, પૃ. 187.
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કવિશ્ી ન્હાનાલાલરે માચ્કથી રિસરેમબર, 1898ના ‘જ્ાનસુધા’ના અંકમાં ‘પ્રેમ-
ભવકત’ની સહીથી ‘િસન્તોતસિ’ નામનું ખંિકાવ્ય પ્ગટ ક્યુું હતું. તરેની પ્સતાિનામાં 
કવિએ કાવ્યમાં છદંની આિશ્યકતા નથી એ મતલબના ક્ાવન્તકારી વિચારો દશા્ક-
વ્યા હતા. તરે િાંચીનરે નરવસંહરાિરે ‘જ્ાનસુધા’ના તંત્ીનરે ઉદ્ રેશીનરે ‘િસન્તોતસિ’ વિશરે 
ચચા્ક કરતો લરેખ લખ્યો હતો. તરેમાં ‘જ્ાનસુધા’ના તંત્ી રમણભાઈ નીલકંઠરે ‘પ્રેમભ-
વકત’ના આિા ‘ભૂલ્યભરરેલા’ લખાણનરે તરેમના પત્માં સથાન આપ્યું અનરે ‘છદં 
સંબંધી દોષ વિશરે અરુવચ બતાિી નથી’ એિી ‘િસન્તોતસિ’ વિશરે તંત્ીએ મૂકરેલી 
નોંધ રમણભાઈની નરહ હો્ય એિો સંભિ તરેમણરે દશા્કવ્યો હતો. રમણભાઈનરે ન્હા-
નાલાલની કવિતા વિશરે રુવચ હતી. તરે ઉપરાંત કવિનો પ્ાથ્કનાસમાજ વિશરેનો પષિ-
પાત પણ તરેમનરે ગમતો હતો એટલરે ‘િસન્તોતસિ’ પ્ગટ કરતી િખતરે તરેનરે વિશરે 
અણગમો જાહરેર ક્યયો ન હતો.

પણ પછી ન્હાનાલાલના છદંત્યાગના ઉદ્િં પ્્યોગની ટીકા કરતો નરવસંહરા-
િનો લરેખ છાપતી િખતરે ‘રા. નરવસંહરાિના મતનરે અમરે સિ્કથા અનુકૂળ છીએ’ 
એમ સિીકારીનરે રમણભાઈ ખુલાસો કરરે  છરે કરે “‘પ્રેમભવકત’ના છન્દ વિશરેના પોતાના 
મતનો ગંભીર આગ્હ હોિાથી િાચકિગ્ક સમષિ તરે મત પરીષિા સારુ મૂકતાં 
િાચકોનું િલણ પ્થમથી બાંધી લરેિાનો અન્્યા્ય ‘પ્રેમભવકત’ તરફ ન થા્ય માટરે અમરે 
મૌન ધારણ કરરેલું. છરેલ્લરે “છદંની ખામી છતાં ‘પ્રેમભવકત’ની ઉચચ રવસકતાથી 
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‘િસન્તોતસિ’માં રુવચકરતા રહરેલી છરે. તરેથી આ પવત્કાના િાચકો સમષિ એ 
વનબન્ધન રજૂ ક્યુું છરે106 એમ પોતાનું િલણ સપષ્ટ કરરે  છરે.

પહરેલાં કવિશ્ી ન્હાનાલાલનું ‘છદં અનરે કવિતા’ વિશરેનું િકતવ્ય જોઈએ :

(1) ्कावयं रसातमकं वाकयम् । રસ જ રેનો આતમા છરે એિું િાક્ય તરે કાવ્ય. ‘રસ’, 
‘આતમા‘ કરે ‘િાક્ય’નો અથ્ક ગરે્યતા કરે છદંોબધિતા વસધિ થા્ય નરહ ત્યાં સુધી તરે 
બંનરેમાંથી એક્ક રે કવિતાનું આિશ્યક અંગ ઠરરે  નરહ.

(1) કોઈ પણ સુપ્વસધિ સંસકૃત આલંકારરકરે કવિતાની વ્યાખ્યા બાંધતાં છદંનરે 
લષિણ કહ્ું જાણમાં નથી.

(3) િાણીનું િોલન — rhythm, દરેહની સુન્દરતાની પરેઠરે, હૃદ્યના ધબકારાની 
પરેઠરે, કવિતાનું સહજન્્ય છરે. ગરે્યતા કરે છદંોબધિતા કવિતાના દરેહ સાથરે જન્મતી નથી.

(4) સૌંદ્ય્ક અનરે કલાનો પરમ વન્યમ symmetry – સમપ્માણતાનો છરે, એક 
જ અિ્યિની પુનરુવકતપરંપરાનો નથી. અનરેક અણસરખાં ચરણરૂપ અિ્યિો 
ગૂંથાઈ એક સુંદર કાવ્ય પણ બનરે. આ કારણનરે લીધરે સરખાં ચરણોની પરંપરા 
િાણીના િોલનનું અપરરત્યાજ્ય સિરૂપ હો્ય એમ સાવબત થતું નથી. કવિતાનરે આિ-
શ્યક િાણીનું િોલન અણસરખું – Irregular હો્ય તહોપણ, જો રસનરે અનુરૂપ હો્ય 
તો, સૌન્દ્ય્કના તરેમ જ કલાના મહાવન્યમાનુસાર જ હો્ય છરે.

(5) ગરે્યતા કવિતાનરે આિશ્યક નથી, કવિતાની િાણીમાં િોલન હોિું જ 
જોઈએ, િાણીનું એ િોલન અણસરખું પણ હો્ય – રસની રફલસૂફીના એ ત્ણ 
વસધિાન્તો પ્માણરે કવિતાના દરેહનરે જ રે આિશ્યક છરે તરે આ અનરે આ પધિવતનાં બીજાં 
કાવ્યોમાં કરેટલરે અંશરે છરે એ તો રસિરેતિાઓની કસોટીએ એ કાવ્યો ચહિરે, અનરે પછી 
તરેઓ કાંચન કરે કથીર જાહરેર કરરે  તરે ખરંુ.107

નરવસંહરાિરે અછાંદસ રચના વિશરેના ન્હાનાલાલના વિચારોની કરરેલી ટીકા

(1) ‘િસંતોતસિ’ કાવ્ય નાના કટકા પાિરેલી પંવકતઓમાં છાપ્યું ન હોત તો એ 
પદ્મ્ય છરે એમ કોઈનરે પણ લાગિાનો અણુમાત્ સંભિ નહોતો.

(2) ખરંુ જોતાં ભાિ તરેમ જ વિચારના છૂટક તરંગનું પ્વતવબમબ પાિનાર 
શબદનું આંદોલન તરેિાં જ બીજાં આંદોલનોની સાથરે અન્્યોન્્યસંિાદી સિરૂપમાં 
જોિા્યા વિના આંદોલનનું પણ પૂણ્ક સિરૂપ, રસમ્ય કલાસિરૂપ બંધાતું નથી.

(3) સંગીત અનરે કવિતા બંનરેની ઉતપવતિ ભાિોવમ્કમાં હોિાથી આ સંબંધ 
વિશરેષ વનકટનો છરે.

106. ‘મનોમુકુર’, 1914, ગ્ં. 1, પૃ. 157-158.
107. ‘ઇન્દુકુમાર’, અં. 1, 1941, ‘‘છન્દ અનરે કવિતા’’, પૃ. 8-10.
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(4) સંગીતકાવ્ય અનરે છદંના સંબંધ વિશરે ‘પ્રેમભવકત’ કહરે છરે : ‘Lyricsનરે 
માટરે સંગીતભ્યા્ક છદં અપ્વતમ છરે. તરેમ છતાં blank verseમાં પણ સંગીતકાવ્યો 
ઊતરરે  છરે તરે ટરેવનસનરે બતાિરેલું છરે. એટલરે સંગીતકાવ્યો સંગીતભ્યા્ક છદંોમાં જ હો્ય 
એમ નથી. કારણ એટલું જ કરે કવિતા લખી લરેતાં આતમા ગુંજ રે છરે, ગાતો નથી.’

તરેના જિાબમાં ન. ભો. રદ. કહરે છરે : “ટરેવનસનરે blank verse અથા્કત્ અન્ત્ય 
્યમક વિનાના છદંમાં જ રે કાવ્ય રચ્યાં છરે તરે તપાસતાં જણાશરે કરે એમાં છદંરચનાનો 
વબલકુલ અનાદર ન હોિાની સાથરે સિરારદકનું માધુ્ય્ક વનષપારદત કરી સંગીતમ્યતા 
સૂચિિાની કલા સૂક્મ રીતરે િપરાઈ છરે.... કાવ્ય રચા્યા પછી એમાંનંુ સંગીતાનુકૂલ 
તતિ વિકવસત કરી બતાિિાનું કા્ય્ક સંગીતકલાના વિધા્યકનું છરે; પછી તરે વિધા્યક 
ગાનનો આશ્્ય કરરે  કરે ગુંજનનો આશ્્ય કરરે  તરે એની રવસકતાનરે અધીન છરે. ગા્યકનો 
આ ઉતપાદક ધમ્ક ‘પ્રેમભવકત’એ છીનિી લરેિો ન જોઈએ.

(5) સામાન્્ય સમજમાં તો blank verse એટલરે ્યમક (rthyme) વિનાની 
પદ્રચના છરે; પરંતુ અંગ્રેજી સિરરતતા(aceent)ના ઉપર આધાર રાખનાર આંદો-
લનિાળી પદ્રચના તરે blank verse એમ કાંઈક ‘પ્રેમભવકત’નો આશ્ય જણા્ય 
છરે. અંગ્રેજીમાં blank verse છરે તરે ‘પ્રેમભવકત’ ધારતા હશરે તરેમ બન્ધહીન સિરેચછા-
ચારી નથી. તહરેમાં પણ aceent, પદની સંખ્યા, અનુક્મ િગરેરરેના વન્યમની મ્યા્કદા 
હો્ય છરે.... પણ આ પ્કારનું છદંનું સિરૂપ ગુજરાતી પદ્રચનામાં આિિું જ 
અશકા્ય છરે : કરેમ કરે ગુજરાતી અનરે અંગ્રેજી એ બરે ભાષાઓના પ્કૃવતધમ્ક તદ્ન 
વભન્ન છરે.108

(6) પ્રેમભવકત કહરે છરે : ‘‘આ લરેખનાં (‘િસન્તોતસિ’નાં) બધાં્ય ચરણોમાં કંઈ 
એક વનવશ્ત માપ તો છરે જ નરહ. તરેમ છતાં સાદા કરે રાગ્યુકત ગદ્થી તરે વભન્ન જ 
છરે. તહરેમાં વિધવિધ ભાિોવમ્કઓના રહંિોળાનરે તાલ આપતું કંઈક તતિ તો છરે જ. 
પ્ત્યરેક ચરણ હૃદ્યના મોજાની એક અથિા ચંચળ કરે નીરિ હો્ય તો િધારરે , પૂણ્ક 
વસથવત(phase)નું આદશ્ક છરે, શબદસિરૂપ છરે.’’

‘પ્રેમભવકત’ના આ કથનની સામરે ન. ભો. રદ. ‘િસન્તોતસિ’માંથી નીચરેની 
પંવકતઓ ઉતારરે  છરે :

‘‘વિલસુના શ્યનખંિની
બહારીમાંની ફુલિરેલ્યમાં
કોરકલા આિી બરેઠી.’’

આ પંવકતઓનું બંધારણ તપાસતાં ન. ભો. રદ. કહરે છરે : ‘‘પ્થમ પંવકતમાં 
ષષઠ્ન્ત શબદથી અથ્કસંબંધ જ અધૂરો રહરે છરે તરેમ જ બીજી પંવકતમાં પણ િાક્યા-

108.  ‘મનોમુકુર’, ગ્ં. 1, 1924, પૃ. 141.
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થ્ક સુધધાં અપૂણ્ક રહરે છરે. તો પ્ત્યરેક ચરણમાં એકરેક ભાિોવમ્કનું સિતન્ત્ અવસતતિ જ 
કયહાંથી ? અનરે પછી તહરેનું પ્વતવબમબ પણ કયહાંથી ? તરેમ જ હાિા અધિચ તૂટરેલા 
સાદા િાક્યમાં ભાિનો પલટો શી રીતરે સંભિરે ? ‘પ્રેમભવકત’ તો ભાિના પલટાિા 
સાથરે માપનું પલટાિું માનરે છરે. ‘પ્રેમભવકત’ છદંના ઉપર કૃપાવિમુખ થઈ હાિા 
ગદ્થી સંતુષ્ટ થા્ય છરે અનરે છદંના ્યોગ્ય આદર ઉપર કુછન્દનો આરોપ મૂકરે છરે; 
પરંતુ આ રીતરે છદંનરે લાત મારીનરે ઉચછૃખંલ રીતરે ભમિું તહરેનરે તો કુછન્દ નામ 
િધારરે  દીપરે છરે.’’109

(7) ન. ભો. રદ. કહરે છરે : ‘‘છદંના સિરૂપનું બીજુ ંએક તતિ હરેિું છરે કરે એક 
ચરણમાં આન્દોલન સમા્યું હો્ય તો તહરેના પછીના ચરણમાં તરત, અથિા તો 
સમપ્માણતા સાચિીનરે કાંઈક વ્યિધાન પછી પણ, તરે જ પ્કારનું અથિા તો તહરેનરે 
સંિાદ આપિામાં ષિવત ન પિરે હરેિું વભન્ન પ્કારનું પણ સંિાદી આંદોલન સહામા 
જિાબ તરીકરે માગી જ લરે. તરેમ ન થા્ય તો રવસકતાના માગ્કમાં ઠોકર ખાિાનું 
પરરણામ નીપજ રે છરે.110 તરેનાં દૃષ્ટાન્ત ન. ભો. રદ. ‘િસન્તોતસિ’માંથી લઈનરે દશા્કિરે 
છરે કરે પદ્રચનામાં આન્દોલનનું તતિ ‘પ્રેમભવકત’ બાહ્ રીતરે સિીકારરે  છરે ખરા, પણ 
‘િસન્તોતસિ’ની રચના ઉપરથી સમજા્ય છરે કરે હરેમના આ છન્દોદ્રોહી મતમાં 
આન્દોલનનું તતિ પરેશી સકરે તરેમ નથી.’’

(8) છદં તરે કવિતાનરે બંધનરૂપ નથી. કવિતાની ભાિોવમ્ક મૂત્કરૂપ શબદમાં 
ધારણ કરિાની રક્્યાની સાથરે જ, આપોઆપ, રવસકતાના તતિની સાચિણી માટરે 
જ, છદંનું રૂપ કવિતા ધારણ કરી લરે છરે એમ ન. ભો. રદ. કહરે છરે. તરેનું દૃષ્ટાન્ત તરેઓ 
‘િસન્તોતસિ’ કાવ્યમાંથી આપરે છરે :

પ્રેમદરેિીઓ આગળ
ખરેલતી પૂતળીઓ-શી
ન્હાનકિી તારાએ ગાિા માંડ્ું,
બાલક કુસુમબીએ િગાિિા માંડ્ું.
સવખ ! નિિસન્તસુર કંઈ મધુરા ધીરા લાિશરે,
સવખ ! નિકુસુમો પુરશરે સમીરરે  સૌરભભાર;
સવખ, નિરસીલી કાવન્ત ન્યન ન્યનમાં આિશરે,
તયહારરે  સંભળાશરે કંઈ પ્ીતમના ગુંજાર :
ફુલિાં વપ્્યના હૃદ્યરે જઈનરે કહરેજો એટલું.

109.  એજન, પૃ. 142-143.
110. એજન, પૃ. 143.
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આરંભની ચાર પંવકત્યોમાં કોઈ પણ પ્કારનું આંદોલન પ્ગટ થતું નથી, પણ 
તરે પછી તરત ‘માતા જશોદા ઝુલાિરે પુત્ પાળણરે’ એ ગીતની ચાલમાં ‘પ્રેમભ-
વકત’ની પદ્રચના કરે’િો આપોઆપ આવિભા્કિ પામરે છરે !111 ..... ‘પ્રેમભવકત’નરે મતરે 
પદ્રચનામાં છદંનું તતિ તરે કૃવત્મ બંધન હશરે; પરંતુ ઉપર ‘િસન્તોતસિ’માંથી જ 
સિ્યંભૂ છદંરચનાનું ઉદાહરણ આપ્યું તરે સપષ્ટ સૂચિરે છરે કરે, છદં એ સિાભાવિક 
અકૃવત્મ કલાધમ્ક છરે.112

(9) ‘િસન્તોતસિ’માં ‘ભ્યા્ક આનંદોએ અનુપમ સુખો રહરે જરહં જડ્ાં’

એમ વશખરરણીનું ગંભીર રવસક આંદોલન પૂરંુ થતાં એકદમ –

‘ત્યાં જઈ રજતિાલુમાં વિરામી’

એ કરેિલ ગદ્રચનામાં કાવ્યકલા લથિીનરે નીચરે પિરે છરે તરેથી અંગ્રેજીમાં જ રેનરે 
bathos (અધ:પાત) કહરે છરે તરેિું પરરણામ થા્ય છરે.113

(10) છદંના રવસક તતિનો અનાદર કરિાનાં આ વિષમ પરરણામની સહામરે 
એ તતિની ્યોગ્ય સરેિા ક્યા્કથી ફવલત થતી રવસકતા સરખાિિા માટરે ‘જ્ાનસુધા’ના 
એ જ અંકમાં પ્વસધિ થ્યરેલ ‘પ્રેમભવકત’ના જ બીજા કાવ્ય ‘મવણમ્ય સેંથી’નો ન. 
ભો. રદ. રસાસિાદ કરાિરે છરે અનરે વિશ્વના ઘોર ગીતમાં પણ પ્રેમમૃદુલ આધ્યાવતમક 
સૌંદ્ય્ક ગૂંથા્યરેલું છરે એ તતિ સિાભાવિક રીતરે જ અનુકૂળ છન્દરચના સિીકારી લરે 
છરે એમ બતાિરે છરે. છદંનાં રૂપાંતર પણ પિ્કત અનરે લીલાં ખરેતરોમાં થઈનરે િહરેતી 
નદીના કલરિ જ રેિો રદવ્ય સંગીતનો પ્વતધિવન પાિરે છરે.114

‘મવણમ્ય સેંથી’ અનરે બીજાં સંખ્યાબંધ છદંોબધિ કાવ્યો, િોલનશૈલીના 
અછાંદસ પ્્યોગો કવિ ન્હાનાલાલનરે માટરે વનબ્કળનું શસ્ત નહોતાં એ સાવબત કરરે  છરે.

શ્ી નરવસંહરાિ રદિરેરટ્યાએ કવિશ્ી ન્હાનાલાલના ‘ગુજરાતી કવિતા અનરે 
સંગીત’ એ શીષ્કકથી ‘િસન્ત’(ફાગણ, ચૈત્ 1960)માં પ્ગટ થ્યરેલ લરેખની ચચા્ક એ 
જ મથાળાના લરેખમાં કરરેલી. તરેમાં કવિ ન્હાનાલાલરે િણ્કસગાઈ અનરે ધિવનસંગીતનો 
ભરેદ સમજાિીનરે ગુજરાતી કવિતામા ગંભીર મહાભાિનાઓનરે ઉતારિા માટરે 
અનુકૂળ છદં નથી એિી ફરર્યાદ કરરેલી છરે. તરેનો જિાબ ન. ભો. રદ.એ ન્હાનાલાલરે 
સંસકૃત છદંના સિીકાર અનરે ત્યાગ અંગરે કરરેલાં વિધાનોમાં રહરેલો વિરોધ તારિી 
બતાિીનરે, કવિના િકતવ્યનું વનરસન ક્યુું છરે અનરે ન્હાનાલાલરે કરરેલ છદંત્યાગ 
અ્યોગ્ય છરે એમ દશા્કવ્યું છરે. ન્હાનાલાલરે ગુજરાતી કવિતામાં મહાબલોનરે વનરૂપિા 

111. એજન, પૃ. 146.
112. એજન, પૃ. 148.
113. એજન, પૃ. 149.
114. એજન, પૃ.152-155.
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માટરે મહાછદંની ઊણપ દશા્કિી છરે તરેની સામરે ન. ભો. રદ.એ રામા્યણ-મહાભારત-
માં ્યોજ રેલ અનુષ્ટપુનો ઉલ્લરેખ ક્યયો છરે. પોતરે છદંત્યાગ ક્યયો તરે ન્્યાય્ય છરે એમ 
કવિએ ગવભ્કતપણરે સૂચિિાનો પ્્યતન ક્યયો છરે એમ ન. ભો. રદ. કવિના િકતવ્યનું 
અથ્કઘટન કરરે  છરે.115

અપદ્યાગદ્ય અને ખબરદાર
પોતરે જ રેનરે ‘અપદ્ાગદ્’ તરીકરે ઓળખાિરેલી તરે કવિ ન્હાનાલાલની િોલનશૈ-

લીના પ્્યોગનો વિરોધ કવિ અરદરેશર ફરામજી ખબરદારરે  પણ ક્યયો હતો. તરેમણરે 
‘અછાંદસ રચના તરે કવિતાનો કુદરતી દરેહ નથી તરે વસધિ રીતરે બતાિી આપિા’, 
‘પ્ભાતનો તપસિી’ અનરે ‘બ્હ્મદીષિા’ જ રેિાં પ્વતકાવ્યો લખ્યાં. પછી દોઢરેક િષ્ક સુધી 
અપદ્ાગદ્ વિશરે એક લાંબી લરેખમાળા તરેમણરે મટભુાઈ કાંટાિાળાના ‘સારહત્ય’ 
માવસકમાં લખી હતી. કરેટલાંક િષયો બાદ (1939માં) તરેમણરે મુંબઈ ્યુવનિવસ્કટીમાં 
ઠક્કર વ્યાખ્યાનો આપરેલાં તરે 1941માં પ્વસધિ થ્યાં હતાં. તરેમાં તરેમણરે અપદ્ાગદ્ 
વિશરેનાં પોતાનાં મંતવ્યો રજૂ ક્યાું હતાં.

અપદ્ાગદ્ના સંદભ્કમાં સંગીત અનરે કવિતા, છદં અનરે પદ્રચના તથા િોલ-
નશૈલી અનરે બલૅંક િસ્ક િગરેરરે  વિશરેના શ્ી ખબરદારના વિચારો ટૂકંમાં ઘણુંખરંુ 
તરેમના જ શબદોમાં જોઈએ :

(1) સંગીત અનરે કવિતા બંનરે એકમરેકનાં અનુકંપક અનરે અનુપૂરક છરે. 
વિચારમ્ય શબદોના ચરેતનમ્ય સંસગ્કથી સંગીતના ભાિદશ્કનમાં અનુપૂવત્ક થતાં તરે 
સપષ્ટતા પામરે છરે, અનરે આ સંલગ્નતાથી રૂઢમાં રૂઢ શ્ોતાઓનરે અલૌરકક આનંદ 
આપરે છરે.116

(2) સંગીત અનરે કવિતાની કાળમાનદશમી કળાઓ માટરે કોઈક રીતની સમાન 
આિતી ઠોકની જરૂર પિરે છરે. એ ઠોક તરે જ િોલન કરે તાલનું મૂળ. છદંોભંગ એટલરે 
િોલનભંગમાંથી રસભંગ થા્ય છરે. છદંોભંગ કરિો એ તો કવિતાના પ્ાણ પ્ત્યરે જ 
કીધરેલું પાપ છરે.

(3) જ રે િોલન તરેના વિધાનમાં વન્યવમતતા રાખતું નથી અનરે તરેના મૂળ બીજની 
પરંપરા જાળિતું નથી, તરે િોલન જ નથી,117 તો પછી એિી રચનાનરે ‘િોલનશૈલી’ 
લરેખરે ગણાિિી તરેમાં અસત્યદશ્કન છરે. િળી ‘શૈલી’નો અથ્ક નથી પદ્ કરે નથી છદં... 
એ તો લરેખકની લરેખનવિવધનું લષિણ છરે. એટલરે આ ‘િોલનશૈલી’ શબદ ભ્રામક છરે. 

115.  એજન, પૃ. 158થી 174.
116. ‘ગુજરાતી કવિતાની રચનાકળા’, અ. ફ. ખબરદાર, 1941, પૃ. 28.
117. Warner Brown : Psychological Review, Vol. XVIII, No. 5. ગુ. ક. 2.માં 

ઉધિતૃ, પૃ. 29.
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એનરે પદ્રચના સાથરે કંઈ સંબંધ નથી. લરેખનકળાનાં બરે જ અંગ છરે : પદ્ અનરે ગદ્. 
જ રે લરેખન નથી પદ્ કરે નથી ગદ્ તરે નપુંસક કરે નકારિાચક જ છરે, એટલરે જ એ 
વિવધનરે મેં આપરેલું નામ ‘અપદ્ાગદ્’ સાથ્કક છરે.118

(4) એ પદ્ નથી એટલરે એ કવિતાનો ખરો દરેહ જ નથી, અનરે એિી 
લરેખનવિવધમાં ઊતરરેલા કવિતિમ્ય વિચારો તરે વિચારો જ રહી જા્ય છરે, તરેમાં કા-
વ્યરસનો શુધિ ગુટકો જામતો જ નથી, અનરે તરેથી તરેનરે શુધિ કવિતા તરીકરે કહી કરે 
ગણી શકા્ય જ નરહ. કવિતાપ્દરેશના સીમાિા પર આિીનરે એ લરેખન રહી જા્ય છરે 
અનરે સાચા પદ્માં જ રેિું ભાિદશ્કન શ્ોતાનરે થા્ય તરેિું આ અપદ્ાગદ્માં કદી થતું 
જ નથી. એ નિી શૈલીનરે એમની જ નિલ ‘ઉષા’માંના ગદ્ જ રેિું ભાિબધિ ગદ્ 
(impassioned prose) કહી શકા્ય.119

(5) નમ્કદની ‘નમ્કકવિતા’ િાંચતાં કવિ ન્હાનાલાલનરે બલૅંક િસ્કનું સૂચન મળું. 
એમણરે જ કહ્ું છરે તરેમ, એ મહાછદંની શોધમાં પડ્ા. એ બલૅંક િસ્કનાં મૂળ તતિો 
સમજિાનો ્યતન ક્યયો હોત તો એ મહાછદં એમનરે મળી શક્યો હોત એમ શ્ી 
ખબરદારનું મંતવ્ય છરે. તરેઓ કહરે છરે, ‘‘પોતાના મનના કોઈક બંધારણનરે લીધરે તરેમ 
જ કાવ્યશવકતની કોઈક વિવચત્ િલણનરે લીધરે એમનું હૃદ્ય અમરેરરકન કવિ િૉલટ 
વવહટમલૅનના અપદ્ાગદ્મ્ય અછાંદસ પ્્યોગોની જાળમાં ફસાઈ ગ્યું. િૉલટ વવહટમલૅ-
નની પદ્રચના ‘િરેર વલબ્’ – Vers Libre – એટલરે અવન્યવમત સિરૂપપંવકતિાળા 
પદ્ના અનુકરણરૂપરે હતી.’’ એમ ન્હાનાલાલ મહાછદં શોધતાં શોધતાં અપદ્ાગ-
દ્ના ખિક પર ચઢી ગ્યા.120

એમણરે કરરેલી રચના મહાછદં નથી એમ કવિ ન્હાનાલાલરે સિીકા્યુું છરે અનરે 
કહ્ું છરે કરે ‘‘એનાથી િધારરે  રસિાહી મહાછદં શોધાશરે ત્યારરે  હંુ હારીશ.’’

(6) ખબરદાર કહરે છરે : ‘અપદ્ાગદ્’ કંઈ છદં નથી, તો પછી એ મહાછદંની 
જગ્યા પૂરી શકતું નથી. ‘‘મરેળ િગરનું પદ્ એ ઉભ્યમાં િદતોવ્યાઘાત છરે’’121 – એ 
શ્ી કરેશિલાલ ધ્ુિનું કથન ખબરદારરે  સમથ્કનમાં ટાંક્યું છરે.

‘જ્ાનસુધા’ના તંત્ી રમણભાઈ નીલકંઠ નરવસંહરાિના મંતવ્ય સાથરે સંમત 
થ્યાનું કહરે છરે પણ છદં વિના કવિતા થા્ય નરહ અનરે પ્ાસ વિના કવિતા શોભરે નરહ, 
સંગીત કરતાં કવિતામાં વિશરેષ વન્યમ અનરે બંધન છરે, ખરા કવિનરે છદં એ પ્વતરો-
ધકારક છરે જ નરહ, તરે તો સહા્યકારક છરે, સિાનુભિરવસક કવિતામાં એક ભાિ 
સિ્કવ્યાપી હોિાથી તરેનરે ઘણુંખરંુ એક જ િૃતિ અનુકૂળ હો્ય છરે, સિા્કનુભિરવસક 
118. ‘ગુ. ક. ર.’, 1941, પૃ. 94.
119. એજન, પૃ. 94-95.
120. એજન, પૃ. 160-163.
121. એજન, પૃ. 162.
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કવિતામાં અનરેક ભાિો પ્િત્કમાન હોિાથી અનરે તરે ભાિોની સંવધ ઓછા િધતા 
કવિતિિાળી હોિાથી તરેમાં અનરેક િૃતિોનાં પરરિત્કન આિશ્યક થા્ય છરે : આ પ્કા-
રનાં વિધાનોથી આગળ િોલનશૈલી વિશરે તરેમણરે સપષ્ટ કશું કહ્ું નથી.122

પ્ો. રા. વિ. પાઠક િોલનશૈલીનરે ગદ્ જ ગણરે છરે અનરે તરે ધોરણરે તરેઓ ન્હાના-
લાલનાં એ શૈલીમાં લખા્યરેલાં કાવ્યોનું મૂલ્યાંકન કરરે  છરે. કાન્ત અનરે રણવજતરામરે 
ન્હાનાલાલના આ નિીન પ્્યોગનરે આિકા્યયો છરે. 1905માં ગુજરાતી સારહત્ય પરર-
ષદના પ્થમ અવધિરેશનમાં કાન્તરે ન્હાનાલાલના અપદ્ાગદ્નું િાચન કરીનરે ‘ઊગ્યો 
પ્ફુલ્લ અમીિષ્કણ ચંદ્રરાજ’ એ ન્હાનાલાલની કાવ્યપંવકત એમનરે લાગુ પાિીનરે 
ન્હાનાલાલની પ્શંસા કરી હતી. તરેના પરરણામરે અનરેક ઊગતા કવિઓએ િોલનશૈ-
લીનો પ્્યોગ ક્યયો હતો, પણ તરેમાં તરેમનરે સફળતા મળી ન હતી. િોલનશૈલી ન્હા-
નાલાલ પૂરતી જ મ્યા્કરદત રહી હતી.

કવિ શ્ી ન્હાનાલાલરે િોલનશૈલીનો પ્્યોગ એકધારા ઉન્નત િકતવ્યનરે રજૂ 
કરિા માટરે કરરેલો છરે. ‘બ્હ્મદીષિા’, ‘ગુરુદરેિનરે’, ‘સૌરાષ્ટ ્રનો સાધુ’, ‘ગુજરાતનો 
તપસિી’, ‘રાજિીર’, ‘નિ્યૌિના’ અનરે ‘સૌભાગ્યિતી’ જ રેિી ઉતિમ કાવ્યરચનાઓ 
અનરે ‘ઇન્દુકુમાર’ તથા ‘જ્યા-જ્ંયત’ જ રેિી ગુજરાતી નાટકસારહત્યમાં નિી જ 
ભાત પાિતી નાટ્કૃવતઓએ િોલનશૈલીનરે ગુજરાતી સારહત્યમાં વચરપ્વતવષ્ત 
સથાન અપાવ્યું છરે. ‘પાણીના નાના મોટા પ્ત્યરેક મોજાની થોિીઘણી કલાઓ – 
phase થા્ય છરે’ એમ કહીનરે કવિ અણસરખા માપિાળી પંવકતઓમાં િહરેતી આ 
શૈલીના અવન્યવમત િોલન વિશરે ખુલાસો કરરે  છરે. છદંનાં બંધનોનરે ફગાિી દરેનારી 
િોલનશૈલી મહાછદં બની શકી નરહ. – એ તો કવિએ પોતરે પણ કબૂલ્યું છરે, તરેમ 
છતાં એ શૈલીએ ન્હાનાલાલનરે મહાકાવ્યની રચના માટરે અગત્યનું િાહન પૂરંુ પાડ્ું 
છરે એ ભૂલિું ન જોઈએ. મહાભારતના મૂળ િસતુનરે નિીન કલપનાતરેજ રે મઢીનરે તરેમણરે 
કરરેલો મહાકાવ્યનો પ્્યોગ ‘કુરુષિરેત્’ આ િાતની સાષિી પૂરરે  છરે.

કવિતાના બાહ્ સિરૂપ કરે આકારનો વિચાર કરતાં િોલનશૈલીમાં ઊતરરેલી 
સિ્ક કૃવતઓ અપદ્ છરે તરે ઉપર જો્યું, પણ જ રેમ સઘળી પદ્કૃવતઓ કવિતા હોતી 
નથી તરેમ સઘળી અપદ્ રચનાઓ કવિતા ન હો્ય એિો પણ કોઈ વન્યમ નથી. 
ન્હાનાલાલની િોલનશૈલી વપંગળના વન્યમનરે અનુસરતી નથી છતાં કાવ્યના અંત-
સતતતિ રસનરે ઉતકૃષ્ટ પ્માણમાં ધારણ કરરે  છરે. રસ અનરે અથ્ક્યુકત પદાિવલ, ધિવન, 
રીવત, કલપનાનો સંભાર, અલંકારસમૃવધિ, ઊવમ્કનો સંિરેગ, જીિનની સમીષિા : એમ 
હરકોઈ ધોરણરે ‘બ્હ્મદીષિા’, ‘નિ્યૌિના’ અનરે ‘ગુજરાતનો તપસિી’ જ રેિી રચના-
ઓનરે તપાસીશું તો ઉતિમ કવિતાના નમૂના સાંપિરે એિો સંભિ છરે.

છદંોબધિ કાવ્યોમાં પ્ત્યરેક ચરણની અંદર લ્ય ધીમરે ધીમરે િૃવધિ પામતો પામતો 
122. જુઓ ‘કવિતા અનરે સારહત્ય’, ગ્ંથ 1, 1951, ‘‘છદં અનરે પ્ાસ’’, પૃ. 68થી 175.
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પરાકાષ્ાએ પહોંચરે છરે; પછી તરેનો અિરોહ શરૂ થા્ય છરે. તરેનરે લીધરે કાવ્યમાં વિષ-
્યિણ્કન કરે િસતુકથનની એકધારી ઉન્નત ભાિકષિા સચિાઈ શકતી નથી. એની 
વિમાસણ કવિનરે થા્ય છરે. ઘણા પ્્યતનનરે અંતરે તરેમનું રંગદશમી (romantic) માનસ 
િોલનશૈલીનો પ્ગલભ પ્્યોગ કરિા પ્રેરા્ય છરે. િોલનશૈલીમાં સતતિાહી ઉચચ 
ભાિકષિા સાચિી શકા્ય છરે એટલરે કવિનરે ભવ્ય વિષ્યનરે અનુરૂપ ઉદાતિ િાહન 
મળી રહરે છરે. ગમરે તરેિા િસતુકથન કરે ભાિવનરૂપણ માટરે કવિએ આ ભવ્યશૈલીનો 
ઉપ્યોગ ક્યયો નથી. ગરિા અનરે ઉન્નત વિચાર કરે ભાિ ઉપરાંત એકધારા ભવ્ય 
િસતુના વનમા્કણ માટરે તરેમણરે આ શૈલી પસંદ કરી હો્ય તરેમ લાગરે છરે. ‘ગુરુદરેિનરે’ એ 
કાવ્યમાં સાદ્ંત જળિાઈ રહરેલો ગુરુ પ્ત્યરેનો અપૂિ્ક પૂજ્યભાિ કરે ‘બ્હ્મદીષિા’ની 
અંદર સતત િહરેતો ભવ્યગંભીર કરુણભાિ જોઈએ. ધીરોદાતિ કરુણનરે એકધારી 
ઉન્નત કષિાએથી િહરેિિાિિામાં છદંોબધિ રચના કરતાં િોલનશૈલી વિશરેષ સફળ 
થા્ય છરે તરેની પ્તીવત આખું ‘બ્હ્મદીષિા’ કાવ્ય િાંચનારનરે થ્યા િગર રહરેશરે નરહ.

અવતરમણી્ય પ્કૃવતવચત્ કરે મોહક વ્યવકતવચત્ના આલરેખનમાં પણ કવિએ 
આ શૈલીનો ઉપ્યોગ ક્યયો છરે. કવિની કલપનામાં િસરેલ ‘રાજિીર’, ‘નિ્યૌિના’, 
‘સૌભાગ્યિતી’, ‘સૌરાષ્ટ ્રનો સાધુ’ કરે ‘ગુજરાતનો તપસિી’ આ વસિા્ય બીજી કઈ 
િાણીમાં ઊતરી શકરે એમ તરે-તરે કાવ્યમાંના શબદવચત્નો વિચાર કરતાં સહૃદ્યનરે 
લાગરે. કવિની રંગદવશ્કતા એના ખરા સિરૂપમાં આ ‘વચત્દશ્કનો’માં પ્તીત થા્ય છરે.

આ શૈલીમાં રરેલાઈ રહરેલી કવિબાનીમાં િકતૃતિછટાની વિવિધ ભંવગઓ 
ઊતરી છરે. ઉદબોધન તરેનું મુખ્ય અંગ છરે. આ ઉદબોધન પ્સંગોપાતિ, કવિની 
િાણીનરે પ્યગંબરી ભવ્યતા અપવે છરે. જીિનનાં પરમ સત્યોનરે સૂત્ રૂપરે રમતાં કરિાની 
કવિનરે આ શૈલીમાં ફાિટ આિી ગઈ હતી. તરેમણરે નાટકોની રચનામાં આ શૈલીનો 
બહોળો ઉપ્યોગ ક્યયો છરે. કવિનાં નાટકો રક્્યામાં મંદ હોિાનરે કારણરે દૃશ્ય ભાગ્યરે 
જ થઈ શકરે એિી માન્્યતા પ્ચવલત છરે. પણ િોલનશૈલીમાં િહરેતા સંિાદો સામાન્્ય 
ગદ્િાચનના કરતાં રંગભૂવમ પર બોલિાની નાટ્ાતમક રીવતના સંિાદો છરે એમ એ 
નાટકોનરે ઉતકટ છટાપૂિ્કક િાંચનારનરે સમજા્યા વિના રહરેશરે નરહ. પોતાના જમાનાનાં 
ધંધાદારી ગુજરાતી નાટકો જોઈનરે કવિનરે જાણ્યરે-અજાણ્યરે આ શૈલીનો પ્્યોગ 
કરિાનું સૂઝ્યું હો્ય એ સંભવિત છરે. પાછળથી રચા્યરેલાં નાટકોની અંદર સંભળાતો 
શબદોનો ખિખિાટ અનરે િાગિબંર તરેમ માનિા પ્રેરરે  છરે.

િોલનશૈલીની સામરે શબદાળુતા કરે કૃવત્મતાનો આષિરેપ મૂકિામાં આવ્યો છરે તરે 
સાચો છરે. કવિની આ મ્યા્કદાનું મૂળ તરેમની રંગદશમી પ્કૃવતમાં છરે. કોઈ ભવ્યસુંદર 
દૃશ્ય કરે વ્યવકત નજરમાં આિી કરે આ કૌતુકવપ્્ય કવિ સં્યમશીલ િાણીમાં તરેનાં 
આછાંપાતળાં રરેખાંકનો દોરીનરે સંતોષ પામતા નથી; તરેની અત્યંત રંગીન અનરે ઊંિી 
ઘરેરી રરેખાઓથી અંરકત પૂણ્ક છબી પાિરે ત્યારરે  એ જપંરે છરે. અગાઉ જો્યું તરેમ, િોલ-
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નશૈલીની અવન્યવમત રચનાનો જન્મ કવિની આ કૌતુકવપ્્ય પ્કૃવતનરે આભારી છરે.

િોલનશૈલીની મોટી મ્યા્કદા એ કરે તરે શૈલી ગુજરાતી સારહત્યમાં તરેના સજ ્કક-
થી આગળ પ્સાર પામી નરહ અનરે તરેના પૂરતી જ સફળતા ધારણ કરીનરે અટકી 
ગઈ ! પ્ો. ઠાકોરરે  પાિરેલી વિચારપ્ધાન કવિતાની નિી કરેિીએ િીસમી સદીની 
પહરેલી ત્ીશી દરવમ્યાન બહાર આિરેલા નિીન કવિઓએ પ્્યાણ ક્યુું. ન્હાનાલાલ 
તો અનન્્ય અનરે અનનુકરણી્ય શૈલીકાર કવિ તરીકરે જાણીતા રહ્ા. સમગ્ દૃવષ્ટએ 
જોઈએ તો િોલનશૈલી ગુજરાતી કવિતાપ્િાહમાં પરંપરા બાંધી શકી નરહ તરેનું એક 
કારણ ન્હાનાલાલરે કવિતાનરે માટરે છદંની અનાિશ્યકતાનો વસધિાન્ત સિીકા્યયો તરે અનરે 
બીજુ ંકારણ ‘શીલ તરેિી શૈલી’નું સૂત્ જ નથી શું ?123

²

123. ‘‘િોલનશૈલીનું સાથ્કક્ય’’ – ‘રસ અનરે રુવચ’, પ્. આ., પૃ. 220 
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‘સુદશ્કન’ના તંત્ી મવણલાલ વદ્િરેદીએ 1898ના જુલાઈના ‘સુદશ્કન’ના અંકમાં 
ભીમરાિ ભોળાનાથકૃત ‘પૃથુરાજરાસા’નું અિલોકન કરતાં રમણભાઈએ ‘પૃથુરા-
જરાસા’ના ‘અિતરણ’માં િૃવતિમ્ય ભાિાભાસ વિશરે લખરેલું, તરેની ટીકા કરી હતી. 
પછી, 1898ના ઑકટોબરમાં મવણલાલ વિદરેહ થ્યા. તરેમની પછી તંત્ીપદરે આિરેલા 
આનંદશંકરરે  1899ના જુલાઈ માસના ‘સુદશ્કન’માં આ વિષ્ય પર ખાસ વનબંધ 
લખરેલો. મવણલાલ અનરે આનંદશંકર બંનરે રમણભાઈના િૃવતિમ્ય ભાિાભાસ વિશરેના 
િકતવ્યથી જુદા પિતા હતા. ‘પૃથુરાજરાસા’માંનું સં્યુકતાના રુદનના પ્સંગનું િણ્કન 
િૃવતિમ્ય ભાિાભાસના દોષનરે પાત્ છરે કરે કરેમ એ ચચા્ક તરેમણરે કરી નથી; કરેમ કરે 
તરેમના અવભપ્ા્ય અનુસાર િૃવતિમ્ય ભાિાભાસ એ જાતરે દોષ જ નથી. જ રે પ્કારની 
કલપનાનરે એ નામ આપિામાં આવ્યું છરે તરે દોષમ્ય હો્ય તો કવિતામાંથી એક ઉતિમ 
અંશ બાતલ થઈ જા્ય એમ તરેમનું માનિું છરે.

રમણભાઈ અનરે આનંદશંકર બરેઉનાં મંતવ્યોનરે લષિમાં રાખીનરે નરવસંહરાિ છ 
િષ્ક પછી આ વિષ્ય ચચા્ક માટરે પુન: છરેિરે છરે. ‘વિષ્યના સથા્યી મહતિનરે લીધરે આ 
લરેખ અકાળરે આવ્યો નરહ ગણા્ય’124 એમ માનીનરે તરેઓ તરેની વિગતરે ચચા્ક કરરે  છરે. 
બીજી તરફ છરેક 1922માં, કવિતા સંબંધી થોિાક વિચાર દશા્કિતી િખતરે આનંદ-
શંકર િૃવતિમ્ય ભાિાભાસ વિશરે અગાઉ રમણભાઈ સાથરે થ્યરેલી ચચા્કનું પુનરિલો-
124. જુઓ ‘મનોમુકુર’-ગ્ંથ 1, 1914, ન. ભો. રદ., પૃ. 202.
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કન કરરે  છરે.125 આમ આશરરે  પચીસ િષ્ક દરવમ્યાન આ ચાર વિદ્ાનોએ િૃવતિમ્ય 
ભાિાભાસની તૂટકછૂટક ચચા્ક કરી હતી. તરેનરે તારક્કક ક્મમાં સમજિાનો પ્્યતન 
કરીએ.

અંગ્રેજી શબદ ‘Pathetic Fallacy’નો ‘િૃવતિમ્ય ભાિાભાસ’ – એ પ્યા્ક્ય 
ગુજરાતીમાં રમણભાઈએ ્યોજ રેલો છરે. રમણભાઈએ તરેના સમથ્કનમાં પંરિતરાજ 
જગન્નાથરે રસનરે કરે તરેના સથા્યી ભાિનરે ‘વચતિિૃવતિ’ કહરેલ છરે એ આધાર ટાંક્યો છરે. 
નરવસંહરાિ તરેનો વિરોધ કરરે  છરે. તરેમનરે ‘િૃવતિ’ કરતાં ‘ભાિ’ શબદમાં વિશરેષ 
સબળતા લાગરે છરે. તરેઓ કહરે છરે, ‘‘િૃવતિ અનરે ભાિ એ બંનરે શબદ સાથરે િાપરિાથી 
‘િૃવતિમ્ય ભાિાભાસ’માં પુનરુવકત ખૂંચરે છરે. તરેમ િળી Fallacyનો અથ્ક ‘આભાસ’ 
શબદ કરતાં ‘અસત્ય’ શબદથી િધારરે  સફળ રીતરે બતાિા્ય છરે.’’126 એટલરે તરેમણરે 
‘અસત્ય ભાિારોપણ’ એ નામ અપનાવ્યું હતું અનરે ચચા્કમાં સિ્કત્ એનો જ ઉપ્યોગ 
ક્યયો છરે.

‘Pathetic Fallacy’ એ પ્્યોગ સૌપ્થમ અંગ્રેજ તતિવચન્તક જૉન રવસકનરે 
ક્યયો છરે. ‘મૉિન્ક પરેન્ટસ્ક’ એ ગ્ંથમાં કવિતામાં જોિા મળતા આ દોષ વિશરે તરેમણરે 
ચચા્ક કરરેલી છરે.

‘પૃથુરાજરાસા’માં કવિ ભીમરાિ ભોળાનાથરે

‘‘ધિવન તરે પ્સ્યયો સથળરે સથળરે,

સુણી રો્યાં િનિૃષિિરેવલ્યો;

મૃગ પંખી રહ્ાં જ સતબધ તરે,

પછી રો્યાં વચત શોક તો થ્યો.’’

 – એમ સં્યુકતાના વિલાપની અસર પ્કૃવતના સજીિ અનરે વનજી્કિ પદાથયો 
ઉપર થતી િણ્કિી છરે. તરેનરે રમણભાઈ ‘Pathetic Fallacy’ કહીનરે સત્યવિરુધિ 
હોિાથી સદોષ ગણરે છરે. આનંદશંકર એથી ઊલટો પષિ પ્વતપાદન કરિા મથરે છરે.

નરવસંહરાિ આ સંદભવે સપષ્ટતા કરરે  છરે કરે ‘‘મનુષ્ય ખાસ પોતાના (વ્યવકત-
રૂપ) ષિવણક, અશાશ્વત, હૃદ્યભાિનો આરોપ પ્કૃવત ઉપર કરરે  તયહારરે  ‘Pathetic 
Fallacy’ની ઉતપવતિ થા્ય છરે. તરેમ, હંુ ધારંુ છુ ંકરે રવસકનનો પ્ધાન ઉદ્ રેશ આ પ્કાના 
ભાિારોપ બહુધા આતમલષિી (subjective) કાવ્યનરે સંબંધરે જ વન્યંવત્ત કરિાનો 
જણા્ય છરે : આ મહતિની િાત રા. રમણભાઈ તરેમ જ પ્ો. આનંદશંકર બંનરેના 
સમરણમાંથી ખસી ગઈ જણા્ય છરે, અનરે તરેથી ઉભ્ય ચચા્કમાં કાંઈ કાંઈ ભ્રમનરે 

125. જુઓ ‘કાવ્યતતિવિચાર’, 1930, આ. બા. ધ્ુિ, ‘પૃથુરાજરાસા’ના એક અિલોકનમાંથી 
ઉદભિતી એક ચચા્ક, પૃ. 130-150. 

126. ‘મનોમુકુર’-ગ્ંથ 1, ન. ભો. રદ., પૃ. 202, પાદટીપ. 
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પ્િરેશ મળો છરે. મહારંુ કહરેિું એમ નથી કરે ‘Pathetic Fallacy’ નરે અન્્ય સથળરે 
અિકાશ જ નથી...... અન્્ય પ્કારની કવિતામાં પ્િરેશ પામતાં જ રેમ જ રેમ એ કવિતાનું 
આતમલષિી સિરૂપ ઘટતું જા્ય છરે તરેમ તરેમ આ ભાિારોપનું સિરૂપ બદલાતું જા્ય છરે 
અનરે કરેટલરેક ક્મરે જતાં Fallacyનું સિરૂપ લુપ્તિત્ થા્ય છરે.’’127 નીચરે દશા્કિરેલ 
પ્સંગોએ અસત્ય ભાિારોપ કવિતામાં થ્યરેલ જોિા મળરે છરે એમ તરેમનું કહરેિું છરે :

‘‘(1) આતમલષિી (subjective) કાવ્યમાં;

(2) પરલષિી (objective) કાવ્યની અંદર

(अ) કવિએ ઉતપન્ન કરરેલાં પાત્ો પોતાની લાગણીઓની છા્યા 
પ્કૃવત ઉપર પાિરે છરે તયહારરે ;

(आ) કવિ પોતરે-પોતરે ઉતપન્ન કરરેલાં પાત્ોની દશા સાથરે પ્કૃવતનરે 
સમભાિ ધરતી િણ્કિરે છરે તયહારરે ;

(इ) િણ્કન કરરેલા માનિિૃતિાન્તોનરે માટરે અનુકૂળ પ્કૃવતના 
બનાિો તરે જ િખતરે બનરેલા કરીનરે કવિ િણ્કિરે છરે, — મુખ્ય 
િૃતિાન્તના વચત્નરે ્યોગ્ય પશ્ાદભૂવમ તરીકરે ચીતરરે  છરે, — 
અનરે તરે જ રક્્યામાં માનિિૃતિાન્ત અનરે પ્કૃવતના િૃતિાન્ત 
િચચરે કાંઈક ગૂઢ અનરે સૂક્મ સંબંધની છા્યા પાિરે છરે તયહા-
રરે .’’128 

શ્ી રમણભાઈ રવસકનનરે અનુસરીનરે િૃવતિમ્ય ભાિાભાસની ચચા્ક કરરે  છરે. 
તરેઓ કહરે છરે, ‘‘પ્બળ વચતિષિોભથી અસિસથ અનરે વિિશ થઈ જઈ તથા મનોરાગ 
ઉપર વિિરેકશવકતનો છરેિટનો કાબૂ જાળિી રાખિાનરે અસમથ્ક થઈ પિી જ રે કવિ 
પ્કૃવતમાંના પદાથયો ઉપર મનુષ્યહૃદ્યના ભાિનું આરોપણ કરરે  છરે તરે િૃવતિમ્ય ભા-
િાભાસની ભૂલમાં પિરે છરે, પોતાની િૃવતિના પ્બળથી તરે એટલો અંજાઈ જા્ય છરે કરે 
જ્યાં તરેિો ભાિ છરે નરહ અનરે હોઈ શકરે તરેમ નથી ત્યાં તરેિો ભાિ ચાલી રહરેલો તરે 
માની લરે છરે. આ મનોબળની ખામી છરે અનરે તરેટલરે અંશરે દૂષણ છરે. કવિ પોતરે આ ભૂલ 
ન કરરે  પણ પોતાના કોઈ પાત્ પાસરે કરાિરે અનરે તરે પાત્ એ ભૂલ કરરે  એિું હો્ય તો 
જનસિભાિના ખરા વચત્ તરીકરે એ િણ્કન દોષથી મુકત છરે...’’129

રમણભાઈના િકતવ્યનો બીજો મુદ્ો : પ્કૃવતના આકવસમક બનાિોનરે મનુષ્યના 
હષ્ક શોક ઇત્યારદ ભાિો સાથરે સંબંધ નથી. મનુષ્યોમાં થતી એિી લાગણીઓ પ્કૃ-
વતમાં એિી લાગણી જગાિરે એમ કલપિું એ સત્યવિરુધિ છરે અનરે તરે દોષ છરે. સૌંદ્ય્ક, 

127. એજન, પૃ. 208.
128. ‘કવિતા અનરે સારહત્ય’-ગ્ં. 1, પૃ. 185.
129. જુઓ ‘કાવ્યતતિવિચાર’, આ. બા. ધ્ુિ, 1930, પૃ. 133-134.
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ગાંભી્ય્ક, આનન્ત્ય, આનંદ ઇ. ભાિનાઓ શાશ્વત છરે. પુષપમાંથી સૌંદ્ય્ક, પિ્કતમાંથી 
ગાંભી્ય્ક, આકાશમાંથી આનંત્ય, પષિીના કૂજનમાંથી આનંદ ઇ. ભાિનાઓ પ્ગટ 
થતી જોિા મળરે છરે તરે િૃવતિમ્ય ભાિાભાસથી નરહ, પણ ‘‘પ્કૃવત અનરે મનુષ્ય બંનરેના 
કતા્કએ ઉભ્યમાં મૂકરેલી હોિાથી અનરે પ્કૃવતમાં થતું એ ભાિનાઓનું દશ્કન મનુષ્ય-
ની ભાિનાઓનરે પુષ્ટ કરરે  એિો તરેનો હરેતુ હોિાથી’’ થા્ય છરે. આ સંબંધનરે બળરે 
પ્કૃવત સાથરે મનુષ્યવચતિનું એકતિ સધા્ય તરેમાં અકવિતિ નથી. તરેના દૃષ્ટાન્ત રૂપરે 
િરઝ્કિથ્કનું ‘સત્યાનુસારી વિરલ’ કવિતિ છરે.

ત્ીજો મુદ્ો એ છરે કરે મનુષ્યની લાગણીઓથી અલગ રહીનરે ઉપમાઓ, રૂપકો, 
ઉતપ્રેષિાઓ િ. અલંકારોથી દશા્કિાતા કવલપત સામ્યમાં િૃવતિમ્ય ભાિાભાસનો દોષ 
આિતો નથી.7

શ્ી રમણભાઈએ ‘કવિતા અનરે સારહત્ય’ (1) એ ગ્ંથમાં આ વિષ્યમાં વિસતૃત 
દાખલાદલીલો આપીનરે ચચા્ક કરરેલી છરે તરેનો જિાબ આપતાં શ્ી આનંદશંકરરે  કહ્ું 
છરે કરે કાવ્યમાં ઉપર કહરેલ સત્યવિરુધિ કલપના કરિી એ દોષ છરે એ રમણભાઈનું 
કથન ખરંુ છરે કરે ખોટુ ંતરેનો વનણ્ક્ય બરે રીતરે થઈ શકરે : (1) ઉતિમ પંવકતના આલંરક-
કારોનો આ વિષ્યમાં શો અવભપ્ા્ય છરે એ તપાસિું. (1) જગતનાં ઉતિમ ગણાતાં 
કાવ્યો લઈ જોિું કરે એમાં િાસતવિકતાનો વસધિાંત પળા્યો છરે ? બરેમાંથી એકરે કસોટી 
પર ચિાિતાં રમણભાઈના વસધિાંતનરે પુવષ્ટ મળરે તરેમ નથી એમ પ્ારંવભક વિધાન 
કરીનરે શ્ી આનંદશંકર વિગતિાર ચચા્કમાં ઊતરરે  છરે.

(1) કવિની સૃવષ્ટનરે મમમટરે रियततकृतरियमरतहता કહી છરે. ઍરરસટોટલરે ‘શક્ય 
તરે જ કાવ્ય એમ બતાિિા કરતાં કાવ્ય તરે શક્ય-સત્ય-જ’ એમ વસધિ કરિાનો હરેતુ 
દશા્કવ્યો છરે. લૉિ્ક બરેકન કાવ્યનરે ‘કવલપત ઇવતહાસ’ કહરે છરે અનરે િાસતવિક સૃવષ્ટમાં 
મનુષ્યનરે જ રે અસંતોષ હો્ય તરે શાંત કરિા કલપનાની સૃવષ્ટનો ઉદ્ય છરે એિું તરે સૂચિરે 
છરે. તરે ઉપરથી ફવલત થા્ય છરે કરે ‘િાસતવિકતા’ એ કાવ્યમાં આિશ્યક િસતુ નથી.

(2) શ્ી આનંદશંકર પ્શ્ કરરે  છરે : ઉતિમ કાવ્યોમાં િાસતવિકતાનો વન્યમ 
સિીકારા્યો છરે ? તરેઓ કહરે છરે : ‘‘જગતના બધા મહાકવિઓ – હોમર, ઇસકાઇ-
વલસ, ્યુરરવપરિસ, િલૅવન્ટ, શલૅકસવપ્યર, વમલટન, કાવલદાસ, ભિભૂવત, બાણ, વ્યાસ, 
િાલમીરક, આરદ સિ્ક મહાકવિઓ – સત્યવિરુધિ કલપના કરીનરે જ અમર થ્યા છરે. 
કાવલદાસનું અલકાનું િણ્કન, ‘શાકંુતલ’ના ચતુથ્ક સપ્તમ અંકો, શલૅકસવપ્યરમાં 
ઍરર્યલ જ રેિાં પાત્ો અનરે બીજાં સંખ્યાબંધ કવલપત પાત્-પ્સંગો દરેખીતી રીતરે જ 
િાસતવિકતાના વન્યમમાં ઊતરી શકરે તરેમ નથી.’’

(3) પ્કૃવત જિ છરે તરેથી એનરે જ્ાન અનરે સમભાિ ન સંભિરે અનરે તરેથી 
કવિતામાં એિી કલપના કરિી એ દોષ છરે, ‘એિું શ્ી રમણભાઈનું વિધાન તદ્ન 
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અશક્ય જ રેિું છરે’ એમ શ્ી આનંદશંકરનું પ્વતપાદન છરે. એ વસધિાન્તનરે ખોટો માનીનરે 
પણ કવિનરે તરેનરે વિશરે કલપના કરિાનો અવધકાર નથી ? સટૉપફિ્ક-એ-બ્ૂકના ‘‘Art 
cares for her(Nature)....as alive and not dead…’’ િગરેરરે  ઉદગારો ટાંકીનરે 
િરઝ્કિથ્કના ‘Three years she grew’ એ કાવ્યનો વનદવેશ કરીનરે શ્ી આનંદશંકર 
દશા્કિરે છરે કરે પ્કૃવત જિ છરે એ વસધિાન્તની વિરુધિ હોિા છતાં તરે કાવ્યતિહીન નથી. 
સિ્કત્ સમભાિ દોષરૂપ છરે એમ કહરેિું તરે અત્યુવકત છરે. અંગ્રેજી અનરે સંસકૃત કવ્યો-
માંથી દૃષ્ટાન્ત આપીનરે તરેઓ કહરે છરે : ‘‘પ્કૃવતનરે મનુષ્યોમાં બનતા બનાિનું જ્ાન 
તથા તરેમની સાથરે સમભાિ ન થઈ શકરે તો તરે જ કારણથી પ્કૃવતમાં એક પદાથ્કનરે 
બીજા પદાથ્ક સાથરે ચરેતન જ રેિો વ્યિહાર કરેમ સંભિરે ?’’ તરેિી કલપના રા. રમણભા-
ઈના વસધિાન્ત પ્માણરે ‘સત્યવિરુધિ’ હોઈ કાવ્યતિના પ્દરેશથી બરહભૂ્કત છરે. પણ 
The moon doth with delight look round her when the heavens are 
bare-ના જ રેિા ઉદગારો પછી શી રીતરે બંધ બરેસશરે ?130

(4) રમણભાઈએ ‘શાશ્વત’ અનરે ‘આકવસમક’ ભાિનાનો ભરેદ પાડ્ો છરે. તરેમાં 
શાશ્વત ભાિનાઓનરે કાવ્યતિનરે અનુકૂળ અનરે આકવસમક ભાિનાનરે તરેનરે પ્વતકૂળ 
માની છરે. આમ ભરેદ પાિિાનું સંતોષકારક કારણ આપ્યું નથી એમ શ્ી આનંદશંક-
રનું કહરેિું છરે. શાશ્વત ભાિના ઈશ્વરરે  પ્કૃવતમાં મૂકી છરે અનરે આકવસમક ભાિના 
મનુષ્યરે પ્કૃવતનરે આરોપી છરે. જો આકવસમક ભાિના પ્કૃવતનરે આરોપિામાં દોષ હો્ય 
તો સમુદ્રમાં કોઈ પણ કાળરે શાંવતનું િણ્કન કરેમ સંભિશરે ? ભાિના અમુક ભાિ રૂપરે 
કાવ્યમાં દાખલ થઈ શકરે છરે એટલરે તરેનરે ચરેતનધમ્ક તરીકરે કવિ જુએ છરે. એમાં જ 
કવિની પ્વતભાનો ચમતકાર રહરેલો છરે. તો પછી આ િાત રા. રમણભાઈ િાસતવિ-
કતાના વસધિાન્ત સાથરે શી રીતરે ઘટાિી શકશરે ? – એમ શ્ી આનંદશંકર પૂછરે છરે. 
તરેનરે માટરે એક વિકલપ છરે તરે અદ્તૈ િરેદાન્તનો હોિાથી દ્તૈિાદી રમણભાઈ તરે 
સિીકારી શકરે તરેમ નથી.131

(5) િળી ‘વચતિષિોભનરે સમ્યરે’ સત્યવિરુધિ કલપના પણ ષિન્તવ્ય છરે એમ રા. 
રમણભાઈ માનતા હો્ય તો ‘પૃથુરાજરાસા’માંના ઉદાહરણનરે ષિમાનો લાભ કરેમ ન 
આપી શકા્ય એમ શ્ી આનંદશંકર પૂછરે છરે. ઉપર કવથત શ્ોક સં્યુકતાની િાણીમાં 
મૂક્યો નથી, પણ કવિની િાણીમાં આિિાથી એની ‘વચતિષિોભ’ની દશા મટતી નથી. 
કવિનો ના્યક પ્વત ભાિ – ‘ના્યકવિષવ્યકા રવત’ – સમગ્ કાવ્યમાં વ્યાપરેલ છરે.

(6) આનંદશંકર છરેિટરે કાવ્યમાં િાસતવિકતાના વન્યમનરે અિકાશ જ નથી 
એમ વસધિ કરરે  છરે. તરેઓ કહરે છરે : ‘‘કવિની ‘સત્ય -વિરુધિ’ કલપનાનો ઉદ્ રેશ ભાિ-
નાતમક સત્યનરે પ્ત્યષિ કરી આપિાનો છરે. બીજી રીતરે કહીએ તો કવિનું સાધ્ય સત્ય 

130. એજન, પૃ. 133-138.
131.  એજન, પૃ. 138-139.
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છરે અનરે એની કલપનાનો પા્યો પણ ભાિનાતમક સત્ય ઉપર જ છરે.’’ આ સાધનભૂત 
કલપના ‘સત્ય વિરુધિ’ હોિા છતાં (તરે) સત્યસિરૂપ કાવ્યભાિનાથી વિરુધિ ન હોિી 
જોઈએ એટલો અંકુશ તરેમનરે અવભપ્રેત છરે. તરેમનરે ભીમરાિની કલપના સત્યવિરુધિ 
હોિા છતાં મનોહર લાગરે છરે. પૃથુરાજ જ રેિા ષિવત્્ય િીરનું પરાક્મ જોઈ દરેિતાઓ 
પુષપિૃવષ્ટ કરરે , તરેમ જ એ રણમાં પિતાં પુરિાસીઓનો રુદનસિર ‘‘સુણી રો્યાં 
િનિૃષિિરેવલઓ અનરે મૃગ પંખી રહ્ાં જ સતબધ તરે’’ એ સિ્ક કલપના પણ વિશ્વની 
એકતારૂપ ભાિના ઉપર રચા્યરેલી હોઈ હૃદ્યનરે ઊંિો આનંદ અપમી શકરે છરે એમ શ્ી 
આનંદશંકર તક્ક અનરે તતિની ભૂવમકા પર પ્વતપાદન કરરે  છરે.132

‘િૃવતિમ્ય ભાિાભાસ’ના વસધિાન્તનો સિતંત્ રીતરે બચાિ કરિાનરે બદલરે શ્ી 
આનંદશંકરનો ઉદ્ રેશ ઉપર દશા્કવ્યા મુજબ ભાિનાિાદ(Idealism)નું પ્વતપાદન 
કરિાનો હતો. ભાિનાતમક સત્યના વિશાળ વસધિાન્તમાંથી એ વસધિાન્તનરે ફવલત 
કરીનરે તરેનરે સુસંગત દશા્કિિાનો તરેમનો ઉદ્ રેશ રહ્ો હતો. તરેમણરે મરેઘદૂત, શાકુન્તલ, 
હોમર આરદમાંથી મૂકરેલાં ઉદાહરણો કવિકલપનાનાં છરે, ‘િૃવતિમ્ય ભાિાભાસ’નાં 
નથી અનરે તરે બધાં ભાિાભાસની ષિવત માટરે પૂરતાં ન ગણા્ય એમ રમણભાઈએ 
બતાિરેલું તરેના જિાબમાં તરેમણરે ભાિનાિાદનો ઉપ્યુ્કકત વસધિાન્ત રજૂ ક્યયો હતો. 
િળી પોતાની અનરે રમણભાઈની ‘કાવ્યોપભોગની રીવત’નો ભરેદ આનંદશંકરરે  સમ-
જાવ્યો છરે. શકુન્તલાના પ્સથાનસમ્યરે કશ્યપ ૠવષના પ્ભાિથી િૃષિોએ શકુન્તલા 
માટરે િસ્તાભૂષણ અપ્યાું એ િણ્કનમાં રમણભાઈ સમભાિ કરતાં અલૌરકક તતિનું 
મહતિ વિશરેષ જુએ છરે ત્યારરે  આનંદશંકરનરે પ્કૃવતનો સમભાિ મુખ્ય લાગરે છરે.133

રમણભાઈ અનરે નરવસંહરાિરે રવસકનનરે અનુસરીનરે ‘પૃથુરાજરાસા’માં િૃવતિ-
મ્ય ભાિાભાસ દશા્કિતી કલપનાનરે સદોષ દશા્કિી છરે તરેનરે આનંદશંકરરે  વ્યાપક 
ભૂવમકા પર સથાપીનરે કવિતાની અંદર ભાિનાતમક સત્યની પ્તીવત કરાિતી વિવશ-
ષ્ટતા તરીકરે વસધિ કરી આપરેલી છરે. આ પ્કારની કલપનાનો પ્્યોગ વિશ્વના મહાન 
સજ ્કકોએ ક્યયો છરે એ જ એની સફળતા છરે. કાવ્યસજ ્કનની પ્રક્્યા સમજિામાં આ 
વિિાદ સહા્યરૂપ બનરે તરેમ છરે. નોંધપાત્ બાબત એ છરે કરે આનંદશંકરની સચોટ 
રજૂઆત પછી રમણભાઈ કરે નરવસંહરાિરે આ ચચા્ક આગળ ચલાિી નથી.

²

132. એજન, પૃ. 140.
133.  એજન, પૃ. 148.
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અંતભાગ તિશે તિિાદ
‘સરસિતીચંદ્ર’નું પ્ાગટ્ એ ગુજરાતના સંસકારજીિનની એક મોટી ઘટના 

છરે. ગોિધ્કનરામરે 1883માં એ મહાનિલ લખિાની શરૂઆત કરી. 1887માં તરેનો 
પહરેલો ભાગ પ્ગટ થ્યો. 1892માં બીજો ભાગ પ્ગટ થ્યો. 1896માં ત્ીજો ભાગ 
લખાઈ ગ્યો; પરંતુ તરે િખતની રાજકી્ય પરરવસથવતનરે કારણરે તરે તરત પ્કાવશત થઈ 
શક્યો નરહ. તરે 1898માં પ્ગટ થ્યો. એ જ િષ્કમાં ગોિધ્કનરામરે વનિૃવતિ લીધી અનરે 
મુંબઈનું ઘર સમરેટીનરે નરિ્યાદ રહરેિા આવ્યા. 1900ના રિસરેમબરના છરેલ્લા રદિસોમાં 
એટલરે કરે ઓગણીસમી સદીની પૂણા્કહુવત સાથરે ‘સરસિતીચંદ્ર’ની પણ પૂણા્કહુવત થઈ. 
1901માં ચોથો ભાગ પ્ગટ થ્યો.

‘સરસિતીચંદ્ર’ના પહરેલાથી ચોથા ભાગ સુધી જતાં ગોિધ્કનરામના મનોલોકના 
એકએકથી ઉતિુંગ પ્ાસાદોનું દશ્કન થા્ય છરે. પહરેલા ભાગમાં સરસિતીચંદ્ર અનરે 
કુમુદની રવસક પણ સથૂળ ભૂવમકા પરની પ્રેમકથા જોિા મળરે છરે. બીજામાં વ્યવકત 
અનરે કુટુબંનો સંબંધ સમજાિતી રહંદુ સં્યુકત કુટુબંની સરેિા અનરે ત્યાગની મૂવત્ક સમી 
ગૃરહણીનો સંસાર દશા્કવ્યો છરે. ત્ીજા ભાગમાં એ વચત્ વિશાળ બનરે છરે. લરેખકરે એમાં 
પૂિ્ક અનરે પવશ્મના રાજકી્ય સંબંધની ઊંિી તટસથ સમાલોચના દ્ારા પૂિ્ક-પવશ્મ-
-સંસકાર-સંઘટ્નની ઇષ્ટાવનષ્ટતા તપાસી છરે, અનરે સાથરે સાથરે ગીતાના કમ્ક્યોગનરે 
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નિી જ ઢબરે પુરસકારતી લક્્યાલક્્યની તતિદૃવષ્ટ પણ સમજાિરેલી છરે. ચોથા ભાગમાં 
વ્યવકતએ સંવચત કરરેલ જ્ાન, ધન, બળ, અનુભિ ઇત્યારદનું સાથ્કક્ય છરેિટરે લોકક-
લ્યાણ રૂપરે ફવલત થિામાં જ રહરેલું છરે, એમ દશા્કિતી કલ્યાણગ્ામની ્યોજના ધ્યાન 
ખેંચરે છરે. ટૂકંમાં, ધમ્ક, અથ્ક, કામ અનરે મોષિ – મનુષ્યજીિનના એ ચારરે્ય પુરુષાથયોની 
આ નિલકથામાં, રવસક કલાવચત્ો દ્ારા, સમથ્ક મીમાંસા થ્યરેલી છરે.

‘સરસિતીચંદ્ર’ની િાતા્ક સાથરે િાચકિગ્કનરે એટલી રદલચસપી હતી કરે િાતા્કનાં 
પાત્ોની ગવતવિવધ અંગરે અમુક િાચકો લરેખકનરે પત્ દ્ારા સૂચના આપતા અનરે 
પોતાની ગણતરી મુજબ થ્યું હો્ય તો લરેખકની પ્શંસા કરતા અનરે ન થ્યું હો્ય તો 
નારાજગી પ્ગટ કરતા. કથાના અંતભાગરે કુમુદનાં સરસિતીચંદ્ર સાથરે લગ્ન કરાિ-
િાનરે બદલરે લરેખકરે કુસુમનરે સરસિતીચંદ્ર સાથરે પરણાિી તરે બાબત ઘણી ચચા્ક થ્યરેલી 
છરે. તરે વિષ્યમાં જાણીતા વસંધી લરેખક અનરે સામાવજક કા્ય્કકર શ્ી દ્યારામ ગીિમુલરે 
ગોિધ્કનરામ સાથરે પત્વ્યિહાર કરરેલો, તરેણરે એ જમાનામાં સમાજના સંસકારી 
ગણાતા િગ્કનું ઠીક ઠીક ધ્યાન ખેંચરેલું. નિલકથાકારનો હરેતુ, સરસિતીચંદ્ર અનરે 
કુમુદની પ્રેમભાિના, કલ્યાણગ્ામની ્યોજના, કુસુમની ્યોગ્યતા અનરે લોકમત િગરેરરે  
બાબતોની ચચા્ક કરીએ તરે પહરેલાં ‘સરસિતીચંદ્ર’ના કથાનકનું માળખું ટૂકંમાં સમજી 
લઈએ.

કથાસાર : લક્મીની છોળોમાં ઊછરરેલો સરસિતીચંદ્ર પ્કૃવતથી કરેિળ વિદ્ાપ્રે-
મી અનરે વિરાગી હતો. 17-18 િષ્કની િ્યરે એમ.એ. પાસ થઈનરે તરેણરે અસાધારણ 
બુવધિશવકત બતાિી હતી. રતનનગરીના પ્ધાન વિદ્ાચતુરની સુંદર અનરે સુવશવષિત 
કન્્યા કુમુદ સાથરે તરેનો વિિાહ થ્યો હતો. સરસિતીચંદ્રના વચતિમાં મૂળથી િૈરાગ્ય 
હતો. લગ્ન તરેનરે મન આખા જન્મારાના બંધનરૂપ હતું. છતાં તરેનરે િહાલથી ઉછરેર-
નાર વપતામહીના સંતોષનરે ખાતર કુમુદ સાથરેનો સંબંધ તરેણરે સિીકા્યયો હતો; પણ 
પછી તો પત્રૂપ પરોષિ પરરચ્ય િિરે જ કુમુદરે સરસિતીચંદ્રનું હૃદ્ય સર કરી લીધું. 
સરસિતીચંદ્ર કુમુદનરે ત્યાં ગ્યો. બંનરેના પ્થમ વમલનરે પરસપર અજબ આકષ્કણ 
ઊભું ક્ુયું. િાલકરેશ્વર પરના પોતાના અલગ મકાનમાં પાંચ હજાર રૂવપ્યા ખચમીનરે 
સરસિતીચંદ્રરે કુમુદની મોટી હાથીદાંતની ફ્રેમિાળી છબી તૈ્યાર કરાિીનરે મૂકી.

આમ, આ વિરાગીના હૃદ્યમાં પ્રેમ અનરે રવસકતાનો રંગ ચિતો જતો હતો. 
એટલામાં સરસિતીચંદ્રની ઓરમાન મા ગુમાનની ચઢિણીથી, વપતાએ, પુત્ની 
ભવકત ભૂલી જઈનરે, ‘તું િહુઘરેલો છરે, િહુનો ચિાવ્યો ચિરે છરે’ ઇત્યારદ અનરેક ન 
કહરેિાનાં િચન કહ્ાં. સરસિતીચંદ્રનરે આ શબદોથી આઘાત લાગ્યો. એનરે એમ થ્યું 
કરે કુમુદનરે આ ઘરમાં લાિીનરે હંુ સુખી કરી શકીશ નરહ. કુમુદ પર વપતાએ મૂકરેલ 
આરોપ તરે સહન કરી શક્યો નરહ. ગૃહત્યાગ કરિાનો તરેણરે વનશ્્ય ક્યયો. વમત્ 
ચંદ્રકાન્તરે તરેનરે ઘણંુ સમજાવ્યો, પણ વ્યથ્ક. સરસિતીચંદ્રરે ઘર તજ્યું અનરે સાથરે કુમુદનરે 
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પણ તજી ! આિરેશમાં નરે આિરેશમાં તરેણરે કુમુદનરે લખી પણ નાખ્યું કરે

શશી જતાં, વપ્્ય રમ્ય વિભાિરી,
થઈ રખરે જતી અંધ વિ્યોગથી,
રદન રૂપરે સુભગા બની રહરે, ગ્હી
કર પ્ભાકરના મનમાનીતા.
પણ તરેથી રદલ એનરે ઓછુ ં જ ભૂલી જા્ય છરે ? કુમુદના મનની ઇચછા 

જાણિાના ઇરાદાથી તરે રતનનગરી જિા નીકળરે છરે. પણ દરર્યાના તોફાનનરે કારણરે 
રતનનગરીનરે બદલરે સુિણ્કપુર પહોંચરે છરે. ત્યાં પહોંચતાં તરેનરે ધા્યા્ક કરતાં ઘણું મોિુ ં
થઈ ગ્યું હો્ય છરે. દરવમ્યાનમાં, કુમુદનાં લગ્ન સુિણ્કપુરના કારભારી બુવધિધનના 
પુત્ પ્માદધન સાથરે થઈ જા્ય છરે. સરસિતીચંદ્ર ‘નિીનચંદ્ર’ નામ ધારણ કરીનરે 
બુવધિધનનરે ત્યાં રહરે છરે. બંનરે પ્રેમી પુન: મળરે છરે નરે એકબીજાનરે ઓળખરે પણ છરે, પણ 
હિરે તરેમનરે એકબીજા પર હક રહ્ો નથી. કુમુદનો પવત લંપટ અનરે ટૂકંી બુવધિનો હતો. 
કુમુદ દુ:ખી હતી. તરે ‘પ્માદધન મુજ સિામી સાચા’ એમ રટરે છરે, પણ તરેનું હૃદ્ય 
સરસિતીચંદ્રનરે ભૂલી શકતું નથી. એક રાત્રે એકાંત િખતરે પવતવ્રતાધમ્કનરે અળગો 
કરીનરે કુમુદ સનરેહધમ્કનરે િશ થા્ય છરે. પ્રેમથી બાિરી બનીનરે તરે બાજુની મરેિીમાં 
સૂતરેલા સરસિતીચંદ્રનરે મળિા સાંકળ ઉઘાિિા જા્ય છરે, ત્યાં તરેનરે પોતાના પિછા્યા-
માં માતા ગુણસુંદરીની છા્યા દરેખા્ય છરે નરે તરેના સુસંસકાર જાગ્ત થા્ય છરે. એ પાછી 
િળરે છરે. તરેના મનના સાવતિક ભાિો જાગરે છરે. પછી સિસથ થઈનરે ‘પર થ્યરેલા સિ-
જન’નરે, ઘરેર પાછા જિા વિનંતી કરતો પત્ લખીનરે તરેના ખંિમાં જા્ય છરે તો સરસિ-
તીચંદ્ર પણ પલંગમાં સૂતો સૂતો એક કાગળ પર હૃદ્યની િરેદના ઠાલિતો જણા્ય 
છરે. કુતૂહલનરે િશ થઈ કુમુદ તરેના હાથમાંથી કાગળ લઈનરે,

અહો ઉદાર િહાલી રરે  ! સતી તું શુધિ શાણી રરે  !
છૂટરે ના તરે નભાિી લરે ! પડ્ું પાનું નભાિી લરે !
જહાંગીરી ફકીરી એ ! લલાટરે છરે લખાિી મેં !
પ્જાએ હંુ – ‘નૃપાળરે’ હંુ ! ઉરરે  ઓ એકલી તું તું !
– ઇત્યારદ માવમ્કક ઉદગારિાળી ગઝલ િાંચરે છરે અનરે બરેભાન થઈ જા્ય છરે. 

સરસિતીચંદ્ર એકાંતમાં તરેની આસનાિાસના કરીનરે તરેનરે મહાપરાણરે ભાનમાં આણરે 
છરે. કુમુદ આિરેશમાં આિીનરે કહરેિા લાગરે છરે કરે ‘‘તમરે છૂટ્ા પણ મારાથી કંઈ છુટા્યું 
? બળીશું, જળીશું, કરે મરીશું – િજ્ર જ રેિું આ કાળજુ ંફાટશરે તરે સહીશું – થશરે તરે 
થિા દઈશું – તરેમાં તમારરે  શું ? તમારરે  તમારી સિતંત્તા અખંિ રહો.’’ એટલું 
બોલીનરે તરે એકદમ પોતાની મરેિીમાં ચાલી જા્ય છરે. એ જ િખતરે સરસિતીચંદ્ર 
સાથરેનો સંબંધ તોિી નાખતી હો્ય તરેમ, તરે સરસિતીચંદ્રના પોતા પર આિરેલા તમામ 
પત્ો બાળીનરે ‘મમ્કદારક ભસમ’ એક શીશીમાં ભરરે  છરે.
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સરસિતીચંદ્ર બીજ રે જ રદિસરે ત્યાંથી નીકળરે છરે. તરેનરે શોધિા નીકળરેલો વમત્ 
ચંદ્રકાન્ત રતનનગરી અનરે સુિણ્કપુરની િચચરે ભદ્રરેશ્વર મહાદરેિની જગામાં મળરે એમ 
ગોઠિા્યરેલું હતું. કુમુદનરે પણ તરેની માતાએ તરે રદિસરે ભદ્રરેશ્વર બોલાિી હતી. પણ 
રસતામાં સરસિતીચંદ્રનરે બહારિરટ્યા લૂંટરે છરે અનરે તરેનરે ઘોર જગંલમાં નાખી દઈનરે 
ચાલ્યા જા્ય છરે. રાવત્ના અંધારામાં રહંસક પ્ાણીઓથી ભરપૂર જગંલની અંદર, 
સરસિતીચંદ્ર ભૂખ, તરસ, થાક અનરે મારથી બરેભાન જ રેિો પડ્ો છરે. એક મોટો નાગ 
તરેની છાતી ઉપર ચિીનરે િાકલું િગાિરે છરે એટલરે તરેની રહીસહી ચરેતના ઠરી જા્ય છરે. 
દુવન્યાનો અનુભિ લરેિા નીકળરેલા આ મનસિીનરે વિપવતિનું ખરંુ દશ્કન અહીં જ થા્ય છરે. 
એટલામાં સુંદરવગરરના સાધુઓ ત્યાં આિી ચિરે છરે અનરે તરેના દરેહનરે ઉઠાિી જા્ય છરે.

બીજી સિારરે  ભદ્રરેશ્વર જિા નીકળરેલી કુમુદનરે તરેના પ્રેમાળ અનરે શૂરિીર દાદા 
માનચતુર બહારિરટ્યાના હુમલામાંથી બચાિરે છરે; પણ પછી થાક ખાિા સુભદ્રા 
નદીની ભરેખિ પર કુમુદ ઊભી હતી તરે િખતરે પ્તાપ નામના બચી ગ્યરેલા બહાર-
િરટ્યાના આકારમણનરે કારણરે અથિા પગ લપસિાથી કરે જાણીજોઈનરે – ગમરે તરે 
કારણ હો્ય, પણ કુમુદ નદીમાં પિી અનરે તણાઈ. તરેનો દરેહ છરેક સુભદ્રા નદી અનરે 
સાગરના સંગમસથાનરે ચંદ્રાિલીમૈ્યાના મઠ આગળ હિસરેલા્ય છરે. ચંદ્રાિલીમૈ્યા 
તરેનરે બચાિરે છરે નરે ‘મધુરીમૈ્યા’ નામ આપીનરે પોતાની પાસરે રાખરે છરે.

‘નિીનચંદ્રજી’ પર સુંદરવગરરના મહંત વિષણુદાસજીની પૂણ્ક કૃપા હો્ય છરે. 
ચંદ્રાિલીમૈ્યા સાથરે સુંદરવગરર ઉપર ચિતી મધુરીમૈ્યાનરે રસતામાં જ સાધુિરેશરે 
સરસિતીચંદ્ર મળરે છરે. બંનરે પ્રેમીઓનું અહીં તારામૈત્ક રચા્ય છરે. તળરેટીમાં જઈનરે 
િત્કમાનપત્ િાંચતાં સરસિતીચંદ્ર પ્માદધનના મૃત્યુના સમાચાર જાણરે છરે. શુભરે-
ચછક સાધુઓએ ્યોજ રેલી, તરેમની બંનરેની સૌમનસ્ય ગુફામાંની મમ્કભરેદક મુલાકાત 
િરેળાએ કુમુદનરે તરે એ સમાચાર આપરે છરે. દુ:ખી કુમુદના હૃદ્ય પર એ બીજો િજ્ર-
પાત !

કુમુદ અનરે સરસિતીચંદ્રનો પ્રેમ દરેહની સથૂળ ભૂવમકા પરથી ઘણરે ઊંચરે ગ્યો 
હતો. બંનરેનરે સં્યુકત સિપન દરેખા્યું – ભારત દરેશની સંસકૃવત પર ચઢરેલાં રૂરઢ, અજ્ાન 
અનરે વનવષક્્યતાના રાફિાઓનરે સાફ કરીનરે કલ્યાણગ્ામ સથાપિાનું. આ કામ વિધિા 
કુમુદનરે પરણીનરે સરસિતીચંદ્રથી થા્ય તરેમ નહોતું; કરેમ કરે એમ થા્ય તો લોકો વિરુધિ 
પિરે. છરેિટરે કુમુદના આગ્હથી સરસિતીચંદ્ર કુમુદની નાની બહરેન કુસુમનરે પરણરે છરે 
અનરે ઇષ્ટ લોકરહતકા્ય્ક વસધિ કરિા કરટબધિ થા્ય છરે. સાધિી કુમુદ પોતાના ‘ચંદ્ર’ના 
પ્કાશનરે દૂરથી વનહાળીનરે સંતોષ માનરે છરે.

¯
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શ્ી દ્યારામ ગીિમુલરે134 ગોિધ્કનરામ પર ‘સર.’ની કથાના અંત બાબત 
અંગ્રેજીમાં ત્ણરેક પત્ો લખરેલા. તરેના જિાબ ગો. મા. વત્. એ અંગ્રેજીમાં આપરેલા. 
તરે મૂળ પત્ો ‘સમાલોચક’માં છપા્યરેલા. તરેનું ગુજરાતી ભાષાંતર દી. બ. કૃ. મો. 
ઝિરેરીએ કરરેલું તરે ‘દી. બ. કૃ. મો. ઝિરેરી લરેખસંગ્હ’માં મૂકરેલું છરે. તરેનો અહીં 
ઉપ્યોગ કરરેલો છરે. પત્વ્યિહારમાં દ્યારામરે લખરેલા પહરેલા બરે પત્ો ઉપર તારીખ 
નાખરેલી નથી; પરંતુ ત્ીજા પત્ પર ગોિધ્કનરામરે તા. 13-3-1906 લખરેલી છરે અનરે 
તરેના સંદભ્કમાં પત્ નં. 4 ઉપર દ્યારામરે તા. 14-3-1906 દશા્કિરેલ છરે તરે ઉપરથી આ 
પત્વ્યિહાર િષ્ક 1906ના પૂિા્કધ્ક દરવમ્યાન ચાલ્યો હશરે એિું અનુમાન કરી શકા્ય.

પત્ નં. 1 તો ગોિધ્કનરામરે દ્યારામનરે મોકલરેલ પુસતકોની માત્ પહોંચ છરે. પણ 
બીજાથી ‘સરસિતીચંદ્ર’ ભા. 4ની ચચા્ક શરૂ થા્ય છરે.135 ‘સરસિતીચંદ્ર’ ભા. 4 
િાંચિા માંડ્ા પછી આ પત્ લખ્યો છરે. ‘તમારી કૃવત માટરે મારરે  તમારાં િખાણ જ 
કરિાનાં છરે’ એમ કહીનરે તરે અવભપ્ા્ય આપરે છરે કરે

‘‘(1) સરસિતીચંદ્રનરે કુસુમ જોિરે પરણિાની (પરણાિિાની) વબલકુલ જરૂર 
નહોતી.’’

‘‘(2) કુમુદના સંબંધમાં તમારી િહાલી મહૂ્કમ પુત્ી(લીલાિતી)ની જ રે લાગણી 
હતી તરે જ મારી લાગણી છરે. કુમુદ136નરે સરસિતીચંદ્ર જોિરે પરણાિી નહીં તરે તમરે 
134. આ દ્યારામ ગીિમુલ તરે નરવસંહરાિ રદિરેરટ્યાના જમાઈ. તરેઓ સરકારી 

ન્્યા્યખાતાના ઉચચ અવધકાર પરથી વનિૃતિ થ્યરેલા, િૃધિ, પ્વતવષ્ત ગૃહસથ હતા 
અનરે નીવતચારરત્ર્યથી સંતપુરુષ જ રેિો આદર લોકમાં પામરેલા હતા. તરેમણરે 1913ના 
એવપ્લ માસમાં નરવસંહરાિ રદિરેરટ્યાની પુત્ી ઊવમ્કલા સાથરે લગ્ન ક્યાું હતાં. તરેનાથી 
ગુજરાતી સમાજમાં ખૂબ ઊહાપોહ થ્યો હતો. ઊવમ્કલાનું િ્ય 16 િષ્કનું હતું અનરે 
શ્ી દ્યારામનાં પ્થમ પતની હ્યાત હતાં. લગ્ન પછી એકદોઢ િષવે ઊવમ્કલા એક 
બાળકનરે જન્મ આપી અિસાન પામી હતી. (િધુ વિગતો માટરે જુઓ ‘નરવસંહરાિની 
રોજનીશી’, 1953, સંપાદકની નોંધ, પૃ. 302-305.)

135. આરંભરે કોઈ નાનજીઆણીના ‘નણદં કરે બહરેન’ એ પસુતકનો ઉલ્લરેખ છરે. તરેમા ંનાનજીઆણીએ 
‘સરસિતીચંદ્ર’ની ટીકા કરરેલી છરે. ‘‘ભાષા ઘણી કઠણ ગણી છરે, પરરણામ તરફ 
સંતોષ બતાવ્યો છરે, વિસતીણ્ક િણ્કન નાપસંદ ક્યાું છરે, અનરે િચમાં િચમાં આિતાં 
અંગ્રેજી િાક્યોિાળી શૈલી િખોિી કાઢી છરે.’’ ગોિધ્કનરામનરે આ બાબત નાનજીઆ-
ણી સાથરે પત્વ્યિહાર ચાલરેલો. જુઓ ‘દી. બ. કૃ. મો. ઝિરેરી લરેખસંગ્હ’, 1951, પૃ. 
274-276.

136. ‘લીલાિતી જીિનકલા’, પ્થમ આિૃવતિ, પૃ. 79 તથા 81. કુમુદનું પુનલ્કગ્ન ન થિા 
દરેિું એ લીલાિતીની એક પ્ાથ્કના હતી; તથા બીજી તરેની એિી આશા હતી કરે કુમુદ 
પ્માદધનનરે સુધારશરે. કરેટલાંક કારણોસર રા. ગોિધ્કનરામનરે એ વિચાર પિતો મૂકિો 
પિરેલો. (અનુિાદક કૃ. મો. ઝિરેરીની નોંધ) એજન, પૃ. 274, પાદટીપ.
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ઠીક ક્યુું. કારણ જો પરણાિી હોત તો એનાં માબાપનું મન દુખાત, તરેમ જ િખતરે 
એનરે પોતાનરે પણ દુ:ખ થાત, અનરે એના પવતનરે પણ લાગી આિત.’’

‘‘(3) કુસુમનરે તો કંુિારી વજદંગી ગાળિી હતી, અનરે મનરે લાગરે છરે કરે એની 
જોિરે લગ્ન ક્યા્ક વસિા્ય પણ સરસિતીચંદ્ર પોતાનું કલ્યાણગ્ામ સથાપી શકત.’’

‘‘(4) શું કુમુદ નરે કુસુમરે પોતાની બાકીની વજદંગી સાધિીઓ તરીકરે ગાળી 
હોત તો બહરેતર થાત નહીં ? એરે રસતરે તરેઓ સરસિતીચંદ્રનરે મદદ કરી શકત. 
સ્તીઓનરે માટરે આશ્મ અથિા શાળા (કૉલરેજ) કાઢી, અવિિારહત સ્તી પોતાના દરેશનરે 
કરેિી આશીિા્કદરૂપ થઈ પિરે છરે તરેનું દૃષ્ટાન્ત તરેઓ આપી શકત.’’

‘‘(5) તમરે જાણી જોઈનરે સરસિતીચંદ્ર પાસરે એના સૂક્મ શરીર સંબંધરે એનરે બરે 
સ્તી જોિરે લગ્ન કરિાની દશા શા માટરે આણી હશરે ? જો એણરે પોતાનું હૃદ્ય કુમુદનરે 
અપ્કણ કરરેલું હતું તો પછી ખરી રીતરે એ કુસુમનરે તરે કરેમ આપી શકરે ? કુમુદની 
ચિતી તો એની પિતી કહરેિા્ય. મનરે એમ લાગરે છરે કરે તમરે સરસિતીચંદ્ર તરફ ઘણી 
વનદ્ક્યતા બતાિી છરે.’’137

શ્ી દ્યારામ ગીિમુલના આ િકતવ્યનો જિાબ શ્ી ગોિધ્કનરામરે આપ્યો હતો. 
તરેમાં કુમુદ-કુસુમ અનરે સરસિતીચંદ્ર િચચરેના સૂક્મ પ્ણ્યસંબંધ વિશરે પોતરે વિચારરેલું 
તરેની સમજ આપી છરે. ગોિધ્કનરામ કહરે છરે : ‘‘કુમુદરે पररव्राशज्का.... થિું, કુસુમરે 
रंरामचैया તરેની થિું, કરે જ રેના િિરે મહાસાગરમાં (એટલરે કરે સરસિતીચંદ્ર તરફ) 
દુવન્યાના ભલા માટરે મોટા મોટા વિચારો તરતા હતા તરે મહાસાગરમાં ્યમુનાનાં 
તરેમજ પોતાનાં પાણી જઈ મળરે; એ ઔષધ ચન્દ્રાિલીએ, એ બહરેનોનાં હૃદ્ય સૂક્મ 
વચરકતસા િિરે તપાસી, શોધી કાઢ્ું હતું.’’138

બીજુ,ં કુસુમરે પવત સરસિતીચંદ્રની આરતી ઉતારી અનરે અધરસપશ્ક કરરેલો 
તરેનો રહસ્યફોટ ગોિધ્કનરામરે કરરેલો છરે : ‘‘કુસુમનો સરસિતીચંદ્ર માટરેનો પ્રેમ પણ 
સૂક્મ કોટીનો હતો. સરસિતીચંદ્રના શરીર પર તરે મોહી પિી ન હતી, પણ તરેની 
સાધુતા જોઈનરે એનરે ઉમળકો આિરેલો. સરસિતીચંદ્રરે લોકકલ્યાણની વિવિધ ્યોજ-
નાઓનરે અમલમાં મૂકિા માટરે પોતાની વિપુલ દોલત આપી દીધી હતી તરે ઘટનાએ 
કુસુમના મનમાં સરસિતીચંદ્રના સિાથ્કત્યાગની ઊંિી છાપ પાિી હતી. નિલકથાના 
ચોથા ભાગમાં (પૃ. 133 ? 131) મૂકરેલ કાવ્યની ગોપીઓ કલ્યાણગ્ામમાં િાસ 
કરનારી સ્તીઓ હતી અનરે પોતાનરે તરેનરે અગ્ભાગરે રાધા તરીકરે ગણતી કુસુમનરે रो-
तप्कारीतના કૃષણના કરતાં પોતાનો પવત આરતીનરે િધુ લા્યક છરે એિું લાગરે છરે. તરેિા 
એક મહાન આતમાનરે ચુંબિાનો તરેનરે ઉમળકો આિરે છરે. “કામદરેિના રાજ્યમાં ચુંબનનરે 

137. ‘કૃ. મો. ઝિરેરી લરેખસંગ્હ’, પૃ. 274-275.
138. એજન, પૃ. 278-279.
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જ રે સથાન છરે તરેનાથી તદ્ન ઊલટુ ંજ અત્રે હતું. .... પોતાના હૃદ્યમાં એક જાતનો 
આવતમક પવિત્ સિપન રૂપરે આનંદ થઈ આિરેલો તરેનરે બહાર દૃશ્યમાન કરિા માટરે 
એકાએક, પોતાની મરેળરે સફુરી આિતું વચહન તરે આ કુસુમનું ચુંબન હતું... તરે ષિણરે 
એના મનમાં કરેિા કરેિા ગૂંચિણીભરરેલા વિચાર ઉદભિતા હતા તથા એનો આતમા 
શું શું અનુભિતો હતો તરેની જ રેઓ કલપના કરી શકરે તરેઓ જ કુસુમના ચુંબનના આ 
માનસશાસ્તી્ય ખુલાસાનો ભરેદ પામી શકશરે.’’139

ગોિધ્કનરામનો આ ખુલાસો આધુવનક પરેઢીનરે પ્તીવતજનક લાગરે કરે કરેમ એ 
પ્શ્ છરે. જોકરે, લરેખક કહરે છરે તરેમ, એ જમાનામાં વપતા પુત્ીનરે ચુંબરે તરે િખતરે ચુંબન 
સૂક્મ પ્રેમનું અંગ ગણાતું અનરે ગણા્ય છરે; પરંતુ કુસુમ અનરે સરસિતીચંદ્ર – પવત-
પતનીનરે – જ રે વસથવતમાં િણ્કિરેલાં છરે તરે વસથવતમાં કામદરેિરે ચોર જ રેિું પ્થમ પગલું 
નરહ ભ્યુું હો્ય તરેમ માનિું મુશકરેલ છરે. શ્ી ગોિધ્કનરામ ‘દરરેક િાચકિગ્કનરે તરેના 
અવધકાર મુજબ એ ચુંબન પરથી ધિો લરેિા’ છોિી દરે છરે. તરેમણરે એકલી કુમુદનરે જ 
આ દરેખાિની વનરીષિક તથા પરીષિક બનાિી છરે. આરતી કરતી કુસુમ સૂતરેલા 
પવતના વબિા્યરેલા અધરપુટ પર પોતાના અધર ધરિા જા્ય છરે ત્યાં છુપાઈનરે ઊભરેલી 
કુમુદથી બોલી જિા્ય છરે : ‘ઘરેલી મહારી કુસુમ !’ નિલકથાના છરેલ્લા ભાગનું છરેલ્લું 
િાક્ય !140

પત્નરે અંતરે, ‘સરસિતીચંદ્ર’ ગ્ંથ પૂરો થ્યા પછી કુસુમ અનરે સરસિતીચંદ્રનું શું 
થ્યું એમ કરેટલાક િાચકો પૂછરે છરે. કોઈક ‘સરસિતીચંદ્ર’નો િધારો કાઢરે છરે તો કોઈક 
તરેમનરે િાતા્ક આગળ ચાલુ રાખિા અનરે કુસુમ તથા સરસિતીચંદ્રનો ગૃહસંસાર 
બતાિિા અનુરોધ કરરે  છરે. લરેખકરે ચોથા ભાગનરે ‘પૂણા્કહુવત’ નામ આપ્યું છરે અનરે 
‘મારી ઉમમરના આગલા ભાગમાં મેં જ રે ક્યુું છરે તરેની પવિત્તા બગાિિા (તરેના પર 
સંશ્ય આણિા) જ રેિું હંુ ઇચછતો નથી’ એમ કહીનરે તરેઓ મૂળમાં કશો પણ સુધારો 
કરિાની ના પાિરે છરે.

પત્ નં. 4માં દ્યારામ ગીિમુલ નિા પ્શ્ો ઊભા કરરે  છરે. તરેમના િકતવ્યના 
મુખ્ય મુદ્ા નીચરે મુજબ છરે :

(1) કૃષણ, ગોપી અનરે પદ્ાિતીના ફૂલની સંજ્ા ખરી હો્ય તોપણ આપણા 
હંમરેશના સંસારમાં તરે મુજબ ચાલિા જઈએ તો તરેથી એક એિરે ઠરેકાણરે આિી જિા્ય 
કરે જ રેની પરેલી મરેર જિાનો રસતો જ મળરે નરહ. જો સરસિતીચંદ્ર કૃષણ હો્ય, જો તરે 
રાગદ્ રેષ અનરે બીજા મા્યાિી વિકારોથી રરહત હો્ય – જો તરે ખરરેખર અદ્તૈ હો્ય 
– તો પછી ‘પશ્ાતિાપ’ એ શબદ લાગુ પાિી શકા્ય નરહ અનરે એનરે સંબંધરે પશ્ાતિા-
પના ધોરણ પર કામ પણ લઈ શકા્ય નરહ.
139. એજન, પૃ. 281.
140. ‘સરસિતીચંદ્ર’, ભા. 4, સાતમી આિૃવતિ, પૃ. 879.
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(2) કુસુમની જોિરે શારીરરક અનરે આવતમક બંનરે જાતનું જીિન ગાળિું અનરે તરે 
જ િખતરે કુમુદ જોિરે માત્ આવતમક સંબંધ રાખિો એ મારા ધારિા પ્માણરે તો 
કદાવચત્ સેંકિો િરસો સુધી આપણા મનુષ્યજાતના હંમરેશના સંસારવ્યિહારનો 
વ્યાપાર ભાગ્યરે જ થઈ શકશરે..... દુવન્યામાં આિા બનાિો બનિા અસંભવિત છરે.

(3) દુવન્યાદારીની નજરરે  જોતાં કુસુમનરે લા્યક િર મરેળિતાં તમનરે મુશકરેલી 
લાગી હો્ય તો એક નિલકથાકારના અવધકારની રૂએ તમરે એનરે લા્યક િર ઉપજાિી 
કાઢી શક્યા હોત.

(4) આરતીિાળી રાત્રે કુસુમનરે પોતાના પવતનરે માટરે પ્રેમનો ખરરેખરો ઉમળકો 
આિરે છરે. જો એમ હો્ય તો પછી સરસિતીચંદ્રરે કુમુદનરે સથાનભ્રષ્ટ કરિી કરે કરેમ ? 
એ િાત ખરી છરે કરે એણરે પોતરે કહ્ું છરે કરે હિરેથી સરસિતીચંદ્રરે તરેનરે માતૃિત્ ગણિી 
અનરે સરસિતીચંદ્રરે તરેનરે માતા કહી પણ છરે; તોપણ એ સિ્ક વનદ્ક્યતા નથી ? મનરે તો 
લાગરે છરે કરે છૂટાછરેિા આપનારી કોરટના જરજ તરીકરે તમરે બહુ આપખુદીભરરેલું 
કામ ક્યુું છરે.

(5) તમારા પુસતકમાંથી મનરે મધુરીનું સુંદર નામ હાથ લાગ્યું છરે. .... ‘જો મનરે 
સમ્ય મળશરે તો તરે મારા વસંધી િાચકોનરે માટરે તરેના પરથી એક નિલકથા રચીશ.’141

શ્ી દ્યારામરે ઊભા કરરેલા આ માવમ્કક પ્શ્ોનો ખુલાસો ગોિધ્કનરામ એક 
દરેશરહતવચન્તક કલાકારની ઉચચ ભૂવમકા પરથી રજૂ કરરે  છરે. ‘સરસિતીચંદ્ર’ના 
ચારરે  ભાગમાં સચિાઈ રહરેલો આદશ્કનો ઉચચ અધ્યાસ લરેખકરે અંતભાગમાં ્યોજ રેલ 
પાત્પ્સંગની ઉદાતિતાનરે સુસંગત છરે એમ દ્યારામ જ રેિા વશષ્ટ િાચકનરે લાગ્યું હશરે. 
પત્ નં. 5માં ગૌિધ્કનરામરે રજૂ કરરેલી કરેરફ્યતમાં નિલકથાનો ઉદ્ રેશ અનરે તરેનરે 
મળરેલી સફળતા િણાઈ ગ્યાં છરે. તરેમના વનરૂપણના મુખ્ય મુદ્ા નીચરે મુજબ છરે :

(1) ગોિધ્કનરામ સામાન્્ય રીતરે પોતરે લખરેલા પત્ોની નકલ સાચિતા નરહ. 
પણ દ્યારામ સાથરેના પત્વ્યિહારમાં પોતરે લખરેલા પત્ોની નકલ એ િખતરે કૉલરેજમાં 
ભણતા ચંદ્રશંકર નમ્કદાશંકર પંડ્ા પાસરે કરાિીનરે રાખરે છરે. પોતરે ‘સરસિતીચંદ્ર’નો 
ચોથો ભાગ લખ્યો તરે અરસામાં વિઝરેટરેલાની િાતા્ક ‘ઝોલા’નું ભાષાંતર ધ્યાનમાં હો્ય 
એ બનિાજોગ છરે એટલો ખુલાસો પણ કરરે  છરે.

(2) દ્યારામ િાતા્કમાં ફરેરફાર કરિાનું સૂચિરે છરે તરેના જિાબમાં ગોિધ્કનરામ 
સપષ્ટ કહરે છરે કરે નિલકથાના િસતુ સાથરે સંબંધ તૂટી ગ્યો હોિાથી, આટલાં િષયો 
પછી તરેમાં કશો ફરેરફાર થઈ શકરે તરેમ નથી.

(3) સરસિતીચંદ્ર અનરે કુસુમ િચચરે દરેખીતું લગ્ન કરિાનું નથી, તરેમ કુમુદ 
જોિરેનો એનો ્યોગ – એની સં્યુકતતાનરે – તોિી નાખિાનો પણ નથી. સરસિતીચંદ્ર-

141. એજન, પૃ. 282-284.
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ની મનની વસથવત મરવણ્યા જ રેિી – કુમુદનરે છોિિી પણ નરહ નરે રાખિી પણ નરહ 
એિી – છરે.

(4) કુમુદ સનરેહનરે અવધક માનરે છરે; ધમ્કનરે નરહ. સરસિતીચંદ્ર ધમ્કનરે અવધક 
માનરે છરે; સનરેહનરે નરહ.

(5) આખી દુવન્યા જ રેનરે કુદરત ગણી તરે પ્માણરે ચાલરે છરે તરેિી કુદરતની સામરે, 
ઘણા પ્કારનો બળિો તરેનું નામ રહંદુતા. કરેળિા્યરેલા રહંદુઓ એ કુદરત અનરે બળિા 
િચચરે હીંચકા ખા્ય છરે.

(6) રહંદુ સંસકાર મુજબ દરરેક માણસરે પોતાના સંબંધમાં આિતાં હરકોઈ 
સ્તીપુરુષનરે અવતવથ ગણિાં. વચરંજીિ શૃંગ પર કુમુદ અનરે સરસિતીચંદ્રનું િત્કન 
પરસપર એિું છરે. બંનરે જણ શરીર વિરુધિ આતમાના સંગ્ામમાં આતમાની જીત મરેળિરે 
છરે; કારણ કરે વચરંજીિ શૃંગમાં વિષણુદાસજીના ્યોગબળથી હાજર રહરેલાં સતિોના 
રષિણ નીચરે છરે. (આ પ્કારની અસંભવિત િાતોનું ઉમરેરણ કરિાની િાતા્કકારનરે છૂટ 
હો્ય છરે. આપણા ઉચચ આશ્ય તરે આ વજદંગીમાં નરહ તો આિતી વજદંગીમાં 
મનુષ્યદરેહરે પ્ાપ્ત કરિાની રહંદુ તરીકરે મનરે શ્ધિા છરે એમ લરેખક કહરે છરે. ધાવમ્કક 
એટલરે ઉચચિૃવતિ. પશુિૃવતિ પોતાની સંભાળ રાખી શકરે; પણ ઉચચિૃવતિઓની સંભાળ 
રાખિાની ખાસ જરૂર છરે એમ તરેમનું કહરેિું છરે.)

(7) જ રેમ કૃષણ ગોપીઓની સંભાળ રાખતા તરેમ સરસિતીચંદ્ર મુંબઈ છોડ્ા 
પહરેલાં પોતાના તન, મન, ધનથી ગ્લૅજ્યુએટો તથા કરેળિા્યરેલા માણસોનરે મદદ કરતો. 
આિી રીતનો દરેખાિ જ રે માત્ વચત્માં જ જોિામાં આિરે તરે પોતાની નજર આગળ 
તાદૃશ થ્યરેલો જોઈનરે કુસુમરે તરેની આરતી ઉતારરેલી અનરે ગોવપકાના ગીતમાંનો શ્ોક 
ગા્યરેલો.

(8) મહાન ઈશ્વરની કુદરતનરે લીધરે જ રે એનો પ્િાહપવતત ધમ્ક થઈ પડ્ો, તરેનરે 
પણ સરસિતીચંદ્ર માત્ પોતાના ધમ્ક – પોતાની ફરજ – તરીકરે બજાિિા તૈ્યાર 
હતો. કુમુદ પ્ત્યરે પોતાનો માનરેલો ધમ્ક પોતાનરે બજાિિાનો છરે, તરે િૃવતિનરે તાબરે થઈનરે 
જ તરે કુસુમનરે સિીકારરે  છરે. એ િૃવતિની ઉતપવતિ એના ‘પશ્ાતિાપ’ િિરે થ્યરેલી. પોતરે 
કુમુદ પ્ત્યરે પાપ ક્યુું છરે એિું તરેનરે લાગરે છરે અનરે તરેથી તરે પાપના પ્ા્યવશ્તિ તરીકરે 
કુસુમનરે કબૂલ કરરે  છરે.

(9) જો સરસિતીચંદ્ર કુસુમ જોિરે લગ્ન કરશરે તોપણ કંુિારી વજદંગી ગાળિાનો 
કુસુમનો અવભલાષ છરે તરેનરે હાવન નરહ આિરે, એિું જ રે કુમુદ કહરે છરે તરે તરેનરે ગળરે 
ઊતરતું નથી. એના અવભપ્ા્ય પ્માણરે વિિારહત વજદંગી અનરે એિી સિતંત્તા એ 
પરસપર વિરુધિ િાત હતી.

(10) કુમુદરે વચરંજીિ શૃંગ ઉપર ચાર રાવત્ ગાળી તરે અનુભિ ઉપરથી તરેનરે 



‘સરસિતીચંદ્ર’ : કથાનકના 143

પોતાની પવિત્તા જળિાઈ તરે માત્ સરસિતીચંદ્રની ઇચછાના બળનરે લીધરે જ હતું 
એમ લાગતું હતું. એટલરે તરે ખાતરીથી કહી શકરે છરે કરે કુસુમનરે પણ સિતંત્ – સપશ્ક-
દોષરરહત – રહરેિું હશરે તો તરે તરેનરે તરેમ રાખી શકશરે.

(11) કુમુદ એ પ્માણરે પવિત્ રહરેલી તરે િાત કુસુમ માનરે છરે પણ તરેનું કારણ 
તરેના અવભપ્ા્ય મુજબ કુમુદનું નૈવતક બળ હતું, સરસિતીચંદ્રનું નરહ.

(12) કુમુદની ઇચછાનરે તાબરે થઈ કુસુમ સરસિતીચંદ્ર સાથરે લગ્ન કરરે  તો કુમુદ 
વજદંગીનો બાકીનો ભાગ સરસિતીચંદ્રથી દૂર રહ્રે રહ્રે તરેનાં સિપનોનું ફળ જોઈ 
તરેમાં પોતાનું શ્રે્ય થ્યરેલું માનશરે.

(13) કુમુદ કુસુમનરે કહરે છરે : ‘‘સરસિતીચંદ્રની હૃદ્યપૂજા કરતી િખતરે તારી 
પરોષિ બરેનનરે સમરતી રહરેજ રે અનરે તરેની આરતી કરતી િખતરે કુમુદનરે માત્ ઘંટા પરેઠરે 
પોતાના હૃદ્યમાં િગાિતી રહરેજ રે.’’ કુમુદ એક િરસ પછી કુસુમનરે મળિા જા્ય છરે 
અનરે કાંઈક આકવસમક રીતરે કુસુમ આરતી ઉતારરે  છરે ત્યાં તરે િખતરે એ આિી ચિરે છરે.

(14) કુસુમનરે માટરે પવત પરેદા કરી શકાત કરે તરેનરે સરેવિકા બનાિી શકાત તરે 
દલીલની સામરે ગો. મા. વત્. કહરે છરે કરે આ દરેશમાં તરે શક્ય નથી. ધારો કરે એ શક્ય 
બનરે તો પણ તરેમનાં લોકકલ્યાણનાં કામો કુમુદ-સરસિતીચંદ્રના સં્યુકત સિપનના 
કરતાં ભાગ્યરે જ ઊંચાં હો્ય. લરેખકનરે કુસુમનરે માટરે પવતની જરૂરના કરતાં તરેમની 
િાતા્કના ના્યકનરે માટરે ્યોગ્ય સાથીની જરૂર હતી. એ સથાન માટરે કુસુમ વિના બીજુ ં
કોઈ લા્યક ન હતું. કુમુદ અનરે સરસિતીચંદ્રનરે પણ તરે વ્યિસથા અનુકૂળ હતી.

લરેખક કહરે છરે : ‘‘આ પ્કરણો લખતી િખતરે મારી આંખો આંસુથી ઊભરાઈ 
જતી હતી અનરે હજુ પણ મારી કલપના િિરે ઉતપન્ન કરરેલી એ મારી પુત્ીઓની 
ઉચચભાિનાનરે માટરે આદ્ર્કતા વસિા્ય એ ભાગ મારાથી િાંચી શકાતો નથી.’’

છરેલ્લરે લરેખક કહરે છરે : ‘‘મારા પુત્ સરસિતીચંદ્ર તથા એ બંનરે બહરેનોનરે સંબંધરે 
મારી નિલકથાનો જ રે છરેિો મેં આણ્યો છરે તરે સાધારણ સંસારવ્યિહારમાં દરેખાતી 
વસથવત તરીકરે ઘણો િખત નરહ લરેખા્ય....... આ કાલપવનક પાત્ોમાંથી પિતો પ્કાશ 
મારા દરેશના બંધુઓનરે તરેજસિી બનાિરે અનરે તરેઓ તરેના િિરે આપણા દરેશનું ભલું 
કરનારા રફરસતાઓની જગા લરે એ જ મારી ઇચછા છરે અનરે મનરે લાગરે છરે કરે તરેમાં 
મારરે  વનરાશ થિું નરહ પિરે.’’142

‘સરસિતીચંદ્ર’ના કથાનકના અંતભાગ વિશરે પત્વ્યિહાર દ્ારા ચાલરેલો 
વિિાદ જો પ્ત્યષિ સભા રૂપરે ્યોજા્યો હોત તો તરે સભાનું અધ્યષિપદ આનંદશંકર 
ધ્ુિનરે આપિું પિત. આનંદશંકરરે  ગોિધ્કનરામના અિસાન પછી ‘િસન્ત’નો ‘ગોિ-
ધ્કન-અંક’ પ્ગટ ક્યયો હતો. તરેમાં ગોિધ્કનરામના સંપક્કમાં આિરેલ મહાનુભાિોના 

142. જુઓ : ‘દી. બ. કૃ. મો. ઝિરેરી લરેખસંગ્હ’, પૃ. 297.
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આનંદશંકરરે  ‘સરસિતીચંદ્ર’ના ઉપસંહાર વિશરે ટૂકંું પણ માવમ્કક લખાણ ક્યુું 
હતું તરે અત્રે પ્સતુત છરે. તરેઓ ‘સરસિતીચંદ્ર’નરે ગોિધ્કનરામનરે ઉજજિળ કીવત્ક 
અપાિનારંુ સજ ્કન ગણરે છરે.143 ગોિધ્કનરામની કુમુદ શરેકસવપ્યર અનરે િલૅવન્ટનાં ઉતિમ 
સ્તીપાત્ સાથરે જરા પણ અવતપ્શંસા વિના મૂકી શકા્ય તરેમ છરે એમ તરેમનું મંતવ્ય 
છરે.144 િળી ‘સરસિતીચંદ્ર’નરે તરેઓ ્યોગ્ય રીતરે જ અિા્કચીન સમ્યના રહન્દુસતાનના 
સાંસારરક, રાજકી્ય, ધાવમ્કક મહાપ્શ્ોના ‘આકરગ્ંથ’ તરીકરે ઓળખાિીનરે તરેનરે માટરે 
‘પુરાણ’ શબદ િાપરરે  છરે. ‘‘પુરાણમાં જ અમનરે પ્ાચીન ભારતનો મરહમા દરેખા્ય છરે 
અનરે તરેથી અમનરે આ વિશરેષણ િિરે ‘સરસિતીચંદ્ર’નું ગૌરિ કરતાં સંકોચ થતો નથી’’ 
એમ કહીનરે તરેઓ એ પુરાણની પ્સતાિના લખી હોત તો કદાચ આ પ્માણરે હોત 
એમ બતાિરે છરે : ‘‘કવલકાલમાં જ્યારરે  ભરતખંિના મનુષ્યોની બુવધિનો હ્રાસ થ્યો 
અનરે મહાભારતનું રહસ્ય સમજી શક્યું નરહ ત્યારરે  વ્યાસજીએ પોતરે દ્યા લાિીનરે 
મનુષ્યોનરે દરેશકલાનુસાર ધમ્ક, અથ્ક, કામ અનરે મોષિ એમ ચતુવિ્કધ પુરુષાથ્ક સમજા-
િિા માટરે પ્ાકૃત ભાષામાં આ ‘સરસિતીચંદ્ર’ પુરાણ રચ્યું.’’11 ગ્ીક કરે અંગ્રેજ ધોરણરે 
‘સરસિતીચંદ્ર’ની રકંમત આંકિાનરે બદલરે સિતંત્ રીતરે આનંદશંકર મૂલ્યાંકન કરરે  છરે.

‘સરસિતીચંદ્ર’ના ઉપસંહાર વિશરે ગોિધ્કનરામરે એક િાર આનંદશંકરનરે 
પૂછું, ‘‘સરસિતીચંદ્ર કુસુમનરે પરણ્યો ન હોત તો કુમુદ અનરે સરસિતીચંદ્ર, શુધિ 
પ્રેમથી પણ, એકઠાં શી રીતરે રહરેત ?’’ આનંદશંકર : ‘‘સરસિતીચંદ્ર કુસુમનરે પરણી 
ગ્યો ન હોત, તો ભગિી ચૂંદિીએ શોભતી ‘મધુરીમૈ્યા’માં મૂવત્કમન્ત થતું સ્તીનું 
માહાતમ્ય – પુરુષનરે શરમાિનાર અનરે નારીપ્વતષ્ાનરે ઉચચતર કરનાર સ્તીનું દૈિી 
લષિણ – શી રીતરે પ્ત્યષિ કરાત ? અનરે શું નારીપ્વતષ્ા એ જ િત્કમાન સમ્યના 
રહન્દુસતાનનો એક મહોટામાં મહોટો પ્શ્ નથી ?’’ િળી ઉમરેરરે  છરે કરે વિધિાવિિાહ 
રવસક દૃવષ્ટએ વનવિ્કિાદ રીતરે અશકા્ય હતો અનરે ના્યક કરે નાવ્યકાના મરણમાં 
પ્ય્કિસાન ન લાિિું એમ હંુ પણ માનું છુ.ં સંસારસુધારાનો પ્ચાર કરતો લરેખક 
ના્યકનાવ્યકનરે વિધિાવિિાહથી જોિરે એિો અંત લાિરે,145 પણ આનંદશંકર પૂછરે છરે 
: શુધિ કવિએ શું કરિું જોઈએ ? હંુ તો વન:સંદરેહ માનું છુ ંકરે લગ્નની ભાિના સાથરે 
વિધિાવિહાર કરે વિધુરવિિાહ બરેમાંથી એકરે સંગત નથી – અનરે સરસિતીચંદ્ર અનરે 
કુમુદ પરણ્યાં હોત તો એ ઉપસંહાર પ્માદધન અનરે કુમુદ િચચરે થ્યરેલ લગ્નાભા-
સની દૃવષ્ટએ ષિન્તવ્ય થાત પણ રસની દૃવષ્ટએ તો એમાં રસષિવત જ આિત.

143.  ‘સારહત્યવિચાર’, આ. બા. ધ્ુિ, 1941, પૃ. 473.
144.  એજન, પૃ. 474.
145.  ‘રાઈનો પિ્કત’ નાટકના કતા્ક રમણભાઈ નીલકંઠરે િધિાવિિાહના સુધારાના પ્ચાર 

માટરે નાટકનરે અંતરે કૃવત્મ રીતરે િીણાિતીનું પાત્ ઉમરે્યુું છરે.
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શ્ી કનૈ્યાલાલ મુનશી કથાના અંત વિશરે કહરે છરે : The end is inartistic in 
the extreme.146 શ્ી આનંદશંકર તરેમની સાથરે સંમત થતા નથી. બંનરેનાં સારહત્ય 
સંબંધી દૃવષ્ટવબન્દુઓ જુદાં છરે. મુનશી િાસતિિાદી છરે. ગોિધ્કનરામ ભાિનાિાદી 
છરે. આનંદશંકર કહરે છરે, ‘‘રા. મુનશી-રમણલાલ અનરે ગોિધ્કનરામ-ન્હાનાલાલ બંનરે 
િગ્કની કૃવતઓનો આસિાદ લરેિો અશકા્ય નથી, માત્ જુદાં જુદાં દૃવષ્ટવબન્દુથી એ 
બરે િગ્કનરે અિલોકિાં જોઈએ. મનુષ્યહૃદ્ય એિું વિશાળ છરે કરે એમાં બંનરે રસિૃવતિ 
સમાઈ શકરે છરે.’’147

‘સરસિતીચંદ્ર’ વિશરે મુનશીએ કરરેલી ટીકાના સંદભ્કમાં શ્ી આનંદશંકર કહરે 
છરે : ‘Form’ની દૃવષ્ટએ ભલરે ‘સરસિતીચંદ્ર’ inartistic ઠરરે , પણ નિલકથાની 
કદરમાં ‘form’ એ જ એક િસતુ છરે ? જગતનાં કરેટલાં બધાં નાટકો અનરે નિલક-
થાઓ અનરે મહાકાવ્યો એના ‘form’ની દૃવષ્ટએ ન જોિાતાં, એનાં અનરેક બીજાં 
તતિોના કારણથી ઉતિમ કોરટમાં મૂક્યાં છરે ?148

¯
સિ. રામનારા્યણ વિ. પાઠકરે ‘સરસિતીચંદ્ર’ની આકૃવત વિશરે વિચાર ક્યયો છરે. 

તરેઓ નાટકની અપરેષિાએ નિલકથાનો આકાર વશવથલ હો્ય છરે એ સિીકારરે  છરે. પણ 
તરેનરે કશોક આકાર હો્ય તો છરે જ. દોરા અનરે મણકા, મરેરિાળી માળા, પટારામાં 
પરેટી એમ રૂપકો િસતુમાં આરોપીનરે િાતા્કનો આકાર સમજિાનો આપણરે પ્્યતન 
કરીએ છીએ એમ તરેમનું કહરેિું છરે, પણ પછી મહતિની િાત કરરે  છરે. તરેઓ કહરે છરે, 
‘‘બધાં સૌન્દ્યયો આકારસૌષ્િની જ દૃવષ્ટએ જોિાનાં હોતાં નથી. ઘરની ફરસબંદીનરે 
સુંદર આકાર હો્ય છરે. ભરતકામમાં સુંદર આકૃવતઓ દરેખા્ય છરે. પણ આકાશનરે 
શો આકાર છરે ? સમુદ્રનરે શો આકાર ? પિ્કતનરે આકારસૌન્દ્ય્ક નથી તરેમ જ િનનરે 
પણ કોઈ આકારસૌન્દ્ય્ક નથી. છતાં એ બધાં દૃશ્ય પદાથયો છરે, અનરે સુંદર છરે, તરેમ 
મહાન િાતા્કનરે આકાર ન હો્ય તો ચાલરે. મહાભારત મનરે ઘણી િાર એક મહાિન 
જ રેિું લાગરે છરે........ પણ તરે છતાં તરે આકાર વિનાનું જ રહરે છરે.’’149

પછી તરેઓ કહરે છરે કરે આકાર ન હો્ય તો એ કૃવતનરે કોઈ દૂષણ લાગતું નથી. 
છતાં તરેઓ એનો આકાર ઓળખી બતાિરે છરે : ‘‘એ આકારનરે હંુ મહાનદનો આકાર 
કહંુ. એક મોટી નદી રસળતી રસળતી ચાલરે છરે. સમુદ્રનરે મળરે છરે, અનરે િચમાં તરેનરે 
બીજી અનરેક નદીઓ મળરે છરે. મહાનદ તરે સરસિતીચંદ્રની મુખ્ય િાતા્ક અનરે તરેમાં 

146. જુઓ ‘Gujarata and Its Literature’, K. M. Munshi, 1935, p. 262.
147. ‘સારહત્યવિચાર’, આ. બા. ધ્ુિ, 1941, પૃ. 478-479.
148. એજન, પૃ. 480.
149. ‘રા. વિ. પાઠક ગ્ંથાિવલ-7’, ‘‘ ‘સરસિતીચંદ્ર’ની આકૃવત અનરે િકતવ્ય’’, પ્થમ 

આિૃવતિ, 1994, પૃ. 281 –282.
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મળતી નદીઓ તરે બુવધિધન, ગુણસુંદરી, રતનનગરી, સુંદરવગરર, બહારિરટ્યા 
િગરેરરેની નાનીમોટી િાતા્ક કરે પ્કરીઓ. કથાકાર દરરેક સંગમરે ઊભો રહી એ નિી 
મળતી આખી નદીની િાતા્ક આપણનરે કહી જા્ય છરે.’’150

પ્ો. પાઠકરે નિલકથાની િસતુસંકલનામાં વતવથરદિસની તરેમ જ કુમુદ અનરે 
ગુમાન જ રેિાં પાત્ોની ઉંમર વિશરે ઝીણિટથી ગણતરી કરીનરે લરેખકની નાનકિી 
સરતચૂક બતાિી છરે. સુન્દરવગરરના વચરંજીિશૃંગ પર કુમુદ અનરે સરસિતીચંદ્ર 
સાથરે વનિાસ કરીનરે ત્યાં વિષણુદાસજીએ ‘પંચરાવત્’ ગાળિાનું ્યોજ્યું છરે ત્યાં િાસત-
વિક રીતરે એ ચાર રાવત્ જ છરે, પાંચ નરહ એમ શ્ી ઉમાશંકર જોશીએ વિગતિાર 
વિશ્રેષણ કરીનરે બતાવ્યું છરે.151 શ્ી મુનશીએ ‘ગુજરાત ઍન્િ ઇરસ વલટરરેચર’માં 
‘three days and nights’ કહરેલ છરે તરે સાચું નથી.152

શ્ી વિશ્વનાથ ભટ્ રે ‘સરસિતીચંદ્ર’નરે ‘પંરિત્યુગનું મહાકાવ્ય’ કહ્ું છરે. તરેમણરે 
‘સરસિતીચંદ્ર’ના ઉપસંહાર વિશરે ટીકા કરે વિશ્રેષણ કરરેલ નથી; પણ સમગ્ દૃવષ્ટએ 
‘સરસિતીચંદ્ર’ ગ્ંથનરે વિશરે એમ કહ્ું છરે કરે ગુજરાતી સારહત્યમાં ભવ્યતા અનરે 
સુન્દરતાનો આિો સં્યોગ બીજી એક પણ કૃવતમાં થ્યો નથી.153

અિા્કચીન ્યુગમાં, પ્ો. પાઠક કહરે છરે તરેમ, આખા જીિનફલક પર વિસતરતી, 
આખા જીિનનરે સમરેટી લરેતી, આખા જીિનનરે િરેધીનરે પાર જતી એિી દૃવષ્ટની, પૂિ્ક-
પવશ્મ બંનરેમાં આ પહરેલી જ નિલકથા છરે. રોમરે રોલાંની જીન રક્સટફર આ પછીની 
છરે.154

‘‘આ કાલપવનક પાત્ોમાંથી પિતો પ્કાશ મારા દરેશના બંધુઓનરે તરેજસિી 
બનાિરે અનરે તરેઓ તરેના િિરે આપણા દરેશનું ભલું કરનારા રફરસતાઓની જગા લરે એ 
જ મારી ઇચછા છરે.’’ એ લરેખકના ખુલાસાના સંદભ્કમાં આનંદશંકર ધ્ુિનું ‘‘સરસિ-
તીચંદ્ર અનરે કુમુદ પરણ્યાં હોત તો એ ઉપસંહાર પ્માદધન અનરે કુમુદ િચચરે થ્યરેલ 
લગ્નાભાસની દૃવષ્ટએ ષિન્તવ્ય થાત પણ રસની દૃવષ્ટએ તો એમાં રસષિવત જ 
આિત’’ એ કથન સિીકારીએ એટલરે ‘સરસિતીચંદ્ર’નો ઉપસંહાર ્યથાથ્ક ઠરરે  છરે.

જમાનરે જમાનરે પ્જાનરે જીિનના મહાપ્શ્ોનો વિચાર કરિા પ્રેરતો આ વિિાદ 
ગુજરાતી સારહત્યમાં વચરંજીિ રહ્ો છરે.

²

150. એજન, પૃ. 282.
151. જુઓ ‘કવિની સાધના’, ઉ. જોશી, 1961, પૃ. 243-260.
152. જુઓ ‘Gujarati and Its Literature’, K. M. Munshi, 1935, p. 161.
153. જુઓ ‘વનકષરરેખા’, વિ. મ. ભટ્, 1945, પૃ. 117.
154.  ‘રા. વિ. પાઠક ગ્ંથાિવલ-7’, પ્થમ આિૃવતિ, પૃ. 299.
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નરવસંહરાિ રદિરેરટ્યા આખ્યાન રૂપરે હરરકીત્કન કરતા. વિ. સં. 1968ના 
આવશ્વન માસમાં તરેમણરે ‘્યુવધવષ્રના અસત્યકથન’ વિષ્ય પર આખ્યાન કરરેલું. 
તરેની નોંધ ‘િસંત’ના 1969ના માગ્કશીષ્કના અંકમાં આનંદશંકરરે  લીધરેલી. મહાભા-
રતના ્યુધિમાં દ્રોણરે રૌદ્ર રૂપ ધરીનરે પાંિિસરેનાનો સંહાર કરિા માંડ્ો ત્યારરે  તરેમનરે 
્યુધિ કરતા અટકાિિા માટરે ભીમરે માળિરાજના અશ્વતથામા નામના હાથીનરે મારીનરે 
‘अश्वतर्ामा हतहतह:’ એમ મોટરેથી કહરેિા માંડ્ું. વિશ્વાવમત્ારદ ૠવષઓ પણ 
દ્રોણનરે ‘તારા જ રેિા િરેદિરેદાંગવિદ બ્ાહ્મણનરે આિું ક્રૂ કમ્ક શોભરે નરહ’ િગરેરરે  
િચનોથી સમજાિિા લાગ્યા. દ્રોણનરે ભીમનાં િચન પર વિશ્વાસ ન પડ્ો એટલરે 
્યુવધવષ્રનરે ‘ખરી િાત શી છરે?’ એમ પૂછું. ્યુવધવષ્રનરે પોતાનું સત્યકથન કરિાનું 
વ્રત અનરે સિજન તથા વમત્ના મોટા સમૂહનો ્યુધિમાં સંહાર થતો અટકાિિાનું 
કત્કવ્ય એ બરે િચચરે વનણ્ક્ય કરિાનો હતો. તરેમણરે કત્કવ્યનરે અનુસરીનરે ‘અશ્વતથામા 
મરા્યો’ એમ કહ્ું. અંત:કરણરે ઠપકો આપ્યો એટલરે ઉમરે્યુું કરે ‘કંુજર’. ્યુવધવષ્રના 
આ અસત્યકથનનરે પરરણામરે તરેમનો રથ જ રે અત્યાર સુધી પૃથિીથી ચાર આંગળ 
ઊંચો ચાલતો હતો તરે પૃથિીનરે અડ્ો. મહાભારતમાં આ પ્માણરે કથા છરે. આનંદ-
શંકર આ પ્સંગનું પૃથક્કરણ કરીનરે મહાકવિ વ્યાસ અનરે ધમ્કરાજ ્યુવધવષ્રનરે 
ન્્યા્ય કરિાનો પ્્યાસ કરરે  છરે.
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આ અસત્યકથન ્યુવધવષ્રના જીિનમાં દૂષણરૂપ ગણા્ય છરે; પણ એ એક 
દૂષણના ભાનમાં લોકો તરેમના ભવ્ય નીવતમ્ય જીિનનરે ભૂલી જા્ય છરે તરે અન્્યાય્ય 
છરે એમ કહીનરે આનંદશંકર સમગ્ પ્શ્ની ચચા્ક સાત મુદ્ામાં કરરે  છરે. 

(1)       સદગુણ અનરે દુગુ્કણ િચચરે વનણ્ક્ય કરિો સહરેલો છરે; પરંતુ બરે 
સદગુણો િચચરે વનણ્ક્ય કરિો સહરેલો નથી. ્યુવધવષ્રનરે એક તરફ સત્ય બોલિાની 
ફરજ હતી; બીજી તરફ એિી જ ઉઘાિી ફરજ પોતાનરે વિશ્વાસથી િળગરેલા અસંખ્ય 
સિજનો અનરે વમત્ોના જીિ બચાિિાની હતી. ્યુવધવષ્રરે  પોતાની સરેનાનો સંહાર 
થિા દઈ પોતાનું સત્ય સાચવ્યું હોત તો એમાં ‘selfishness of virtue’ અથિા 
‘spiritual pride’નો દોષ આિત.

(2)       ્યુવધવષ્રની સામરે એક તરફ સત્યનું કત્કવ્ય હતું અનરે બીજી તરફ 
સિજનોનરે ઉગારિાનું કત્કવ્ય હતું. બરેમાં પહરેલું કત્કવ્ય શુષક બુવધિપ્રેરરત હતું અનરે 
બીજુ ંપ્રેમ અનરે દ્યાની લાગણીથી પ્રેરરત હોિાથી તરેનો આદ્ર્ક સપશ્ક મળતો હતો. 
તરેથી બીજા કત્કવ્યની પસંદગીમાં અનુકૂળતા આિરે છરે. 

(3)       પ્રેમ અનરે દ્યાની ઉચચ લાગણીની સાથરે ્યુવધવષ્રના મનમાં ઊંિરે 
ઊંિરે વિજ્યની સિાથમી અવભલાષા રહરેલી હતી તરેમ બતાિીનરે મહાભારતકારરે  આપણા 
અંતરમાં ગુપ્ત રીતરે પાપની પરેસી જિાની કરેિી ્યુવકત હો્ય છરે એમ સૂચવ્યું છરે. 

(4)       પ્ભુએ બનાિરેલી આ સૃવષ્ટમાં ધમ્ક િિરે અધમ્કનો પરાભિ થા્ય તરેમાં 
આશ્્ય્ક નથી. ઔરંગઝરેબની ધમા્કન્ધ અનીવતનો પરાભિ વશિાજીના છળ િિરે થા્ય 
છરે. ધમ્કનો જ્ય અનરે પાપનો ષિ્ય કરાિનાર શવકત સદા સિ્કત્ જો પરમાતમા જ છરે, 
તો પાપ સામરે પાપ ઊભું કરનાર પણ પરમાતમા જ છરે. મહાભારતકાર કહરે છરે કરે 
શ્ીકૃષણ પરમાતમાએ ્યુવધવષ્રનરે જ્યની લાલચ બતાિી. તરેમાં શ્ીકૃષણનો કાંઈ દોષ 
લાગતો હો્ય તો તરે આ જગતમાં લાલચો ઉતપન્ન કરીનરે તથા એ લાલચો મનુષ્યના 
મન ઉપર અસર કરરે  એિું એ લાલચોનું અનરે મનુષ્યના મનનું સિરૂપ ઘિીનરે પ્ભુએ 
પોતાનરે માથરે વહો્યયો તરે જ છરે. િસતુત: વસધિાન્તમાં, આ સદોષ જગત રચીનરે પણ 
પરમાતમા વનદયોષ જ રહરે છરે. 

(5)       મહાભારતકારરે  ્યુવધવષ્રના આ અસત્યકથનનો બચાિ ક્યયો નથી. 
્યુવધવષ્ર અસત્ય બોલ્યા કરે તરત જ તરેમનો રથ પૃથિીથી ચાર આંગળ અધર 
ચાલતો હતો તરે નીચરે ઊતરી ગ્યો. સિગા્કરોહણમાં પણ ્યુવધવષ્રનરે કવિ નરકમાં 
ફરેરિરે છરે. તરે પણ તરેમણરે દ્રોણનરે વમથ્યાભાન કરાવ્યું તરેના બદલા રૂપરે. મનુષ્યના નૈવતક 
જીિનની આ ટ્રલૅજ રેિી તરેનરે મનુષ્યતિનું ભાન કરાિનાર સાધન છરે. કણ્કના અસત્યનું 
ફળ તો આ લોકમાં ભોગિાઈ ગ્યું, પણ ્યુવધવષ્રના અસત્યનું ફળ સિગ્કમાં પણ 
એનરે નડ્ા િગર રહ્ું નરહ. આમ કલપિામાં મહાભારતકારરે  કમ્કના ફળના વન્યમની 
વિવિધરૂપતા દશા્કિી છરે એમ આનંદશંકર કહરે છરે. 
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(6)        ધમ્કરાજ િગરે છરે તરેનું િધુ એક કારણ મહાભારતકાર આપરે છરે. જ રેનરે 
માથરે સગાંિહાલાં, વમત્, આવશ્ત, િગરેરરે  અસંખ્ય જનોના પ્ાણની રષિા કરિાની 
જિાબદારી આિરે છરે તરેનરે કત્કવ્યના અનરેક વિકટ પ્સંગોનો સામનો કરિો પિરે છરે. 
એક તરફથી તરેનરે માથરે પાપ કરિાનું કત્કવ્ય આિી પિરે છરે અનરે બીજી તરફ એ જ 
પાપરૂપ કત્કવ્યની વશષિા સહન કરિી પિરે છરે. કવિ વ્યાસ કહરે છરે કરે ‘‘अवशयं िर्कसतात 
द्ष्वय: सवभिराजर्ः ।’’ — બધા રાજાઓનરે નરક જો્યા વિના છૂટકો નથી. 

(7)       છરેલ્લરે, આનંદશંકર એક માવમ્કક મુદ્ો મૂકરે છરે. ‘અશ્વતથામા મરા્યો’ 
એમ અસત્ય બોલતાં ભીમનરે જરા્ય સંકોચ થતો નથી. ્યુવધવષ્રનરે સંકોચ થા્ય છરે 
પણ આખરરે  બોલરે છરે. ન બોલ્યો એક અજુ ્કન. તરેમાંથી મનુષ્યસિભાિનું એક ગૂઢ 
તતિ કવિ તારિરે છરે. ભીમ િૃવતિના િરેગનરે અધીન થઈનરે બોલરે છરે. ્યુવધવષ્ર ધમ્ક 
(Law)નો અિતાર છરે. કા્યા્કકા્ય્કનો વિચાર કરીનરે ચાલરે છરે; પણ તરેનરે ધમ્કબુવધિ 
વસિા્ય કોઈ આલંબન નથી. અજુ ્કન પરમાતમાનો સખા છરે, ભકત છરે. તરેની ભાિના 
પ્રેમની છરે. તરેણરે નીવતની દરકાર કરી નથી, પણ િીરતિ કરેળવ્યું છરે અનરે પ્ભુ સાથરે 
પ્રેમ બાંધરે છરે, જ રે મનુષ્યતિ છરે. 

વિ. સં. 1969ના માગ્કશીષ્કના ‘િસન્ત’ના અંકમાં આનંદશંકરરે  ્યુવધવષ્રના 
અસત્યકથનના પ્સંગનું નૈવતક કરે ધાવમ્કક દૃવષ્ટએ અિલોકન કરિાનરે બદલરે એ પ્-
સંગમાં કવિએ આલરેખરેલા એક ભવ્ય કરુણરસના વચત્ તરફ િાચકની દૃવષ્ટ 
દોરિાનો પ્્યતન ક્યયો હતો એમ ઉપરના વિિરણ ઉપરથી જોઈ શકા્ય છરે. આ 
લરેખનું નરવસંહરાિરે એ જ િષ્કના માઘના ‘િસન્ત’માં પુન: અિલોકન કરરેલું. તરેમાં 
આનંદશંકરના દૃવષ્ટવબંદુનો સસનરેહ વિરોધ પ્દવશ્કત થ્યો હતો. તરેનો પ્ત્યુતિર નર-
વસંહરાિની ‘સનરેહી માગણી’થી પ્રેરાઈનરે આનંદશંકરરે  આપરેલો તરેના મુખ્ય મુદ્ા નીચરે 
મુજબ :

1.       ‘આ િાતા્કના સામાન્્ય શ્ોતાઓ’ ભરેગા પોતાનરે ગણિા સામરે 
નરવસંહરાિનો વિરોધ હતો. તરેનો ખુલાસો કરતાં આનંદશંકર કહરે છરે કરે પોતરે 
‘સામાન્્ય શ્ોતા’ શબદપ્્યોગમાં નરવસંહરાિનો સમાિરેશ નથી ક્યયો. મુંબઈ 
પ્ાથ્કનાસમાજના મંરદરમાં કીત્કન કરતી િખતરે નરવસંહરાિરે કહરેલું કરે ‘‘્ુયવધવષ્રના 
આ અસત્યકથન ઉપર ખોટો ભાર મૂકીનરે હરેનો અિળો અથ્ક લરેિો ના જોઈએ; ્યુ-
વધવષ્ર અસત્ય બોલ્યા તો આપણરે તરેમ કરિાનરે શી અિચણ ? – એમ સાર 
લરેિાનો નથી. આપણરે તો હરેમના સત્યિારદતિ ઉપર જ લષિ રાખી અનુકરણ કરિું 
જોઈએ.’’ એટલાથી આનંદશંકરની આકાંષિાની પૂવત્ક થતી નથી. તરેઓ ્યુવધવષ્રના 
નિાણું સત્ય ઉપર ધ્યાન આપી તરેના આ સોમા અસત્ય માટરે દ્યા ખાિાનું અનરે 
પ્ાથ્કના કરિાનું કહરે છરે કરે ‘‘હરે પ્ભુ! તું અમનરે – ્યુવધવષ્ર કરતાં હજારગણા વનબ્કળ 
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મનુષ્યોનરે એિા વિકટ પ્સંગોથી તાિીશ નરહ અનરે તાિરે તો તું અમનરે એિરે િખતરે 
અિગ રહરેિાનું બળ આપજ રે!’’155

2.       ‘‘્યુવધવષ્રના આ અસત્યનો તો બચાિ ના જ કરી શકા્ય’’ એમ 
નરવસંહરાિ કહરે છરે તરે સિીકારીનરે આનંદશંકર કહરે છરે, ‘‘પણ મૂંઝિણ બતાિી 
શકા્ય ખરી.’’ ્યુવધવષ્રરે  ‘વનષપાંિિા પૃથિી થિા દઈનરે પોતાનું સત્ય સાચવ્યું હોત’ 
તો એ વનદયોષ માગ્ક હતો એમ મારી નૈવતક બુવધિ કબૂલ કરી શકતી નથી એમ 
આનંદશંકરનું કહરેિું છરે. તરેઓ સપષ્ટ કહરે છરે કરે નરવસંહરાિનો આમાં મતભરેદ હો્ય 
તો એ મતભરેદ ટાળિાનો મનરે કોઈ માગ્ક દરેખાતો નથી. 

3.       નરવસંહરાિ કહરે છરે : ‘‘ ‘અનરે ભાવિ તણા જ પ્ભાિરે’ એ િચનમાં 
વ્યાસરે પોતાના કાવ્યના ના્યકનો કાંઈક બચાિ ક્યા્ક જ રેિું ક્યુું છરે.’’ વ્યાસરે આમાં 
્યુવધવષ્રનો બચાિ ક્યયો લાગતો નથી પણ િાચકનરે પોતાની સાથરે લઈ જાણરે કહરેિ-
િાિરે છરે કરે ્યુવધવષ્ર જ રેિા સત્યિાદી જ રેણરે આખો જન્મારો સત્ય બોલિામાં જ 
કાઢ્ો હતો એ પણ આિરે પ્સંગરે અસત્ય બોલ્યા ત્યારરે  ‘ભાવિ’ નરહ તો બીજુ ંશું 
? અહીં ્યુવધવષ્રની જિાબદારીનો વનષરેધ ક્યા્ક િગર, છરેિટરે વિજ્ય પામરેલી 
શવકતનો અવનિા્ય્ક પ્ભાિ દશા્કિિાનો પ્્યતન છરે એિું આનંદશંકરનું મંતવ્ય છરે. 
િળી નરવસંહરાિ કહરે છરે કરે ‘એમ કરતરે કરતરે આટલાં કારણો બતાિતા ગ્યા તરે 
કાંઈક ધમ્કરાજા તરફ પષિપાતની દૃવષ્ટ દરેખાિરે છરે તરે સાથરે પણ આનંદશંકર સંમત 
થતા નથી. તરેઓ કહરે છરે : ‘‘એ કારણપ્દશ્કનનું દરરેક પગલું સત્યના મહતિમાં 
િધારો કરતું જા્ય છરે.’’156

4.       નરવસંહરાિ : ‘‘રા. આણંદશંકર िढं प्रतत िाढ्ं कुयाभित् – એ 
જાત્યનો ઉપદરેશ કરિા ઇચછતા હો્ય એમ હંુ માની સકતો નથી.’’ આનંદશંકર કહરે 
છરે, ‘‘બરેશક હંુ એ જાતનો ઉપદરેશ વબલકુલ કરિા માગતો નથી.’’ ધમ્ક અધમ્કનો 
વિનાશ કરરે  એમાં નિાઈ નથી, પણ અધમ્ક અધમ્કનરે ખા્ય એિી વિશ્વની ્યોજના છરે 
એટલરે અધમ્કમાં રહરેલા સિવિઘાતક તતિનું સમરણ કરાિિા માટરે ઔરંગઝરેબ અનરે 
વશિાજીનો દાખલો આપ્યો હતો એમ આનંદશકંરનું િકતવ્ય છરે.

5.       આનંદશંકર અનરે નરવસંહરાિની િચચરે તતિજ્ાનના એક-બરે મોટા 
મતભરેદ છરે. આનંદશંકર અદ્તૈ િરેદાન્તમાં અનરે નરવસંહરાિ પ્ાથ્કનાસમાજના એકરે-
શ્વરિાદમાં માનરે છરે. આનંદશંકરનરે મતરે પાપ સામરે પાપ ઊભું કરનાર પરમા-
તમા છરે. ‘‘પરમ પુરુષ પોતાના પવિત્ સિરૂપની સાથરે વિરોધ રાખનારા પાપનરે 
સાધનરૂપરે પણ િાપરરે ’’ એમાં નરવસંહરાિનરે ‘એની શવકતની ઊનતા’ પ્તીત 
થા્ય છરે. આનંદશંકર તરેનરે વિશ્વની – ઈશ્વરની – ્યોજનાનો એક ભાગ ગણરે છરે. 

155.  ‘આપણો ધમ્ક’, ત્ીજી આિૃવતિ, પૃ. 188.
156. એજન, પૃ. 188-189.
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6.       નરવસંહરાિ : ‘‘પાપ સિતંત્ અવસતતિિાળો પદાથ્ક નથી, મનુષ્યના 
આચરણનરે માટરે સંભિરૂપ પદાથ્ક છરે. પાપનો ભાર પ્ભુનરે માથરે નરહ, પણ મનુષ્યનરે 
માથરે છરે.’’ આનંદશંકર પણ એમ જ માનરે છરે. પણ નરવસંહરાિ જ રેનરે મનુષ્યનરે 
ઉન્નત કરિાની ગહન ્યોજના કહરે છરે તરે, જગતની લાલચો અનરે એ લાલચો અસર 
કરરે  તરેિા મનુષ્યના મનનું સિરૂપ રચ્યા વિના શી રીતરે સંભિરે એમ આનંદશંકર પૂછરે 
છરે. એ ્યોજનાનું કતૃ્કતિ પરમાતમાનું છરે, જીિનું નરહ એમ તરેઓ કહરે છરે. મનુષ્યની 
કસોટીની ્યોજના ઈશ્વરરે  કરરેલી છરે. ઈશ્વરની સિ્કશવકતમતિા સાથરે અસંગત હોિા 
છતાં તરે ઈશ્વરની વિમોરહની મા્યા છરે. 

7.       નરવસંહરાિ ‘‘આણંદશંકર કૃષણના પરમાતમરૂપની ઘટના બંધ 
બરેસાિરે છરે એ ચાતુ્ય્ક્યુકત છરે; એથી િધારરે  નથી એમ કહરે છરે.’’ તરેના જિાબમાં 
આનંદશંકર ‘એ ઘટના મારી નથી; મહાભારતકારની છરે’ એમ કહરે છરે. અનરે 
વ્યાસથી નરવસંહ મહરેતા સુધીના અનરેક તતિજ્ાની ભકતો જ રેનરે ‘કપટી’ કહરે છરે તરે 
એ શબદના વિવશષ્ટ અથ્કમાં છરે. કૃષણ સંબંધી આખ્યાવ્યકાઓમાં મનરે તતિજ્ાનના 
વસધિાન્તો રવસક આકારમાં મૂવત્કમન્ત થતા દરેખા્ય છરે. એનરે ચાતુ્ય્ક કહો તો િાંધો 
નથી. એ પ્કારના સરેન્ટ પૉલના ચાતુ્ય્ક પર આખો વરિસતી ધમ્ક ઊભો છરે. 

બંનરે વિદ્ાનો િચચરે ચાલરેલો આ તાવતિક વિિાદ આપણા તતિચચા્કના ષિરેત્નો 
એક રમણી્ય ખંિ છરે. સારહત્ય અનરે તતિજ્ાનના અભ્યાસીનરે આદશ્ક માગ્કદશ્કન 
પૂરંુ પાિરે તરેિો આ વિિાદ છરે. બંનરે વિદ્ાનો પોતપોતાના વસધિાન્ત કરે મંતવ્યનરે િળગી 
રહીનરે સામાના દૃવષ્ટવબન્દુનરે સમજિાનો પ્્યતન કરરે  છરે. નરવસંહરાિના કરતાં 
આનંદશંકર િધુ ઉદાર અનરે સમન્િ્યશીલ જણા્ય છરે. તરેનું કારણ તરેમની વિચાર-
શ્રેણીનો પા્યો પ્ાથ્કનાસમાજની સંકીણ્ક ભૂવમકાનરે બદલરે િરેદાન્તની વિશાળ ભૂવમકા 
પર મંિા્યરેલો છરે. વિષ્યના તતિનરે પકિીનરે તરેના હાદ્ક સુધી પહોંચીનરે તતિનરે વિશાળ 
તક્કશુધિ સિરૂપરે રજૂ કરિાનું આનંદશંકરનું કૌશલ સમગ્ વિિાદમાં ધ્યાન ખેંચરે છરે. 
એકંદરરે  આનંદશંકરનું પલ્લું નીચરે નમતું હોિા છતાં બંનરે મહારથીઓ િચચરેના મ-ૈ
ત્ીસંબંધની એક પણ કાંગરી ખરતી નથી તરે આ વિિાદની વિશરેષતા છરે.

²



          

21
‘સાહિ્યિ’ અને ‘િાઙમયિ’

શ્ી વિજ્યરા્ય િૈદ્રે ‘કૌમુદી’ના 1982ના અવધક ચૈત્ના અંકમાં ‘સારહત્ય’ 
અનરે ‘િાઙમ્ય’ એ શબદો વિશરે લખાણ કરરેલું તરેના પ્વતભાિ રૂપરે શ્ી નરવસંહરાિ 
રદિરેરટ્યાએ એક િષ્ક પછી ‘િસન્ત’ના 1983ના માગશર-પોષના અંકોમાં પંદર-
-સોળ પાનાં ભરીનરે લરેખ લખરેલો. તરેનો જિાબ વિજ્યરા્યરે એ અરસામાં જ 
‘કૌમુદી’માં (1983ના માઘ) પ્ગટ કરરેલો. તરેમાં બંનરેનાં વિવભન્ન દૃવષ્ટવબન્દુઓ રજૂ 
થ્યાં હતાં.

વિજ્યરા્યરે તરેમના પ્થમ લરેખમાં િાઙમ્યના રસપ્ધાન, તક્કપ્ધાન અનરે િસતુ-
પ્ધાન – એમ ત્ણ પ્કાર ગણાિીનરે એ ત્ણનાં દૃષ્ટાન્ત તરીકરે, અનુક્મરે ‘જ્ય જ્ય 
ગરિી ગુજરાત’, ‘ધમ્કવિચાર’ અનરે ‘નમ્કકથાકોશ’નો ઉલ્લરેખ ક્યયો છરે. ત્ણમાં પ્થમ 
રસપ્ધાન લવલત િાઙમ્ય મહતિનું છરે. તરેનાં બરે અંગો – ‘વિશરેષ કલપના અનરે 
લવલત અવિનાશી પદવિન્્યાસ’ – નરે કારણરે થતી રસવનષપવતિ અનરે પછી થતો બ્-
હ્માનંદસહોદર રસાસિાદ અનરેક દૃષ્ટાન્તો આપીનરે તરેમણરે સમજાવ્યાં છરે.157

‘સારહત્ય’ શબદ ્યુગરે ્યુગરે જુદા જુદા અથ્કમાં િપરાતો રહ્ો છરે. સંસકૃતમાં 
પહરેલાં કાવ્યશાસ્ત અનરે રસાલંકારના ગ્ંથો માટરે એ શબદ િપરાતો એમ ‘સારહત્ય-
દપ્કણ’કાર કહરે છરે. પાછળથી તરે શબદ માત્ કાવ્યો અનરે કલાકૃવતઓનરે અનુલષિીનરે 
િપરાતો થ્યરેલો, પણ દરવમ્યાનમાં અંગ્રેજી ‘વલટરરેચર’ શબદના સંપક્કમાં આવ્યા 
157.  જુઓ ‘સારહત્યદશ્કન’, વિ. ક. િૈદ્, 1915, પૃ. 53.
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પછી તરેના પ્ભાિથી ગુજરાતીમાં પણ પંરિત્યુગના સાષિરોએ મનુષ્યવચતિના સિ્ક 
ઉદગારો અનરે લખાણો માટરે, તાવતિક ભરેદ પારખિાની તકલીફ લીધા વિના, 
‘સારહત્ય’ શબદ િાપરિા માંડ્ો એમ વિજ્યરા્યનું પ્વતપાદન હતું. તરેના સમથ્કનમાં 
તરેમણરે સારહત્ય=િાઙમ્ય એ અસમતોલ સમીકરણ જ રેમનરે માન્્ય હો્ય એિા સાત 
સાષિરોના મત નોં્યા છરે :

(1-2) ગોિધ્કનરામ અનરે નરવસંહરાિ : લખાણમાત્નરે ‘સારહત્ય’ ગણીનરે, 
અનુક્મરે તરેના કટકા, વનરપરેષિ અનરે સાપરેષિ સારહત્ય તથા શુધિ અનરે ઉપલવષિત 
સારહત્ય, એ પ્માણરે ક્યાું છરે.158

(3) બળિંતરા્ય ઠાકોરરે  એિા જ વિભાગો ક્યા્ક છરે (અંબાલાલકૃત ‘ભાષણો 
અનરે લરેખો’માં) પણ વિશરેષણો ‘અમર’ અનરે ‘ઉપકારક’ િાપ્યાું છરે.

(4) કરેશિલાલ ધ્ુિ : જ રે કૈં સંસકારી સથા્યી ભાષામાં લોકોતિર લરેખ કરે કથન 
તરે સારહત્ય સંજ્ાનરે પાત્ છરે.

(5) અંબાલાલ સાકરલાલ દરેસાઈ : માણસના મનોગત સિ્ક પ્કાના વ્યાપારની 
િાણી તરે સારહત્ય.

(6) હરગોવિંદદાસ કાંટાિાળા : ‘સારહત્ય’ શબદનરે ‘િાઙમ્ય’ના અથ્કમાં 
િાપરિો જોઈએ.

(7) રમણભાઈ નીલકંઠ : વશષ્ટતાિાળા લરેખોનો ભંિાર તરે સારહત્ય.

(1-3) સિ્યંસપષ્ટ છરે. (5-6) વિશરે ટીકારટપપણનરે અિકાશ નથી.

બાકીનાં બરે વિશરે વિજ્યરા્યની ટીકા નીચરે મુજબ છરે :

‘‘તરેમણરે િાપરરેલાં વિશરેષણો, આપણરે જ રે સજ ્કક તતિિાળાં લખાણો માટરે 
‘સારહત્ય’ સંજ્ા રાખિા ચાહીએ છીએ તરેનરે લાગુ પિરે તરેિાં નથી; કરેમ કરે, ‘સંસકારી’, 
‘સથા્યી’, ‘લોકોતિર’ કરે ‘વશષ્ટતાિાળી’ તો ઇવતહાસ ધમ્ક કરે રફલસૂફીની કૃવત પણ 
હો્ય. એટલરે રા. કરેશિલાલ અનરે રા. રમણભાઈની વ્યાખ્યાઓ અવતવ્યાપ્ત ઠરરે  છરે. 
બીજુ ં: આ સાતરે વિચારકોનરે ‘િાઙમ્ય’ શબદ અજાણ્યો હતો એમ તો નરહ જ, તરેમ 
જ, ખરી રીતરે સારહત્ય કોનરે કહરેિા્ય તરેની સૂઝ એમનરે છરેક પિી નહોતી એમ પણ 
નરહ; આથી ખરો પ્્યોગ (એટલરે કરે ‘સારહત્ય’ના વિવશષ્ટાથ્કિાળો પ્્યોગ) પ્ચવલત 
કરિા વિરુધિ રૂરઢિશતા કરે િૈશાલ્યસાધના કરે અવિશદ વિચારણા એટલામાંથી કોઈ 
નરે કોઈ વિધન એમની આિરે આવ્યું લાગરે છરે.’’159

નરવસંહરાિરે અગાઉના લરેખમાં ‘સારહત્ય=િાઙમ્ય’એ અસમતોલ સમીકરણ 
દશા્કિરેલું એ આપણરે જો્યું. એ િખતરે તરેમણરે દલીલ કરરેલી કરે ત્ણ િષ્ક પહરેલાં પોતરે 

158. જુઓ બંનરેનાં પરરષદપ્મુખ તરીકરેનાં ભાષણો તથા ચૈત્ 1980ના ‘ગુજરાત’માંનો 
સારહત્યના ઇવતહાસ સંબંધી નરવસંહરાિનો લરેખ.

159 ‘સારહત્યદશ્કન’, વિ. ક. િૈદ્, 1925, પૃ. 56-57, પાદટીપ.
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એ વિષ્યનો લરેખ લખરેલો તરેમાં ‘ભરેદદશ્કક’ વિશરેષણ િાપરરેલું. તરેના સંદભ્કમાં વિજ-
્યરા્ય કહરે છરે : ‘‘જૂના લરેખમાંના વનરૂપણમાં તરેઓએ ‘સારહત્ય એટલરે િાઙમ્ય’ 
એિું બાધરે ભારરે  કહ્ું નથી એ જ રેમ હકીકત છરે, તરેમ, જ્યારરે  તરેઓ ‘િાઙમ્ય તરે 
વ્યાપક’ એમ કહ્ા પછી થોિી િારરે  ‘વ્યાપક સારહત્યના બરે વિભાગ’ એ શબદો 
િાપરરે  છરે, અનરે એ વિભાગીકરણના પ્ત્યષિ નમૂના લરેખરે િંશિૃષિની લીટી્ય ‘સારહત્ય’ 
શબદનરે સામાન્્ય રૂપરે ગણીનરે દોરરે  છરે – ત્યારરે , એમની એ પ્િૃવતિઓમાંથી, જો ભાષા 
િાપરીનરે તરેની દ્ારા કશો પણ અથ્ક વ્યકત કરિો હો્ય તો આટલો જ અથ્ક થા્ય કરે, 
સમગ્ વશષ્ટ િાણીવ્યાપાર જ રેનરે ખરી રીતરે િાઙમ્ય કહરેિો જોઈએ તરેનરે, રા. નરવસંહ-
રાિ ખોટી રીતરે સારહત્ય કહરે છરે.’’160

‘િાઙમ્ય’ શબદના સંબંધમાં વિજ્યરા્ય પોતાના મંતવ્યના સમથ્કનમાં છ નામ 
આપરે છરે : દંિી, રાજશરેખર, મવલ્લનાથ, કરેશિલાલ ધ્ુિ, બળિંતરા્ય ઠાકોર અનરે 
મહામહોપાધ્યા્ય હરપ્સાદ શાસ્તી. બળિંતરા્યનું કથન પહરેલાં ટાંકરે છરે : ‘‘િાઙમ્ય 
શબદનરે કરેટલાક લરેખકો સારહત્યના અથ્કમાં જ િાપરરે  છરે, પણ કાવ્ય અનરે કાવ્ય જ રેિી 
રસાલંકારારદ િાણી અનરે કલાપ્ધાન વશષ્ટ કૃવતઓનરે માટરે જ ‘સારહત્ય’ શબદ િા-
પરિાનું રાખી ભાષામાંના તમામ ગ્ંથસમૂહનરે માટરે ‘િાઙમ્ય’ શબદનો પ્્યોગ કરિો 
િધારરે  ્યોગ્ય જણા્ય છરે.’’161

ઉકત લરેખમાં શ્ી નરવસંહરાિ ‘‘માત્ દંિી અનરે રાજશરેખર પર ‘કૌમુદી’કાર 
પોતાનું જોર સથાપરે છરે’’ એમ કહરે છરે ત્યારરે  વિજ્યરા્ય વ્યંગમાં કહરે છરે કરે ‘‘અમરે રા. 
નરવસંહરાિની વિરુધિ મત દશા્કિિાની રહંમત કરી, એથી જ તરેઓ એટલા ગુસસરે 
થઈ ગ્યા કરે જ રે િસતુ પર પોતરે િાગબાણો છોિિાનો વિચાર ક્યયો તરેનરે કશી શાંવતથી 
તરેઓ િાંચી શક્યા નથી.... એમણરે બાકીનાં ચાર નામ – મરેસસ્ક મવલ્લનાથ, ધ્ુિ, 
ઠાકોર અનરે શાસ્તી – ‘િસન્ત’ના િાચકોથી જાણીબૂજીનરે, પોતાના પષિનરે સબળતર 
બનાિિાનરે, છુપાવ્યાં છરે એમ જ માનિું પિરે. પણ એિી અપ્ામાવણકતા રા. નરવસંહ-
રાિ જ રેિા આબરૂદાર િાદી ન આચરરે  એિી શ્ધિાથી પ્રેરાઈનરે અમરે પહરેલી માન્્યતા-
નરે, ક્ોધ... વિભ્રમનરે, િાજબી ગણીએ છીએ.’’162

નરવસંહરાિરે દંિીની વ્યાખ્યા(िरीरं तावत् इष्ार्भिवयनच्न्ा पदावशल — 
ચમતકારજનક અથ્કવિવશષ્ટ પદસમૂહ તરે કાવ્ય)નરે આધારરે  કરરેલી દલીલ ‘‘દંિીના 
સંબંધમાં રા. નરવસંહરાિ ખરા છરે; અમરે ખોટા છીએ.’’163 એમ કહીનરે વિજ્યરા્ય 
તરે સિીકારરે  છરે. રાજશરેખરની ‘કાવ્યમીમાંસા’ના બીજા અધ્યા્યનો પ્માણ તરીકરે 
ઉપ્યોગ કરરેલ છરે તરેનો નરવસંહરાિરે સિીકાર ક્યયો છરે; પણ ‘‘ત્ીજો અધ્યા્ય, જ રેનો 

160. જુઓ ‘કૌમુદીદશ્કન’, વિ. ક. િૈદ્, 1987, પૃ. 16.
161. જુઓ ‘િસંત’ િષ્ક 1, અં. 5, ‘‘ગોમંિલપરરક્મા’’, પૃ. 198.
162.  જુઓ ‘કૌમુદીદશ્કન’, 1987, પૃ. 27.
163.  એજન, પૃ. 27.
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આધાર અમરે આપ્યો જ નથી, તરેનરે અમારી વિરુધિ ટાંકિામાં શી ્યથાથ્કતા છરે ?’’ 
— એમ ‘કૌમુદી’કાર પૂછરે છરે. તરેમ છતાં અનુમાનો અનરે સંરદગધ વિધાનો કરીનરે 
નરવસંહરાિ સિપષિનું સમથ્કન કરિાની કોવશશ કરરે  છરે. છરેિટરે િાઙમ્ય એટલરે 
ભાષામાં રચા્યરેલી તમામ વશષ્ટ કૃવતઓ એિી વ્યાખ્યાનો સિીકાર થા્ય છરે તરેનરે 
પ્ાચીન કાવ્યમીમાંસકો રાજશરેખર અનરે મવલ્લનાથ તથા અિા્કચીન ભારતી્ય 
વિદ્ાનો હરપ્સાદ શાસ્તી, કરેશિલાલ ધ્ુિ અનરે બળિંતરા્ય ઠાકોરનું સમથ્કન સાંપિરે 
છરે.164

सातहतयसंरीत्कलातवहीि: – એ ભતૃ્કહરરની જાણીતી પંવકતના સંદભ્કમાં 
નરવસંહરાિ ‘सातहतय’ શબદનો અથ્ક ‘કરેિળ કાવ્ય’ કરરે  છરે. પણ વિજ્યરા્ય મવણલાલનરે 
અનુસરીનરે ‘સિ્ક રસાતમક કલાપ્ધાન કૃવતઓ’ કરરે  છરે. નરવસંહરાિ ઉપ્યુ્કકત 
પંવકતિાળા શ્ોકનરે પ્વષિપ્ત ઠરાિિાનો પાંગળો પ્્યતન કરરે  છરે; પરંતુ જ્યાં સુધી તરેનરે 
પ્વષિપ્ત ઠરાિરે તરેિું સંગીન પ્માણ ન મળરે ત્યાં સુધી એ પંવકતનરે ભતૃ્કહરરની એટલરે 
કરે છઠ્ા શતકની માનિી જોઈએ એમ ‘કૌમુદી’કારનું કહરેિું છરે. સારહત્ય એટલરે કા-
વ્યશાસ્ત (આશરરે  નિમા શતકનો) એ નિો અથ્ક છરે અનરે સારહત્ય એટલરે શબદજાત 
ઉફવે િાઙમ્ય એ સૌથી નિો અથ્ક (વબલહણનો — 11મા શતકનો) છરે. તરેમાં સૌથી 
પ્ાચીન (છઠ્ા શતકનો) ભતૃ્કહરરિાળો અથ્ક વિજ્યરા્યનરે માન્્ય છરે અનરે સૌથી 
અિા્કચીન (11મા શતકનો) અથ્ક ‘િાઙમ્ય’ પ્ાચીન પષિના સમથ્કક નરવસંહરાિનરે 
અવભમત છરે.

અંગ્રેજીમાં સારહત્યનરે માટરે વ્યાપક તરેમ જ સંકુવચત અથ્કમાં ‘વલટરરેચર’ શબદ 
િપરા્ય છરે. શ્ી વિજ્યરા્ય તરેનરે અંગરે કહરે છરે કરે “ત્યાં (પવશ્મમાં) ‘વલટરરેચર’નો 
જૂનો [વ્યાપક] અથ્ક ભૂંસાિા નહીં તો ઘસાિા તો જરૂર લાગ્યો. પરરણામ એ આવ્યું 
કરે આનરે એ લોકો ‘સારહત્ય’ શબદના ઉપર કહ્ા તરે સંસકૃત અથયોમાંના બીજાનરે 
[સંકુવચતનરે] મુખ્યત: અિલંબરે છરે.165

ગુજરાતીમાં ‘વલટરરેચર’ શબદનરે માટરે વ્યાપક અથ્કમાં ‘િાઙમ્ય’ અનરે સંકુવચત 
અથ્કમાં ‘સારહત્ય’ – એમ બરે શબદો સિીકારા્યા છરે નરે પ્ચવલત છરે. નરવસંહરાિરે 
અનિધાનનરે કારણરે કરે અન્્યથા ‘સારહત્ય’ શબદ ‘િાઙમ્ય’ના અથ્કમાં િાપરિાનું 
સૂચવ્યું અનરે પછી સિમતનરે વસધિ કરિા માટરે તરેમણરે કરરેલા પ્્યતન, ઉપર જો્યું તરેમ, 
વનષફળ જા્ય છરે. જોકરે તરેમણરે પોતરે તો ‘સારહત્ય’ અનરે ‘િાઙમ્ય’ શબદો ્યોગ્ય રૂપમાં 
જ િાપ્યા્ક છરે. આઠ દા્યકા પહરેલાં જાગરેલા આ વિિાદરે ‘સારહત્ય’ની વિભાિનાનરે 
સપષ્ટ કરી છરે.

²

164.  એજન, પૃ. 28.
165. એજન, પૃ. 29-30.
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મવણલાલરે પોતરે લખરેલ આતમિૃતિાન્તની હસતપ્ત મૃત્યુસમ્યરે આનંદશંકરનરે 
સોંપી હતી. આનંદશંકરરે  એ હસતપ્તનો ચોપિો વજદંગીભર સાચિી રાખ્યો હતો. 
તરેમના અિસાન (1941) પછી એ ચોપિો તરેમના જ્યરેષ્ પુત્ પ્ો. ધ્ુિભાઈ ધ્ુિના 
કબજામાં હતો. 

આનંદશંકરના જીિનકાળ દરવમ્યાન (1929-31) શ્ી અંબાલાલ બા. પુરાણી, 
વિજ્યરા્ય ક. િૈદ્ અનરે બીજા કરેટલાક ્યુિાસાષિરોએ મવણલાલના આતમચરરત્નરે 
પ્ગટ કરિા માટરે ઊહાપોહ ક્યયો હતો. ‘કૌમુદી’માં તરેનરે લગતાં ચચા્કપત્ો પ્ગટ થ્યાં 
હતાં. તરેનો જિાબ આનંદશંકરરે  ‘િસંત’માં આપ્યો હતો. તરેત્ીસ િષ્ક એટલરે કરે એક 
પરેઢીથી્યરે િધુ િખત સુધી એ હસતપ્ત આનંદશંકરભાઈ પાસરે જ રેમની તરેમ પિી 
રહી. આનું પરરણામ એ આવ્યું કરે મવણલાલના જીિન વિશરે અમુક ખરીખોટી િાતો 
રકંિદન્તી રૂપરે લોકોમાં ફરેલાતી રહી. ગુજરાતી સાષિરોનરે આ પરરવસથવત અસહ્ 
લાગી. તરેમણરે ગુજરાતના એ ‘સાિ્કજવનક ધન’નરે પ્કાશમાં લાિિા સારુ દબાણ ક્યુું. 

આનંદશંકર ધ્ુિ આ બાબત ‘કૌમુદી’ના જુલાઈ 1930ના અંકમાં ચચા્કપત્ 
પ્વસધિ કરરે  છરે. તરેઓ ‘કૌમુદી’ના તંત્ી વિજ્યરા્ય િૈદ્નરે સંબોધીનરે લખરે છરે :

‘‘આપણા ઘણા ભાઈઓનું માનિું છરે કરે સિ. મવણલાલનું લખરેલું આતમજીિન 
De Quincy નાં ‘Confessions’ જ રેિું, કરે ગાંધીજીની આતમકથા જ રેિું હશરે. એ 
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પ્કાનું એ વબલકુલ નથી. એમાં હ્યાત કરે થોિા સમ્ય ઉપર ગત થ્યરેલ સ્તી-પુરુષો 
સંબંધી જ રે કથન છરે એ અત્યારરે  પ્વસધિ થા્ય એ ઇષ્ટ નથી એમ તો સહજ સિીક્ાશરે, 
અનરે એ વસિા્યનો જ રે ભાગ છરે તરે સિ્ક પ્વસધિ કરિાથી કોઈનરે કશો લાભ થા્ય એમ 
નથી બલકરે સારહત્યદૃવષ્ટએ પણ એમાં (સિ.ની અનુપમ શૈલી વસિા્ય) કાંઈ િાંચિા 
જ રેિું નથી. આ લરેખ મારા ઉપરાંત હજુ સુધી માત્ સિ. માધિલાલરે (સિ. મવણલાલ-
ના નાના ભાઈએ) જ િાંચ્યો છરે અનરે એમણરે પણ એ િાંચીનરે મનરે સપષ્ટ કહરેલું કરે એ 
પ્વસધિ કરિા જ રેિો નથી....’’

આમ છતાં ઉકત લરેખ શોધી કાઢી ફરી એક િાર િાંચી જઈનરે પોતરે ‘‘અમુક 
— બલકરે ઘણો ભાગ છોિી દઈનરે પ્ગટ કરશરે’’ એમ આનંદશંકર કહરે છરે.166

આનંદશંકરના આ ખુલાસા પછી ‘કૌમુદી’ના ઑગસટ 1930ના અંકમાં 
અંબાલાલ પુરાણી વિજ્યરા્યનરે ઉદ્ રેશીનરે બીજુ ંચચા્કપત્ લખરે છરે : 

‘‘પ્થમ તો એ આતમજીિનની હ્યાતી તથા તરેની િસતુ વિશરે રા. 
આનંદશંકરભાઈએ દીઘ્ક મૌન છોિી તરે પ્ગટ કરિાનું િચન આપ્યું તરે માટરે હંુ તરેમનો 
આભાર માનું છુ.ં કારણ કરે હંુ માનું છુ ંકરે એમ કરિાથી તરેઓ ગુજ ્કર સારહત્યની 
તથા સિગ્કસથની સાચી સરેિા કરશરે.’’167

તરે પછી શ્ી પુરાણી પ્કાશન અંગરે કરેટલીક સૂચનાઓ લખરે છરે તરેમાંની મુખ્ય 
નીચરે મુજબ :

(1) મ. ન. વદ્. નું આતમજીિન De Quincy કરે ગાંધીજીના જ રેિું નથી એ 
હકીકત જ તરેના પ્કાશનનું સબળ કારણ છરે. 

(2) આતમજીિન ઘણો ભાગ છોિીનરે નરહ, પણ અખંિ સળંગ છાપિું જોઈએ.

(3) ‘‘જો તરે પ્ગટ કરિાનો ઇરાદો જ ન હોત તો મ. ન. વદ્. લખરે જ શા માટરે 
? ....આતમાવનરીષિણની કોઈ સહૃદ્ય ધન્્ય ષિણરે જનસમાજ આગળ અપૂણ્ક, કઢગંી 
એ અવતશ્યોવકત ભરરેલી રીતરે નછૂટકરે પ્ગટ થ્યરેલા પોતાના જીિનના ગુપ્ત પ્સંગો 
સાંગોપાંગ-સળંગ-(અથા્કત્ ્યથાવસથત) રજૂ કરી પોતાના દોષોનો – અપૂણ્ક માનિીનરે 
ઘટરે છરે તરેમ, – સિીકાર કરી જનતા આગળ ન્્યા્યની, સહાનુભૂવતની અનરે જીિનની 
સમગ્તામાં પોતાનું ્યોગ્ય સથાન લરેતા દોષોની િહી રહરેલ કરુણ કહાણી પ્ત્યરે ષિ-
માદૃવષ્ટની પણ, કદાચ આશા રાખી હોત તો શું અસંભવિત િારુ ?’’168

(4) ખંરિત કૃવત તૂટક તૂટક મૂકિામાં આિરે તો જનસમાજ આગળ કરેટલીક 
ચોંકાિનારી હકીકત પ્ગટ થતી અટકરે એ અશકા્ય છરે.

166. જુઓ ‘મ. ન. વદ્િરેદીનું આતમિૃતિાન્ત’, 1999, પૃ. 188–189.
167. એજન, પૃ. 189.
168. એજન, પૃ. 190.
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(5) સારહત્યની દૃવષ્ટએ પણ એક અગત્યના સારહત્યકારની િાસતવિક 
જીિનની ભરોસાદાર હકીકત ઉપલબધ થા્ય તરે જરૂરનું છરે. 

(6) આનંદશંકર જ રેિા િ્યોિૃધિ અનરે લબધપ્વતષ્ અગ્ણીનરે આતમકથાના 
સંપાદક થિાની લાલસા ન હો્ય એ દરેખીતું છરે.

આ મુદ્ાઓનરે આગળ કરીનરે શ્ી પુરાણી આનંદશંકરનરે ગ્યા જમાનાના 
ધોરણનરે બાજુએ મૂકીનરે અનરે નિા જમાનાના ધોરણનરે અનુસરીનરે મ. ન. વદ્. નું 
આતમજીિન અખંિ સિરૂપરે પ્ગટ કરિાનો અનુરોધ કરરે  છરે. 

છરેિટરે આનંદશંકર મ. ન. વદ્. ની આતમકથા પ્ગટ કરિા કબૂલ થા્ય છરે. પોતાના 
માવસક પત્ ‘િસંત’માં તરેઓ એ બાબત પ્ાસંવગક નોંધ મૂકરે છરે. તરેઓ લખરે છરે :

‘‘..... આજકાલ સિ્કત્ વિકટોરર્યન ્યુગના ઢોંગ અનરે ‘ઢાંક-વપછોિા’નરે ઠરેકાણરે 
િત્કમાન ્યુગની વનખાલસ િૃવતિની પ્શંસા કરિામાં આિરે છરે; એ પ્શંસા ્યથાથ્ક હો 
િા ન હો, પણ ગાંધીજીની આતમકથાના ્યુગમાં ્યુિકિગ્ક સત્ય –કિિાં અનરે દુ:ખદ 
સત્ય પણ િાહ્ાંિમરાં અસત્ય કરતાં િધારરે  પસંદ કરરે  એમાં નિાઈ નથી. તરેમ, આ 
આતમકથાના મહાન લરેખક સિ. મવણલાલ નભુભાઈ સિ્ક પ્કારના ઢોંગના કટ્ા શત્ુ 
હતા, જ રે સિ્કવિરદત છરે. એ જોતાં પણ આતમકથાનું પ્કાશન હિરે મનરે અનુવચત 
લાગતું નથી. એ કથામાંથી ગ્યા જમાનાની અમુક અંશમાં નૈવતક દરરદ્રતા અનરે 
બીજા અંશમાં વિદ્ાનો પ્રેમ, સિાશ્્ય આરદ ગુણોનું દશ્કન િાચકોનરે થ્યું જ હશરે. 
અનરે વપ્્ય િાચક ! કથાના ના્યકની નૈવતક નબળાઈ જોઈ તમનરે વતરસકાર ઊપજ રે 
તો ખાતરી રાખજો કરે એ વતરસકાર એ ના્યકના આતમવતરસકાર કરતાં િધરે એમ 
નથી. અનરે વતરસકારનરે બદલરે દ્યાથી, અનરે દ્યા કરતાં પણ ઉદાર ષિમાથી, અનરે 
ષિમા કરતાં પણ મનુષ્ય તરીકરેના સમભાિથી આ વચત્ તરફ જોતાં થઈશું તો 
આપણો આતમા ખરરેખર એક ભૂવમકા ઉન્નવતનરે માગવે ઊંચો ચઢશરે.’’169

આ વનિરેદન ક્યા્ક પછી આનંદશંકરરે  મવણલાલની આતમકથા ‘િસંત’માં પ્ગટ 
કરિા માંિી. સં. 1986 (અંક 4, 7), 1987 (અંક 1, 8) અનરે 1988 (અંક 1, 3) 
દરવમ્યાન છ કકિરે એનો કરેટલોક ભાગ (એટલરે કરે ઈ. સ. 1885 સુધીની મવણલાલ-
ની જીિનચ્યા્ક િણ્કિતો ભાગ) ખંરિત સિરૂપરે170 ‘િસંત’માં પ્ગટ ક્યયો. તરે દરવમ્યાન 
ઊહાપોહ બંધ થઈ ગ્યો એટલરે મવણલાલની આતમકથાનો બાકીનો ભાગ આનંદ-

169. જુઓ ‘િસન્ત’, િષ્ક 30, અં.1, પૃ. 25, માઘ સંિત 1987. આ જ મતલબની નોંધ ‘કૌમુદી’મા ં
ચચા્કપત્ રૂપરે પ્ગટ થા્ય છરે. તરેનો પિઘો નરવસંહરાિની રોજનીશીમાં પણ પિરે છરે. 
જુઓ 4-8-30 ની નોંધ, પૃ. 490.

170. ઘણરે ઠરેકાણરે અમુક વ્યવકતઓનાં નામ, તરેમની સાથરેના પ્સંગો ઇ. િાંધાજનક કરે 
રુવચઘાતક લાગતાં આનંદશંકરભાઈએ ‘િસંત’માં આતમિૃતિાંત છાપતી િખતરે તરે તરે 
ભાગ એમાંથી કાઢી નાખ્યા છરે.
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શંકરરે  કદી પ્વસધિ ક્યયો જ નરહ. મૂળ હાથપ્તનાં કુલ 198(? 196)માંથી માત્ 81 
પાનાં જ રેટલું જ લખાણ આ રીતરે પ્કાશમાં આવ્યું.

આનંદશંકરભાઈએ તરે ખંિો ‘િસંત’માં પ્ગટ કરિા માંડ્ા તરે અગાઉ (ઈ. સ. 
1919માં) શ્ી અંબાલાલ પુરાણીએ ‘મવણલાલચરરત્ની સામગ્ી’-વિષ્યક લરેખમાળા 
‘કૌમુદી’ ત્ૈમાવસકમાં171 લખિી શરૂ કરી દીધી હતી. મવણલાલના ચરરત્કારનરે 
મવણલાલ વિશરે ક્યાં ક્યાંથી શી શી સામગ્ી મળી શકરે તરેનો ખ્યાલ આપિા ઉપરાંત 
આ લરેખો મવણલાલનાં કુટુબંજીિન, વિદ્ાથમી-અિસથા અનરે વમત્સંબંધો પર ઠીક 
પ્કાશ ફેંકરે છરે.

મવણલાલ ઉપર ‘અિાજણ, વજલ્લરે સૂરતના રહરેિાસી નરભરેરામ172 પ્ાણશંકરની 
પતની મવણ(?)’એ લખરેલા 11 પ્રેમપત્ોનું સંપાદન શ્ી પુરાણીએ કરરેલું, જ રે 1936માં 
‘કૌમુદી’માં પ્ગટ થ્યું હતું.173 શ્ી પુરાણીએ મ. ન. વદ્. નું રીતસરનું જીિનચરરત્ 
પણ લખ્યું છરે, જ રે ગુજરાત વિદ્ાસભા દ્ારા પ્ગટ થ્યરેલું છરે. તરેમાં શ્ી પુરાણીએ 
મવણલાલના ચરરતના ખૂટતા અંકોિા ઉમરેરિાનો પ્્યતન ક્યયો છરે; પણ મવણલાલના 
અપ્ગટ આતમિૃતિાંતનો ઉપ્યોગ શ્ી પુરાણી કરી શક્યા હોત તો એ પુસતક 
વિગતોમાં વિશરેષ સમૃધિ અનરે પ્માણભૂત બની શક્યું હોત. આનંદશંકરરે  ‘િસંત’માં 
પ્ગટ કરરેલું આતમિૃતિાન્તમાંનું લખાણ 1885-86થી આગળની મારહતી આપતું 
નથી. શ્ી પુરાણીએ એકત્ કરરેલી સામગ્ી પણ તરેનાથી આગળ મારહતી આપી 
શકતી નથી. 

શ્ી પુરાણીએ લખરેલ મવણલાલચરરતનો મુખ્ય આધાર મવણલાલના નાના 
ભાઈ માધિલાલરે પૂરાં પાિરેલાં સાધનો હતાં. મવણલાલ પર તરેમના વમત્ોના આિરેલા 
પત્ો, પ્રેમપત્ો, િવસ્યતનામું, નોકરી અંગરેનો પત્વ્યિહાર, જમીન-જાગીરના દસતા-
િરેજો િગરેરરે  સામગ્ી શ્ી પુરાણીનરે સિ. માધિલાલ દ્ારા સાંપિી હતી, જ રેનો બહોળો 
ઉપ્યોગ તરેમના લરેખોમાં િરતાઈ આિરે છરે. 

માધિલાલ દ્ારા મવણલાલના આતમિૃતિાંતની મૂળ હાથપ્ત પણ શ્ી પુરાણીનરે 
એક બરે િખત જોિા મળી હતી એમ આનંદશંકરભાઈએ ગવભ્કતપણરે સૂચિરેલું છરે. 
મવણલાલની આતમકથા પ્ગટ કરિાના એક કારણ તરીકરે આ પરરવસથવતનો ઉલ્લરેખ 
કરતાં તરેઓ કહરે છરે :

171. આ લરેખમાળા પછીથી ‘કૌમુદી’ માવસકમાં આગળ િધી હતી. જુઓ ‘કૌમુદી’ 
(ત્ૈમાવસક) પુ. પ, અંક 3; ‘કૌમુદી’ (માવસક) પુ. 2, 3, 4.

172. શ્ી રમરેશ શુકલરે કરરેલ છરેલ્લા સંશોધન મુજબ આ નરભરેરામ તરે કવિ નમ્કદનો કારકુન 
નરભરેરામ હોિાનો સંભિ છરે.

173. આ પત્ો પછીથી આ લખનારરે  મ. ન. વદ્. નું આતમચરરત્ સંપારદત કરીનરે પ્ગટ ક્યુું 
તરેમાં મૂકરેલા છરે. જુઓ ‘મ. ન. વદ્િરેદીનું આતમચરરત્’, 1999, પૃ. 193-208.
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‘‘છરેલ્લાં તરેત્ીસ િષ્કમાં એક બરે િખત આ લરેખ (= મવણલાલનું આતમિૃતિાન્ત) 
મહારી પાસરેથી સિ. મવણલાલના ભાઈ સિ. માધિલાલ પાસરે ગ્યો હતો તરે દરવમ્યાન 
એમાંની કરેટલીક હકીકત બહાર સંચરી જિાથી, ગુજરાતના એક પત્માં (= ‘કૌમ-ુ
દી’માં) ભાંગીતૂટી કરેટલીક િાત પ્વસધિ પણ થઈ હતી.’’174

પરંતુ શ્ી પુરાણીના લરેખો િાંચતાં આનંદશંકરભાઈનું આ મંતવ્ય ્યથાથ્ક 
જણાતું નથી. શ્ી પુરાણીએ મવણલાલના આતમિૃતિાન્તની હાથપ્ત મરેળિિા ઓછામાં 
ઓછાં 15 િષ્ક પ્્યાસ ક્યયો હતો,175 પણ તરેમાં તરેમનરે સફળતા મળી ન હતી. શ્ી 
પુરાણીના લરેખોનરે અપ્ગટ આતમિૃતિાન્ત સાથરે સરખાિી જોતાં ઉકત લરેખોમાં પ્તીત 
થતી (1) મારહતીની અપૂણ્કતા અનરે (2) હકીકતદોષ બતાિી આપરે છરે કરે મવણલાલ-
નું આતમિૃતિાંત શ્ી પુરાણી જોિા સારુ પ્ત્યષિ મરેળિી શક્યા નથી. જો તરેમ થ્યું હોત 
તો મવણલાલના સોબતીઓની ‘પંચલાલ’ નામની મંિળી, મવણલાલ બાળાશંકરનાં 
મન પરસપર ઊંચાં થઈ ગ્યાં હતાં તરે બનાિ અનરે બીજી અનરેક વિગતો જ રે આનંદ-
શંકરભાઈએ છોિી દીધી હતી તરે શ્ી પુરાણી પોતરે લખરેલા ચરરત્નાં પ્કરણોમાં 
આમરેજ કરી શક્યા હોત. તરેમનરે આ. િૃ. ની હસતપ્ત જોિા ન મળી તરેથી મવણલાલ 
પર પ્રેમપત્ો લખનાર બાઈના નામ સંબંધી ગૂંચિણ ઊભી થ્યરેલી તરે ટળી જાત. શ્ી 
પુરાણીએ આનંદશંકરભાઈએ પ્ગટ કરરેલી તૂટક મારહતીથી દોરિાઈ જઈનરે પ્રેમ-
પત્ો લખનાર બાઈ સાથરેના પ્સંગનરે મવણલાલના એિા જ અન્્ય સ્તી સાથરેના પ્રેમ-
પ્સંગ સાથરે જોિી દીધો છરે તરે ભૂલ પણ જો તરેમણરે મૂળ આતમિૃતિાંત જો્યું હોત તો 
ન થાત. 

“હંુ હિરે પછી થતા વનષપષિપાત સજ્જનો આગળ મારી ફરર્યાદ કરી શકીશ 
એમ આતમિૃતિાંત લખતી િખતરે ઇચછા પ્ગટ કરનાર મવણલાલની ઇચછા છરેિટરે ફળરે 
છરે. આઠ દા્યકા સુધી ‘કોલિ સટોરરેજ’માં પિી રહ્ા પછી એ હસતપ્ત 1979માં 
સૂ્ય્કનો પ્કાશ જોઈ શકરે છરે. આનંદશંકરરે  સાચિી રાખરેલી એ હસતપ્ત તરેમના 
અિસાન બાદ તરેમના સુપુત્ પ્ો. ધ્ુિભાઈ ધ્ુિ પાસરેથી 1950ની આસપાસ આ 
લખનારનરે સંશોધનાતમક અભ્યાસ માટરે ઉપલબધ થઈ અનરે તરેનો સાંગોપાંગ 

174. ‘મવણલાલ નભુભાઈની આતમકથા’, ‘સારહત્યવિચાર’; બીજી આ., પૃ. 511-512.
175. જુઓ એમના જ શબદો :
 ‘‘એનરે માટરે (= આતમિૃતિાંત મરેળિિા માટરે) મેં ઓછામાં ઓછાં 15 િષ્ક સુધી પ્્યાસ 

કરરેલો પણ એમાં સફળતા ન મળી એટલરે એ કા્ય્ક અધૂરંુ રહી ગ્યરેલું. આખરરે  
જ્યારરે  મેં ‘કૌમુદી’માં સામગ્ી છપાિિા માંિી ત્યારરે  રા. આનંદશંકરરે  આતમજીિનના 
તૂટક ભાગો પ્ગટ કરિા શરૂ ક્યા્ક અનરે તરે પણ જ્યાં સુધી ‘કૌમુદી’ની સામગ્ી 
પ્કાશ નાંખતી હતી ત્યાં સુધી આિીનરે અટકી ગ્યા.’’ (શ્ી અંબાલાલ પુરાણીએ આ 
લખનાર પર તા. 22-11-1943 ના રોજ લખરેલા પત્માંથી ઉધિતૃ.)
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અભ્યાસ થ્યા પછી તરે હસતપ્ત પુસતક રૂપરે આ લખનાર દ્ારા પ્ગટ થઈ (1979) 
શકી છરે. પછી તો મવણલાલનાં બરે ચરરત્ો રચા્યાં અનરે તરેમનો સમૃધિ અષિરિારસો 
પછીની પરેઢીના અધ્ય્યન-સંશોધન માટરે ગુજરાત સારહત્ય અકાદમી દ્ારા પણ 
ઉપલબધ થઈ શક્યો એ તરેનું શુભ પરરણામ છરે.

²
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પાશ્ાત્ય સારહત્ય અનરે વશષિણના સંપક્ક પછી ભારતી્ય લરેખકોમાં સારહત્ય 
વિશરેનો અવભગમ બદલાઈ ગ્યો હતો. મધ્યકાળમાં સારહત્યકૃવત સામૂરહક સંસકા-
રજીિનનું આનંદ કરે બોધ પામિાનું સરહ્યારંુ સાધન મનાતું. કવિતા સમગ્ સમાજની 
વમલકત ગણાતી. આથી તો નરવસંહ, મીરાં અનરે ભોજો જ રેિા લોકવપ્્ય કવિઓની 
રચનાઓ લોકમુખરે સતત ગિાતી રહરેતી; એટલું જ નરહ, પોતરે રચરેલાં પદો કરે પદ-
-પંવકતઓ નરવસંહ કરે મીરાંના નામરે ચિાિીનરે કરેટલાક લોકો ગાતા. ભવકત, જ્ાન 
અનરે િૈરાગ્યનો બોધ તરે જમાનાના કવિનું મુખ્ય લક્્ય હતું. ગામરેગામ ભજનમંિ-
ળીઓ ચાલતી. તરે લોકોની ધમ્કભાિનાનરે પોષતી, સંસકારતી અનરે જાગ્ત રાખતી. 
આખ્યાનોમાં મુખ્યતિરે રંજનનું તતિ હોિા છતાં તરેના િસતુ ઉપર પણ ધમ્કનો પુટ 
ચિરેલો રહરેતો. લોકોએ માણભટ્ની સંસથાનરે ઘણુંખરંુ ધમ્કભાિનાનરે જીિતી રાખિાના 
સંસકારસાધન તરીકરે ટકાિી રાખી હતી. લોકોનરે માટરે િસતુનું જ મુખ્ય આકષ્કણ 
રહરેતું. તરેનો કતા્ક કરે રચનાર કોણ છરે તરે જાણિાની સમાજ ખાસ દરકાર રાખતો 
નરહ. એટલરે ઘણી િાર ‘ભણરે નરસૈં્યો’, ‘બાઈ મીરાં કહરે’ અથિા ‘ભોજો ભગત તો 
એમ કહરે’ એ અંત્ય પંવકતમાં શ્ોતાજન પોતાના તરફથી એકાદ બરે કિી ઉમરેરરે  
અથિા નરસૈં્યા કરે મીરાંનરે નામરે આખું પદ રચીનરે િહરેતું કરરે  એિા સંખ્યાબંધ 
દાખલા જોિા મળરે છરે. આતમવિલોપન અથિા આતમપ્વસવધિનો અભાિ એ મધ્ય્ય-ુ
ગની સારહવત્યક પરંપરાનું લષિણ ગણા્યું છરે. નમ્તા અનરે કત્કવ્યભાન તરે ્યુગના 
લરેખકોના ઘિતરમાં વસંચા્યરેલા સિભાિગુણો હતા.
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અંગ્રેજી વશષિણ અનરે સારહત્યના પ્ભાિથી વ્યવકતલષિી જીિનદૃવષ્ટ વિકાસ 
પામી. નમ્કદ્યુગ અનરે ગોિધ્કન્યુગના લરેખકો કવિતા, નાટક કરે નિલકથા રચિામાં 
પાશ્ાત્ય કવિ કરે સજ ્કકનાં સજ ્કનોમાંથી લીધરેલ િસતુ, વિચાર, ભાિના ઇત્યારદનો 
વિગતિાર ઉલ્લરેખ કરરે  છરે. દલપતરામ, નમ્કદાશંકર, નંદશંકર, ગોિધ્કનરામ, 
મવણલાલ, નરવસંહરાિ અનરે બીજા અનરેક લરેખકોએ પાશ્ાત્ય લરેખકોમાંથી ગદ્પદ્ 
કૃવતઓનાં ભાષાંતર-રૂપાન્તર કરરેલાં છરે. તરેમણરે એ બાબત મૂળ કૃવતનો તતકાળ 
વનદવેશ કરીનરે ૠણસિીકાર કરરેલો છરે; પરંતુ કરેટલાક લરેખકો સિભાષા કરે પરભાષા-
માંથી નાનાંમોટાં લખાણોનું શબદશ: અપહરણ કરીનરે પોતરે સારહત્યસજ ્કક તરીકરે 
ખ્યાવત પામિા નીકળરે છરે. શ્ી વિશ્વનાથ ભટ્ રે કનૈ્યાલાલ મુનશી અનરે ખબરદારનાં 
લખાણોની આ દૃવષ્ટએ તપાસ કરરેલી છરે. શ્ી મુનશીએ તરેમની નિલકથાઓ ‘િરેરની 
િસૂલાત’, ‘પાટણની પ્ભુતા’ અનરે ‘ગુજરાતનો નાથ’માં ઍલરેકઝાન્િર િમૂાના ‘મૉન્ટરે 
રક્સટો’ અનરે ‘થ્ી મસકરેરટ્યસ્ક’ – એ નિલકથાઓમાંથી કરરેલાં સારહવત્યક અપહર-
ણોનાં અિતરણો શ્ી ભટ્ રે મૂક્યાં છરે. ‘નંદશંકરની નિલકથા’176 એ લરેખમાં તરેમણરે 
બતાવ્યું છરે કરે ‘કરણઘરેલો’માં પ્વતવબંવબત સમાજજીિન સમકાલીન સૂરતનું જ છરે. 
સૂરતના લોકોના રીતરરિાજ ઉતસિો તરેમ જ એ અરસામાં બનરેલ ઘટનાઓનું િણ્કન 
નંદશંકરરે  ‘કરણઘરેલો’માં પ્ગટ દરેખાઈ આિરે તરે રીતરે કરરેલું છરે. ઉપરાંત તરેમણરે 
મલૅકોલરેની ગદ્શૈલીની સીધી અસર ઝીલી છરે. આબુ અનરે અંબાજીનાં િણ્કનો સીધાં 
જ ‘રાસમાળા’માંથી ઉપાિરેલાં છરે. તરેનો એકરાર ત્ીજી આિૃવતિમાં કરરેલો છરે.177

પંરિત ્યુગના અંત સુધી ઘણુંખરંુ પુરોગામીઓના નાનામોટા સંસકારોની વિગતો 
મુખ્ય અનરે ગૌણ તમામ લરેખકો આપતા. આ પ્કારનો ૠણસિીકાર ગો. મા. વત્.એ 
‘સરસિતીચંદ્ર ભા. 4’માં મૂકરેલ ‘બુધિનો ગૃહત્યાગ’, મ. ન. વદ્.એ વલટનના ‘ઝરેનો-
ની’નું ‘ગુલાબવસંહ’માં કરરેલું રૂપાન્તર અનરે નરવસંહરાિરે ‘કુસુમમાળા’માંનાં કાવ્યોનરે 
અંગરે ક્યયો છરે. શ્ી વિશ્વનાથ ભટ્ રે 1916ના અરસામાં ગાંધી્યુગમાં લરેખકોએ સારહ-
ત્યસજ ્કન પરતિરે દશા્કિરેલી અપ્ામાવણકતા વિશરે ફરર્યાદ કરરેલી. એ જ અરસામાં 
‘તફિચંી અનરે છરેતરવપંિી’ લરેખ લખીનરે ‘સારહત્ય’ના તંત્ી મટભુાઈ કાંટાિાળાએ 
આ દુષપ્િૃવતિ સામરે લોકમત જાગ્ત કરિાની બીજા પત્ોનરે અપીલ કરી હતી.

‘પ્જાબંધુ’ના રૌપ્ય વિશરેષાંકમાં શ્ી નારા્યણ વિસનજી ઠક્કરુરે  એક લરેખ લખ્યો 
હતો. તરેમાં તરેમણરે મુનશીની ‘પાટણની પ્ભુતા’, ‘ગુજરાતનો નાથ’ અનરે ‘િરેરની 
િસૂલાત’ એ ત્ણ નિલકથાઓ ફ્રેન્ચ નિલકથાકાર ઍલરેકઝાન્િર િમૂાની ‘થ્ી મસકરે-
રટ્યસ્ક’, ‘ટ્રેન્ટી ્યસ્ક આફટર’ અનરે ‘મૉન્ટરે રક્સટો’ ઉપરથી અનુકરણ રૂપરે લખા્યરેલી 

176. જુઓ ‘સારહત્યસમીષિા’, પહરેલી આિૃવતિ, પૃ. 172-209.
177. ‘આ પુસતકમાં અંબાજી જિાના માગ્કનું તથા આબુનું િણ્કન આપ્યું છરે તરે સુપ્વસધિ 

ફૉબસ્કસાહરેબકૃત રાસમાળામાંથી લીધરેલું છરે.’
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છરે એિું વિધાન ક્યુું હતું. તરે પરથી શ્ી રામચંદ્ર દામોદર શુકલ નામના લરેખકરે 
‘પાટણની પ્ભુતા’માં ‘થ્ી મસકરેરટ્યસ્ક’નું જ્યાં જ્યાં અનુકરણ જોિા મળરે છરે તરે તરે 
સથાનોનો સવિગત વનદવેશ કરરેલો છરે.178 અનરે પછી ‘ટ્રેન્ટી ્યસ્ક આફટર’ સાથરેનું સામ્ય 
તપાસ્યું છરે. તરેના કરેટલાક અંશો નમૂના તરીકરે જોઈએ :

પાટણની પ્ભુતા થ્ી મસકરેરટ્યસ્ક

(1) આરંભમાં દરેિપ્સાદ પાટણ 
જિા અશ્વ ઉપર નીકળરે છરે. 
ત્યાં અશ્વ ઠોકર ખા્ય છરે.

(1) આટવેગ્નન પૈસા કમાિાના ઉદ્ રેશ-
થી પલૅરરસ તરફ જિા નીકળરે છરે. 
ત્યાં ઘોિાની કઢગંી વસથવતથી 
હાસ્યાસપદ બનરે છરે.

(2) પ્કરણનું નામ ‘ભૂત’ (2) પ્કરણનું નામ ‘Unknown’

(3) આનંદસૂરર મુંજાલનરે મળિા 
જા્ય છરે.

(3) મૉં. બોનરેસ્યુ કારિ્કનલ રરશલ્યૂનરે 
મળિા જા્ય છરે.

(4) મુંજાલના વ્યવકતતિનું િણ્કન (4) રરશલ્યૂના વ્યવકતતિનું સામ્ય

(5) મૃત્યુ િખતની કણ્કદરેિની વસથવત (5) એિી જ બન્કજોકસની વસથવત

(6) હંસા (6) કોન્સટન્સ

(7) દરેિપ્સાદની શૂરિીરતા (7) આટવેગ્નનની સાહવસકતા

(8) દરેિપ્સાદના મૃત્યુની ઘટના (8) બરકંગહરેમની હત્યાનો પ્સંગ

આિાં સંખ્યાબંધ સામ્યો/આધારો શ્ી રામચંદ્ર શુકલરે મૂક્યાં છરે. ‘ડ્ુક ઑફ 
બરકંગહરેમ’ પરરચછરેદના શીષ્કક ઉપરથી ‘હૃદ્ય અનરે હૃદ્યનાથ’ પ્કરણ લખા્યરેલું 
છરે. કરેટલોક ભાગ ભાષાંતર રૂપરે છરે. બરકંગહરેમનરે બદલરે મીનળ અનરે ઍનની જગાએ 
મુંજાલ મૂકીનરે હૃદ્યસપશમી સંિાદ મુનશીએ ગોઠિરેલો છરે. એિી રીતરે ‘થ્ી મસકરેરટ્ય-
સ્ક’ના કથાપ્િાહ જોિરે સળંગ સામ્ય ધરાિતો ‘પાટણની પ્ભુતા’નો િસતુપ્િાહ શ્ી 
શુકલરે દશા્કવ્યો છરે. છરેલ્લરે, પલૅરરસની માફક પાટણમાં તોફાન થા્ય છરે. બ્સરેલનરે છોિી 
દીધા પછી પલૅરરસનું તોફાન શાંત થા્ય છરે તરેમ મુંજાલનરે છોિી દરેતાં પાટણનું તોફાન 
શાંત થા્ય છરે.

178. જુઓ ‘ગુજરાતી સારહત્ય : મનન અનરે વિિરેચન’, રામચંદ્ર દામોદર શુકલ, 1936, 
પૃ. 102–123.
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એ રીતરે શ્ી કનૈ્યાલાલ મુનશીએ ‘પાટણની પ્ભુતા’ અનરે ‘ગુજરાતનો નાથ’માં 
‘થ્ી મસકરેરટ્યસ્ક’ અનરે ‘ટ્રેન્ટી ્યસ્ક આફટર’માંથી િસતુ અનરે પાત્નો સહરેલાઈથી 
પકિા્ય નરહ તરેિો ફરેરફાર કરરેલો છરે. એ બાબત ધ્યાનમાં રાખીનરે શ્ી વિશ્વનાથ ભટ્ 
બંનરે લરેખકોની કૃવતઓના ઊંિાણમાં ઊતરીનરે બંનરે િચચરેનું સામ્ય કરે એકતિ શોધી 
કાઢરે છરે અનરે િાચકની પ્તીવત માટરે ઉભ્ય પષિરે કરેટલાક અંશો સરખાિી બતાિરે છરે.179 

‘પાટણની પ્ભુતા’નો મુંજાલ ‘થ્ી મસકરેરટ્યસ્ક’ના રરશલ્યૂ અનરે ‘ટ્રેન્ટી ્યસ્ક આફટર’ના 
મલૅઝરેરર્યનના વમશ્ણમાંથી ઘડ્ો છરે. આ વસિા્ય અસંરદગધ સામ્યિાળાં રઘુબાઈ 
અનરે વિલરેફોટ્ક, મલૅિમ િેંગલસ્ક અનરે ગુલાબ, કાક અનરે િ આટ્કગ્નન, મીનળ અનરે ઍન 
– એમ સંખ્યાબંધ પાત્ો દશા્કિી શકા્ય. ‘મૉન્ટરે રક્સટો’માં કરેિરેરૂસરે મૉન્ટરે રક્સટોનરે ઘરેર 
ચોરી કરિા જા્ય છરે તરે પ્સંગ ‘િરેરની િસૂલાત’માં મુનશીએ તફિાવ્યો છરે. મૂળમાં 
બરકંગહરેમ ઍનનરે પ્રેમ દશા્કિિા િીનિરે છરે ત્યારરે  ‘પાટણની પ્ભુતા’માં મીનળ 
મુંજાલનરે એ જાતની આજીજી કરરે  છરે.180

શ્ી વિશ્વનાથ ભટ્ સપષ્ટ આષિરેપ કરરે  છરે કરે શ્ી મુનશીએ તરેમની ઉકત ત્ણરે 
નિલકથાઓમાં રૂપ, િસતુ, પાત્ અનરે પ્સંગની સામગ્ી તો િમૂામાંથી લીધરેલી છરે 
અનરે તરેના જીિાતુભૂત તતિરૂપ તરેનું િાતાિરણ, અંગરેઅંગની અંદર ધબકી રહી એનરે 

179. નમૂના દાખલ બરે અંશ જોઈએ :

(1) Buckingham remained for a 
Moment dazzled : .... Anne Of 
Austria made two steps For-
ward; Buckingham threw him-
self at her feet.

(1) તરેનરે જોઈ રાણી ગભરાટમાં પિી – 
‘આમ શું કરરે  છરે ? – જ રે કહરેિું હો્ય 
તરે કહરે; પણ એક િખત, મહરેરબાની 
કરી તું કહરે તો તનરે પગરે લાગું, મનરે 
આટલું કરી આપ.’

(2) ‘Duke’, said the queen, 
blushing, ‘Never name that 
evening; – Oh ! my God ! 
my God !’ cried Anne of 
Austria, ‘This is more than I 
can bear ! In the name of 
Heaven, Duke, Leave me, go 
! I do not know Whether I 
love you or do not Love you, 
but that I know is That I will 
not be a perjured woman.’

(2) ‘મીનળદરેિી ! આ આક્દં શા અથ્કનું ?
ગઈ ગુજરી સંભા્યવે શો ફા્યદો ? 
હમણાં તો તમરે કણ્કદરેિ મહારાજનાં 
વિધિા રાણી છો’.... ‘મીનળદરેિી ! 
મહરેરબાની કરી એ રદિસોની ્યાદ 
જતી કરો, મારો જીિ રહેંસાઈ જા્ય 
છરે’... ‘મીનળદરેિી ! મીનળદરેિી !’ 
ખોખરરે  ઘાંટરે મુંજાલ બોલ્યો, ‘બસ 
કરો. દરરેક મનુષ્યના ધૈ્ય્કનો પણ 
અંત હો્ય છરે, મારાથી િધારરે  ખમાતું 
નથી.’

180.  જુઓ ‘વિિરેચનમુકુર’, પહરેલી આિૃવતિ, વિ. મ. ભટ્, પૃ. 97-98.
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વ્યવકતતિ અપ્કતું જ રે એનું પ્ાણતતિ, તરેનરે માટરે પણ રા. મુનશી િમૂાના જ ૠણી છરે.181 

એમની િાતા્કઓમાં આંજી નાખરે તરેિું સંઘષ્કનું તતિ છરે તરે ‘એમના ગુરુ મહારાજ 
િમૂાજીનો િારસો છરે’ એમ શ્ી ભટ્નું પ્વતપાદન છરે.182

આમ હોિા છતાં શ્ી વિશ્વનાથ ભટ્ રે મુનશીની પ્વતભાનો સિીકાર કરિો 
પડ્ો છરે. તરેઓ કહરે છરે : ‘િમૂાની મૂિીના ટકા બાદ ક્યા્ક પછી પણ મંજરી અનરે 
કાશમીરા જ રેિાં તરેજસિી સ્તીપાત્ોના સજ ્કનાર અનરે ગુજરાતના ગૌરિની ભાિના 
મૂત્ક કરનાર રા. મુનશીમાં ખરરેખર સતિશાળી લરેખક કહી શકા્ય એટલી સંપવતિ 
અિશ્ય બાકી રહરે છરે.’183 િળી આપણરે જો્યું કરે િમૂાની નિલકથામાંથી જ રે અંશો 
તરેમણરે લીધરેલા દશા્કવ્યા છરે તરેનું શબદશ: અપહરણ થ્યું નથી અનરે િસતુ, પાત્ અનરે 
ભાિના પરતિરે મુનશીમાં િમૂાની ત્ણ નિલોથી તદ્ન અલગ સ્ોત – સંભિત: 
પોતાની બુવધિ – ન હો્ય એમ ન બનરે એમ તટસથ પરીષિકનરે આઠનિ દા્યકા બાદ 
આજ રે લાગ્યા વિના ન રહરે. આ બાબત મુનશીના વમત્ોએ તરેમનો બચાિ કરિાનો 
પ્્યતન ક્યયો હતો. પણ મુનશીએ ‘જક્કી મૌન’ ધારણ ક્યુું હતું. તરેનું એક કારણ 
કા્યદાની દૃવષ્ટએ પોતરે વનદયોષ છરે એની ખાતરી હશરે એમ માની શકા્ય.

ગુજરાતી સારહત્યના બીજા લરેખકોમાંથી શ્ી અરદરેશર ફરામજી ખબરદારનું 
નામ મુખ્ય અપહતા્ક તરીકરે આિરે છરે. તરેમના કાવ્યસંગ્હ ‘સંદરેવશકાર’માંનાં કાવ્યોમાં 
પ્તીત થતાં અપહરણોનાં દૃષ્ટાંતો ‘કૌમુદી’કારરે  પ્ગટ ક્યાું હતાં.184 શ્ી વિશ્વનાથ 
ભટ્ રે ‘કવલકા’માં સંગ્હરેલ મુકતકોમાં જોિા મળતાં અપહરણનાં દૃષ્ટાન્તો તરેમના 
‘વિિરેચનમુકુર’માંના ‘સારહત્યમાં અપહરણ’ એ લરેખમાં આપરેલાં છરે તરે પૈકી એક 
નમૂના તરીકરે લઈએ :

‘Under yonder beech-tree ‘લીલા પરેલા આંબલાની

Single on the green-sward, સૂ્ય્કગૂંથી છા્યા નીચરે

Couched with her arms ચાંદની-શી મંજરી છરે

Behind her golden head, પિી એમ તરેમ;

Knees and tresses folded to િાંખળી-શા હાથ િાળી

Slip and ripple idly, ફૂલ જ રેિું શીશ મૂકી

Lies my young love સૂતરેલી છરે વપ્્યા મારી

181.  એજન, પૃ. 100.
182.  એજન, પૃ. 99-100.
183.  એજન, પૃ. 102.
184. જુઓ ‘કૌમુદી’ આષાઢ 1986, પૃ. 180-184 (‘જૂઈ અનરે કરેતકી’, પૃ. 161–165).
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Sleeping in the shade. મંજરીની જ રેમ;

Had I the heart to slide જોઈ એનરે આંબલાથી

An arm beneath her, કોરકલ ત્યાં ઊિી આવ્યો,

Press her parting lips as ધસી મેં ત્યાં ઝૂકી

Her waist I gather slow, વશરરે  કીધી હસતછાં્ય,

Walking inamazement she આશ્્યવે તરે ઊઠી

Could not but embrance me; મનરે કોટરે પિી િળગી ત્યાં;

Then would she hold me એમ મનરે રાખશરે શું

And never let me go ?’ ગ્હી તરે સદા્ય ?’
 (કિી 69, પૃ. 41)

ઉપર જ્યૉજ ્ક મરેરરે રિથના ‘લિ ઇન ધ િરેલી’ કાવ્યની પહરેલી કિી ઉતારી છરે. 
એમાં મૂળનું લગભગ શબદશ: ભાષાંતર છરે એટલરે અંગ્રેજી કાવ્યમાંથી થ્યરેલ અપ-
હરણ ખુલ્લું પિી જા્ય છરે. પ્થમ પ્્યોગરે જ પકિાઈ ગ્યા પછી શ્ી ખબરદારરે  મૂળ 
સ્ોતનો ૠણસિીકાર કરિાનું મુનાવસબ માન્્યું છરે.

શ્ી વિજ્યરા્ય િૈદ્રે પણ ‘કૌમુદી’માં આ વિષ્યની ચચા્ક કરરેલી છરે. તરેમણરે 
રામસીતા કરે પાંિિોના જ રેિી દરેશની સાિ્કજવનક વમલકત હો્ય, અથિા ‘ગ્રેટ માઇ-
ન્રઝ વથંક અલાઇક’ એ ન્્યા્યરે એકબીજાનરે મળતી આિતી િસતુઓ હો્ય, ત્યાં ૠણ 
સિીકારિાની જરૂર નથી એમ કહ્ું છરે, પણ શબદહરણ તરે અપહરણનું ગંભીર 
સિરૂપ છરે. કરેટલીક િાર મૌવલક સજ ્કનની શવકતિાળો સારહત્યકાર પણ આ 
લાલચનો ભોગ બનરે છરે અનરે તરે દોષનો ભાગ્યરે જ કોઈ બચાિ કરી શકરે એમ તરેમનું 
કથન છરે. તરેઓ કીરસની મરેિલીનના િણ્કનની પંવકતઓનરે ખબરદારની ‘કવલકા’માંની 
પંવકતઓ સાથરે સરખાિરે છરે :

Blinded alike from ‘ગુલાબનું ફૂલ જાણરે પાછુ ંઆ વબિાઈ ગ્યું,

Sunshine and from rain, અનરે કળી બની પાછુ ંસિપનરે રહરે ઝુલાઈ !’

As though a bud should shut

and be a rose again.

(‘કૌમુદીદશ્કન’ પૃ. 9 પર ઉધિતૃ)
ખબરદાર પ્સતાિનામાં આ રીતરે ૠણસિીકાર કરરે  છરે : ‘દુવન્યાની અનરેક ભાષાઓના 
કાવ્યસારહત્યના અભ્યાસના પરરણામ રૂપરે તરે કવિઓની અમૃતિાણીના ઊંિા 
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સંસકાર મારા હૃદ્યમાં પિરેલા છરે. એ સિ્કનરે હંુ કોઈ પણ રીતરે મારા આતમાના ઉદ-
ગારોથી વિવભન્ન કરી શકતો નથી.... મારા હૃદ્યમાં પિરેલા એિા ઊંિા સંસકારો જ રે 
મારી કવિતાની રચનાિરેળાએ સિાભાવિક રીતરે પ્વતવબંવબત થ્યા છરે તરેનરે મેં આનંદથી 
સથાન આપ્યું છરે.’185

આ ઉદગારોમાં છરેલ્લરે તરેમણરે ‘સિાભાવિક રીતરે પ્વતવબંવબત થ્યા છરે’ એમ 
કહ્ું છરે તરેની સાથરે ‘આનંદથી સથાન આપ્યું છરે’ એ વિસંગત છરે એમ દશા્કિીનરે શ્ી 
વિજ્યરા્ય િૈદ્ શ્ી ખબરદારનરે, જ રેમ અગાઉ ‘વિલાવસકા’ િખતરે શ્ી આનંદશંકરરે , 
ઉપકવિની કષિામાં મૂકરેલ હતા એ હરેવસ્યતથી તરેઓ બીજાની કાવ્યસંિરેદનાનો પિઘો 
પાિરે છરે.

અપહરણના પ્શ્નો સમગ્ દૃવષ્ટએ વિચાર કરતાં સમજાશરે કરે સારહત્યમાં 
શબદહરણ કરતાં િસતુહરણ કરે પાત્હરણ અનરે ભાિહરણ વિશરેષ બનરે છરે. વિચાર 
કરે ભાિનું સામ્ય એટલું સૂક્મ હો્ય છરે કરે પ્થમ દૃવષ્ટએ તરે ભાગ્યરે જ નજરરે  ચિરે છરે.

શ્ી િૈદ્રે િમૂા અનરે મુનશીના સંબંધ અંગરે એક રકસસો ટાંક્યો છરે : ‘િરેરની 
િસૂલાત’ અનરે ‘પાટણની પ્ભુતા’ જ રે મકાનમાં બરેસીનરે લખાઈ તરે મકાનમાં એ 
નિલોના કતા્કની પિોશમાં વનિાસ કરનાર ઓછામાં ઓછા બરે પ્વતવષ્ત સારહત્ય-
સરેિકોનરે મુંબઈમાં આ લખનારરે  કાનોકાન આમ વન:સંકોચ કહરેતા સાંભળા છરે : 
‘અમરે નજરોનજર જો્યરેલું કરે મુનશી િમૂાની ચોપિીનરે આંખ સામી રાખીનરે જ 
પોતાની િાતા્કઓ લખતા હતા.’186 આ હકીકત જાહરેર થ્યા બાદ મુનશીના બચાિમાં 
કિક તરેમ નબળાંપોચાં લખાણો પ્ગટ થિા લાગ્યાં હતાં.

આ પ્સંગરે સારહવત્યક પત્ોનરે સારો ખોરાક પૂરો પાડ્ો હતો. િિોદરાના 
‘સારહત્ય’ પત્રે તો તફિચંી વિશરે પુણ્યપ્કોપ ઠાલવ્યા પછી બરે મરહનામાં જ ચુનંદા 
અપહરણકારોની િહારરે  ધાિા માટરે તરરેહિાર હવથ્યાર અપનાિિા અનુરોધ ક્યયો 
હતો !

²

185. ‘કૌમુદીદશ્કન’, 1987, પૃ. 50. 
186.  એજન, પૃ. 14.
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બીજા અનરેક સારહત્યપ્કારોની જ રેમ વિિરેચનનો પણ ગુજરાતી ભાષામાં પ્થમ 
પ્્યોગ કરનાર નમ્કદ હતો. ‘વિિરેચન’ શબદ પણ ગુજરાતીમાં પ્થમપહરેલો તરેણરે જ 
પ્્યોજ્યો હતો. આદ્ વિિરેચક તરીકરે પ્વતષ્ા પામરેલ નિલરામનો નમ્કદ પુરોગામી 
હતો. નમ્કદરે પોતાના ‘બુવધિિધ્કક’ પત્માં 1856માં ‘બાળવ્યાકરણ’નું અિલોકન ક્યુું 
હતું અનરે 1866માં ‘નાવ્યકાવિષ્યપ્િરેશ’ પ્ગટ ક્યયો ત્યાં સુધી એટલરે કરે પૂરાં દસ 
િષ્ક સુધી વિિરેચન ક્યુું હતું. તરેણરે વિિરેચન લખિાનું બંધ ક્યુું તરે પછી જ (1867) 
નિલરામરે વિિરેચન લખિાનું શરૂ ક્યુું હતું. શ્ી વિશ્વનાથ ભટ્ કહરે છરે તરેમ, ગુજરાતી 
વિિરેચનની ગંગા ખરરેખર પ્ગટી તરે નિલરામથી નરહ પણ નમ્કદથી. નિલરામરે તો 
નમ્કદરે દસ િષ્ક સુધી રરેલાિરેલા એ પ્િાહમાં ભળી જઈ તરેનરે આગળ ચલાિરેલો એમ 
ઇવતહાસ કહરે છરે.187

વિશ્વનાથ ભટ્ રે ‘વિિરેચનનો આદશ્ક’ એ વિષ્ય પર બોલતાં વિ. સં. 1991માં 
વિધાન કરરેલું કરે ‘‘વિિરેચક પણ એની રીતરે સજ ્કક છરે; એના લખાણમાં પણ ઓછી-
િતિી માત્ામાં કલા રહરેલી હો્ય છરે.’’188 એની વિગતિાર ચચા્ક એ પછી, એ જ 
શીષ્કકનો લરેખ ‘સારહત્યસમીષિા’માં મૂકરેલો તરેમાં કરરેલી છરે.

શ્ી વિશ્વનાથના આ મતનો વિરોધ પ્ો. રામનારા્યણ વિ. પાઠકરે ‘પ્સથાન’, સં. 
187. જુઓ ‘વિિરેચનકલા’, વિ. મ. ભટ્, 1986, પૃ. 301-357.
188. જુઓ એજન, પૃ. 90.
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1994ના િૈશાખ અંકમાં ‘વિચારચંક્મણ’ વિભાગમાં કરરેલો.189 તરેની ચચા્ક પછીથી 
‘ઊવમ્ક’, ‘માનસી’, ‘પ્જાબંધુ’ િગરેરરે  પત્ોમાં આિરેલી અનરે ગુજરાતના કરેટલાક 
પ્વતવષ્ત લરેખકો દ્ારા એ વિષ્ય ચચા્કતાં ચચા્કએ સાિ્કજવનક સિરૂપ પકડ્ું હતું. 
વિિરેચકની સજ ્કકતાના પષિમાં અનરે વિરોધમાં રજૂ થ્યરેલા કરેટલાક મુદ્ાઓ જોઈએ.

વિિરેચક સજ ્કક નથી એ મતના સમથ્કનમાં શ્ી રામનારા્યણ પાઠક કહરે છરે કરે 
‘કાવ્ય સિ્યંસંપૂણ્ક, સિા્યતિ છરે, વિિરેચન હંમરેશાં પરા્યતિ છરે. કવિનરે જ રે િાસતવિક 
અનુભિ થ્યા હો્ય તરેનરે છોિીનરે ગમરે ત્યાં જિાની છૂટ છરે; વિિરેચકનરે તો, िामूलं 
शलखयते नकंरित् - મૂળમાં ન હો્ય એિું કશું ન લખિું એ મુખ્ય પ્વતજ્ા છરે.190 

પ્ો. પાઠક ઉપરની દલીલ સંદભ્કમાં નીચરે મુજબ વિિરણ આપરે છરે :

(1) માનિહૃદ્યનરે થતા અનુભિોમાં સારહત્યજગત અનરે સારહત્યરેતર જગત 
એમ બરે પ્કારના જગતના હો્ય છરે. એમાં બીજા પ્કાના અનુભિો કળા, કાવ્ય કરે 
સજ ્કનના વિષ્યરૂપ બની શકરે છરે; પણ સારહત્યજગતના અનુભિો તો કલા, કાવ્ય 
કરે સજ ્કનના વિષ્યરૂપ બની શકતા જ નથી. (2) વિિરેચનના વિષ્યરૂપ બનરેલ વ્યવકત 
કરે કૃવતના ્યથાથ્ક સિરૂપનું સંશોધન કરે વનરૂપણ કરિાનું હોિાથી, અન્્ય વિષ્યોમાં, 
કવિનરે કલપનાવિહાર, ઊવમ્કવ્યાપાર કરે અવભનિસજ ્કનનરે માટરે અિકાશ હો્ય છરે તરેિો 
આ વિિરેચનમાં તરેનરે હોતો નથી અનરે હોઈ શકરે જ નરહ; કરેમ કરે ... વિિરેચક જો 
કલપના કરે ઊવમ્કની રમત કરિા જા્ય તો એની સત્યપરા્યણતા અનરે તતિવનષ્ા 
જોખમમાં આિી પિરે. (3) જ રેમાં શૂન્્યમાંથી કંઈક નિું પરેદા કરિામાં આવ્યું હો્ય, પૂિવે 
ન હો્ય એિી અિનિી રચના કરિામાં આિરેલી હો્ય એિી જ કૃવતનરે સજ ્કન, કલા 
કરે કાવ્યનું નામ આપી શકા્ય, બીજી એકરેનરે નરહ.

તરેની સામરે શ્ી વિશ્વનાથ કહરે છરે કરે વિિરેચક પણ કવિના જ રેિો સજ ્કનશીલ 
કલાકાર છરે. તરેમની મુખ્ય દલીલ એ છરે કરે ‘‘કોઈ પદાથ્ક કરે વિષ્યના સંસપશ્કથી 
પોતાના વચતિમાં ઉદભિરેલી ઊવમ્કઓનરે અન્્યના વચતિમાં સંક્ાન્ત કરી શકરે એિી 
કોઈ કૃવતનું વનમા્કણ કરનારનરે આપણરે કલાકાર કહીએ છીએ. વિિરેચક પણ એિો 
જ કલાકાર નથી ? એ પણ સારહત્ય કરે કલાની કૃવતના સંસપશ્કથી – એના દશ્કન, 
િાચન, અધ્ય્યન, મનન, આરદરૂપ સંસપશ્કથી – પોતાના વચતિમાં ઉદભિરેલી ઊવમ્ક-
ઓનરે અન્્યના વચતિમાં સંક્ાન્ત કરિાની જ પ્િૃવતિ કરી રહ્ો છરે, તો પછી એનરે 
સજ ્કનશીલ કલાકાર શા માટરે ન કહરેિો ?’’ 

પ્ો. પાઠક કહરે છરે : ‘‘આટલી સમાનતાથી વિિરેચકનરે સજ ્કક ન કહી શકા્ય 
એમ મનરે લાગરે છરે.’’
189. આ લરેખ પછીથી તરેમના વિિરેચનસંગ્હ ‘સારહત્યવિમશ્ક’માં મૂકરેલો છરે. જુઓ 

‘સારહત્યવિમશ્ક’, રા. વિ. પાઠક, આિૃવતિ બીજી, પૃ. 37-42.
190. ‘વિિરેચનકલા’, 1986, પૃ. 95-96.
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શ્ી વિશ્વનાથ પાશ્ાત્ય સારહત્યમાંથી તરેમ ગુજરાતી સારહત્યમાંથી થોકબંધ 
દૃષ્ટાન્તો આપીનરે સાવબત કરિા જા્ય છરે કરે કોરકલના કૂજનથી જ રેિી ઊવમ્ક જાગરે છરે 
તરેિી જ ઊવમ્ક કવિકોરકલના કાવ્યકૂજનથી પણ જાગી શકરે છરે. પ્ો. પાઠકનો જિાબ 
એ છરે કરે ‘‘ઘણી િાર એિું બનરે છરે કરે આજ સુધી કોઈએ ન બતાવ્યું હો્ય તરેિું કોઈ 
સૌંદ્ય્ક વિિરેચક અમુક કૃવતમાં બતાિરે છરે. પણ તરે કૃવતમાં જ રે છરે તરેનરે જ તરે બતાિરે છરે. 
એમ તો જગતમાં િૈજ્ાવનક પણ સામાન્્ય માણસ ન જાણતા હો્ય તરેિું ઘણું બતાિરે 
છરે. પણ તરે શાસ્ત જ છરે, કલા નથી... વિિરેચક ઊવમ્ક પ્રેરરે  છરે એ ખરંુ, પણ એ ઊવમ્કની 
પ્રેરણા મૂળ તો કાવ્યમાં છરે, અનરે તરે બતાિિાનું કામ માત્ વિિરેચક કરરે  છરે. અનરે એમ 
તો ઇવતહાસકાર કરે ચરરત્વનરૂપક પણ મૂળ વિષ્યનરે ઉવચત ઊવમ્ક પ્રેરરે  જ છરે એટલા 
જ ઉપરથી તરેનરે સજ ્કક કરે કલાકાર ન કહી શકા્ય.’’191

પ્ો. પાઠક એકલા વિિરેચનનરે જ નરહ પણ જ રેમાં સત્ય હકીકતનું સંશોધન-
-વનરૂપણ કરિાનું હો્ય એિા સઘળા સારહત્યપ્કારોનરે – ઇવતહાસ, ચરરત્ િગરેરરે  
સઘળા સારહત્યપ્કારોનરે – કલા નરહ પણ શાસ્તના જ િગ્કમાં મૂકરે છરે. તરેનરે શ્ી 
વિશ્વનાથ પ્ો. પાઠકનું અિા્કચીન પાશ્ાત્ય વિિરેચનપ્ણાલીના અજ્ાનનું ઉદાહરણ192 
ગણાિરે છરે ! તરેઓ એવમલ લુિવિગ અનરે વલટન સટ્રરેચીનાં દૃષ્ટાંત આપીનરે વિિરેચનનરે 
સજ ્કનના ષિરેત્માંથી દરેશિટો આપિાનો ઇનકાર કરરે  છરે; તરેમ છતાં તરેઓ સિીકારરે  છરે 
કરે ચરરત્ અનરે ઇવતહાસની માફક વિિરેચનમાં પણ શાસ્ત અનરે કલા બંનરે પ્િતવે છરે. 
સત્યના શોધન પરતિરે, ખરરેખર હકીકત શી છરે એ સમજી લરેિા પૂરતો શાસ્તી્ય 
વ્યાપાર ચાલી રહ્ો હો્ય છરે. જો વિિરેચક ‘ધૂળધો્યો’ હશરે તો તરે પોતાના સંશોધન-
નરે રંગહીન કલપનાશૂન્્ય રીતરે રજૂ કરશરે અનરે શ્ી વિશ્વનાથ કહરે છરે તરેમ, તરે કરેિળ 
શાસ્તકારની પદિી આગળ અટકશરે. પણ એ જો રવસક પુરુષ હશરે તો કૃવતના હાદ્કનરે 
ઊવમ્કપ્ાવણત કરીનરે પોતાનરે અનુકૂળ કલપનાના રંગનરે ચિાિીનરે રજૂ કરશરે. આ પ્-
કારના રસાતમક વિિરેચનનરે શ્ી વિશ્વનાથ ઐવતહાવસક નિલકથા સાથરે સરખાિરે છરે 
અનરે કહરે છરે કરે જ્યાં સુધી આપણરે ઐવતહાવસક નિલકથાનરે સજ ્કનના ષિરેત્માંથી 
બાતલ ન કરીએ ત્યાં સુધી વિિરેચનનરે પણ એ ષિરેત્માંથી સદંતર બાતલ કરિાનો 
આપણનરે અવધકાર નથી.193

અહીં એ નોંધિું ઘટરે કરે ઐવતહાવસક નિલકથા મુખ્યતિરે નિલકથા છરે એટલરે 
એ મુખ્યતિરે સજ ્કન છરે. ઇવતહાસ તો તરેમાં ધૂમકરેતુ કહરેતા તરેમ, ખીચિીમાં મીઠુ ંહો્ય 
તરેટલો જ હો્ય છરે. વિિરેચનના િસતુ સાથરે તરેનરે સરખાિી શકા્ય નરહ. તરેમાં મુખ્ય-
ગૌણ-વિિરેકનો પ્શ્ પણ આિરે છરે. 

191. ‘સારહત્યવિમશ્ક’, રા. વિ. પાઠક, બીજી આિૃવતિ, પૃ. 41.
192.  ‘વિિરેચનકલા’, વિ. મ. ભટ્, 1986, પૃ. 103, પાદટીપ.
193. ‘વિિરેચનકલા’, પૃ. 106.
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છરેલ્લરે શ્ી વિશ્વનાથની ફરર્યાદ શ્ી પાઠક ‘સજ ્કન’ શબદનો સંકુવચત અથ્ક કરરે  
છરે તરેની સામરે છરે. શ્ી પાઠક કહરે છરે : ‘‘શાસ્ત અનરે કળા બરેનો તફાિત એિો ગણા્ય 
છરે કરે શાસ્ત જ રે છરે તરે શોધીનરે બતાિરે છરે, કળા નિું વનમા્કણ કરરે  છરે. એ કસોટીથી કસી 
જોતાં વિિરેચન જ રે છરે તરેનરે કથિાનું કામ કરરે  છરે, વિિરેચન બતાિરે છરે કરે કાવ્યમાં શું શું 
છરે અનરે કરેિી રીતરે છરે. કાવ્યકળા તો એક નિું વનમા્કણ, નિી સૃવષ્ટ આપણા અનુભિ 
માટરે રજૂ કરરે  છરે.’’194

શ્ી વિશ્વનાથ કહરે છરે કરે ‘‘સારહત્યમાં સજ ્કનનું જીિાતુભૂત લષિણ રા. પાઠક 
કહરે છરે તરેમ, શૂન્્યમાંથી નિું વનમા્કણ કરિું એ નથી, પણ ધારરેલા રસની વનષપવતિ 
કરિી અથિા તો ધારરેલી ઊવમ્કનું ઉદબોધન કરિું એ છરે.’’ આ જ ધોરણ વિિરેચન-
નરે લાગુ પાિી જોિાથી સમથ્ક વિિરેચન પણ કોઈ કલાકૃવતના સંસપશ્કથી ‘‘વિિરેચકના 
વચતિમાં ઉદભિરેલી ઊવમ્કઓનું િાચકના વચતિમાં ઉદબોધન કરરે  છરે, એનરે થ્યરેલા 
ભાિોનું િાચકના હૃદ્યમાં સંક્મણ કરરે  છરે. અનરે કાવ્યારદ કલાકૃવતની પરેઠરે શૂન્્ય કરે 
સામાન્્ય મનોદશામાંથી ઉપાિી લઈનરે વિવશષ્ટ મનોદશામાં મૂકી દરે છરે.’’195 તરેઓ 
પૂછરે છરે : એિા વિિરેચનનરે સજ ્કન કહરેતાં સંકોચાિું શા માટરે ?

પ્ો. પાઠક તરેનો જિાબ સંષિરેપમાં આપરે છરે : વિિરેચક ઊવમ્ક પ્રેરરે  છરે એ ખરંુ, 
પણ એ ઊવમ્કની પ્રેરણા મૂળ તો કાવ્યમાં છરે, અનરે તરે બતાિિાનું કામ માત્ વિિરેચક 
કરરે  છરે... એટલા ઉપરથી તરેનરે સજ ્કક કરે કલાકાર ન કહી શકા્ય. વિિરેચકમાં સજ ્કન-
વ્યાપાર ચાલરે છરે એ ખરંુ, પણ તરે વ્યાપાર, જગતની ્યોજનાના વન્યમો શોધતા મોટા 
ઇવતહાસકાર કરે ચરરત્વનરૂપકના જ રેિો છરે, સિતંત્ વનમા્કણ કરતા કલાકાર જ રેિો 
નથી.... બંનરેનરે માટરે ‘સજ ્કન’ શબદ િાપરિાથી સમજણમાં અનરે ભાષામાં ગોટાળો 
થિા સંભિ છરે. એટલરે વિિરેચક કવિ કરે સજ ્કક નથી.196

શ્ી ઉમાશંકર જોશીએ તરેમના ‘શૈલી અનરે સિરૂપ’માં ‘વિિરેચન : કલા કરે શાસ્ત 
?’ – એ લરેખમાં તરેમ જ ‘કવિની સાધના’ વિિરેચનસંગ્હના ‘વિિરેચનની સાધના’ એ 
લરેખમાં આ વિષ્યની ચચા્ક કરરેલી છરે.197 તરેઓ સપષ્ટ કહરે છરે કરે ‘‘ભાિક-ભાિકોમાં 
શ્રેષ્ વિિરેચક પોતરે કલાકૃવતનો આનંદ અનુભવ્યો છરે તરેની િાત કરતો હો્ય છરે, 
એટલા માત્થી એની કૃવત આનંદપ્ય્કિસા્યી રસપ્ય્કિસા્યી કલાકૃવત થઈ જતી 
નથી....જો એ (વિિરેચક) પરેલી કલાકૃવતના અનુભિ કરે અનુભિાંશ ઉપરથી આનંદ-
પ્ય્કિસા્યી કૃવત સજ વે (જ રેમ કિવચત્ કવિઓ કરરે  છરે; પિ્કત, નદી, સુંદરીના અનુભિ 

194. ‘સારહત્યવિમશ્ક’ રા. વિ. પાઠક, બીજી આિૃવતિ, પૃ. 40.
195. ‘વિિરેચનકલા’, પૃ. 109-110.
196. ‘સારહત્યવિમશ્ક’, રા. વિ. પાઠક, પૃ. 41.
197. જુઓ ‘શૈલી અનરે સિરૂપ’, ઉમાશંકર જોશી, 1960, પૃ. 117-125 અનરે ‘કવિની 

સાધના’, ઉમાશંકર જોશી, 1961, પૃ. 176-179.
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ઉપરથી કાવ્ય રચરે તો કોઈ કલાકૃવત વિશરે શા માટરે ન રચરે ?) તો તરે નિતર બીજી 
કલાકૃવત હશરે, પહરેલી કૃવતનું વિિરેચન નરહ.’’198

શ્ી ઉમાશંકર આ વિષ્યમાં પ્ો. વિષણુપ્સાદ વત્િરેદીનો અવભપ્ા્ય ચચવે છરે. શ્ી 
વિષણુપ્સાદ કહરે છરે : ‘‘વ્યવકતએ કરરેલી આનંદ-વનષપાદક વિિરેચનકૃવતનરે લવલત 
સારહત્યનું ગૌરિ ઘટરે એમ કહરેિામાં બાધ નથી. વિિરેચન પણ વ્યવકતતિના આવિ-
ષકારનો ઉવચત માગ્ક થઈ શકરે છરે.’’ ઉમાશંકર અહીં ‘આનંદ’ શબદનરે કલાનુભિ કરે 
રસાનુભિના અથ્કમાં લરેિાનો નથી એમ કહરે છરે તરે સાચું છરે. વિિરેચન વ્યવકતની 
સરજત છરે એ સાચું પણ વ્યવકતની સરજતો હો્ય તરે બધી જ કલાકૃવત ગણાિાનરે 
પાત્ છરે ? એમ ઉમાશંકર પૂછરે છરે. તરેઓ કહરે છરે તરેમ, ‘સજ ્કનાતમક’ વનબંધ જ રેટલું 
પણ વિિરેચન વનબુંધ નથી – એનરે મૂળ કલાકૃવતના સંદભ્કમાં બંધાઈ રહરેિાનું હો્ય 
છરે, વ્યવકતતિના પ્કટન અથવે નરહ પણ મૂળ કલાકૃવતના આંતર પરરચ્ય માટરે એણરે 
મથિાનું હો્ય છરે.199

વિિરેચન સજ ્કન છરે એમ કહરેિાનરે બદલરે એમાં સજ ્કનના ગુણો કરે અંશો આિરે, 
અનરે ત્યાં સજ ્કનનો અથ્ક આનંદપ્ય્કિસા્યી કલાસજ ્કન નરહ પણ વિિરેચ્ય કૃવતએ 
આપરેલા આનંદની ધબક િરતાઈ રહરે એિી મનભર રચના એટલો જ કરિાનો રહરે 
એમ કહીનરે શ્ી ઉમાશંકરરે  આ ચચા્ક સમરેટી છરે.

શ્ી ચંદ્રકાન્ત ટોપીિાળાએ તરેમના ‘વિિરેચનનો વિભાવજત પટ’ – એ પુસતકમાં 
મૂકરેલ ‘વિિરેચન : કળા કરે શાસ્ત ?’ એ લરેખમાંથી ઉમાશંકરના 1947માં લખા્યરેલા 
‘વિિરેચન : કલા કરે શાસ્ત ?’ એ લરેખનું વિિરણ અનરે વિશ્રેષણ કરરેલું છરે. તરે લરેખનાં 
બધાં ઘટકો જૉન વમિલટન મરી તથા જૉઅલ ઇલા્યસ વસપન્ગાન્કનાં મંતવ્યોના પ્કા-
શમાં તપાસ્યાં છરે અનરે છરેિટરે ઉમાશંકરના િકતવ્યનું તારણ કાઢરે છરે કરે ‘‘વિિરેચન 
કવિતા જ રેિી કલા છરે અથિા વિિરેચન સિા્યતિ છરે, અ-પરોપજીિી છરે એિી વ્યા-
વપ્તઓ બાંધિાનરે અિકાશ નથી... કવિતા સિા્યતિ સૃવષ્ટ છરે અનરે વિિરેચન તો છરે 
પરા્યતિ.’’200 માટરે વિિરેચન કલા નથી.

એનરે જ છરેલ્લો શબદ કહીશું નરે ?

²

198. એજન, પૃ. 176.
199.  એજન, પૃ. 177-178.
200. જુઓ ‘વિિરેચનનો વિભાવજત પટ’, ચંદ્રકાન્ત ટોપીિાળા, 1990, પૃ. 226-230.
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સારહત્યષિરેત્રે પ્ો. બળિંતરા્ય ઠાકોરનું મુખ્ય ્યોગદાન કવિ તરીકરેનું છરે. સાચા 
કવિ થિા માટરે તરેમના જ રેટલો પરરશ્મ અનરે જાગ્ત પુરુષાથ્ક ભાગ્યરે જ બીજા કોઈએ 
ગુજરાતમાં ક્યયો હશરે. છરેક આરંભથી જીિન અનરે સારહત્યમાં તરેમનું વનશાન ઊંચું 
રહરેલું. તરેમણરે અનરેક પ્સંગરે પોતાનું વપ્્ય જીિનસૂત્

વનશાનચૂક માફ, ન કદી્ય નીચું વનશાન.

– ઉચચારીનરે પોતાની ઉચચ નરેમ વ્યકત કરી હતી.

તરેમણરે વમલટનના ‘પલૅરરેિાઇઝ લૉસટ’ જ રેિી કોઈ મહાકા્ય રચના કરિાનું 
વનશાન રાખ્યું હતું અનરે તરે વસધિ કરિા સતત પુરુષાથ્ક કરરેલો. તરેમાં સફળ ન થ્યા; 
પરંતુ એ પરરશ્મ્યુકત પ્્યતનનો લાભ તરેમણરે રચરેલી લઘુ અનરે મધ્યમ કદની 
કૃવતઓનરે સારી પરેઠરે મળો. તરેઓ શરૂઆતમાં કાન્તની કવિતાથી પ્ભાવિત થ્યરેલા 
અનરે એના જ રેિી કવિતા લખિાના ઓરતા પણ તરેમનામાં જાગરેલા એમ રદન્કીમાંની 
તૂટક નોંધો પરથી અણસાર મળરે છરે; પરંતુ જાગ્ત બુવધિ અનરે દૃઢ મનોબળ ધરાિતા 
ઠાકોરરે  વમત્ની શૈલીથી સભાનપણરે ચાતરતા રહીનરે સિકી્ય પ્વતભાનું પ્વતવબંબ 
ઝીલરે એ રીતરે આગળ િધતા રહરેિાનું તાક્યું હતું. તરેનરે માટરે સૌપ્થમ પરંપરાનો 
ત્યાગ કરિાનું આવ્યું, કરેમ કરે વમલટનના ‘પલૅરરેિાઇઝ લૉસટ’ જ રેિું સુદીઘ્ક મહાકાવ્ય 
રચિું હો્ય તો તરેનરે માટરે પ્િાહી પદ્ (blank verse) શોધિાની જરૂર હતી. ગદ્માં 
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એિું કોઈ સાધન નહોતું.

ન્હાનાલાલની માફક છદંનો ત્યાગ કરિામાં એ માનતા ન હતા. પદ્ની આિ-
શ્યકતા તરેમણરે સિીકારી હતી; પણ તરે પદ્ નમની્ય (elastic) અનરે િકતવ્યના 
દોરનું સતત િહન કરરે  તરેિું હોિું જોઈએ. એનરે માટરે વિવિધ છદંની ષિમતા ચકાસતાં 
માત્ામરેળ કરતા અષિરમરેળ છદંોમાં તરે વિશરેષ પ્તીત થઈ. િંશસથ અનરે ઉપજાવતનો 
પ્્યોગ 1888માં કરરેલો.

ચાર મરહના સુધી ભાંગફોિ ક્યા્ક પછી તા. 7-5-1892ના રોજ પોતરે પ્િાહી 
અનરે અગરે્ય પૃથિી છદંનો પ્થમપહરેલો પ્્યોગ ક્યા્કનું પ્ો. ઠાકોરરે  રદન્કીમાં નોં્યું છરે.201 

પણ તરે રચનાનરે પ્વસધિ ન કરિી એિી નોંધ 1916 અનરે 1923માં પણ છરે.

પ્ો. ઠાકોરની કાવ્યવિભાિનામાં વિચારપ્ધાન કવિતાની વજકર ્યાન ખેંચરે 
છરે. ન્હાનાલાલના પ્ભાિથી ‘સિોવમ્કના લોલક’-રૂપ બનરેલી કવિતાના પ્વતકારરૂપરે 
વિચારના અંગ ઉપર ઠાકોરરે  ભાર મૂક્યો. કવિતાના બરહરંગ પરતિરે અગરે્ય પદ્ર-
ચનાનો વસધિાન્ત અનરે પ્્યોગ ઠાકોરનું બીજુ ંઅનરે ઐવતહાવસક દૃવષ્ટએ િધુ મહતિનું 
પ્સથાન છરે. તરેમનો એ વિષ્યનો મત નીચરે મુજબ છરે :

(1) કવિતા એટલરે અગરે્ય પણ મધુર અનરે વન્યંવત્ત રીતરે સળંગ િહરેતી 
પદ્રચના.202 સંગીત અનરે કવિતા તતિત: વભન્ન કળાઓ છરે. સંગીત-માધુ્ય્ક 
તાલમરેળથી સધા્ય છરે; િાણીમાધુ્ય્ક તરેનાથી વભન્ન એિી શુધિ અગરે્ય પદ્રચના િિરે 
સધા્ય છરે અનરે એ જ ખરંુ કવિતામાધુ્ય્ક છરે. અથ્ક અનરે ભાિના આરોહ-અિરોહ એ 
જ કવિતા-માધુ્ય્કના આરોહ-અિરોહ છરે – સંગીતકાવ્યમાં પણ.

(2) આપણરે ત્યાં પદો, દરેશીઓ, ગરબીઓ િગરેરરે  માત્ામરેળ છદંો અનરે શાવલની, 
િસન્તવતલકા, વશખરરણી, શાદૂ્કલવિક્ીરિત, સ્ગધરા જ રેિા અષિરમરેળ િૃતિોમાં ગુરુ કરે 
લઘુ બંનરે સિરો એટલી સંખ્યામાં સાથરે ખિકા્યરેલા હો્ય છરે કરે બંનરે પ્કારના છદંોમાં 
્યવતસથાનો આિશ્યક બનરે છરે. પરરણામરે આ િૃતિો ગરે્ય-સુગરે્ય છરે. પૃથિી છદંનું માપ 
તપાસીશું તો જણાશરે કરે એની પંવકત ગરે્ય હોિા છતાં સુગરે્ય નથી, અિશ્યમરેિ ગાિી 
પિરે તરેિી નથી. એની સતિર શ્ુવતની બનરેલી પંવકતમાં આઠમી શ્ુવતએ ્યવત આિરે છરે, 
પણ તરેમાં લઘુગુરુના સાથરેલાગા ખિકલાનરે અભાિરે આિશ્યક ગણિું પિરે તરેિું ્યવત-
સથાન નથી.203

(3) અથ્ક અનરે ભાિના પ્િાહનરે પદરે પદરે ઝીલરે અનરે િલણરે િલણરે ્યથોવચત 
િળરે, અથ્કપ્િાહનરે સંિાદી રહરે, એિો પદ્પ્િાહ લાંબીટૂકંી સિ્ક કવિતાનરે માટરે આિ-

201.  ‘રદન્કી-1’, બ. ક. ઠા., પૃ. 36-37.
202.  ‘ભણકારા ધારા-1’, 1917, પ્ાસતાવિક, પૃ. 15-16.
203.  એજન, પૃ. 13-14.
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શ્યક છરે. આિો પદ્પ્િાહ અગરે્ય રચનામાં જ શક્ય છરે. પ્િાહી રચનામાં ્યવતસિા-
તંત્ર્ય સિીકારિું જરૂરી છરે. અથ્કના િલણરે િલણરે િળતી આિી ્યવતરચના શક્ય છરે. 
પૃથિી છદંમાં સગિિ એ છરે કરે તરેમાં અથા્કનુસાર ગમરે તરે શ્ુવત પર ્યવત આિી  
શકરે છરે.204

(4) અંગ્રેજીના જ રેિી મહાિાક્યની રચના ગુજરાતીમાં ઉતારીનરે પદ્નરે પ્િાહી 
બનાિિાના પ્્યોગો થ્યા છરે. ગો. મા. વત્.નો કટાિ અનરે મનહરરામનો રામછદં આ 
પ્કારના પ્્યોગો છરે. (પ્ો. ઠાકોરરે  અવગ્યાર લીટીનું મહાિાક્ય ‘આરોહણ’ કાવ્યમાં 
ગુલબંકી છદંમાં ઉતા્યુું છરે.) આમાં ્યવતઓ અનરે િાક્યનાં વિરામવચહન, બનરે ત્યાં 
સુધી એકબીજાંનરે સંિાદી રહરેિાં જોઈએ. િસંતવતલકા, સ્ગધરા, શાવલની, હરરણી 
િગરેરરેમાં પણ આિા પ્્યોગો થ્યા છરે.205

(5) અગરે્ય પદ્રચનામાં શ્ોકબંધ અમુક જ પંવકતઓનો હો્ય એિો વન્યમ 
નથી. ગદ્માં જ રેમ િકતવ્યના મુદ્ા અનુસાર પરરચછરેદ પાિિામાં આિરે છરે તરેમ 
પદ્માં પણ થઈ શકરે.206

(6) મહાકાવ્ય બલલૅન્ક િસ્કમાં જ શક્ય છરે. અન્ત્યપ્ાસરરહતતિ અનરે 
્યવતસિાતંત્ર્ય બલલૅન્ક િસ્કનું ખાસ લષિણ છરે. ગુજરાતીમાં તરેનો પ્યા્ક્ય ‘અછાંદસ’ 
રચના નહીં, પણ ‘અગરે્ય’ અથિા તો ‘્યવતસિાતંત્ર્ય્યુકત વિવશષ્ટ’ પ્િાહી  
રચના છરે.207

કવિ શ્ી અરદરેશર ફરામજી ખબરદારરે  બ. ક. ઠા.ના આ અગરે્ય વસધિાન્તનો 
વિરોધ ક્યયો હતો. તરેમણરે 1939માં મુંબઈ ્યુવનિવસ્કટીનરે ઉપક્મરે ‘ગુજરાતી કવિતાની 
રચનાકળા’ એ વિષ્ય પર આપરેલાં વ્યાખ્યાનોમાં પોતાનો કવિતાવસધિાન્ત સમજાવ્યો 
છરે તરેમાં તરેમનું દૃવષ્ટવબંદુ સપષ્ટ થા્ય છરે. મુખ્ય મુદ્ા જોઈએ :

(1) ગરે્યતા કવિતાના મૂળમાં રહરેલી છરે. તરેનરે કવિતાથી જુદી પાિી શકા્ય જ 
નરહ. કવિતાનરે અગરે્ય કહરેિા કરે કરિા જિું તરે કવિતાશાસ્તના મૂળ વસધિાન્ત પર ઘા 
કરિા જ રેિું છરે.208

(1) સંગીત અનરે કવિતા એકબીજાનાં અનુકંપક અનરે અનુપૂરક છરે.209

204. એજન, પૃ. 17-21.
205.  એજન, પૃ. 25.
206. એજન, પૃ. 21. 
207. એજન, પૃ. 29.
208. ‘ગુજરાતી કવિતાની રચનાકળા’, અ. ફ. ખબરદાર, 1941, પૃ. 22.
209.  એજન, પૃ. 24.
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(3) કવિતાના પ્ાણમાં જ ગરે્યતા રહરેલી છરે.210

(4) ન્હાનાલાલ અનરે ઠાકોર બરે લઘુ શ્ુવતનરે ઠરેકાણરે ઘણી િાર એક ગુરુ શ્ુવત 
િાપરરે  છરે; પરંતુ રૂપમરેળ છદંમાં ગુરુ રૂપરે વન્યત થઈ હો્ય તરે શ્ુવતનરે ગુરુ રૂપરે જ 
રાખિી જોઈએ.

(5) પૃથિી છદંમાં િચચરે આઠ અષિર પછી ્યવતનું કામ નથી નરે રાખરે તો 
શોભાનો છરે એમ કરે. હ. ધ્ુિનો મત હતો. સંસકૃત પદ્ માટરે તરે બરાબર છરે. પણ 
ગુજરાતી માટરે નથી એમ ખબરદારનું કહરેિું છરે. ગુજરાતીના શબદોચચારમાં પ્્ય-
તન(accent)નું તતિ છરે તરે કમળાશંકર વત્િરેદી સિીકારરે  છરે. ખબરદારરે  મુકતધારા 
છદંમાં તરેનો ઉપ્યોગ કરરેલો છરે.

(6) આપણામાં કવિતા બોલાતી નથી પણ ગિા્ય છરે એમ આદ્ વિિરેચક 
નિલરામરે કહરેલું. નરવસંહરાિ પણ કહરે છરે કરે આપણાં કાવ્યો કરેિળ ઉચચારણ્યોગ્ય 
જ નથી પણ ગાનનો અંશ ભરેળિીનરે જ ખરંુ સૌંદ્ય્ક દશા્કિિાનરે સમથ્ક છરે.

(7) અંગ્રેજીમાં ખરી પાઠ્તા એના ‘બલલૅન્ક િસ્ક’ની – અખંિ પદ્ની – છરે, 
શાથી જ રે તરે વનબધિ નહીં પણ અબધિ નરે પ્િાહી પદ્રચના છરે.... એમાં ભાિ, 
કલપના, વિચાર આરદ કાવ્યાંગોનું િહન.... અખંિપણરે િધી શકરે છરે. આિી રચના-
ઓમાં ગરે્યતાનો અંશ ઓછામાં ઓછો હો્ય તો જ તરેમાં પાઠ્તા આિરે. આ અખંિ 
પદ્ની પાઠ્તા જોઈનરે આપણા નિીન કવિઓ કવિતામાત્માંથી ગરે્યતાનરે દરેશિટો 
અપાિિા નીકળા છરે ! આપણા તમામ છદંો ગરે્ય છરે, કોઈમાં જરા ઓછી સંગીત-
ષિમતા હશરે તરે જુદી િાત, પણ ગરે્ય તો બધા જ છરે. આ ગરે્ય છદંોનો, અનરે તરે પણ 
મોટરેભાગરેના અનાિૃતિ સંવધના છદંોનો ઉપ્યોગ કરિો, અનરે પછી ભાિપ્ધાન, ભા-
િનાપ્ધાન, કલપનાપ્ધાન જ રેિાં ગમરે તરેિાં સંગીતષિમ કાવ્યો(lyrics)નરે પણ ‘અગરે્ય’ 
કહરેિાં એમાં નરવસંહરાિરે એક િરેળા કહરેલી વિચારની ધૂમ્દશા જ પ્ત્યષિ થા્ય છરે.211

(8) અધૂરી મારહતીનરે લીધરે બ. ક. ઠા.એ પૃથિી છદંનરે અગરે્ય માનીનરે તરેના 
પ્્યોગ તરફ નિીન કવિઓનરે િાળા અનરે તરેનો બલલૅન્ક િસ્ક તરીકરે ઉપ્યોગ ક્યયો છરે.

(9) હજુ પણ અભણ, અધ્કભણ િગ્કનરે ગરબા, ગરબી, રાસ, ભજનનું 
આકષ્કણ રહ્ું છરે. સમાજનરે તરેના લોહીમાં િહરેતી પરેલી પૂિ્કકાળથી ઊતરી આિરેલી 
વશષ્ટવમષ્ટ બાલભાષામાં રચરેલી તરે મળરે છરે. સંસકૃત છદંોમાં રચા્યરેલી કવિતા 
સમાજનરે વિદરેશી લાગરે છરે.212

નરવસંહરાિ રદિરેરટ્યા ખબરદારની જ રેમ અગરે્ય પદ્રચનાના ઠાકોરના વસ-

210. એજન, પૃ. 59.
211. એજન, પૃ. 60-61.
212. એજન, પૃ. 232.
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ધિાન્ત સાથરે સંમત નહોતા. તરેઓ િણ્કસગાઈ ‘જ રે િણ્કસંગીત છરે’ અનરે સૂરમાલાના 
ક્મ ‘જ રે શુધિ સિરસંગીત છરે’ તરેનો ગુજરાતી કવિતા સાથરેનો સંબંધ સિીકારરે  છરે. ન. 
ભો. રદ.એ ન્હાનાલાલરે કવિતામાં છદંનો ત્યાગ ક્યયો તરેની ટીકા કરી છરે તરેમ પ્ો. 
ઠાકોરરે  કવિતામાંથી ગરે્યતાનરે દરેશિટો આપ્યો તરેની પણ ટીકા કરરેલી છરે. ઠાકોરરે  સૌ-
પ્થમ ગુજરાતીમાં સૉનરેટનો પ્્યોગ ક્યયો નરે નિી કવિપરેઢીમાં તરેનરે પ્ચવલત ક્યયો. 
ખબરદારરે  સૉનરેટનો પ્્યોગ તરેમની રીતરે ‘સિવનત’ કરે ‘િવનત’ નામથી ક્યયો હતો, પણ 
નરવસંહરાિરે સૉનરેટ લખ્યાં નથી. ઠાકોરશૈલીની અખંિ પદ્રચના તરેમનરે અવભમત 
નથી તરેથી તરેનો પ્્યોગ પણ કરરેલો નથી. આમ છતાં ઠાકોરનાં ‘ભણકારા’માંનાં 
કાવ્યોનું વ્યાપક લષિણ એમણરે આ પ્માણરે બતાવ્યું છરે : ‘આભાસરૂપ ખિબચિાપણું 
િાણીનું, વિચારનું, તરેમ જ પદ્રચનાનું અનરે તરે પાછળ ગૂઢ રહરેલું અપૂિ્ક દશ્કન 
કરનારંુ કવિતિ.... દૃઢ, સબળ, સમથ્ક પગલાં ભરતી એમની કવિતાદરેિી ઘણી િાર 
રુદ્ર સિરૂપ ધારણ કરરે  છરે, તો કદી કદી હૃદ્યમાં છાની રહરેલી કોમળતા પણ, કાંઈક 
મૃદુ અનરે કાંઈક કઠોર રૂપરે દશા્કિરે છરે. એમાં અંગ્રેજી કવિતિનું પ્રેરક બળ, – માત્ 
પ્રેરક રૂપરે જ, સિરૂપઘટક રૂપરે નહીં, એિું ક્ાન્તદશ્કનથી જણા્ય એમ છરે.’213

પ્ો. ઠાકોરના આ કવિતાવિષ્યક વિચારોનો ઊગતા કવિઓમાં તતકાળ પ્સાર 
થ્યો નરહ. તરેમણરે ધીરજ અનરે ખંતથી બરે દા્યકા સુધી એ વિચારોનો ધોધ ચાલુ 
રાખ્યો. િીસમી સદીના ત્ીજા અનરે ચોથા દા્યકાના કવિઓ પર તરેની અસર થઈ. 
તરેમના વિચારોમાં રહરેલા આત્યંવતક અંશોનરે તજી દઈનરે સુન્દરમ્ અનરે ઉમાશંકર 
જ રેિા વિચષિણ કવિઓએ ઠાકોરરે  પ્િતા્કિરેલી કવિતિશૈલીનું સવિિરેક અનુસરણ ક્યુું. 
નિતર પ્્યોગો દ્ારા તરેમાંની અનરેક શક્યતાઓ ચકાસીનરે વિકસાિી. ઠાકોરરે  પાિરેલી 
કરેિી જોતજોતાંમાં વિશાળ રાજમાગ્ક બની ગઈ. અનરે દશકનરે અંતરે તરેનું અિલોકન 
કરતાં નિીન પરેઢીના અગ્ણી ઉમાશંકરરે  નોંધ્યું પણ ખરંુ કરે, ‘અદ્તન ગુજરાતી 
કવિતા કથવ્યતવ્ય પરતિરે ગાંધીજી અનરે આ્યોજના પરતિરે પ્ો. ઠાકોર એમ બરે વભન્ન 
પ્કારની વ્યવકતઓના ખભા ઉપર ચાલી રહી છરે.’214

ઠાકોરની શૈલી બરછટ, વિગતપ્ધાન, વચંતનપૂણ્ક અનરે અથથૈકલષિી પદ્રચના-
માં રાચરે છરે. એટલરે તરેમની કવિતા કવિઓનરે વપ્્ય નીિિી અનરે વિદ્દભોગ્ય થઈ 
તરેટલી લોકવપ્્ય બની શકી નહીં. િળી પોતાની જૂનીનિી કૃવતઓ પર તરેમનો રંધો 
સતત ફરતો જ રહરેલો. આનરે લીધરે તરેમની કવિતાના પાઠ િારંિાર બદલાતા. દરરેક 
આિૃવતિએ આ પ્કારના ફરેરફાર એટલા મોટા પ્માણમાં જોિા મળતા કરે કરેટલીક િાર 
તો કાવ્યની લીટીઓની લીટીઓ બદલાઈ જતી. તરેનાથી ભાષા, છદં અનરે કલપના 
સફાઈદાર બનીનરે અથ્કમાં વિશરેષ ચમતકૃવત આિતી એ લાભ હતો તો ગરેરલાભ એ 

213.   ‘કવિતાવિચાર’, ન. ભો. રદ., સં. ભૃગુરા્ય અંજારર્યા, પૃ. 282.
214. ‘શૈલી અનરે સિરૂપ’, ઉમાશંકર જોશી, પ્. આ., પૃ. 216-17.
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હતો કરે િારંિારની છરેકભૂંસથી મૂળની તાજગી જળિાતી નહીં.

નારરકરેલપાકની એ શૈલીના આસિાદથી અવધકારી ભાિકોનરે મળતો બૌવધિક 
આનંદ ઘણી િાર ઊંચી કોરટનો હો્ય છરે એ હકીકત લષિમાં રાખિા છતાં કહરેિું 
જોઈએ કરે ગુજરાતી કવિતામાં ઐવતહાવસક નિપ્સથાન કરનાર આ શૈલી અનરે તરેનરે 
અનુસરીનરે પ્િતવેલી નિીન કવિતા કલાપી, ન્હાનાલાલ અનરે મરેઘાણીની કવિતાના 
જ રેટલી સામાન્્ય જનસમાજ ઉપર પકિ જમાિી શકી નહીં. બીજી તરફ 1950 
પછીના પ્િાહના અનુલષિમાં એનો વિચાર કરીએ છીએ તો કલપના, વિચારસૃવષ્ટ 
અનરે કાવ્યભાષા પરતિરે નિતર પરેઢીની પ્તીકપ્ધાન કવિતાનરે મુકાબલરે ઠાકોરની 
કવિતા સુગમ, સંગીન અનરે પ્ાસારદક લાગરે છરે. નિીન પ્્યોગ સમકાલીન જમાનાનરે 
દુબયોધ લાગરે છરે તરેિો અનુગામી પરેઢીનરે લાગતો નથી.

²



          

26
‘કલાનત કતિ’ : 

કતૃ્જ્િ, અથ્જઘટન અને કતિ્િના રિશ્ો

‘કલાન્ત કવિ’ એ કવિ બાળાશંકર ઉલ્લાસરામ કંથારર્યાનું તખલ્લુસ હતું. 
તરેમના વશખરરણી છદંમાં રચરેલા સો શ્ોકોના ખંિકાવ્યનું નામ પણ ‘કલાન્ત કવિ’ 
હતું. બાળાશંકર (1858–1898) મવણલાલના સમિ્યસક વમત્ હતા. તરેમણરે વપતાની 
સમૃવતમાં ‘ભારતીભૂષણ’ ત્ૈમાવસક 1887ના આરંભમાં સથાપ્યું ત્યારરે  મવણલાલનું 
મરહલાઓ માટરેનું માવસક પત્ ‘વપ્્યંિદા’ ચાલતું હતું, જ રે 1890થી સમાજનાં તમામ 
ષિરેત્ોનરે આિરી લરેતા ‘સુદશ્કન’ રૂપરે પ્વસધિ થતું હતું. ‘કલાન્ત કવિ’ કાવ્ય 1885માં 
પ્થમ પ્વસધિ થ્ંુય હતું. પછીથી તરે ‘ભારતીભૂષણ’માં 1893માં પુન: પ્ગટ થ્યું હતું. 
‘ભારતીભૂષણ’ લરેખો નરહ પણ પુસતકો પ્ગટ કરતું હતું. તરેમાં મવણલાલનું 
‘નારીપ્વતષ્ા’, દોલતરામ કૃ. પંડ્ાનું ‘કુસુમાિવલ’, કાન્તનું ‘દરેિ્યાની’ (બાળાશંકરના 
આમુખ સાથરે) અનરે કવિની પોતાની ‘કલાન્ત કવિ’, ‘હરરપ્રેમ-પંચદશી’, ‘સૌન્દ્ય્કલ-
હરી’, ‘કપૂ્કરમંજરી’, ‘મૃચછકરટક’, ‘વિજ્યાપ્શવસત’, ‘હારફઝ’ િગરેરરે  ગુજરાતી 
રચનાઓ પ્ગટ થઈ હતી. આ અરસામાં ભાિનગરના અનંતરા્ય માધિજી દિરેએ 
પાવલતાણામાં ‘કલાન્ત કવિ બાળાશંકર ઉલ્લાસરામ કંથારર્યાકૃત હરરપ્રેમ-પંચદ-
શી’ નામનો કાવ્યસંગ્હ પ્ગટ કરરેલો. તરેમાં ‘કલાન્ત કવિ’ અનરે ‘હરરપ્રેમ-પંચદશી’ 
ઉપરાંત મવણલાલ, ‘કલાપી’, ‘કાન્ત’, બળિંતરા્ય િગરેરરે  બીજા કવિઓની કૃવતઓ 
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પણ હતી.215 પછી લગભગ અધમી સદી સુધી બાળાશંકરનાં કાવ્યો ગુજરાતી િાચક 
િગ્કનરે ઉપલબધ થ્યાં નરહ. 

બાળાશંકર વિવિધ પ્િૃવતિઓમાં સરક્્ય હતા તરે દરવમ્યાન િિોદરામાં પલરેગ 
ફાટી નીકળતાં બરે રદિસની ટૂકંી માંદગીમાં અચાનક અિસાન પામ્યા (માચ્ક-1898).

આ િખતરે તરેમનાં કાવ્યો િરેરવિખરેર હાલતમાં અહીંતહીં પિરેલાં હતાં. વમત્ 
મવણલાલરે ‘સુદશ્કન’માં તરેની દદ્કભરી અિસાનનોંધ લરેતાં તરેમનાં બધાં કાવ્યોનો 
સુસંપારદત સંગ્હ પ્ગટ કરિાની ્યોજના કરરેલી અનરે તરેનું ખચ્ક આપિા કલાપીનરે 
વિનંતી કરરેલી. કલાપીએ તરે બાબત સંમવત પણ આપરેલી; પરંતુ એ કા્ય્ક હાથ પર 
લરેિા્ય તરે પહરેલાં મવણલાલનરે વમત્ની પાછળ જિાનું તરેિુ ંઆવ્યું (ઑકટો., 1898) ! એ 
પછી એક દા્યકો િહી ગ્યો. ગુજરાતી સારહત્ય પરરષદની ભંિોળ કવમટી તરફથી 
પ્ો. બળિંતરા્ય ઠાકોરરે  બાળાશંકરની કવિતાની એક વ્યિવસથત સંપૂણ્ક આિૃવતિ 
પ્ગટ કરિાની ્યોજના કરી અનરે તરે બાબત બાળાશંકરના સુપુત્ વત્પુરાશંકર સાથરે 
પત્વ્યિહાર ક્યયો. બંનરે પષિનો ઉતસાહ છતાં એ સંકલપ પણ પાર પડ્ો નરહ. 

પછી 1922માં પ્ો. રામનારા્યણ વિ. પાઠકરે ‘કવિ બાળાશંકર કંથારર્યાનાં 
કાવ્યો’ એ પોતાનો પ્થમ વિિરેચનલરેખ ‘સાબરમતી’ દ્મૈાવસકમાં પ્ગટ કરતી િખતરે 
નોંધ કરરેલી કરે ‘‘આ કવિ તરફ સારહત્યપ્રેમીઓનું દુલ્કષિ ન સમજી શકા્ય એિું છરે. 
તરેમની કવિતાની એક સુંદર આિૃવતિ કાઢરે તો સારહત્યમાં એક જરૂરની સરેિા બજાિી 
ગણા્ય!’’ પોતરે કાન્તનાં કાવ્યોના સંપાદનથી પરિારીનરે બાળાશંકરની કવિતા તરફ 
ફરરે  છરે, પણ સંગ્હની સામગ્ી મરેળિિાની મુશકરેલીનરે કારણરે તરે કામ તરેમનાથી પણ 
ન થઈ શક્યું.

છ િષ્ક પછી (1928) કવિના ભાણરેજ નમ્કદાશંકર દરે. મહરેતાએ ગુજરાત િના્ક-
ક્યુલર સોસા્યટીના િાવષ્કક વ્યાખ્યાન પ્સંગરે ‘આ ભાંગીત્ૂટી િીણા સમારી પ્જા 
આગળ કોણ િાગતી કરશરે ?’ એમ કહીનરે કવિ ‘બાલ’નાં કાવ્યોનો સંગ્હ પ્ગટ 
કરિાની અપીલ કરરેલી, પણ એ િખતરે તરે કામ ન તો તરેમનાથી થ્યું કરે ન બીજા 
કોઈથી.

આ કા્ય્ક કરિા માટરે કવિ શ્ી ન્હાનાલાલરે પણ ઉતસાહ દશા્કિરેલો. બાળાશંકર 
દલપતરામના વશષ્ય હતા. એટલરે દલપતરામના જ કવિપુત્નરે હાથરે કવિવશષ્યનાં 
કાવ્યોનું સંપાદન થા્ય એમાં ઔવચત્ય હતું. પણ પછી કવિ શ્ી ન્હાનાલાલનરે એનું 
‘મલૅટર’ મળું નરહ અનરે મદદ કરિાનું િચન આપનાર વ્યવકત પણ ઉપવસથત થઈ 
નરહ એટલરે િાત આગળ િધી શકી નરહ.216 આમ અનરેક પ્્યતનો છતાં, બાળાશંકરનો 
કાવ્યસંગ્હ િષયો સુધી પ્ગટ થઈ શક્યો નરહ; છતાં મવણલાલ, બળિંતરા્ય, રા. વિ. 

215.  જુઓ ‘મસત બાલ : કવિજીિન’, ઉમાશંકર જોશી, સં. સિાવત જોશી, પ્.ગૂજ ્કર, 
1997, પૃ. 38, 39.

216. એજન, પૃ. 57-59.
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પાઠક, ન. દરે. મહરેતા અનરે ન્હાનાલાલ જ રેિા વિવિધ રુવચ ધરાિતા સાષિરો બાળા-
શંકરની કવિતા તરફ આકષા્ક્યા હતા તરે હકીકત પણ સૂચક છરે. 

પછી છરેક 1939માં ગુજરાત સારહત્ય સભાના મંત્ી શ્ી ચૈતન્્યપ્સાદ દીિા-
નજીએ ‘કલાન્ત કવિ’ના પ્કાશનમાં સરક્્ય રસ લીધો. તરેમણરે બાળાશંકરના પુત્ 
વત્પુરાશંકર પાસરેથી ઉપલબધ હતી તરે સામગ્ી મરેળિી અનરે ગુ.સા.સભા તરફથી 
તરેનું પ્કાશન કરિાનું નક્કી ક્યુું. શ્ી રવસકલાલ છો. પરીખ અનરે રા. વિ.પાઠક તરેના 
સંપાદકો અનરે શ્ી ઉમાશંકર જોશી સહસંપાદક – એિી આરંભમાં ગોઠિણ હતી, 
પરંતુ શ્ી પરીખ અનરે શ્ી પાઠક અન્્ય વ્યિસા્યોમાં વ્યસત રહ્ા તરેનરે લીધરે તરેમનાથી 
એ કામ થઈ શક્યું નરહ એટલરે સંપાદનની તમામ જિાબદારી ઉમાશંકરનરે વશરરે  
આિી. ઉમાશંકરભાઈએ અત્યંત શ્મ અનરે ઊંિી સૂઝ માગી લરે તરેિું, બાળાશંકરની 
કવિતાના સટીક સંપાદનનું કા્ય્ક બરેએક િષ્કમાં પૂરંુ ક્યુું. 1942માં બાળાશંકરનો 
કાવ્યસંગ્હ ‘કલાન્ત કવિ’ સુંદર રૂપરે રંગરે ગુજરાત સારહત્યસભા તરફથી પ્ગટ 
થ્યો. ઉમાશંકરરે  નોંધ્યું કરે ‘‘અધમીએક સદીનો જાણરે કરે દરેશિટો ભોગિીનરે આપણો 
આ ફકીર... ‘કવિરાજા’ એની સનરેહાલાપ ઝંકારતી િીણા લઈનરે ગુજ ્કરીનરે હૃદ્યાંગણરે 
પ્િરેશ કરરે  છરે.’’217

કવિની જ રેમ તરેમની કવિતાનરે પણ આ ગાળામાં ઠીક ઠીક કસોટીમાંથી પસાર 
થિાનું બન્્યું છરે. કાવ્યકૃવતઓના કતૃ્કતિ, પાઠવનણ્ક્ય અનરે અથ્કદશ્કન પરતિરે બાળા-
શંકરની અનરેક કૃવતઓ વિશરે આ સંગ્હ પ્ગટ થ્યા પછી વિિાદ જાગ્યો હતો. તરે 
બાબત તરેમ જ હારફઝની ગઝલોના અનુિાદનું અિલોકન કરતાં શ્ી જ રેહાંગીર એ. 
સંજાનાએ ઠીક ઠીક ઊહાપોહ ક્યયો હતો. કતૃ્કતિના પ્શ્ અંગરે તરેમ જ પાઠવનણ્ક્ય 
બાબત સિ. ભૃગુરા્ય અંજારર્યાએ ‘ફાલગુની’ નામના ત્ૈમાવસકમાં ‘કલાન્ત કવિ’ના 
કરરેલા અિલોકનમાં ઝીણિટભરી ચચા્ક કરરેલી છરે, જ રે તરેમના અિસાન પછીથી 
ગ્ંથાકારરે  સુલભ છરે.

શ્ી સંજાનાએ સમગ્ કાવ્યસંગ્હનું વિસતૃત વિિરેચન ઉગ્ વિિાદરૂપરે ‘क्ान्त 
्कतव के ्कलान्त ्कतव ?’ નામની 60 પાનાંની પુવસતકામાં કરરેલું છરે. તરેના જિાબ રૂપરે 
ઉમાશંકરના બચાિમાં િૉ. કાવન્તલાલ શાહરે ‘માનસી’માં (માચ્ક–જૂન 1947) લાંબો 
લરેખ લખ્યો હતો. શ્ી રામપ્સાદ બષિીએ પણ તરેની સિ્કગ્ાહી સમીષિા કરી હતી. તરે 
વસિા્ય જુદરે જુદરે સમ્યરે જુદરે જુદરે વનવમતિરે સુન્દરમ્, વનરંજન ભગત અનરે રામપ્સાદ 
શુકલ િગરેરરેએ પોતાનાં લખાણોમાં બાળાશંકરના કવિતિ વિશરે પ્ંસગોપાતિ, નોંધ 
કરરેલી છરે. બાળાશંકરના પુત્ વત્પુરાશંકરનાં દૌરહત્ી િૉ. સનરેહલતા મહરેતાએ તરેમના 
વિશરે મહાવનબંધ (1971) લખ્યો છરે. આ સિ્કમાંથી બાળાશંકરની કવિતા અનરે ઉમા-
શંકરના સંપાદનકા્ય્ક અંગરે ચાલરેલા વિિાદના કરેટલાક અંશો જોઈએ.

217. એજન, પૃ. 61.
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‘કલાન્ત કવિ’ વિશરે ચાલરેલા વિિાદના મુખ્યતિરે બરે ભાગ પિરે છરે : (1) શ્ી 
ભૃગુરા્ય અંજારર્યાએ કતૃ્કતિ તરેમ જ પાઠવનણ્ક્ય પરતિરે કરરેલી ચચા્ક. (1) શ્ી 
સંજાનાએ ‘કલાન્ત કવિ કરે કલાન્ત કવિ ?’ એ પુવસતકામાં ‘કલાન્ત કવિ અનરે બીજાં 
કાવ્યો’નાં પાઠ, કતૃ્કતિ તરેમજ અથ્કદશ્કન અનરે વિિરેચન પરતિરે કરરેલી ટીકા. ઉમાશંક-
રરે  કાવ્યપંવકતઓના કરરેલા અથ્ક પાઠવનણ્ક્ય િગરેરરે  બાબતોમાં શ્ી સંજાનાએ કિક 
ટીકાતમક િલણ લીધું હતું. તરેના જિાબ રૂપરે ઉમાશંકરના બચાિમાં િૉ. કાવન્તલાલ 
શાહરે ‘કલાન્ત કવિ કરે કલાન્ત કવિ’ એ લરેખ ‘માનસી’માં લખ્યો હતો. બીજી તરફ 
ભૃગુરા્યનાં ટીકાિચનોની સામરે ઉમાશંકરરે  બીજી આિૃવતિની પ્સતાિનામાં કરરેલી 
ચચા્કના કરેટલાક મુદ્ાઓ મૂકી શકા્ય.

પહરેલાં શ્ી સંજાનાની રજૂઆત જોઈએ. તરેઓ બાળાશંકરનાં ગદ્ પદ્ 
લખાણોમાં રહરેલી ભાષાની ભૂલો તરફ સંખ્યાબંધ દૃષ્ટાંતો આપીનરે િાચકોનું ધ્યાન 
ખેંચરે છરે.218 ‘આ સિૈરવિહારી અનરે ધિપૂછિા િગરનું િાક્ય પૃથક્કરણ કરિા લા્યક 
છરે.’ – એમ કહીનરે તરેઓ બાળાશંકરનું એક િાકા્ય મૂકરે છરે : ‘‘પરંતુ આધુવનક 
ટીકાકારો, જ રેમનરે એક પણ વિષ્યમાં પૂણ્કતા નથી મળી, જ રેઓ કાવ્યરસમાં િબૂરેલા 
નથી, ‘નરહ ઘરકરે ન ઘાટકરે’ આિા ટીકાકારોએ હુકમી શરેરાથી પરીષિક િગ્કમાં ન જ 
ખપિું એ સારંુ છરે, તરેનો મનરે પ્ત્યષિ અનુભિ છરે, જ રેમ કરે મારા ‘કલાન્ત કવિ’ િખતરે 
એક-બરે કાવ્યમૂખ્ક અવધપવતઓએ ક્યુું હતું, જ રેમનરે િાસતરે છાતી ઠોકીનરે કહી શકુ છુ ં
કરે જ રેમાંનો એક અષિર પણ સમજ્યા નથી અનરે જ રે વિષ્ય હિરે તરેઓ આ જન્મમાં 
તો શીખી શકિાના જ નથી તરેિાઓ કાવ્યના પવિત્ વિષ્યનરે નખોરર્યું કરરે  એ કરેિું 
હાંસીજનક છરે !’’ િળી શ્ી સંજાનાએ બાળાશંકરના પદ્માં જોિા મળતી ‘ખાલી 
જોિણીની અનરે ભ્રષ્ટ ઉચચારોની’ ‘ગલાવનકારક ષિવતઓ’ના બીજા દાખલા આપ્યા 
છરે : ‘્યૂિા’, ‘વપ્તી’, ‘રરતી’, ‘િીભુવત’, ‘વલલા’ જ રેિી સંખ્યાબંધ ષિવતઓ બતાિી છરે. 
ઉપરાંત ‘વિરહ’ નું ‘વિહ્ક’, ‘મનોરથ’નું ‘મનોથ્ક’, ‘સરસિતી’નું ‘સરસવત’ િગરેરરે  
શબદોનરે કવિતામાં મચિીનરે મૂક્યા છરે. 

િૉ. કાવન્તલાલરે, ઉપર કહ્ું છરે તરેમ, શ્ી સંજાનાનો પ્વતિાદ ક્યયો છરે. તરેઓ 
લરેખના શીષ્કકમાં ‘કલાન્ત કવિ કરે કલાન્ત કવિ’નો ‘કલાનો અંત એટલરે નાશ’ એિો 
િાચ્યાથ્ક નરહ લરેતાં, િરેદાન્ત એટલરે િરેદનો-જ્ાનનો અંત એટલરે પરાકાષ્ા જ રેમાં આિરે 
છરે, તરે િરેદાન્તની માફક, કલાન્તનો કલાની પરાકાષ્ા એિો અથ્ક કરરે  છરે. 

કવિ ‘બાલ’ની ઉપર દશા્કિરેલી ભાષાની ખામી અનરે શબદોનરે મચિિાની ટરેિનરે 
કારણરે સંજાના તરેમનરે ‘અધ્ક-વશવષિત લરેખક’ અનરે તરેમની બુવધિમતિાનરે ‘અધકચરી’ 
કહરે છરે. તરેના જિાબમાં િૉ. કાવન્તલાલ કહરે છરે : ‘‘આિી છૂટ તો લગભગ બધા જ 
કવિઓ લરે છરે. તમરે ‘દલપતકાવ્ય’ પર માત્ ઊિતી નજર નાખશો તોપણ આિી 

218. ‘મસત બાલ : કવિજીિન’, ઉમાશંકર જોશી, ગૂજ ્કર, પૃ.89-90.
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સંખ્યાબંધ ષિવતઓ મળી આિશરે.’’ બાળાશંકરરે  ‘ઉદવધ’ માટરે ‘દવધ’ નરે ‘અટારી’ 
માટરે ‘ટારી’ જ રેિાં સંખ્યાબંધ ભ્રષ્ટ રૂપો િાપ્યાું છરે. તરે જોતાં તરેમની ‘શબદમદ્કન’ 
કરિાની ટરેિ ટીકાપાત્ બનરેલ છરે.

શ્ી સંજાના િળી કહરે છરે, ‘‘વિિરણકારનરે પોતાનરે અનરેકાનરેક ઠરેકાણરે ગમરે 
એટલી મગજમારી કરતાં્યરે નક્કી અથ્ક સમજાતો નથી, એટલરે પછી, ‘એમ િાંચો’, 
‘તરેમ િાંચો’ કરી તરરેહિાર કવલપત પાઠો ઉપજાિી કાઢરે છરે; અનરે તરેમ કરતાં પણ 
અથ્ક નથી બરેસતો, ત્યારરે  ‘(?)’ એિું, કરે ‘(-?)’ એિું સંશ્યવચહન છાપી પોતાની 
ફરજ પૂરી થ્યરેલી માનરે છરે.’’219

આ આષિરેપનો જિાબ ઉમાશંકર આપરે છરે : ‘‘હરરપ્રેમપંચદશી’’ની કવિપુત્રે 
તૈ્યાર કરરેલી છાપનકલ સીધી મેં પ્રેસમાં આપી હતી. પ્ાસતાવિકમાં (પૃ. 31) નોંધ્યું 
છરે તરેમ, બધું ‘‘છપા્યા પછી જ ‘ભારતીભૂષણ’ – જ રેમાં તરે કૃવતઓ કવિનરે હાથરે 
છપા્યરેલી તરેની પૂરી ફાઇલો મનરે મળી શકી. એથી શુવધિઓ – બલકરે શુવધિઓના 
ઢગલા – ટીકામાં જ આપ્યા છરે. એટલી અગિિ આ આિૃવતિ પૂરતી સહન કરિા 
િાચક કૃપા કરો.’’ આ વિનંતી તરફ ધ્યાન ન જિાથી એ વિદ્ાન કવલપત પાઠો 
ઉપજાિી કાઢિાનો આરોપ મૂકિા પ્રેરા્યા. અથ્ક ન બરેસરે ત્યાં અંતરે ‘(?)’ કરે 
‘(-?)’ મૂકિામાં હંુ કશું અ્યોગ્ય જોતો નથી.’’220

િૉ. કાવન્તલાલરે પણ આ જ િસતુ પ્ત્યરે ધ્યાન દોરીનરે, સંજાનાના એ લખાણનરે 
‘વબનજિાબદાર’ ગણાવ્યું છરે.221

કાવ્યમાં ચચા્કનો વિષ્ય બનરેલ સિકી્યા કરે પરકી્યાના પ્રેમની િાત કરીએ. 
ખાસ કરીનરે શ્ોક 13મો વિમાસણમાં મૂકરે તરેિો છરે. તરે શ્ોક ‘કલાન્ત કવિ’ની પ્થમ 
આિૃવતિમાં આ પ્માણરે છરે : 

ધરી પુષપો સિાંગરે રરહ સહ અધાુંગરે રવત ભરી,

ફુલી અંગરે રામા સગુવણ રૂરિ શ્યામા મદભરી,

ઝુલંતી ઝૂલાએ જિ પવત સહરે હંુ િન જતો,

તનરે રીઝાિાનરે મુજ હૃદ્યઝૂલરે ઝૂલિતો.

ઉમાશંકર તરેનું વિિરણ આ પ્માણરે કરરે  છરે : ‘‘જ્યારરે  પુષપોથી સજ રેલી તું 
‘પવત’નરે – મારરે  અધાુંગરે–િામભાગરે – સાથરે બરેસી ઝૂલા પર ઝૂલતી,ત્યારરે  હંુ પણ 
સામરેથી તનરે ઝુલાિિાનો અનરે એ રીતરે સામરેથી તનરે રરઝાિિાનો નુસખો શોધી 

219. ‘કલાન્ત કવિ કરે કલાન્ત કવિ ?’, જહાંગીર એ સંજાના, વત્પાઠી, પૃ. 8. 
220.  ‘મસત બાલ : કવિજીિન’, ઉમાશંકર જોશી, ગૂજ ્કર, પૃ. 89-90.
221. જુઓ ‘માનસી’, માચ્ક, 1947, પૃ. 45.
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કાઢતો – અથા્કત્ િનમાં જઈનરે તનરે મારા હૃદ્યરૂપી ઝૂલરે ઝુલાિતો.’’222

આ શ્ોક અનરે તરેના પરની ‘બાલનંરદની’નો ઉલ્લરેખ કરીનરે શ્ી સંજાના પૂછરે 
છરે : ‘‘વપ્્યા જો કવિ સાથરે જ ‘અધાુંગ’ બનીનરે ઝૂલા પર ઝૂલતી હો્ય, તો કવિ તરેનરે 
ઝૂલા પર એકલી પિતી મૂકીનરે િનમાં શા સારુ દોિી જા્ય ? અનરે પોતરે એક જ ષિણરે 
બરે ઠરેકાણરે હાજર રહરેિાની અદભુત વસવધિ પ્ાપ્ત કરરેલો હઠ્યોગી ન હો્ય તો વપ્્યા 
સાથરે એક ઝૂલરે અિોઅિ બરેસી ઝૂલનારો કવિ ‘સામરેથી’ અનરે તરે િળી ‘િનમાં જઈ’ 
તરેનરે ઝુલાિિાનો ‘નુસખો’ ક્યાંથી અનરે કરેમ શોધી કાઢરે ? એટલરે વિિરણકારની 
ગિમથલ છતાં પરકી્યાભાિની જબરદસત શંકા થા્ય છરે.’’223

બાળાશંકરના આ કાવ્યમાં પરકી્યાભાિની ગંધ આિતાં નિલરામરે તરેનું અિ-
લોકન ક્યુું નરહ. નરવસંહરાિનરે પરકી્યા દરેખાઈ નરહ, પણ ‘‘આલંબનવિભાિ 
કવિએ જ કહરેિો જોઈએ અનરે આપણરે કાવ્યનું પરરશીલન કરી કાવ્યની પાસરેથી 
કઢાિિાનો ન હો્ય .... ‘ખરંુ શું છરે તરે તો સરિ મન મારરે  સમજુ ંછુ’ં એમ કહીનરે 
આપણનરે ટટળાિરે છરે. અનરે પછી લાચારી બતાિરે છરે.’’224

ઉમાશંકર ‘કલાન્ત કવિ’ની બીજી આિૃવતિમાં સંજાનાએ શ્ોક 13ના કરરેલા 
વનષરેધાતમક અથ્કઘટનનું વનરસન કરિાનો પ્્યતન કરરે  છરે. ઉકત શ્ોકમાં ્યોગ્ય 
સથાનરે વિરામવચહ્ો મૂકીનરે તરેઓ કવિના િકતવ્યનરે ્યથાથ્ક સમજાિરે છરે.225

શ્ી સંજાના સૂફી પ્થાનો પ્રેમ સૂચિતાં શંકાસથાનો ‘કલાન્ત કવિ’ કાવ્યમાં 
દશા્કિરે છરે. ઉમાશંકર ‘હૃદ્યમવણ’ કાવ્યમાં એ કારણરે અથ્કઘટનની મુશકરેલી અનુભિરે 
છરે. કવિ બાલ કહરે છરે : ‘‘મળો તરેનરે (એટલરે ‘મોર’નરે) પ્યારો (અથા્કત્ ‘ગગનઘન’) 
તદવપ હજુ મુનરે નરહ મળો, અભાગી તો હંુ છુ.ં અધરરસ વપ્યુનો નરહ મળો.’’ 
(પૃ.115) અનરે ફરર્યાદ કરરે  છરે : ‘‘મનરે ભરેટ્ો નાહીં હૃદ્યમવણ શાનરે તું હજુ્યરે ?’’ 
વિિરણકાર તરેની ઉપર નોંધ કરરે  છરે : ‘‘ ‘ભરેટ્ો’ એિું પુવલ્લંગ પદ તરે ‘પ્રેમપદાથ્ક’ 
કરે એિા કોઈ પદ સાથરે સંબંવધત ગણતાં વિવચત્ નરહ લાગરે’’226 ‘હૃદ્યમવણ’ 
મવણલાલ ન. વદ્િરેદીનરે લાગુ પાિી શકા્ય, પણ ‘અધરરસ વપ્યુનો’ એ શબદો તરે 
સંભાિનાનરે રદ કરરે  છરે. એટલરે વિિરણકાર ‘પ્રેમપદાથ્ક’નરે િળગી રહરે છરે. સહૃદ્ય 

222.  જુઓ ‘કલાન્ત કવિ’, સં. ઉમાશંકર જોશી, બીજી આિૃવતિ, પૃ. 198.
223.  ‘કલાન્ત કવિ કરે કલાન્ત કવિ ?’, જ રેહાંગીર એ. સંજાના, વત્પાઠી, પૃ. 13.
224. ‘મનોમુકુર-2’, પૃ. 229.
225. 23 અ માં ‘સિાંગરે’ પછી, 23 આ માં ‘અંગરે’ પછી અનરે 23 ઇ માં ‘સહરે’ પછી 

અલપવિરામ મૂક્યા પછી નીચરે મુજબ અથ્ક કરી શકા્ય : ‘‘પુષપોથી સજ રેલી તું પ્રેમથી 
પુષ્ટ થઈનરે મારરે  અધાુંગરે – િામ અંગરે – બરેસીનરે પવત સાથરે – મારી સાથરે – ઝૂલરે 
ઝૂલતી હતી. તનરે રીઝિિા હંુ તનરે હૃદ્યઝૂલરે ઝુલાિતો િનમાં જતો હતો.’’

226. ‘કલાન્ત કવિ’, પ્થમ આિૃવતિ, પૃ. 373.
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િાચકનરે તરે પ્તીવતકર લાગિાનો સંભિ નથી. શ્ોક 13માં િૉ. કાવન્તલાલ ત્ીજો 
અથ્ક સૂચિરે છરે. બીજી લીટીમાંનો ‘સગુવણ’ શબદ તરેમનરે અથ્કસૂચક લાગરે છરે અનરે 
અધ્કનારીશ્વરની મૂવત્કનરે લષિમાં રાખીનરે અથ્ક કરરે  છરે : ‘‘હરે દરેિી ! તું જ્યારરે  શણગાર 
સજીનરે શ્ીઈશ્વર સાથરે હીંચકાએ હીંચતી ત્યારરે  હંુ િનમાં (એકાંતમાં) જઈ તનરે મારા 
હૃદ્યરૂપી રહંિોળરે ઝુલાિતો.’’ આમ કહીનરે તરેઓ મમ્કમાં કહરે છરે કરે એક પારસી 
લરેખકનરે (આજકાલના સુધરરેલા રહંદુનરે પણ) આિો અથ્ક ન સૂઝરે એ સમજી શકા્ય 
એિી િાત છરે.227

શ્ી સંજાના સૂફી મતમાં ‘અમ્દપરસતી’ એટલરે કરે ‘રકશોરભવકત’નો ઉલ્લરેખ 
કરીનરે એ તો પલલૅટોવનક પ્રેમ અનરે સૂફી કવિતાનો પા્યો છરે એમ કહરે છરે અનરે ‘આશા’ 
નામના કાવ્યમાં ‘ભમ્યો ભમ્યો હંુ અવખલ સંસાર, મન ધારી પ્યાર, પ્ીતમ ના મળો 
રરે ’ – એ ટરેક (પ્ીતમ ના મળો રરે ) પંદર િાર આિરે છરે. ‘પ્ણ્યાપ્કણ’ નામના કાવ્યમાં 
‘પ્ણ્ય’ શબદ પુરુષ વમત્ માટરે િપરા્યો છરે; ‘‘તું મારા હૃદ્યથી ન દૂરરે  કદી જતો’’ 
એિી પંવકત આિરે છરે. આિાં બીજાં પણ સથાનો વનદવેશીનરે શ્ી સંજાના બાળાશંકર 
અનરે મવણલાલ બંનરે અમ્દપરસત હતા એમ સૂચિરે છરે અનરે તરે માટરે બની તરેટલી 
સામગ્ી ‘કલાન્ત કવિ’ પુસતકમાંથી તરેમ અન્્ય સ્ોતોમાંથી મરેળિીનરે મૂકરે છરે.

બાળાશંકરરે  રચરેલી ગઝલોમાં ભાષા અનરે છદંની ભૂલો શ્ી સંજાના બતાિરે છરે 
અનરે તરે અંગરે વિિરણકાર તરફથી િાચકનરે કશી જ મદદ મળતી નથી એ બાબત 
અફસોસ કરરે  છરે. સાથરે સાથરે ‘બાલનંરદની’ ટીકા પર ઊિતી નજર નાખીનરે વિિર-
ણકારની ભાષાનરે ચકાસરે છરે. અનરે કરેટલીક ભૂલો તારિી આપરે છરે. ‘બાળાશંકરમાં 
કવિતિ છરે, પણ કવિતા નથી’ જ રેિાં િાબરે હાથરે પીરસરેલાં પ્શંસાિચનો વસિા્ય આ 
hopelessly inaccurate, uncritical and unscholarly સંપાદનની અંદર તરેના 
સંપાદક માટરે કદરનો એક શબદ પણ નીકળી શકરે એિું કશું તરેમનરે દરેખાતું નથી. 
દુ:ખની િાત એ છરે કરે સામા પષિની સંખ્યાબંધ ભૂલો દશા્કવ્યા છતાં શ્ી સંજાના 
સાચો અથ્ક કરે ઉકરેલ ભાગ્યરે જ સૂચિરે છરે. એટલરે એમનું અિલોકન લગભગ બધરે જ 
દોષૈક-દૃવષ્ટ બની જા્ય છરે. 

શ્ી સંજાનાના ‘અમ્દપરસતી’ના વસધિાન્તની સામરે િૉ. કાવન્તલાલ परमततव એ 
નર નથી, નારી નથી, નાન્્યતર નથી; અથિા તો ત્ણરે છરે એમ કહરે છરે. ‘‘જ્યાં જ્યાં 
નરજાવતના શબદો પ્રેમસંબંધમાં િપરા્યા છરે ત્યાં ત્યાં શ્ી સંજાનાનરે અમ્દપરસતીની 
ગંધ આિરે છરે,’’228 એમ શ્ી કાવન્તલાલ કહરે છરે. 

પોતાના આ પૂિ્કગ્હથી શ્ી સંજાના એટલા દોરિાઈ ગ્યા છરે કરે ‘મવણ’ શબદ 
જ્યાં જ્યાં આિરે છરે ત્યાં કવિનાં પતની મવણલક્મીનું સૂચન છરે એ િાત ભૂલી જઈ 
‘મવણલાલ’ જ િાંચરે છરે. ‘સૌન્દ્ય્ક’ કાવ્યમાં આિતી ‘‘હંુ છુ ંશંકર તું સતીવશરમવણ 

227.  ‘માનસી’, માચ્ક, 1947, પૃ. 35.
228. એજન, પૃ. 35-36.
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સૌન્દ્ય્ક ધારાિતી’’ એ પંવકતમાં ‘મવણ’ પર શ્રેષ છરે એમ સંજાના સૂચિરે છરે ત્યાં 
પણ ઉમાશંકરનરે કવિપતની જ અવભપ્રેત છરે એમ કાવન્તલાલ બતાિરે છરે.229

બાળાશંકરનરે શવકતપૂજાની આનુિંવશક દીષિા મળરેલી હતી. શાકત સંપ્દા્યમાં 
શવકતની ભવ્ય કલપના કરરેલી છરે. શવકત આ વિશ્વના હરેતુરૂપ છરે, ભગિતી रितत ના 
સફુરણરૂપ આ વિશ્વ છરે; મનુષ્યવચતિ એ આ સંકોચ પામરેલી रितत જ છરે એમ આ 
માગ્કનાં તંત્ો કહરે છરે. બાળાશંકરરે  ‘કલાન્ત કવિ’ કાવ્યમાં કવિ-પતની, કવિતા અનરે 
रितत એમ ત્ણ સિરૂપોનરે ઉદ્ રેશરેલ છરે અનરે ઉમાશંકર કહરે છરે તરેમ, ત્ણરે્યનાં અલગ 
અલગ નરહ પણ એક ‘સમસત’ સિરૂપનરે કાવ્યમાંથી શોધિાનો પ્્યતન છરે. પ્મતિ 
ભકત કવિ ના્યક છરે અનરે પતનીમાં વ્યકત થતી रितत તરે નાવ્યકા છરે. ‘કલાન્ત કવિ’માં 
ના્યકનું નાવ્યકા માટરેનું મુકતગાન છરે. વશિ શવકતથી વિરરહત છરે. કાવ્યમાં વિરહનું 
ગાન છરે. વિપ્લંભ શૃંગારનું વનરૂપણ છરે. સૂફીિાદનરે અનુસરીનરે કવિનું આ દશ્કન 
કવિતામાં ઊતરરે  છરે, એ 19 શ્ોકની અધૂરી રચના ‘સનરેહાલાપ’ છરે. તરેમાં પણ 
શાકત અદ્તૈ અનરે સૂફીિાદનું વમશ્ણ છરે.230 ‘હરરપ્રેમપંચદશી’ની 15 કિીની 
ગઝલોનરે કવિએ ‘પંચદશી’ કહી છરે. પ્રેમભવકતની સાથરે આ ગઝલોની મસતી ભળરે 
છરે. તરેના ‘નાદમસત વિરહોદગાર’ એ કવિ ‘બાલ’ની વિશરેષતા છરે.

આ અધ્યાતમ-ભૂવમકા શ્ી સંજાનાના કાવ્યવિિરેચનમાં નરહ હોિાનરે કારણરે 
તરેમનરે ‘અમ્દપરસતી’ અનરે પલલૅટોવનક પ્રેમ સુધી જિું પડ્ું છરે એમ શ્ી કાવન્તલાલ-
નું કહરેિું છરે.

કતૃ્જ્િ અને પાઠતનણ્જયિના રિશ્ો

નજીકના જ ભૂતકાળમાં થઈ ગ્યરેલા લોકપ્વસધિ કવિની કવિતાના કતૃ્કતિ અંગરે 
ચચા્ક કરે વિિાદ ઊભો થા્ય એ પ્જાની કવિ પ્ત્યરેની બરેદરકારી અનરે કવિનું પોતાની 
કવિતા સાચિિા અંગરેનું બરેદરકારીભ્યુું િલણ દશા્કિરે છરે. બાળાશંકરની બાબતમાં 
આમ બન્્યું છરે તરેનું એક કારણ તરેમનું અચાનક પલરેગમાં થ્યરેલું મરણ પણ ગણાિી શકા્ય. 
કવિપુત્ વત્પુરાશંકર પાસરેથી મળરેલી રચનાઓમાંથી એકરેની હસતપ્ત મળી નથી.

શ્ી ભૃગુરા્ય અંજારર્યાએ ‘કલાન્ત કવિ’ની પ્થમ આિૃવતિ(1942)નું ‘ફાલગુની’ 
પત્માં અિલોકન કરરેલું. તરેમાં કવિની લગભગ દરરેક રચનાનું કતૃ્કતિ તપાસ્યું છરે. 
પ્થમ આિૃવતિમાં સથાન પામરેલ ‘કલાન્ત કવિ’, ‘સૌન્દ્ય્કલહરી’ અનરે ‘હરરપ્રેમપંચદ-
શી’નાં 39 માંનાં 21 કાવ્યો, હારફઝની 10 માંથી 8 કૃવતઓ અગાઉ પોતરે પ્વસધિ 
કરરેલ તરેથી તરેના કતૃ્કતિ અંગરે શંકા રહરેતી નથી. સંપાદક શ્ી ઉમાશંકર જોશીએ આ 
ઉપરાંત શ્ી વત્પુરાશંકર પાસરેથી મળરેલા સંગ્હ, ‘ભારતીભૂષણ’ ગ્ંથશ્રેણી, શ્ી 
અનંતરા્ય માધિજી દિરેની ‘હરરપ્રેમપંચદશી’ અનરે બીજી તતકાલીન સામગ્ીમાંથી 

229. એજન, પૃ. 37.
230. ‘મસત બાલ : કવિજીિન’, 1997, પૃ. 98-101.
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ચૂંટી કાઢરેલી ‘પ્કીણ્ક કૃવતઓ’ તરેમાં સમાિરેલી છરે. તરે વિભાગની કતૃ્કતિચચા્ક શ્ી 
ભૃગુરા્ય અંજારર્યાએ કરરેલી છરે. તરેના કરેટલાક ્યાનપાત્ મુદ્ા સંષિરેપમાં જોઈએ.

(1) પ્કીણ્ક વિભાગમાં કુલ 57 કૃવતઓ છરે. તરેમાં 52મી કૃવત બીજા કવિની 
જણાતાં સંપાદકરે પોતરે જ સંગ્હ પુસતકકારરે  બંધા્યા પહરેલાં રદ કરી છરે. (2) 
સંપાદકરે ‘અદ્તૈ’ નામનું કાવ્ય ‘ભારતીભૂષણ’(ફરેબ્ુ.1895)માંથી લઈનરે સંગ્હના 
પરરવશષ્ટમાં મૂકરેલું; પરંતુ તરે ‘પૂિા્કલાપ’માં પણ પ્વસધિ થ્યરેલું છરે અનરે તરેની રચનામાં 
કાન્તની કરેટલીક વિવશષ્ટતાઓ દરેખાઈ આિરે છરે તરે જોતાં તરેનું સથાન ‘પૂિા્કલાપ’માં 
છરે. (3) ‘પ્ોવષતાપચીસી’,‘ભારતીભૂષણ’માં છપા્યરેલું, પણ તરેમાં િારંિાર ‘પ્ાગ’ 
શબદ આિરે છરે તરે કતૃ્કતિનરે વચન્ત્ય બનાિરે છરે. (4) ‘દરેજો દોષ ન કવિિરનરે’ અનરે 
‘સૂ્યયોદ્ય’ એ બરે કાવ્યો ‘શંકરવશષ્ય’ ની સંજ્ાથી છપા્યરેલાં. ભૃગુરા્ય તરેના કતા્ક 
તરીકરે અનુપરામ મીઠાલાલ દીનબંધુનરે – બંનરે કાવ્યોમાં પ્તીત થતાં સમાન ગુણલ-
ષિણો જોઈનરે સથાપરે છરે. (5) બંનરે કૃવતઓનો આરંભ અનુપરામરે કરરેલો અનરે તરેનરે 
મઠારી આપનાર તરેમના ગુરુ બાળાશંકર હતા. તરેથી અનુપરામ શંકરવશષ્ય કહરેિા્યા 
હો્ય.231 (6) ઉમાશંકર પ્થમ આિૃવતિની પ્સતાિનામાં ‘બાળાશંકર તરે જ जयतवजय 
અનરે जयतवजय તરે જ શંકરવશષ્ય’ એમ વિધાન કરરે  છરે.232 એટલરે બાળાશંકર 
શંકરાચા્ય્કના વશષ્ય હતા તરેથી શંકરવશષ્ય કહરેિા્યા હશરે એમ માનિું પિરે. તરેમણરે 
‘કલાન્ત કવિ’ની બીજી આિૃવતિ િખતરે પોતાનું આ વિધાન સુધારી લીધું હતું. जय-
तवजय તરે આપણા આદ્ વિિરેચક નિલરામ પંડ્ાના પુત્ ધીમતરામ છરે એ 
તથ્યશોધન પણ ભૃગુરા્યરે કરરેલું છરે. ઉમાશંકરરે  તરેનો સિીકાર કરરેલો છરે.

આ વિિાદની વિવશષ્ટતા એ છરે કરે તરેનરે એક છરેિરે મૂળ પષિકાર છરે નરે બીજ રે છરેિરે 
તરેના મુખ્ય વિરોધી શ્ી સંજાના છરે. વિિાદમાં ઉમાશંકરનું િલણ જ રેટલું શાલીન અનરે 
સૌજન્્યનીતરતું છરે તરેટલું જ શ્ી સંજાનાનું પરુષ અનરે પ્હારક રહ્ું છરે; તરેમ છતાં 
બંનરેનું લક્્ય સત્યશોધન છરે. ‘કલાન્ત કવિ’ની બીજી આિૃવતિનરે તરેનો લાભ મળતાં, 
કલાન્ત કવિ અનરે તરેમની કવિતાની સિચછ છવબ પ્ગટ થઈ શકી તરે આ વિિાદથી 
થ્યરેલી સારહવત્યક ઉપલવબધ ગણાિી જોઈએ.

²

231. અનુપરામનરે ‘‘ ‘બુવધિ’ના ‘િધ્કક’ મળિાથી અનરે તરે જ ‘બાલ’િ્યમાં ‘બોધક’રૂપ 
થિાથી ‘રકશોર’ અિસથામાં જ ‘જ્ાન’નો ઉદ્ય થ્યો. ‘ભરૂચ’માં જ રહી ‘િત્કમાન’ 
વસથવતમાં, સંસકારી કરિાનરે ‘ભારતી’ના ‘ભૂષણ’રૂપ ‘શંકર’નું આચા્ય્કછત્ મળું.’’ 
(‘જ્ાનદશ્કન’, સંિત 1949 કાવત્કક, અંક 1, પૃ. 20) પોતાના િકતવ્યના સમથ્કનમાં 
ભૃગુરા્યરે આ લખાણ શ્ી ઉમાશંકરનરે ફાબ્કસ ગુજરાતી સભામાં બતાવ્યું હતું. (જુઓ 
‘મસત બાલ : કવિજીિન’, પૃ. 77)

232.  જુઓ ‘કલાન્ત કવિ’, પ્થમ આિૃવતિ, પ્સતાિના, પૃ. 23.



         

27
કલાપીને સંબોધન ?

्कलापीिे संबोधि

સુરતાની િાિીના મીઠા મોરલા !
ઊછળતા શા ઉરસાગર ઉલ્લાસ જો !
વનઝ્કરતી સૌભાગ્ય સુહાગન જ્યોવતસનકા :
ન્યનરે ઝળકરે નમણું વનમ્કલ હાસ જો !

સુરતાની િાિીના મીઠા મોરલા !
આંજ રે નરે અજિાળરે આંખલિી સખી :
અન્તર ઉપર ઊઘિરે આલમનૂર જો !
‘‘હરેત હૈ્યાનાં િહતી િાજ રે િાંસળી !’’
ઊિરે સિર આકાશરે અન્દર દૂર જો !

સુરતાની િાિીના મોંઘા મોરલા !
નન્દનિનના પ્ાસાદોની ટોચથી,
મધુરી કરેકા આજ રે શી ઊભરા્ય જો !
સુરભીઓની સાથરે સંસારરે  સરી,
અન્તદ્ા્કરરે  ગીતા શી અથિા્ય જો !

સુરતાની િાિીના મીઠા મોરલા ! 
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“तत् સવિતાનું ्रभि वरेणयं धीमतह !
ગા્યત્ીનો જૂનો ભરેદક મન્ત્ જો !
આજ રે અન્્ય પ્કારરે  આ માથું નમરે,
નમતો સાથરે આતમાનો એ તન્ત્ જો !

સુરતાની િાિીના મોંઘા મોરલા !
(ઈ. સ. 1903)                                ्कान्त

સારહત્યષિરેત્રે લરેખકો કરે સજ ્કકો િચચરે બંધા્યરેલી મૈત્ી અનરેક રીતરે વિવશષ્ટ હો્ય 
છરે. કવિઓ એકબીજાની કૃવતઓ ઉપર અસર કરરે  તરે ઉપરાંત એકબીજાના માનસ 
અનરે જીિન પર પણ તરેનો ઓછોિતિો પ્ભાિ પડ્ા વિના રહરેતો નથી. ગુજરાતી 
સારહત્યની િાત કરીએ તો નરવસંહરાિ અનરે રમણભાઈની, કાન્ત અનરે કલાપીની, 
ન્હાનાલાલ અનરે કાન્તની, કાન્ત અનરે ઠાકોરની અનરે મવણલાલ-બાળાશંકરની મૈત્ી 
તરેનાં થોિાંક દૃષ્ટાંતો છરે. કૌટુવંબક કરે મૈત્ીસંબંધથી જોિા્યરેલ વ્યવકતનરે કરે પ્રેમપાત્નરે 
ઉદ્ રેશીનરે કાવ્યો લખા્ય છરે. કરેટલાક કવિઓ પ્ગટ રીતરે તો કરેટલાક ગવભ્કત રીતરે 
કાવ્યમાં વ્યવકત કરે તરેની સાથરેના પ્સંગનરે જોિરે છરે. કોઈક કવિ એિા પણ હો્ય છરે જ રે 
પ્ગટ રીતરે એક વ્યવકતનરે ઉદ્ રેશીનરે કાવ્ય લખરે અનરે ગવભ્કત રીતરે તરે બીજાનરે બંધબરે-
સતું સમજા્ય. આ પરરવસથવતમાં કૃવતનરે સમજિાનું કો્યિારૂપ બની જા્ય છરે. 

આ લરેખનરે મથાળરે મૂકરેલું કાવ્ય ્યાન દઈનરે િાંચો. કાન્તરે તરે 1903માં કલાપીનરે 
સંબોધન રૂપરે લખ્યું હતું તરેમ તરેના આરદ અનરે અંતમાં મૂકરેલી વિગતો દશા્કિરે છરે. 
કલાપીના અિસાન (1900) પછી તરેમનાં કાવ્યોના સંગ્હનું સંપાદન કરીનરે છરેલ્લરે તરે 
કવિનરે ઉદ્ રેશીનરે કાન્તરે ઉપરકવથત કાવ્ય રચીનરે મૂક્યું હતું. 

છરેક 1946 સુધી તરેનરે વિશરે ભાગ્યરે જ કોઈએ કશો પ્શ્ ઊભો ક્યયો હશરે. તરે 
િષ્કના આરંભમાં કવિશ્ી ન્હાનાલાલનું અિસાન થ્યું. તરે પછી થોિરેક િખતરે પ્ો. 
રામનારા્યણ વિ. પાઠકરે ‘બુવધિપ્કાશ’માં ‘સુરતાની િાિીનો મોરલો’ એ લરેખ લખ્યો. 
તરેમાં એમણરે ઉપલું કાવ્ય કલાપીનરે નરહ, પણ ન્હાનાલાલનરે ઉદ્ રેશીનરે રચા્યરેલું હતું 
એિું વિધાન ક્યુું. 

તરેનરે અંગરે લખરેલા લરેખમાં આઠરેક િરસ પહરેલાં પોતરે કવિશ્ી ન્હાનાલાલનરે 
મળિા ગ્યરેલા તરેની િાત પ્ો. પાઠક કરરે  છરે. તરે િખતરે કવિશ્ી અનરે ‘કાન્ત’ના 
સંબંધની િાત નીકળી.233 ‘‘ત્યારરે , કવિશ્ીએ કહ્ું કરે ‘સુરતાની િાિીના મીઠા  
મોરલા !’ એ કાવ્ય મૂળ પોતાનરે એટલરે કરે કવિશ્ી ન્હાનાલાલનરે ઉદ્ રેશીનરે લખા્યરેલું. 
એ સાંભળતાં જ તાળાની કળરેકળમાં કંૂચી ફરી િળરે એમ એ નિો અથ્ક આખા 
કાવ્યના િાક્યરેિાક્ય અનરે શબદરેશબદમાં ફરી િળો’’ – એમ પ્ો. પાઠક કહરે છરે. 

આખા કાવ્ય પર નજર ફરેરિતાં સંબોધન કલાપીના કરતાં ન્હાનાલાલનરે જ 

233. જુઓ : ‘કલાપીનો કરેકારિ’, સંપા. ઇન્દ્રિદન દિરે, પૃ. 2.
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િધારરે  લાગુ પિરે છરે એમ તરેમનરે પ્તીવત થઈ. પછી તો કાવ્યની પંવકતએ પંવકત તરેમણરે 
ન્હાનાલાલનરે લાગુ પાિી બતાિી. 

સુરતાની િાિીના મીઠા મોરલા !

ઊછળતા શા ઉરસાગર ઉલ્લાસ જો !

– એ પંવકત કલાપીના કરતાં ન્હાનાલાલનરે િધુ લાગુ પિરે. તરેિી જ રીતરે ‘વન-
ઝ્કરતી સૌભાગ્ય સુહાગન જ્યોવતસનકા’ સૌભાગ્ય સુહાગન જ્યોવતસનકા કલાપીના 
સંદભ્કમાં કહરેિાનરે બદલરે ન્હાનાલાલનરે સંબંધરે ખુશીથી કહી શકા્ય. 

‘ન્યનરે ઝળકરે નમણું વનમ્કલ હાસ જો !’
તરેમ જ

‘આંજ રે નરે અજિાળરે આંખલિી સખી ;
અંતર ઉપર ઊઘિરે આલમ-નૂર જો !’

 – એ પંવકતઓ ન્હાનાલાલનરે જ બરાબર બરેસતી આિરે છરે. અનરે ‘હરેત 
હૈ્યાનાં િહતી િાજ રે િાંસળી’ એ પંવકત તો દરેખીતી રીતરે જ ‘ન્હાનાલાલની હૈ્યાનાં 
હરેત વહરેતી િાંસળી િાગી’ એ પંવકત પરથી ્યોજી છરે. ‘પૂિા્કલાપ’ની પ્ો. પાઠકરે 
સંપારદત કરરેલી આિૃવતિમાં આ પંવકત અિતરણવચહનમાં મૂકરેલી છરે.

ઊંિરે સિર આકાશરે અંદર દૂર જો ! 
સુરતાની િાિીના મોંઘા મોરલા !

નંદનિનના પ્ાસાદોની ટોચથી,
મધુરી કરેકા આજ રે શી ઊભરા્ય જો !
સુરભીઓની સાથરે સંસારરે  સરી,
અંતરદ્ારરે  ગીતા શી અથિા્ય જો !

સુરતાની િાિીના મીઠા મોરલા !
આ કાવ્યમાં ‘મીઠા મોરલા’ અનરે ‘મધુરી કરેકા’ વસિા્યનું કોઈ પદ ભાગ્યરે જ 

કલાપીનરે બંધબરેસી શકરે તરેમ છરે. પ્ો. પાઠક કહરે છરે તરેમ, ‘કલાપી’નાં ઇશકના દદ્કનાં 
કાવ્યોનરે નંદનિનના પ્ાસાદોની ટોચથી આિતાં ન જ કહરેિા્ય. િળી ન્હાનાલાલ 
દામપત્યપ્રેમનરે ઈશ્વરની ્યોજનાથી પ્રેરરત પવિત્ અનરે કલ્યાણકારી ગણરે છરે એટલરે 
ઉપરની પંવકતઓમાંના વનદવેશો ન્હાનાલાલનરે વિશરેષ લષિરે છરે.

પણ ‘છરેલ્લી કિીનો અથ્ક આજ સુધી કોઈનરે બરેઠો નથી’ એમ પ્ો. પાઠક કહરે 
છરે. અનરે ઉમરેરરે  છરે કરે એનો અથ્ક કાન્ત કોઈનરે કહરેતા નરહ એમ સાંભળું છરે. પ્ો. બ. 
ક. ઠાકોરરે  તરે કિીનરે દુબયોધ કહી છરે. રામનારા્યણભાઈએ કવિશ્ીનરે એ બાબત 
પૂછું, કવિશ્ીએ કહ્ું, “તમરે ન સમજ્યા ? મેં ‘ઇન્દુકુમાર’માં ગા્યત્ીનો ઉલ્લરેખ 
ક્યયો છરે તરેનરે અનુલષિરે છરે. 
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એ રીતરે આખું સંબોધન કલાપીના કરતાં િધારરે  સારી રીતરે ન્હાનાલાલનરે 
બંધ-બરેસરે છરે. કાન્તનરે એક માટરે લખરેલું કાવ્ય બીજાનરે બંધબરેસાિિાની ટરેિ હતી. તરેના 
દૃષ્ટાન્ત તરીકરે ‘પૂિા્કલાપ’ના બીજા કાવ્ય ‘ઉપહાર’નો પ્ો. પાઠક વનદવેશ કરરે  છરે. એ 
કાવ્ય પ્ો. બ. ક. ઠાકોરનરે ઉદ્ રેશીનરે લખરેલું છરે. ‘પૂિા્કલાપ’ના આરંભરે જ એ કાવ્ય 
કાન્તના હસતાષિર ઉપરથી કરરેલા બલૉકમાં છાપરેલું છરે. તરેની પહરેલી લીટી આમ છરે :

ફ્યયો તહારી સાથરે વપ્્યતમ સખરે સૌમ્ય િનનાં 
‘‘એમાં ‘સખરે’નરે બદલરે ‘સખી’ કરીનરે કાન્તના જ હાથથી લખા્યરેલું એ કાવ્ય 

સદગત કરુણાશંકર માસતરની ફાઈલમાંથી મળી આિરેલું મારી પાસરે છરે’’ એમ પ્ો. 
પાઠક ઉકત લરેખમાં નોંધરે છરે અનરે ‘સખી’િાળા પાઠની આખી કિીનો બલૉક લરેખનરે 
અંતરે છાપરે છરે.234

‘કલાપીનરે સંબોધન’ એ કાવ્યમાં આિતા ‘સુરભીઓ’ના ઉલ્લરેખ વિશરે પ્ો. 
પાઠક એ જ વિષ્યના પૂરક લરેખમાં ખુલાસો કરરે  છરે. પ્સતુત કિી આ પ્માણરે છરે :

નંદનિનના પ્ાસાદોની ટોચથી 
મધુરી કરેકા આજ રે શી ઊભરા્ય જો !
સુરભીઓની સાથરે સંસારરે  સરી
અંતદ્ા્કરરે  ગીતા શી અથિા્ય જો !

સુરતાની િાિીના મીઠા મોરલા !
કવિશ્ી ન્હાનાલાલરે તરેમના‘સંસારમંથન’ પુસતકમાં ‘લગ્નસનરેહનો વિશ્વક્મમાં 

હરેતુ’ એિો એક લરેખ મૂક્યો છરે. તરેમાં કવિએ ‘ઊવમ્કલા અનરે પ્રેમ’ તથા ‘અવનલકુમાર 
અનરે સુરવભ’ એમ બરે દંપતી્યુગલો કલપીનરે મૂકરેલાં છરે. લરેખ, પ્રેમના સુરવભ ઉપરના 
પત્ રૂપરે લખરેલ છરે, અનરે પ્રેમ અનરે સુરવભ ભાઈબહરેન છરે. ‘જ્ાનસુધા’નરે પત્ મોક-
લનાર અવનલકુમાર અનરે લરેખના લખનાર ન્હાનાલાલ છરે તરે જોતાં પ્ો. પાઠક અવન-
લકુમાર અનરે સુરવભનરે કવિશ્ી ન્હાનાલાલનાં કવલપત પાત્ો છરે એમ દશા્કિરે છરે. તરેના 
સમથ્કનમાં તરેઓ કવિશ્ીના ‘એ રદિસો’ કાવ્યમાંથી 

એિા રદિસ હતા તરે વપ્્યતમ ! િહી ગ્યા, 
વપ્્યતમ એ શવશરાજ ચહિન્ત અટારીએ
પદરે રમરે ન્હાનકિો અવનલકુમાર જો !

 – એ પંવકતઓ ટાંકરે છરે અનરે ‘સુરભીઓ’ એટલરે કવિકવલપત સુરવભ જ રેિી 
આદશ્કભૂત સ્તીઓ એમ અથ્ક કરીનરે ‘કલાપીનરે સંબોધન’ એ કાવ્ય કવિશ્ી ન્હાના-
લાલનરે સચોટ લાગુ પાિી બતાિરે છરે. 

અહીં આ પ્શ્ પૂરો થા્ય. પરંતુ પ્ો. બ. ક. ઠાકોર સાથરેના પત્વ્યિહાર દર-

234. જુઓ ‘રા. વિ. પાઠક ગ્ંથાિવલ, સારહત્યવિિરેચન-3’, ગુજરાત સારહત્ય અકાદમી, 
પૃ. 213-215.
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વમ્યાન આ પ્શ્ પરતિરે આ લખનારરે  પ્ો. ઠાકોરનો અવભપ્ા્ય પૂછો. તરેનો જિાબ 
તા. 6-4-51 ના પત્માં235 તરેમણરે આપરેલો. તરેના કરેટલાક અંશ જોઈએ : ‘‘(1) એ 
પદના અથ્ક (internal evidence) ઉપરથી હંુ માનું છુ ંકરે એ સિીિનબોગ્ક(પોતાના 
ધમ્કગુરુ)ની પ્શવસત લરેખરે કવિએ લખ્યું. પણ અ-રહન્દુ કરે વરિસતી કવિતા ગુજરાતી-
ઓમાં લોકવપ્્ય ના થા્ય એટલું જ નરહ, પણ એની રચનાઓ એમના ખરા રૂપરે જ 
પ્કટ કરરે  તરે કવિની બીજી કૃવતઓનરે પણ ગુજરાત પ્વતકૂળ થઈ જા્ય અિશ્ય, એમ 
મવણભાઈ પાકંુ માનરે...એનરે પોતરે સંપાદન પૂરંુ કરી રહ્ા હતા તરે ‘કરેકારિ’ના મંગ-
લાચરણ સથાનરે ગોઠિી દીધું, એિી ગણતરીથી કરે ઘણાખરા િાચકો એનરે સુરવસંહ-
જીની પ્શવસત માની લરેશરે અનરે િખાણશરે....(2) હંુ ત્ીજી એ િાત ભાર દઈનરે કહીશ 
કરે એનો શો અથ્ક, એ કોના વિશરે, ‘કરેકારિ’ના આરંભરે એની શી ્યોગ્યતા, િગરેરરે  
સિાલો મવણભાઈનરે મહેં તો લાંબરે લાંબરે ગાળરે એકથી િધારરે  િાર પૂછરેલા. પ્ો. 
હરરલાલ, પ્ભુલાલ શાસ્તી, કવિ વત્ભુિન આરદએ પણ પૂછરેલા. કોઈનરે એમણરે 
કદાવપ ઉતિર જ આપરેલો નરહ. (3) અનરે હિરે રહરે છરે બીજી એક િાત, જ રેનરે ભાઈશ્ી 
રામનારા્યણ િળગરે છરે. એમના મન પર એિી છાપ પિરેલી જણા્ય છરે કરે ન્હાનાલાલ 
તો એ પદનરે પોતા વિશરે લખા્યરેલું ગણતા હતા. ન્હાનાલાલ તો પોતા વિશરે કંઈ કંઈ 
માનતા મનાિતા હતા – જુદરે જુદરે સમ્યરે તરેમ જુદી જુદી વ્યવકતઓ આગળ જુદું 
જુદું ! હંુ અસાધારણ - હંુ મહાપુરુષ – મહારી શી િાત – એ ધૂનિાળા egotistની 
self-conceit નરે પણ મ્યા્કદા તો હો્ય..... ભાઈશ્ી રામનારા્યણની વનખાલસતા 
વિશરે મહનરે રજમાત્ શંકા નથી પણ એમના મન ઉપર છાપ પિરેલી ન્હાનાલાલ પોતરે 
કંઈ બોલ્યા હશરે તરે ઉપરથી નરે ? તરેનરે હંુ શ્ધિ રે્ય પુરાિા લરેખરે સિીકારિા તૈ્યાર નથી.

છરેક ઉપલક રીતરે જોતાં – ત્ણ મત સંભિરે: એ પદ સિીિનબોગ્ક વિશરે છરે એમ 
એનો અથ્ક જણાિરે છરે; એ પદ સુરવસંહજી વિશરે છરે કરેમ જ રે ‘કરેકારિ’ના મંગલાચર-
ણસથાનરે પ્કટ થ્ંુય. એ પદ ન્હાનાલાલ વિશરે છરે – કરેમ િારુ ? ન્હાનાલાલરે પોતરે એમ 
માનરેલું માટરે. આ ત્ણમાં સૌથી નબળો પષિ ક્યો ગણા્ય એ જ મહારો છરેિટનો 
સિાલ છરે. આ કાગળ ભાઈશ્ી રામનારા્યણનરે બતાિશો અનરે પછી જાળિી રાખશો. 
સૌનરે ઘરટત.

બલિંતરા્ય ક. ઠાકોરના જ્યભારત
(6-4-51) / 34, ચોપાટી રોિ, મુંબઈ-7’’

પ્ો. બળિંતરા્ય ઠાકોરનો પત્ પણ તરેમની વનખાલસતા ઉપરાંત ન્હાનાલાલ 
વિશરેનો પૂિ્કગ્હ દશા્કિરે છરે. બીજો િધુ વિશ્વસની્ય પુરાિો ન મળરે ત્યાં સુધી પ્ો. 
રામનારા્યણ વિ. પાઠકરે રજૂ કરરેલી હકીકત અનરે અથ્કઘટન સિીકારિાં જોઈએ.

²

235. જુઓ ‘પત્માધુરી’, ધીરુભાઈ ઠાકર, 2002, પૃ. 30-31.
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સિાતંત્ર્યપ્ાવપ્તની પહરેલાં અનરે પછીનાં દશ િષ્ક દરવમ્યાન દરેશ અનરે દુવન્યાના 
તખતા પર ્યુધિ, દુષકળ, કોમી રમખાણો જ રેિી પ્ચંિ પ્ત્યાઘાતો જગાિતી ઘટનાઓ 
બની હતી. ત્ીસીના કવિઓએ જ રે અવભવનિરેશથી સમકાલીન જીિનનરે, તરેનાં મૂલ્યો 
અનરે સંઘષયો સરહત, ઝીલ્યું હતું તરેિું તરે પછીના દા્યકામાં બનિા પામ્યું નહીં. પાંચ-
મા-છઠ્ા દા્યકાના કવિઓ ‘આંતરદશ્કન’માં રાચતા હતા. ‘‘માનિહૃદ્યની ગૂઢ 
ઉતસુકતા, વનસતલ વનરાશા અનરે અમોઘ મુરદતા’’ આ કવિઓના કિનનો મુખ્ય 
વિષ્ય હતો. આ સમ્યગાળાની કવિતા અંગરે પ્ો. વિષણુપ્સાદ વત્િરેદી અનરે શ્ી 
ઉમાશંકર જોશી િચચરે વિિાદ ચાલ્યો હતો.

પ્ો. વિષણુપ્સાદ વત્િરેદીએ આકાશિાણી અમદાિાદ-િિોદરા પરથી  
તા. 2–10–1957ના રોજ નિીન કવિતા (1947થી 1957) વિશરે સંભાષણ કરરેલું. 
તરેમાં તરેમણરે એ સમ્યગાળાની કવિતા વિશરે કરેટલાંક મહતિનાં વનરીષિણો કરરેલાં. તરેના 
મુખ્ય મુદ્ા લગભગ તરેમના જ શબદોમાં જોઈએ. 

આ દશકાએ આપરેલી કવિતાસંપવતિ િીસ-ત્ીસના ગાળા દરવમ્યાન મળરેલી 

236. ઉમાશંકર જોશી આ સમ્યગાળાની કવિતાનરે નિીનતર કવિતા કહરે છરે. ‘‘જ રેમનરે હંુ 
નિીનતર કવિઓ કહંુ છુ ંતરેમનું લષિણ મનરે અિશ્ય એ લાગરે છરે કરે તરેઓ આગળનાઓ 
કરતાં સવિશરેષપણરે સૌન્દ્યા્કવભમુખ છરે.’’ (‘વનરીષિા’, પ્. આ. પૃ. 102) 
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કવિતાસંપવતિ જ રેિી ઉદાર નથી. આજ રે નવ્ય ઉમાશંકર કરે નવ્ય સુન્દરમ્ નથી. 
ઊલટુ,ં એ બરે કવિઓએ કશીક મ્યા્કદાઓ જાણી-બૂજીનરે સિીકારી હો્ય એમ લાગરે 
છરે. િાસતિપકિ સુન્દરમની વિવશષ્ટ શવકત હતી. તરેમણરે હિરે ભવકતકવિતાનરે શ્ી 
અરવિંદની રફલસૂફીના અનુશીલનમાં, ઘણી િખત કવિતારૂપી અનુશીલનમાં, 
સંકોચી છરે. ઉમાશંકરરે  કવિતારચનાની કરેટલીક નિીન તરકીબો અજમાિી છરે. અનરે 
એિી અજમા્યશનરે તરેમણરે પ્વતષ્ાની છાપ આપી છરે. તરેમનાં સમાધાન અનરે માન-
િશ્ધિા છરેક ગ્યાં નથી. હૃદ્ય પણ શંકાથી િીંધા્યરેલું છરે. એમના જ એક કાવ્યમાં એ 
કહરે છરે :

‘માની લીધરેલી એકતા વ્યવકતતિની 
શતખંિ ત્ુરટત મેં નજરોનજર દરેખી લીધી છરે.’’

¯

રદનરાત રાતરદન વખન્ન છુ ં:
એકકરેન્દ્ર થિા મથી રહરેલ વકલન્ન છુ ં:
ધબક ધબકમાં ઊિી રહરેલ વછન્નવભન્ન છુ.ં

રચનાતરીકામાં અનરે કવિતાસતતિમાં, બંનરેમાં, આ પંવકતઓ પ્વતવનવધરૂપ છરે.
વપ્્યકાન્ત મવણ્યારરે  ગદ્ંપદ્ં શૈલીમાં ‘કાળ’ ઉપર આકષ્કક કાવ્ય લખ્યું છરે. 

શ્ી શ્ીધરાણીના ‘મીણબતિી’માં પ્ાસીલા ગદ્થી સફળ અંત આિરે છરે. આ શૈલી 
અપદ્ાગદ્ની જ રેમ કોઈ કોઈ કવિઓ માટરે, િકતવ્ય અનુકૂળ હો્ય તો, સફળ નીિિરે. 
એનો સંપ્દા્ય અત્યંત સસતી રચનાઓ અનરે િરિી વિકૃવતઓમાં પરરણમશરે. 
અપકિ હાથમાં એ માત્ ચાતુરીનું રમકિુ ંબનરે છરે.

હતાથ્કતા અનરે વનરાશાિાદની સાથોસાથ િક્દશમી અસારિાદ આ કવિતામાં 
િોકા્ય છરે. સિ્કત્ ધ્યરે્ય વિનાની ધમાલ અનરે જીિ વિનાનો પ્પંચ જોઈ ઉમાશંકરનરે 
મુદાુંની િાસ આિરે છરે.

નિા ભાિ અનરે નિી ટીકા રજૂ કરિા માટરે કવિ ભાષામાં, લ્યમાં અનરે પ્વત-
રૂપોમાં ફરેરફાર કરરે  છરે. કિવચત્ મવણ્યાર જ રેિામાં કવિતા પ્તીકરાગી બનરે છરે. આ 
પ્તીકિાદ દલપતરામનાં બોધક કાવ્યો કરતાં આગળ લઈ જતો નથી. નિીન 
અંગ્રેજી અમરેરરકી કવિતા તરેમ જ એવલ્યટ જ રેિાનું વિિરેચન અનરે રહંદી પ્્યોગિાદી 
કવિતાનરે અનુસરીનરે આપણા કવિઓએ આ અલપશ્વાસી તણખલા જ રેિી ગદ્લઢણ 
બહરેલાિિા જ રેિી નથી. તરેમાંથી કલાનો વિપ્યા્કસ જ થશરે અનરે િચગાળામાં દૃઢબંધ-
ની સુરરેખ સિરૂપની લાંબીટૂકંી કૃવતઓ લખાતી અટકશરે.

આજની ગરે્ય કવિતા સિાતંત્ર્ય કરે સુખના સાચા ઉલ્લાસમાંથી પ્ગટી નથી. 
સમારંભો અનરે રરે રિ્યોએ તરેનરે પ્ોતસાહન આપ્યું છરે. વિકૃત લોકરુવચનરે સરળતાથી 
આનંદ આપી શકરે એિી કવિતા ગાણાંની જ લાગરે છરે. તરેનરે આપણા દરેશમાં કૃષણ-
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લીલાના ગાનનરે નામરે પ્ચવલત કરી છરે. નિીનોએ બંગાળી, મારિાિી, રફલમી લ્યોનું 
વમશ્ણ ક્યુું છરે.

કવિ લરેખરે સુન્દરમરે વિષ્યમ્યા્કદા સિીકારી છરે છતાં આ દશકાનો ઉતિમ કા-
વ્યગ્ંથ ‘્યાત્ા’ લાગરે છરે. વિદ્માન કવિઓની નિીન કવિતામાં પણ ઉતિમ તો હજી 
ચોથા દા્યકનું કવિચતુષક જ છરે. ઉમાશંકર આંતર વિસંિાદના પ્વતવનવધ છરે, તો 
સુન્દરમ્ સાચા ભકત અનરે મુમુષિુ છરે.

નિીન કવિતામાં બુવધિની પ્ભા ઓછી છરે. વિષ્યિૈવિ્ય, સંિરેદનશીલતા અનરે 
તરંગલીલા એમાં છરે. તરેની મોટામાં મોટી ઊણપ શ્ધિાનો અભાિ છરે. તરેનરે જાણરે 
કશા્ય િાદમાં શ્ધિા રહી નથી. – વસિા્ય કરે કદાચ િક્િાદ. કવિનરે વનજના પુરુષા-
થ્કમાં પણ – સારહત્યકલા દ્ારા જીિનસાફલ્ય થા્ય એ િાતમાં પણ શ્ધિા નથી.

તરેનરે લીધરે તરે કવિ આકારમુવકત તરફ ઢળો છરે. સુરરેખ, ઘાટીલું સજ ્કન એ પણ 
એક પ્કારની જીિનશ્ધિાનું પ્તીક છરે. તરે પણ એનરે જોઈતું નથી. આ ભ્રમ છરે, પરેલું 
ભ્રમ છરે, સિ્ક ભ્રમ છરે, િામરના રસતા પર દોિતું હરા્યું માનિપશુ મોટરની અિફટરે 
ચઢશરે નરે એ અનરે એની ઇન્દ્રજાળ છરે છરે અનરે નથી નથી થઈ જશરે. આ પણ 
અનુભૂવત છરે. એટલરે કવિતા આ ધૂંધળાપણામાંથી જન્મરે તો ખરી, પરંતુ સાચી શ્ધિા 
વિના; માનિના ભાવિમાં સાચી શ્ધિા વિના મહાન સજ ્કન અશક્ય છરે.

શ્ી ઉમાશંકર જોશી પ્ો. વિષણુપ્સાદના ઉપ્યુ્કકત રરે રિ્યો-િાતા્કલાપમાંથી 
ઊપસતા નિીન કવિતાનાં મૂળ, મુખ્ય લષિણો, તરેનું વિિરેચન અનરે તરેની મ્યા્કદા િગરેરરે  
મુદ્ાઓના જિાબ રૂપરે વિિરેકપુર:સર પણ વનખાલસતાથી પોતાનાં મંતવ્યો ‘સમકા-
લીન કવિતાનું વિિરેચન’ એ લરેખરૂપરે રિસરેમબર, 1957ના ‘સંસકૃવત’ના અંકમાં પ્ગટ 
કરરે  છરે. શરૂઆતમાં જ તરેઓ શ્ી વિષણુપ્સાદભાઈએ કાવ્યપદાથ્ક ઉપર નજર 
રાખીનરે ચચા્ક કરી નથી અનરે તરેમના િકતવ્યમાં કાવ્ય અંગરેની કરેટલીક પા્યાની 
બાબતોમાં ગૂંચિાિા અનરે મુશકરેલીઓ જણા્ય છરે એમ શ્ી ઉમાશંકર ટીકા કરરે  છરે, 
જ રે ટીકાનું વિશ્રેષણ કરતાં, ઘણરે અંશરે તરે સાચી લાગરે છરે.

સૌપ્થમ ‘પ્તીકરાગી’ કવિતાપ્કા વિશરે શ્ી વિષણુપ્સાદરે ‘‘નિીન અમરેરરકી 
કવિતા તથા એવલ્યટ જ રેિાનું વિિરેચન તરેમ જ નિીન રહન્દી કવિતાની મનરે આ માઠી 
અસર જણા્ય છરે’’ એમ કહ્ું છરે તરેનો ઇનકાર કરતાં શ્ી ઉમાશંકર કહરે છરે કરે ‘‘આ 
ત્ણરે્યનરે પ્તીકિાદ સાથરે જોિિામાં તો ઉતાિળ છરે જ; પણ એવલ્યટના ‘વિિરેચન’ની 
માઠી અસરની િાત આપણા જૂજ પાશ્ાત્યસારહત્યજ્ોમાંના એક અધ્યાપકના 
મોંએથી ખરરે  જ વિવચત્ લાગરે છરે.’’237 ઉમાશંકર નિીન રહન્દી કવિતાની અસરનો 
ઉલ્લરેખ એથી પણ િધુ અસથાનરે ગણરે છરે. તરેઓ સપષ્ટ કહરે છરે, ‘‘રહન્દીના એક કવિ-
237. જુઓ ‘‘સમકલીન કવિતાનું વિિરેચન’’, ‘સંસકૃવત’, રિસરેમબર 1957, પૃ. 344; ‘શૈલી 

અનરે સિરૂપ’, 1994, પૃ. 203.
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તાપ્દરેશ અંગરે આટલી તીવ્રતાથી ચુકાદો આપિા જ રેટલી જાણકારી હો્ય, તોપણ 
ગુજરાતી નિીન કવિતા વિશરે તો એમણરે વનવશ્ંત જ રહરેિું ઘટરે, કરેમ કરે ગુજરાતી 
કવિઓ એ જાતની કવિતાથી આકષા્ક્યા હો્ય એિું પણ જ્યાં વચહન નથી ત્યાં એિી 
કવિતાલઢણ બહરેલાિિાનો તો પ્સંગ જ ક્યાંથી હો્ય ?’’ સુન્દરમ્, રાજ રેન્દ્ર, મકર-
ન્દ દિરે જ રેિા કવિઓ રહંદી પંવકત કરે પંવકતખંિો ્યોજ રે છરે તરે તો નિી રહન્દી કવિતાથી 
હજારો જોજન દૂરની વ્રજ જ રેિી ભાષાની ભવકતશૈલીની ્યાદ આપનાર હો્ય છરે.

શ્ી વિષણુભાઈએ રહંદી નિીન કવિતાની આખી એક ધારાનરે ‘ગદ્લઢણ’ 
તરીકરે ઓળખાિી છરે, તરેનું કારણ ‘આલોચના’ પત્માં ‘નઈ કવિતા’ વિશરે પ્ગટ 
થ્યરેલા ત્ણ લરેખો છરે. તરેમાં શ્ી વિષણુભાઈના ‘રસ, સૌન્દ્ય્ક અનરે આનંદ’ એ લરેખનો 
રહંદી અનુિાદ પ્ગટ થ્યો હતો. તરેનો વનદવેશ કરીનરે શ્ી ઉમાશંકર કહરે છરે કરે શ્ી 
વિષણુભાઈએ રહંદી નિી કવિતાના ગુણદોષની ચચા્ક ‘આલોચના’માં કરિી જોઈતી 
હતી. તરેનરે બદલરે રહન્દીનો કવજ્યો, બંનરેની નિી કવિતાની ખાવસ્યતો એકસરખી ન 
હોિા છતાં, ગુજરાતીમાં આવ્યો. આ દાખલામાં રહન્દી વિિરેચનની અસર ગુજરાતી 
વિિરેચન પર પિરેલી દરેખા્ય છરે એમ શ્ી ઉમાશંકરનું કહરેિું છરે.

વિિરેચકની શવકતની કસોટી રચાતા આિતા સારહત્યનરે તારતમ્યબુવધિએ 
તપાસી એની અંતગ્કત શક્યતાઓ અનરે વસવધિઓ પોતાની ઘિા્યરેલી રુવચ િિરે 
ઓળખી કાઢી એની સાચી મુલિણી કરિામાં છરે. પોતાના સમ્યમાં રચાતી કૃવતઓના 
્યથાથ્ક મૂલ્યાંકનમાં ભલભલા ગોથું ખાઈ બરેસરે છરે એમ કહીનરે ઉમાશંકર, નમ્કદનરે 
પ્રેમાનંદ કરતાં પણ ચરઢ્યાતો ગણનાર નિલરામ, અનરે ‘કુસુમમાળા’નરે ‘રણમાં 
િીરિી’ કહરેનાર રમણભાઈનો દાખલો ટાંકરે છરે. મવણલાલ ‘પાશ્ાત્ય કુસુમોનરે પ્ા્ય: 
રસરૂપગંધિવજ ્કત’ ગણરે છરે તરેનરે બીજા છરેિાના દાખલા તરીકરે ટાંકરે છરે. દ્યારામની 
કવિતાથી ટરેિા્યરેલાઓનરે નમ્કદ-દલપતની રચનાઓથી, નમ્કદ-દલપતથી ટરેિા્યરેલા-
ઓનરે નરવસંહરાિ આરદની કવિતાથી અનરે નરવસંહરાિ આરદથી ટરેિા્યરેલાનરે બળ-
િંતરા્યરે ખરેિરેલી લઢણોથી ત્ાસ થા્ય છરે.

િળી તરેઓ ઉમરેરરે  છરે : ‘‘સાચી વિિરેચનશવકતનું એક મુખ્ય કા્ય્ક .... નિી 
પગભર થિા મથતી લઢણોથી ગભરાઈ િઘાઈ અકળાઈ ગ્યા િગર, એમાં કરેટલરે 
અંશરે ખરરેખર તાજગી છરે અનરે સમગ્ કવિતાપરંપરાનરે સજીિન રાખિામાં કરેટલરે 
અંશરે એ ફાળો આપી શકરે એિી છરે એ નોંધિામાં – આિતાનાં એંધાણ પારખિામાં 
રહરેલું છરે. સાચો વિિરેચક અતંદ્ર સૌન્દ્ય્કદશમી છરે. શ્ી વિષણુપ્સાદભાઈના પ્થમ 
વિિરેચનપુસતક ‘વિિરેચના’ના સિીકારમાં ઉમાશંકરરે  એમનરે માટરે ‘અતન્દ્ર સૌન્દ્ય્કદ-
શમી’ શબદો ્યોજ્યા હતા. ઉમાશંકર કહરે છરે, “1930 – ગાળાની નિીન કવિતાભંવગ-
ઓનરે ્યથાથ્ક રીતરે જોિાનું જ રેમનરે માટરે શક્ય બન્્યું હતું એિા વિિરેચક 1947 પછી 
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વિકસિા મથતી લઢણો અંગરે િાત કરતાં મુશકરેલી અનુભિરે છરે.’’238

ઉમાશંકરનરે પ્ો. વિષણુપ્સાદના િકતવ્યમાં ત્ણ બાબતો પરતિરે ગૂંચિાિો 
દરેખા્ય છરે : (1) કવિતાનો લ્ય; (1) શ્ધિા અનરે (3) આકાર.

(1) કવિતાનો લ્ય : પદ્ની ઇબારત સજ ્કકોનરે હાથરે એિી બદલાતી હો્ય છરે કરે 
સારા સારા ભાિકો પણ એ પદ્ છરે તરે ઓળખી શકતા નથી. વિષણુભાઈએ વપ્્યકા-
ન્ત મવણ્યારનું ‘કાળ’ કાવ્ય ગદ્ંપદ્ં શૈલીમાં છરે એમ કહ્ું છરે. પણ તરે પ્િાહી 
પરંપરરત ઝૂલણા છરે એમ ઉમાશંકરરે  બતાવ્યું છરે. એ પદ્લ્ય છરે. એ જ રીતરે પ્ો. બ. 
ક. ઠાકોરરે  ‘ઊગતી જુિાની’ના અપ્કણમાં ્યોજ રેલ ગદ્પદ્મ્ પણ હરરગીત છરે એમ 
શ્ી ઉમાશંકરરે  ઓળખી બતાવ્યું છરે. પ્ો. ઠાકોરરે  એનરે ગદ્પદ્મ્ અનરે વિષણુભાઈએ 
તરે િાહનનરે ગદ્ંપદ્ં કહરેલ છરે. શ્ીધરાણીના ‘મીણબતિી’ કાવ્યના અંતમાં વિષણુભાઈ 
જ રેનરે પ્ાસીલું ગદ્ કહરે છરે તરે અંત્ય પંવકતનો ગદ્મ્ય લ્ય સિૈ્યાની મદદરે આિરે છરે 
એમ શ્ી ઉમાશંકરરે  નોંધ્યું છરે. આિી કાવ્યઘટના વચમનલાલ વ્યાસરે ‘સામસામી બરે 
વનસરણી’માં ્યોજી હતી એમ શ્ી વિષણુપ્સાદભાઈએ બતાવ્યું છરે. ઉમાશંકર કહરે છરે 
: ‘‘જ રે લ્યનો આરંભ છરેક 1944માં થ્યરેલો દશા્કિરે છરે તરે છરેક 1923માં પ્ો. ઠાકોરરે  
્યોજ્યો હતો.’’

‘‘આ શૈલી અપદ્ાગદ્ની જ રેમ કોઈ કોઈ કવિઓ માટરે, િકતવ્ય અનુકૂળ હો્ય 
તો, સફળ નીિિરે.’’ પ્ો. વિષણુપ્સાદનું આ વિધાન શ્ી ઉમાશંકર સિીકારરે  છરે અનરે 
શ્ી ના. ગ. જોશીનરે પણ કવિ શ્ી ન્હાનાલાલરે ‘િસંતોતસિ’માં ્યોજ રેલ િોલનશૈલી 
અનરે ‘વછન્નવભન્ન છુ’ં જ રેિી રચનાઓમાં ્યોજ રેલ અપદ્ાગદ્ િચચરેના શ્ી વિષણુપ્-
સાદરે દશા્કિરેલા ફરેર પ્ત્યરે પણ ધ્યાન દોરરે  છરે. ‘‘સજ ્કક પણ વસસૃષિાનો પ્રેરા્યો પ્ચ-
વલત છદં-આકારથી વભન્ન આકારો ભલરે વનપજાિરે, પણ એ કરેટલરે અંશરે અવનિા્ય્ક 
હતું અનરે કા્ય્કસાધક કરેટલું છરે એ અંગરેની સહૃદ્યોની વચરકતસા આગળ એણરે ટકી 
રહરેિાનું છરે’’ – એ તરેમની સલાહ છરે.

(2) શ્ધિા : શ્ી વિષણુપ્સાદભાઈના વિિરેચનમાં બીજો ગૂંચિાિો શ્ધિાના પ્શ્ 
અંગરે છરે. ઉમાશંકર કહરે છરે : ‘‘કવિનરે એક મનુષ્યવ્યવકત તરીકરે શ્ધિા જોઈએ, તોપણ 
એ શ્ધિા અનરે એની કવિતા એ બરેની િચચરે કા્ય્કકારણસંબંધ જોિિો મુશકરેલ છરે.’’ 
કાવ્યકૃવતની બહારની – કાવ્યકૃવતમાં પ્ગટ થઈ હો્ય તરે વસિા્યની – શ્ધિાની િાત 
કૃવતનરે કાવ્ય તરીકરે જોિાની હો્ય ત્યારરે  ભાગ્યરે જ મદદરૂપ થા્ય એમ ઉમાશંકર કહરે 
છરે. કોઈ શ્ધિા સિીકારિાથી તરે પોતાની બની જતી નથી. શ્ી વિષણુપ્સાદભાઈએ 
નિી કવિતા વિશરે કહ્ું છરે કરે ‘તરેની મોટામાં મોટી ઊણપ શ્ધિાનો અભાિ છરે’ ત્યારરે  
શ્ી ઉમાશંકરભાઈ કહરે છરે કરે ‘દરેખીતા શ્ધિાના અભાિમાંથી જ રે કાવ્યકૃવત નીકળી 
હો્ય તરેમાં રૂંિરે રૂંિરે કોઈ નરે કોઈ પ્કાની શ્ધિા ટપકતી હો્ય એ પૂરંુ સંભવિત છરે.’
238. એજન, પૃ. 467.
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આના સમથ્કનમાં તરેઓ પ્ો. ઠાકોરનું ‘શાપું તનરે (એક નાવસતકના કોપોદગાર)’ 
એ કાવ્ય મૂકીનરે તરેમાં કિીએ કિીએ ‘અશ્ધિા’ ટપકરે છરે પણ કવિની અનુભૂવતની, 
આંતરપ્તીવતની દૃઢ મુદ્રા ઊઠરે છરે તરે જ મહતિનું છરે એમ દશા્કિરે છરે. તરેઓ કહરે છરે : 
‘આથી વિશરેષ શ્ધિાની જ રે વિિરેચના િાત કરરે  છરે તરે, કવિતાષિરેત્માં મંબોજબંો દાખલ 
કરરે  છરે.’ ટૂકંમાં, ભાિકોની દૃવષ્ટએ કવિકમ્ક આસિાદિા-મૂલિિા જઈએ ત્યારરે  એ 
કવિતારચના શું બોલરે છરે એ જ પ્સતુત છરે.239

શ્ધિાના સંદભ્કમાં શ્ી વિષણુપ્સાદભાઈએ ઉમાશંકર માટરે કહ્ું છરે : ‘તરેમનાં 
સમાધાન અનરે માનિશ્ધિા છરેક ગ્યાં નથી.’ તરેના જિાબમાં શ્ી ઉમાશંકર કહરે છરે : 
‘‘સમાધાન સહરેલી ચીજ નથી, કાચી માટીના માણસ માટરે એ હાથમાં આિરે આિરે નરે 
આંગળાં િચચરેથી સરકી જા્ય એિો દુલ્કભ પદાથ્ક છરે.... માનિશ્ધિા છરેક જિાની િાત 
તો દૂર રહી, થોિીક પણ ઓસરરે  તો જીિિું અશક્યિત્ બનરે, છરેક બરેસિાદ તો બની 
જ જા્ય. ... To grope and hope for the best240..... એ મનરે તો એક મનુષ્ય 
તરીકરે મોટામાં મોટી અભીપસા લાગરે છરે. સત્ય માટરે મથ્યા કરિા કરતાં અવસતતિની 
િધુ ચરરતાથ્કતા હંુ કલપી શકતો નથી.’’241

વિષણુભાઈએ ઉમાશંકરનરે ‘આજના આંતર વિસંિાદના પ્વતવનવધ’ કહ્ા તરેના 
જિાબમાં ઉમાશંકર પોતાનરે ‘આજના વિસંિાદનો, શક્ય તરેટલી પૂરરેપૂરી જાણકારી 
સાથરે (એની સામરે આંખ આિા કાન કરિાનો સિાલ જ ન હો્ય), સંિાદની સાધના 
કરિા માગનારાઓમાંનો એક’ ગણાિરે છરે. સુન્દરમનરે વિષણુભાઈ સાચા ભકત નરે 
સાચા મુમુષિુ કહરે છરે. તરેના પ્વતભાિ રૂપરે ઉમાશંકર આનંદ વ્યકત કરરે  છરે; પણ તરેનરે 
અંગરે મૂકરેલી કાવ્યપંવકતઓના કરતાં ભવકત દશા્કિતી િધુ સારી પંવકતઓ મૂકી 
શકા્ય એમ તરેઓ કહરે છરે એ તો ઠીક, પણ કવિશ્ી કૈંક ઉગ્ભાિરે આગળ કહરે છરે કરે 
‘‘મનરે નથી સમજાતું તરે તો એ છરે કરે ભાઈશ્ી સુન્દરમ્ પૂણ્ક્યોગ તરફ િળરે એટલા 
જ કારણરે મારરે  પૂણ્ક્યોગથી દૂરાવતદૂર જ જિું એિું વિવધનું કોઈ અફર વિધાન હોિું 
જ જોઈએ એિું ખરંુ ? એથી વિિરેચકોનરે થોિુકં શૈલીસુખ મળરે, પણ એમની એટલી 
સગિિ કદાચ ન સાચિી શકંુ તો શું તરેઓ ષિમા ન જ કરરે  ?’’

ઉમાશંકરરે  નિી કવિતાનરે પ્વતષ્ા આપી છરે એિા શ્ી વિષણુભાઈના ગુણદશ્કક 
ઉદગારોની સામરે કવિશ્ી જાણરે તીક્ણ સિરરે  કહરે છરે : ‘‘સાચા સજ ્કકોની રચનાઓનરે 
કોઈ પ્વતષ્ા આપી શકતું નથી, એ સિ્યંપ્વતષ્ છરે.’’242

(3) આકાર : છરેલ્લો મુદ્ો કવિતાના આકાર અંગરેનો. વિષણુભાઈ કહરે છરે : 

239. એજન, પૃ. 470.
240.  કવિએ તોક્યોમાં P.E.N.ની કૉન્ફરન્સમાં 1957માં કરરેલા વ્યાખ્યાનમાંથી ઉધિતૃ.
241. જુઓ ‘સંસકૃવત’, રિસરેમબર, 1957, પૃ. 457.
242. એજન, પૃ. 471.
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‘‘કવિનરે વનજના પુરુષાથ્કમાં પણ સારહત્યકલા દ્ારા જીિનસાફલ્ય થા્ય એ િાતમાં 
પણ શ્ધિા નથી, કદાચ આનરે લીધરે જ તરે આકારમુવકત અનરે આકારત્ મુવકત તરફ 
ઢળો છરે. ઉમાશંકર જિાબ આપરે છરે : ‘‘કૃવત જો કાવ્ય બનિા પામી હો્ય તો એનો 
આકાર તો હોિો જ જોઈએ... સિ્કભાિકગ્રેસર વિિરેચકરે તો નિા નિા આકારો 
ઓળખિા ખિરેપગ રહરેિું જોઈએ. દરેખીતા વનરાકારપણાથી એ ભોળિાઈ જા્ય એ 
કરેમ ચાલશરે ?....’’243 આના સમથ્કનમાં તરેઓ હસમુખ પાઠકનું ‘િૃધિ’ કાવ્ય મૂકરે છરે 
અનરે કૃવતના શીષ્કકથી શરૂ કરીનરે અંતનો ‘જ રે’ પાછો શીષ્કક સાથરે જોિાઈનરે ચક્ગ-
વતએ ચાલતા ભિચક્નો કરેિો અદભુત રમણી્ય આકાર વસધિ કરરે  છરે તરે બતાિરે છરે.

અસારદશ્કન એ અત્યંત સારિાળી સારહત્યકૃવતના સજ ્કનની આિરે આિી શકરે 
નરહ એમ તરેમણરે ‘કોઈનરે કઈ કહરેિું છરે ?’ અનરે ‘વછન્નવભન્ન છુ’ંના દાખલા આપીનરે 
સમજાવ્યું છરે.

આપણા પ્થમ પંવકતના કવિ અનરે વશષ્ટમાન્્ય વિિરેચક િચચરેનો આ વિિાદ 
સારહત્યના વિકાસની દૃવષ્ટએ ધ્યાનપાત્ છરે. સજ ્કનનો પ્િાહ રદશા બદલરે, આછરરે  
કરે ઊછળતો હો્ય ત્યારરે  તરેની ગવતવિવધનું ્યથાથ્કદશ્કન વસથરબુવધિનો વિિરેચક પણ 
તતકાળ કરી શકતો નથી. તરેની સામરે વિચષિણ બુવધિ અનરે ઉદાતિ પ્વતભા ધરાિતા 
કવિ આપસૂઝથી સમગ્ પરરવસથવતનું વિશ્રેષણ કરીનરે નિીન કવિતાનું સપષ્ટ દશ્કન 
કરાિી શકરે છરે તરેનું જિલંત દૃષ્ટાન્ત શ્ી ઉમાશંકર છરે. ગુજરાતી કવિતાનું એ મોટુ ં
સદભાગ્ય છરે કરે તરેનો આ કવિમનીષી જીિન અનરે સારહત્યનાં પલટાતાં બળોનરે 
પારખી-ઓળખી બતાિરે છરે અનરે તરેના ઉચચ ઉદાહરણરૂપ સજ ્કન પણ કરી શકરે છરે. 
આ વિિાદ થ્યા પછી અધ્ક સદી દરવમ્યાન તાપી અનરે સાબરમતીમાં ઘણાં પાણી 
િહી ગ્યાં છરે. ઉમાશંકર અનરે વિષણુપ્સાદ પોતપોતાનાં ષિરેત્ોમાં નિા ઉન્મરેષો 
પામીનરે ગુજરાતી સારહત્યનરે ન્્યાલ કરી ગ્યા છરે. આ તટસથ, સત્યવનષ્ અનરે વિદ્-
તિાપૂણ્ક વિિાદ ગુજરાતી કવિતાનરે સમજિામાં પથદશ્કક નીિિરે તરેમ છરે.

²

243. એજન, પૃ. 472.
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કાવ્યમીમાંસાના ષિરેત્માં ભારતી્ય કાવ્યશાસ્તરે આપરેલો રસવસધિાન્ત એ વિષ્યમાં 
કરરેલું મોટુ ંપ્દાન ગણા્ય છરે. ભરતમુવનએ નાટ્શાસ્તના છઠ્ા અધ્યા્યમાં રસની 
ચચા્ક કરરેલી છરે. નાટ્નો પ્્યોગ સફળ થા્ય એ માટરે અનરેક િસતુઓ આિશ્યક 
છરે. તરે દરરેકનું િણ્કન ભરતરે નાટ્શાસ્તમાં આપરેલું છરે. તરેમાં સૌપ્થમ રસ આિરે છરે.

રસની પહરેલાં ભરત સથા્યી ભાિો – મનુષ્યના વચતિમાં રહરેલી મૂળભૂત 
િૃવતિઓ ગણાિરે છરે : રવત, હાસ, શોક, ક્ોધ, ઉતસાહ, ભ્ય, જુગુપસા, અનરે વિસમ્ય. 
તરે આઠ સથા્યીભાિ અનુક્મરે શૃંગાર, હાસ્ય, કરુણ, રૌદ્ર, િીર, ભ્યાનક, બીભતસ 
અનરે અદભુત રસ રૂપરે વનષપન્ન થા્ય છરે. (કરેટલાક નિમો શાંત રસ ઉમરેરરે  છરે.) તરે 
પછી તરેત્ીસ વ્યવભચારી ભાિો અનરે આઠ સાવતિક ભાિો ઉપરાંત ચાર પ્કારના 
અવભન્ય, ચાર િૃવતિઓ, પાંચ પ્કારનાં ગાન, ત્ણ પ્કાના રંગમંિપ વિશરે અનરે એ 
અવગ્યારરે  નાટ્ાંગોની સંગવત વિશરે વનરૂપણ ક્યુું છરે.

ભરતરે નાટ્માં રસનું પ્ાધાન્્ય સમજાવ્યું છરે અનરે રસવનષપવતિ દશા્કિતું લષિ-
ણસૂત્ આપ્યું છરે :

तव्ावािु्ाववयर्िाररसंयोराद्सरिषपनति: ।

વિભાિ, અનુભાિ અનરે વ્યવભચારી ભાિના સં્યોગથી રસવનષપવતિ થા્ય છરે. 
ભરતરે આ રસસૂત્ની ટીકા કરે સમજૂતી આપી નથી; પણ તરેનરે વિશરે અવભનિગુપ્તરે 
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પછી આિતા બીજા આચા્યયો લોલ્લટ, શંકુક, ભટ્ તૌત અનરે ભટ્ ના્યકના મતની 
ચચા્ક કરીનરે તરેનરે વિશરે વિચારણા કરરેલી છરે. વિભાિ એટલરે સથા્યી ભાિના કારણરૂપ 
પાત્ કરે પ્સંગ. ‘શાકંુતલ’માં દુષ્યન્ત આલંબન વિભાિ અનરે પ્કૃવત ઉદ્ીપન વિભાિ. 
રવતનરે પ્ગટ કરતી રક્્યા કરે ચરેષ્ટા તરે અનુભાિ અનરે પ્ણ્યાનુભૂવત પછી રોમાંચ, 
વચંતા, પ્સિરેદ િગરેરરે  શૃંગારનરે અનુષંગરે પ્ગટ થતા ભાિો તરે વ્યવભચારી કરે સંચારી-
ભાિ. વિભાિ, અનુભાિ અનરે સંચારીભાિના સં્યોગથી રસવનષપવતિ થા્ય છરે. 
‘‘નાનાવિધ વિભાિારદ દ્ારા પ્ત્યષિિત્ કરા્યરેલા લૌરકક અપરેષિાએ સથા્યી એિા 
સથા્યી ભાિો નાટકારદમાં રસતિનરે પામરે છરે. રસ્યમાનતા એટલરે આસિાદાિું એ જ 
એ રસનો પ્ાણ છરે.’’244

ઉતિમ કાવ્યનરે ધિવન કહરે છરે. તરેના ત્ણ પ્કાર : િસતુ-ધિવન, અલંકારધિવન 
અનરે રસારદધિવન. રસાભાસ એ રસારદધિવનનો એક પ્કા છરે. રાિણનરે સીતા પ્ત્યરે 
રવત થા્ય છરે. તરેમાં શૃંગારનો વિભાિ અનુવચત એટલરે આભાસરૂપ હોિાથી એની 
ચિ્કણા પણ ચિ્કણાભાસ ગણા્ય એમ અવભનિગુપ્ત કહરે છરે. બીજા આલંકારરકો 
એની ચિ્કણાનરે રસચિ્કણા તરીકરે માનરે છરે; પરંતુ ભાિકનરે તરેમાં અનૌવચત્ય લાગરે છરે 
તરેથી તરેનરે આભાસ એિું નામ આપ્યું છરે. લોકાચાર તરેમ જ કાવ્યની દૃવષ્ટએ ઉપર 
કહરેલ દૃષ્ટાન્તમાં અનૌવચત્યનો અનુભિ થા્ય છરે, પણ એનાથી રસાનુભિમાં બાધા 
કરે વિલંબ આિરે છરે એિું મના્યું નથી. તરેથી એની ગણતરી કાવ્યદોષમાં થ્યરેલી નથી. 
એની પ્તીવત રસાિગમ થ્યા પછી જ થા્ય છરે. કાવ્યમાં એના વનરૂપણનો વનષરેધ 
કરરેલો નથી.

પ્સતુત વિિાદનો વિષ્ય રસાભાસ છરે. કાવ્યમાં તરેનરે દોષરૂપ ગણા્ય કરે કરેમ તરે 
પ્શ્ શ્ી નગીનદાસ પારરેખરે શ્ી િોલરરા્ય માંકિના ‘રસાભાસનું સિરૂપ’ એ વ્યા-
ખ્યાનનરે અનુલષિીનરે ચચ્યયો છરે. તરેનરે અનુષંગરે શ્ી વિષણુપ્સાદ વત્િરેદીના ‘રસના 
વસધિાન્તમાં સાપરેષિતા’ એ લરેખ તરેમ જ શ્ી જ્યોતીન્દ્ર દિરેના ‘રસમીમાંસાની 
પરરભાષા’ એ લરેખમાં કરરેલી ચચા્ક પણ ધ્યાનમાં લીધરેલી છરે.

શ્ી િોલરરા્ય માંકિરે મ. સ. ્યુવનિવસ્કટીના ગુજરાતી વિભાગ સમષિ બોલતાં 
કાવ્યમાં થતા રસાભાસના પ્િત્કન વિશરે ચચા્ક કરી છરે. તરેઓ અવભનિગુપ્તનરે 
આધારરે  રસાભાસનું સિરૂપ સમજાિતાં કહરે છરે કરે વિભાિ અનુવચત હો્ય ત્યાં ચિ્ક-
ણાભાસ અનરે રસાભાસ હો્ય છરે. પછી ‘ધિન્્યાલોક’ના ત્ીજા ઉદ્ોતમાંથી દસમી 
કારરકા અનરે તરેની ઉપરની િૃવતિ ઉતારીનરે શ્ી માંકિ કહરે છરે કરે પ્કૃવતનું અનૌવચત્ય 
કાવ્યમાં વનરૂપાિું ન જોઈએ. તરેમાં પ્કૃવત એટલરે આલંબન વિભાિ એિું અથ્કઘટન 
ક્યુું છરે તરે ‘ગરેરમાગવે દોરનારંુ’ છરે એમ શ્ી નગીનદાસ પારરેખ દશા્કિરે છરે. શ્ી માંકિરે 
‘ધિન્્યાલોક’ની ઉકત કારરકા િૃવતિ સરહત ઉતારીનરે કહ્ું છરે કરે ‘‘ભાિનું ઔવચત્ય પ્-

244.  ‘અવભનિનો રસવિચાર’, નગીનદાસ પારરેખ, 1969, પૃ. 80.
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કૃવતના ઔવચત્ય પર અિલંબરે છરે’’ અનરે તરે પછી ઉમરે્યુું છરે કરે “પ્કૃવત એટલરે પાત્.’’245

શ્ી માંકિ અહીં પ્કૃવતના આ ઔવચત્યનરે વ્યિહારમાં જોિા મળતા િત્કનના 
ઔવચત્ય સાથરે સરેળભરેળ કરી દરે છરે એનો વનદવેશ કરીનરે શ્ી પારરેખ કહરે છરે કરે પ્કૃવત 
એટલરે પાત્ અનરે પાત્ એટલરે આલંબન એમ તરેમણરે ઊભા કરરેલા સમીકરણ અનુસાર 
એિરે બધરે સથળરે પ્કૃવતનું અનૌવચત્ય છરે એમ કહરેિું તરે બરાબર નથી.

અહીં પ્કૃવત એટલરે રદવ્ય, માનુષ અનરે ઉતિમ, મધ્યમ, અધમ િગરેરરે  અથ્ક 
ઉવદ્ષ્ટ છરે. જ રે પાત્ની માનુષી પ્કૃવત હો્ય તરેની પાસરે માણસનરે ઉવચત કા્યયો જ 
કરાિિાં, દરેિોનરે ઉવચત સપ્તસાગરલંઘન જ રેિાં કા્યયો કરાિિાં નરહ. જો કરાિિામાં 
આિરે તો રસવનષપવતિમાં બાધારૂપ થશરે એમ શ્ી નગીનદાસરે બતાવ્યું છરે. શ્ી માંકિરે 
અથ્કઘટનમાં કરરેલી પ્કૃવત અનરે વ્યિહારની સરેળભરેળ પ્ત્યરે તરેમણરે ધ્યાન દો્યુું છરે. 
એટલરે પાત્ના અનુવચત િતા્કિનરે શ્ી માંકિ અધમ પ્કૃવત – પ્કૃવતના અનૌવચત્યનું 
વનદશ્કન કહરે છરે, તરે ્યથાથ્ક નથી એમ શ્ી પારરેખનું કહરેિું છરે. ‘ધિન્્યાલોક’માં મૂકરેલ 
દૃષ્ટાન્ત લઈનરે તરેઓ આ મુદ્ો િધુ સપષ્ટ કરરે  છરે.

‘‘પંથ નથી પાથરણું, ક્યહીં્ય આ પથરાળ ગામ મહીં,
ઉન્નત દરેખી પ્યોધર, જો િાસો રહરે ભલરે રહરે તો.’’

આ શ્ોકના શ્ી િોલરરા્ય માંકિરે કરરેલા વિિરણનો એક અંશ જોઈએ :

‘‘ઘરેર આિરેલા પંથીનરે આિું અનીવતમ્ય સંભોગનું વનમંત્ણ આપનારંુ પાત્ 
પ્કૃવતના અનૌવચત્યમાં જ ગણા્ય. એટલરે આિા દાખલાનરે હંુ આલંબન વિભાિના 
અનૌવચત્યનો એટલરે આભાસનો દાખલો સમજુ ં છુ.ં246 સંસકૃત કાવ્યશાસ્તીઓ 
ધિવનની શોધમાં નીકળા, અનરે એનરે શોધીનરે મહાન વસવધિ મરેળિી અનરે પછી 
એકમુખી થઈ ગ્યા અનરે આિા દાખલા આપતાં ભીંત ભૂલ્યા કરે આલંબન જ ખોટુ ં
છરે, અનુવચત છરે, ત્યાં પછી ગમરે તરેિો વ્યંગ્યાથ્ક હો્ય તોપણ કાવ્ય ઉતિમ ન જ બનરે. 
ઉતિમ શું કાવ્ય જ ન બનરે.’’

તરેની સામરે શ્ી નગીનદાસ કહરે છરે કરે ‘‘કવિ કોઈ અસતી સ્તીનું વનરૂપણ કરતો 
હો્ય, તરેમાં કોઈ પ્સંગરે તરેની પાસરે આ શ્ોક બોલાિરાિરે અનરે તરેના સિભાિ સાથરે 
બરાબર સંગત હો્ય, તો એમાં અનીવતમ્ય સંભોગનું વનમંત્ણ ધિવનત હોિા છતાં 
એનરે શા માટરે કાવ્ય અનરે ઉતિમ કાવ્ય ન કહરેિું તરે સમજા્ય એિું નથી.’’247

અનીવતમ્ય સંભોગનું વનમંત્ણ આપ્યું તરે કારણરે તરે પાત્નરે શ્ી માંકિરે પ્કૃવતના 
અનૌવચત્યમાં ગણિાની િાત કરી છરે તરે શ્ી પારરેખનરે ્યુવકતસંગત લાગતી નથી. શ્ી 

245.  એજન, પૃ. 194-195.
246.  એજન, પૃ. 196.
247.  એજન, પૃ. 196.
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માંકિ તરેનરે આલંબન વિભાિના અનૌવચત્યનો દાખલો ગણરે છરે. તરે શ્ોક અવભનિ-
ગુપ્ત અનુસાર રસાભાસનો દાખલો છરે.

શ્ી માંકિ સિમતના સમથ્કનમાં આનંદિધ્કનનો વનદવેશ કરરે  છરે, પણ શ્ી નગી-
નદાસ તરેનો સંદભ્ક બતાિીનરે આનંદિધ્કનનું કથન નીચરે મુજબ સમજાિરે છરે : જ રે 
પાત્ની જ રે પ્કૃવત હો્ય તરેનરે ઉવચત તરેનો વ્યિહાર િણ્કિિો; ઉતસાહારદ ભાિના 
િણ્કનમાં રદવ્ય માનુષ િગરેરરે  પ્કૃવતના ઔવચત્યની દૃવષ્ટએ કસોટી કરિી હો્ય તો 
કરો, પણ રત્યારદમાં એની શી જરૂર છરે ? – એમ આનંદિધ્કનનું વિધાન છરે. તરેનો 
િાંધો ઉતિમ પ્કૃવતના પાત્ના શૃંગારનું િણ્કન અધમ પ્કૃવતના શૃંગારની રીતરે કરિા 
સામરે છરે, પ્કૃવતવિપ્યા્કસની સામરે છરે.248

છરેલ્લરે, શ્ી માંકિ રસાભાસનરે હલકી િસતુ માનરે છરે. શ્ી નગીનદાસ ધિવનરૂપ 
ઉતિમ કાવ્યના રસારદધિવન પ્કારના આઠ ભરેદોમાં રસ અનરે રસાભાસ તથા ભાિ અનરે 
ભાિાભાસનો સમાિરેશ થ્યરેલો છરે, તરે બતાિીનરે શ્ી માંકિની માન્્યતાનું વનરસન કરરે  છરે.

શ્ી માંકિ લરેખમાં અનૌવચત્યનરે કારણરે પ્તીત થતા રસારદના આભાસ સામરે 
અણગમો દશા્કવ્યા પછી અંતરે કહરે છરે કરે ‘‘કાવ્યમાં, સારહત્યમાં અનરે કલામાં િસતુ 
છરે અનરે તરેનો આભાસ છરે. બંનરેનરે સથાન છરે. કાવ્યારદમાં તો આભાસનરે કદાચ િધુ 
સથાન હો્ય, કરેમ કરે આભાસનરે પિછરે િસતુનું સત્ય ભાન કરાિિાનું કવિનરે િધુ ઠીક 
પિરે છરે.’’249 શ્ી નગીનદાસ અહીં પણ શ્ી માંકિરે અથ્કઘટનમાં ગોટાળો ક્યયો છરે એમ 
કહરે છરે. ‘‘આભાસનરે પિછરે િસતુનું સત્ય ભાન કરાિિાની એક ્યુવકત તરીકરે કાવ્યમાં 
રસાભાસ આિરે છરે એમ ભાગ્યરે જ કહી શકા્ય.’’ એમ કહીનરે સપષ્ટતા કરી છરે કરે 
આપણા કાવ્યશાસ્તકારોએ રસ અનરે રસાભાસનો ભરેદ કરીનરે બંનરેનો અલગ વિષ્ય 
તરીકરે વિચાર ક્યયો છરે.

શ્ી નગીનદાસ પારરેખનો ‘સંસકૃવત’ના 1963ના ઑગસટના અંકમાં ‘રસાભાસ 
: તરેનું સિરૂપ અનરે કાવ્યમાં સથાન’ નામરે લરેખ પ્ગટ થ્યરેલો. તરેમાં શ્ી િોલરરા્ય 
માંકિના ‘રસાભાસનું સિરૂપ’ વિશરેના વ્યાખ્યાનમાંથી ઉપવસથત થ્યરેલ ઉપરકવથત 
મુદ્ાઓની ચચા્ક કરી હતી. તરેના સંદભ્કમાં શ્ી માંકિરે ‘સંસકૃવત’ના જૂન, 1965ના 
અંકમાં ‘રસાભાસ’ નામરે લરેખ લખરેલો. તરેમાંથી ઉપવસથત થતા કરેટલાક મુદ્ાઓનો 
વિચાર નગીનદાસરે કરરેલો છરે.

શ્ી માંકિ સૌપ્થમ અનૌવચત્યની પ્તીવત વિશરે કહરે છરે કરે ‘‘અનૌવચત્ય રસા-
નુભિ પછી જ સમજા્ય છરે એ નગીનભાઈનું વિધાન મનરે સાચું લાગતું નથી. પણ 
એમણરે ઉતારરેલાં સંસકૃત િાક્યોમાં આિું કહ્ું હો્ય તરેમ મનરે લાગતું નથી.’’250 શ્ી 
248. એજન, પૃ. 197.
249 એજન, પૃ. 199.
250 એજન, પૃ. 201.
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નગીનદાસ પોતરે અગાઉના લરેખમાં ટાંકરેલા િામનાચા્ય્કનાં િચનો ફરીથી ઉતારરે  છરે.

‘‘रसािौरितयसय रसावरमोतिरमेव अवरमात् आ्ासता—प्रयोज्कता एव । રસના 
અનૌવચત્યનો બોધ રસાિગમન પછી જ થતો હોઈ એ અનૌવચત્યનરે કારણરે આપણરે 
અહીં આભાસ છરે એમ કહીએ એટલું જ; એ અનૌવચત્ય િાચ્યિાચકના અનૌવચ-
ત્યની પરેઠરે રસભંગનું કારણ બનતું નથી. ि वाचयवाि्कािौरितयवत् रस्ंरहेतुता इतत 
बोधयम् ।’’251

અવભનગુપ્ત પણ આભાસતા પાછળથી પ્તીત થા્ય છરે એમ માનરે છરે તરેના 
સમથ્કનમાં શ્ી નગીનદાસ ‘ધિન્્યાલોક’માંથી લાંબું અિતરણ ટાંકરે છરે. તરેમાં રસાભાસ 
પણ રસની પરેઠરે જ ચિ્કણાષિમ છરે એ મુદ્ો પણ ઉપવસથત થા્ય છરે. કવિકમ્ક સાંગોપાગ 
સફળ ઊત્યુું હો્ય તો રસાભાસની પણ અવિઘનાસંવિત્ થા્ય છરે. આ બાબત શ્ી 
માંકિ કહરે છરે : ‘‘રસાભાસમાં વિભાિારદના અનૌવચત્યનું ભાન આપણનરે આરંભથી 
જ હો્ય છરે. એટલરે એિી સંવિત્ સવિઘના છરે, વનવિ્કઘના નરહ.... રસાભાસમાં સંવિત્ 
સવિધના છરે માટરે રસાભાસ રસ નથી.’’252

શ્ી માંકિના આ કથનનો વિરોધ કરતાં શ્ી નગીનદાસ ભતૃ્કહરરની કથામાં 
આિતો અશ્વપાલ અનરે વપંગલાનો પ્રેમ અનૌવચત્યપ્રેરરત શૃંગારાભાસનું દૃષ્ટાન્ત છરે. 
તરેમાં અશ્વપાલ અનરે વપંગલાના પ્રેમનું સાંગોપાંગ વનરૂપણ થ્યું હો્ય તો એની ચિ્ક-
ણામાં શા માટરે વિઘન આિરે એ મનરે સમજાતું નથી એમ શ્ી નગીનદાસનું કહરેિું છરે. 
અહીં સંવિત્ અવિઘના જ હો્ય. શ્ી માંકિનરે રાણીના ચારરત્ર્ય સામરે િાંધો છરે. ‘એ 
દુષ્ટ છરે માટરે એનું વનરૂપણ કરનાર કાવ્ય પણ દુષ્ટ છરે એિો એમનો તક્ક છરે, જ રે 
કાવ્યપ્દરેશમાં ચાલી શકરે નરહ.’253 શ્ી પારરેખ રસાભાસમાં અવિઘના સંવિતના કુમુદ-
સરસિતીચંદ્ર અનરે કચ-દરેિ્યાનીના દાખલા પણ આપરે છરે.

કાવ્યમાં રસાભાસના સથાન વિશરે શ્ી માંકિરે એિી સપષ્ટતા કરરેલી છરે કરે 
‘‘રસાભાસ જ્યારરે  બીજા રસના એટલરે રસધિવનના ઉદ્ીપક તરીકરે વનરૂપા્ય કરે 
િસતુધિવનના ઉદ્ીપક તરીકરે િપરા્ય ત્યારરે  રસાભાસનરે કાવ્યમાં સથાન છરે અનરે 
આિા પ્સંગોએ રસાભાસ દોષ નથી.’’254

શ્ી નગીનદાસરે તારવ્યું છરે તરેમ, શ્ી માંકિની વિચારણામાં એમનો નીવતવિષ-
્યક ગ્ાહ બાધક નીિિરે છરે. રસચિ્કણા અથિા અવિઘના સંવિત્ અનરે પાત્ોના 
ચારર્યની નૈવતકતા-અનૈવતકતા એમની વિચારણામાં સરેળભરેળ થઈ ગઈ છરે એટલરે 
જ્યાં અનુવચત વ્યિહાર હો્ય ત્યાં સંવિઘના સંવિત્ માની લરે છરે તરે બરાબર નથી. 
251 એજન, પૃ. 200.
252 એજન, પૃ. 203.
253 એજન, પૃ. 207.
254 એજન, પૃ. 207.
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કોઈ પાપીનાં પાપકમયો પ્ત્યરે ભાિકનરે ગમરે તરેટલી ઘૃણા હો્ય તરેમ છતાં કાવ્યમાં એિા 
પાત્નું થ્યરેલું વનરૂપણ માણિામાં બાધારૂપ ન થિું જોઈએ. શ્ી માંકિની વિચારણા-
માં તરેમણરે અનૌવચત્યનાં ત્ણ પાસાં છરે તરે ત્ણરેનરે એકાકાર કરી દીધાં છરે તરે છરે એમ 
શ્ી નગીનદાસનું વનદાન છરે. જ રેનરે લીધરે રસભાિ આભાસતાનરે પામરે છરે તરે અનૌવચ-
ત્ય માનવસક-લૌરકક, જ રેનરે લીધરે ભાિવનરૂપણમાં દોષ આિરે તરે પાત્પ્કૃવતગત અનરે 
જ રેનરે લીધરે સંવિત્ સવિઘના બનરે છરે તરે કવિકમ્કગત અનૌવચત્ય છરે. આ ત્ણરેનરે એક 
માની લરેિાથી શ્ી માંકિની વિચારણા ગૂંચિાઈ ગઈ છરે એમ શ્ી નગીનદાસનું તારણ 
છરે.255

હિરે રસાભાસ વિશરે શ્ી વિષણુપ્સાદ વત્િરેદી અનરે શ્ી જ્યોતીન્દ્ર દિરેનાં મંતવ્યો 
વિચારીએ તો બંનરે એક ્યા બીજી રીતરે શ્ી િોલરરા્યના મતનું સમથ્કન કરતા 
જણા્ય. શ્ી વિષણુભાઈએ ‘રસના વસધિાન્તની સાપરેષિતા’ નામના લરેખમાં શૃંગારર-
સની બાબતમાં જ રે જ રે સંબંધો અનુવચત ગણા્યા છરે તરેની ્યાદી આપી છરે અનરે 
રસાભાસની કલપનાથી મનુષ્યસિભાિના ્યથાતથ આલરેખનની અિગણના થઈ છરે. 
પ્વતભાિ ન પામતી રવત જ રેિામાં ભાિમંથનનો ઉતિમ હૃદ્યસપશમી પ્સંગ કવિ જતો 
કરતો જણા્ય છરે.256 પૂરતી મારહતીનરે અભાિરે શ્ી વિષણુભાઈએ માની લીધરેલું કરે 
પ્ાચીન કાવ્યશાસ્તકારોએ રસાભાસનો વનષરેધ ક્યયો છરે. એકલો જગન્નાથ પંરિત 
અનૌવચત્યથી પ્િત્કતા ‘રસ’માં કરે ‘રસાભાસમાં દોષ જોતો નથી.’ પણ અન્્ય 
આલંકારરકોનરે અન્્યા્ય કરનારંુ આ વિધાન પણ પૂરતી મારહતીનરે અભાિરે ઉચચા-
રા્યરેલું છરે એમ શ્ી નગીનદાસરે કહ્ું છરે તરે ્યથાથ્ક છરે.

શ્ી જ્યોતીન્દ્ર દિરે પણ િતિરેઓછરે અંશરે શ્ી વિષણુપ્સાદની માફક નીવત-અની-
વતના ગ્ાહથી જ આ વિષ્યનરે જુએ છરે. ‘રસમીમાંસાની પરરભાષા’ એ લરેખમાં કહરે 
છરે : ‘‘કોનરે રસ ગણિા અનરે કોનરે રસાભાસ ગણિા એનો વનણ્ક્ય પણ શાસ્તશુધિ 
દૃવષ્ટથી નરહ પણ સામાવજક નીવતભાિના અથિા તતકાલીન કવિસમ્યનરે અિલંબી-
નરે કરિામાં આવ્યો હો્ય એમ લાગરે છરે. પશુપષિીની રવત એ રસ નરહ, પણ રસા-
ભાસમાં પરરણમરે એમ કહરેિામાં આવ્યું છરે તરે માત્ રવત પૂરતું નરહ પણ બધા ભાિ 
પરતિરે સાચું છરે, એમ માનીએ તો એ વન્યમના ઘણા અપિાદ કરિા પિરે’’ એમ 
તરેમણરે કહંુ્ છરે, પણ એિા ભાિવનરૂપણનરે રસાભાસ કરે ભાિાભાસ નામ આપ્યું હો્ય 
તોપણ તરેની આસિાદ્તા પ્ાચીન કાવ્યશાસ્તીઓએ નકારી નથી એિું શ્ી નગીનદા-
સનું વનરૂપણ છરે. આ બાબત અધૂરી મારહતીનરે કારણરે સંશ્ય ઊભા થા્ય છરે એિી 
તરેમની રજૂઆત છરે.

શ્ી નગીનદાસ પારરેખરે રસાભાસ અંગરે કરરેલી આ ચચા્ક, નીવત-અનીવતનરે 

255. એજન, પૃ. 208.
256. એજન, પૃ. 192.
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ધોરણરે પરંપરાથી ચાલુ રહરેતી વિચારણાનું વનરસન કરીનરે, શુધિ કાવ્યતિની દૃવષ્ટએ 
રસાભાસની સથાપના કરી બતાિરે છરે. આધુવનક સારહત્યવિચારમાં જ રેમ કળાના 
ષિરેત્નરે નીવતના ષિરેત્થી અલગ પાિિાની રહમા્યત છરે તરેમ અવભનિના રસવિચારનું 
વિશ્રેષણ કરતાં શ્ી નગીનદાસરે કાવ્યના ષિરેત્નરે નીવતના ષિરેત્થી અલગ પાિીનરે 
વિચારણા કરી છરે. એ દૃવષ્ટએ શ્ી િોલરરા્ય માંકિ અનરે શ્ી વિષણુપ્સાદ વત્િરેદી 
જ રેિા વિદ્ાનોનાં મંતવ્યોનો તરેમણરે વિરોધ ક્યયો છરે, જ રે તક્કસંગત અનરે પ્ાચીન કાવ્ય-
વિચારણાનરે ન્્યા્ય કરનારો છરે; એટલું જ નરહ, કાવ્યતતિની આપણી મીમાંસાનરે 
આધુવનકતાનો પાસ આપરે છરે.

²
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આ શીષ્કક પ્ો. રમરેશભાઈ શુકલરે પોતાના પીએચ.િી. માટરે પસંદ કરરેલા 
વિષ્યનરે આપરેલું છરે. કલાપી એટલરે લાઠીના ઠાકોર સુરવસંહજી તખતવસંહજી ગોરહલ 
અનરે સંવચત્ એટલરે રૂપશંકર ઉદ્યશંકર ઓઝા; કલાપીના રાજ્યના મદદનીશ 
કારભારી. બંનરે કવિ છરે. કલાપીએ 16 િષ્કના અલપ આ્યુષ દરવમ્યાન વિપુલ પ્મા-
ણમાં કવિતા લખી હતી. તરેમનો કાવ્યસંગ્હ ‘કલાપીનો કરેકારાિ’ એ શીષ્કકથી 
કલાપીના અિસાન (1900) પછી તરેમના કવિવમત્ કાન્તરે સંપારદત કરીનરે પ્ગટ ક્યયો 
હતો (1903). કલાપીની દદ્કભરી કવિતા તરેમની હ્યાતી દરવમ્યાન, તરેમ જ તરે પછી 
પણ, ્યુિાપરેઢીમાં લોકવપ્્ય હતી.

કલાપી અનરે સંવચત્ િચચરે મૈત્ી બંધાઈ તરે કાશમીરના પ્િાસનરે વનવમતિરે. આ 
પ્િાસનું સારહવત્યક સુફલ તરે ‘કાશમીરનો પ્િાસ અથિા સિગ્કનું સિપન’. ‘‘સતિર 
િષ્કના ્યુિકનું આ લખાણ ગુજરાતી ભાષામાં એક સમરણી્ય પ્િાસિણ્કન છરે, 
એટલું જ નરહ; પરંતુ ગુજરાતી સારહત્યના ઇવતહાસમાં આટલા રકશોર લરેખકની 
આિી કસા્યરેલી પહરેલી જ પ્સાદી છરે, અનરે તરે ગદ્માં’’257 એમ સુન્દરમરે ગુજરાત 
વિદ્ાસભાનું વિદ્ાવિસતાર વ્યાખ્યાન આપતાં નોંધ્યું હતું. પ્િાસ દરવમ્યાન બંનરેનું 
‘કાદમબરી’નું સહિાચન ચાલતું હતું. એટલરે પ્િાસમાંથી પોતાની સાળીના લગ્ન 
પ્સંગરે મહુિા ગ્યરેલા વમત્ સંવચતનરે કલાપી પત્ લખરે છરે, તરે શૈલી પર ‘કાદમબરી’નો 
257. ‘કલાપી’, સુન્દરમ્, વિદ્ાવિસતાર વ્યાખ્યાનમાળા, પૃ. 46.
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પ્ભાિ દરેખાતો હતો. કાશમીરના પ્િાસના િણ્કનમાં પણ ‘કાદમબરી’ની શૈલીની 
અસર દરેખાતી હતી.

સંવચતનું કાવ્યસજ ્કન કલાપીની સમાંતર ચાલતું હતું. કલાપીનાં કાવ્યો તરેમ જ 
પ્િાસિણ્કન સરહત ગદ્લરેખો ‘સંવચત્’ની નજર તળરેથી પસાર થ્યા પછી જ પ્ગટ 
થિા મોકલાતાં. એમ કલાપીની સજ ્કકતામાં સંવચતની ઉપવસથવત રહરેતી. કવિતામાં 
શબદ, કિી, કિીસંખ્યા િગરેરરેમાં પાઠફરેર જોિા મળરે છરે, તરેની સાષિી સંવચતરે રાખરેલી 
નોંધો છરે. પ્િાસ દરવમ્યાન, તરેમ તરે પછી પણ, સંવચતરે વિવિધ હરેતુસર ત્ણ જુદી 
જુદી (ક, ખ અનરે ગ) િા્યરીઓ રાખી હતી. તરેમાં સંવચતની કાવ્યકૃવતઓ ઉપરાંત 
એ જ અરસામાં કરરેલી કલાપીની રચનાઓ પણ ઉતારરેલી જોિા મળરે છરે એમ િૉ. 
રમરેશ શુકલનું કહરેિું છરે. 

કલાપીની કાવ્યકૃવતઓ પર સંવચતનું ૠણ સહકા્ય્ક અથિા સહસજ ્કન પ્કા-
રનું છરે; અનુિાદો બાદ કરતાં કલાપીના સમગ્ સારહત્યમાં કશું સંવચતના સપશ્ક 
વિનાનું રહ્ું નથી258 – આ વિધાનનરે વસધિ કરિા માટરે શ્ી રમરેશ શુકલરે કલાપી અનરે 
સંવચતની સમગ્ સારહવત્યક કારરકદમીનું વનરૂપણ – આનુષંવગક મુદ્ાઓની ચચા્કવિ-
ચારણાની ઝીણી વિગતો સરહત કરરેલું છરે. તરેમ કરતાં િૉ. શુકાલનરે કલાપીના સારહ-
ત્યસજ ્કન પર સંવચતનો પ્ભાિ દશા્કિતી વિગતોની ભીતરમાં ઊતરિાનું બન્્ંુય. તરેનરે 
પરરણામરે િૉ. શુકલના શોધપ્બંધમાં કલાપીનરે બદલરે સંવચત્ કરેન્દ્રમાં સથાન પામ્યા 
હો્ય એિું બન્્યું છરે. 

મહાવનબંધ પ્ગટ થ્યા પછી સાતરેક િષવે પ્ો. જ્યન્ત કોઠારીએ ‘ગ્ામ્ય માતા’ 
અનરે ‘હમીરજી ગોરહલ’નરે અનુલષિીનરે િૉ. રમરેશ શુકલની સંશોધનપધિવત અનરે તરે 
પરથી તરેમણરે કાઢરેલાં તારણો સામરે િાંધો ઉઠાવ્યો. ‘શબદસૃવષ્ટ’ના મરે-જૂન, 1985ના 
અંકમાં તરેમણરે ‘કલાપીની ખરેલપટતુા?’ (‘ગ્ામ્ય માતા’ના સંદભવે)’ – એ શીષ્કકથી 
ચચા્ક ઊભી કરી. તરેના મુખ્ય મુદ્ા નીચરે મુજબ છરે :

(1) ગ્ંથના આરંભરે કલાપીનરે ‘સનાતન ઉમદા માનિી’ તરીકરે િંદન ક્યા્ક પછી 
તરત જ (પાંચમરે પાનરે) રમરેશભાઈએ કલાપી પર ખરેલપટતુાનો આરોપ મૂક્યો છરે તરે 
વિસંગત લાગરે છરે.

(2) ‘ગ્ામ્ય માતા’નું ખંિકાવ્ય, િૉ. ઉપરેન્દ્ર પંડ્ાએ ‘બહરેરામ ગોર અનરે 
બાગબાન’ તથા ‘શાહકુબાત અનરે િૃધિ સ્તી’ એ બરે જૂની ફારસી કથાઓનું સિારસ્ય 
વિનાનું રૂપાંતર માત્ છરે એમ કહરેલું દશા્કિીનરે તરે કથન તરફ જ્યંત કોઠારીએ િૉ. 
પંડ્ાનું ધ્યાન દોરતાં તરેમનરે આઘાત લાગ્યો હતો એમ કોઠારીનું કહરેિું છરે; કરેમ કરે 
પંડ્ાએ તો તરેમના લરેખમાં ઉકત ફારસી કથાઓનો સાર આપીનરે બતાવ્યું છરે કરે 

258. ‘કલાપી અનરે સંવચત્’, રમરેશ શુકલ, એન. એમ. વત્પાઠી, પૃ. 638.
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‘‘આ બંનરે કથાઓનું િસતુ ‘ગ્ામ્ય માતા’ના કથાિસતુનરે ઘણું મળતું આિરે છરે એટલંુ 
જ કહરેલું.’’ એમાંની પહરેલી કથામાં દાિમ કાપતાં રસથી પ્યાલો ભરાઈ જા્ય એિી 
અિાસતવિક ઘટના છરે તરેમ કલાપીના કાવ્યમાં પણ શરેરિી કાપતાં રસથી પ્યાલો 
ભરાઈ જા્ય એિી અિાસતવિક ઘટના છરે. તરેથી, િૉ. પંડ્ા કહરે છરે કરે, ‘‘કલાપીએ 
જો પહરેલી કથામાંથી કદાચ પ્રેરણા મરેળિી હો્ય તો્યરે એમણરે આ અંગરે ચમતકાર પર 
િધુ પિતો મદાર રાખી િાસતવિકતાનું – હકીકતનું – વનરથ્કક ઉલ્લંઘન ક્યુું છરે એમ 
લાગરે છરે. ‘‘બીજી કથામાં દૂધમાં િધઘટ થિાની ઘટના િધારરે  િાસતવિક છરે. પણ 
કદાચ આ બીજી કથાથી કલાપી પરરવચત ન પણ હો્ય એમ િૉ. પંડ્ા નોંધરે છરે અનરે 
જણાિરે છરે કરે ‘‘ગ્ામ્ય માતાનું કથાબીજ બહરેરામ ગોર નરે બાગબાનની કથા સાથરે 
ગાઢ સંબંધ ધરાિરે છરે.’’259 આમાં ‘સિારસ્ય વિનાનું’ એ શબદો િૉ. પંડ્ાના નથી 
પણ િૉ. રમરેશ શુકલના છરે એિી જ્યન્ત કોઠારીની રજૂઆત છરે.

(3) સપટરેમબર, 1896માં ફારસી શીખિા માટરે આરબ વશષિક રાખનાર અનરે 
ફારસી તાલીમનામું મંગાિનાર કલાપીએ 1895માં ફારસી િાતા્કનું બીજ ઉપાડ્ું 
હશરે તરે કોઈ અંગ્રેજી અનુિાદનરે આધારરે , એિો તક્ક શ્ી શુકલરે દોિાવ્યો છરે, પણ તરેનો 
ખાસ કોઈ અથ્ક દરેખાતો નથી એમ જ. કો.નું કહરેિું છરે.

(4) વિ. સં. 1361માં િઢિાણમાં રહીનરે આચા્ય્ક મરેરુતુંગરે રચરેલા ‘પ્બંધ-
વચંતામવણ’માંના ‘‘ઈષિુરસપ્બંધ’’માં અથિા બીજા પાઠ પ્માણરે ‘પૃથિીરસપ્બંધ’માં 
– આ જ મમ્ક સાથરેનો શરેરિીના રસનો કથાઘટક છરે, જ રેનો અંગ્રેજી અનુિાદ ફાબ્કસરે 
પોતાના ઉપ્યોગ માટરે સન 1849માં પોતાની નોટમાં ઉતા્યયો હતો. કલાપીના 
કાવ્યમાં શરેરિીના રસનો કથાઘટક, આ પ્બંધથી વનરપરેષિ, અકસમાત જ હશરે ? – 
એમ શ્ી કોઠારી પૂછરે છરે.‘પ્બંધવચંતામવણ’નું અંગ્રેજી, ગુજરાતી અનરે રહન્દી 
ભાષાંતર કરે તરેની સંસકૃત િાચના 1901 પહરેલાં પ્ગટ થ્યરેલ નથી. એટલરે 1849માં 
ફાબ્કસસાહરેબરે પોતાના માટરે બરે નોટોમાં એ ફારસી કથાનું અંગ્રેજી ભાષાંતર કરી 
રાખ્યું હતું એ શ્ી રવતલાલ દરેસાઈએરે આપરેલી મારહતી પરથી કોઠારી પૂછરે છરે કરે તમરે 
તરે પરથી એમ સૂચિો છો કરે કલાપી ફાબ્કસસાહરેબની નોટો સુધી પહોંચ્યા હશરે ? 
શ્ી રવતલાલ દરેસાઈ તો સપષ્ટ લખરે છરે કરે ‘‘શ્ી કલાપીએ આ ‘ઈષિુરસપ્બંધ’ની કથા 
િાંચી હશરે અનરે એના ઉપરથી ‘ગ્ામ્ય માતા’ કાવ્યની રચના કરિાની એમનરે 
સફુરણા થઈ હશરે એિું કોઈ પ્માણ આપણી પાસરે નથી. કદાચ ક્યાંકથી લોકજીભરે 
પણ આ લોકકથા સાંભળિા મળી હોિી જોઈએ.’’

(5) ‘પ્બંધવચંતામવણ’ના અનુિાદક દુગા્કશંકર શાસ્તીએ પણ નોંધ્યું છરે કરે 
કલાપી કવિએ પણ “ગ્ામ્ય માતાનામથી એક કાવ્ય લખીનરે આ લોકકથાનરે અમર 

259.  ‘કલાપીદશ્કન’, સંપા. િૉ. ધનિંત શાહ, ગુંજન બરિાવળ્યા, 1975, પૃ. 98 – 103 
– ‘ગ્ામ્ય માતાનું કથાબીજ’.
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કરી છરે.260 રાજાના મનોભાિની અસર અનરે શરેરિીના રસનો ઘટક એટલું મળતાપણું 
‘ઈષિુરસપ્બંધ’નું ‘ગ્ામ્ય માતા’ સાથરે છરે. પણ શરેરિીનો રસ આપનાર તો િરેશ્યા છરે 
અનરે જ રેની સમૃવધિનરે લૂંટિાનો રાજાનરે વિચાર આિરે છરે તરે િાવણ્યો છરે. એટલરે માત્ 
શરેરિીના રસના કથાઘટક માટરે કલાપીનરે ‘ઈષિુરસપ્બંધ’ સુધી દોિિાનો અથ્ક રહરે 
ખરો ? – એમ જ. કો. પૂછરે છરે.

(6) તા. 19/8/1894ના રોજ િાજસૂર િાળાનરે લખરેલ પત્માં કલાપી 
િરઝ્કિથ્કના કાવ્ય ‘ગુિી બલલૅક’નો ઉલ્લરેખ કરરે  છરે. પણ ‘ગુિી બલલૅક’ અનરે ‘ગ્ામ્ય 
માતા’ િચચરે કથાિસતુ અનરે એની પાછળના તતિવિચારનો ફરક છરે. ‘‘આંતરિીની 
કદુિા લાગિી’’, ‘વનસાસો લાગિો’ એ ‘ગુિી બલલૅક’માં ગૂંથા્યરેલો વિચાર છરે જ્યારરે  
‘રાજાની દાનત એિી ધરતીની બરકત’ – એ વિચાર ‘ગ્ામ્ય માતા’નો છરે. િૉ. 
ઉપરેન્દ્ર પંડ્ા કહરે છરે તરેમ, ‘ગુિી બલલૅક’ની અસર ‘ગ્ામ્ય માતા’ પર હોિાનું સામ્ય-
સૂચક કોઈ સંગીન પ્માણ દરેખાતું નથી.

(7) કલાપીનરે ‘ગ્ામ્ય માતા’ની આધારસામગ્ીનરે છુપાિિાનું પ્્યોજન શું હતું 
? શ્ી નિલરામ વત્િરેદી કહરે છરે તરેમ, ‘‘કલાપીએ કદી પણ પોતાનાં કાવ્યો અનુિાદ 
હો્ય તો તરે છુપાિિાનો પ્્યાસ ક્યયો નથી. એ િસતુ જ એમના સિભાિની વિરુધિ 
હતી; પરંતુ એમનું અકાળરે અિસાન થ્યું તરેથી બધાં કાવ્યોનાં મૂળ છપાિતી િખતરે 
દશા્કિિાનું બની ન શક્યું’’261

ઉપરના મુદ્ાઓનો જિાબ િૉ. રમરેશ શુકલરે આપ્યો છરે તરે જોઈએ :

(1) કલાપીનરે એકિાર ‘ઉમદા’ કહ્ા પછી ‘ખરેલપટ’ુ કરેમ કહ્ા ? આપણરે જ રે 
વ્યવકતનરે ચાહી હો્ય કરે પૂજી હો્ય તરેનરે સંપૂણ્ક દોષમુકત અનરે સિ્કગુણોની ભંિાર 
હો્ય તરેમ ઇચછીએ છીએ અનરે તરેિી ભ્રમણાઓમાં પણ આપણનરે રાચિાનું ગમરે છરે. 
‘‘મેં કલાપીનરે માણસ તરીકરે ઓળખ્યા છરે એટલરે તરેમના ગુણનું પાસું વિશરેષ જો્યું છરે 
અનરે તરેની ચચા્ક પણ કરી છરે. પણ તરેનો અથ્ક એ નરહ કરે તરેમના કોઈ દોષ ન જોિા. 
કલાપીમાં પોતાના કામ પૂરતી પણ બીજાનરે હાવન ન પહોંચાિરે તરેિી ખરેલપટતુા 
હતી.’’262

(2) ઉપરેન્દ્રભાઈનો ‘ગ્ામ્ય માતાનું કથાબીજ’ એ લરેખ ‘કલાપીદશ્કન’ પુસતકમાં 
પૃ. 98થી 104 પર છપા્યો છરે. તરેમાંનું આ વિધાન િાંચીએ :

‘‘કોઈક કલાપીના આ વનરૂપણનરે નરી િાસતિદૃવષ્ટએ ન જોિાનું સૂચિરે, એનરે 
કવિજવનત અત્યુવકત પણ ગણરે, પરંતુ કવિ આિી અત્યુવકત કરે ચમતકારનો જ્યા-ં

260. ‘પ્બંધવચંતામવણ’નું ગુજરાતી ભાષાંતર, 1934, પૃ. 15.
261. જુઓ ‘કલાપી’, નિલરામ વત્િરેદી, 1944, પૃ. 102-103.
262. જુઓ ‘પરરપશ્યના’, િૉ. રમરેશ શુકાલ, પાશ્વ્ક, 2009, પૃ. 160.
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-ત્યાં આશરો લરે, ખાસ પ્્યોજન વિના એમ કરરે  તો તરે ભાગ્યરે જ વનિા્કહ્ બનરે. પછી 
એમાં કશું સિારસ્ય રહરેતું નથી.’’

શ્ી શુકલ ‘આઘાત’ બાબત સપષ્ટ કહરે છરે : ‘‘જ્યંતભાઈનું આ લખાણ પ્ગટ 
થ્યા પછી તરેમનરે (િૉ. પંડ્ાનરે) મારરે  ત્યાં આિિાનું થતાં મેં તરેમનરે મારા કથનથી 
‘આઘાત’ લાગ્યો હો્ય તો ષિમા માગી. તરેમણરે મનરે કહ્ું કરે તરેમનરે જ.કો. કહરે છરે તરેિો 
કોઈ આઘાત લાગ્યો નથી, માત્ ‘આશ્્ય્ક’ જ થ્યું હતું એટલું જ જ.કો.નરે તરેમણરે કહ્ું 
હતું.’’263

(3) િૉ. શુકાલ કહરે છરે : ‘‘મેં ફારસી કથાઓમાંનું કથાબીજ કલાપી પાસરે 
પહોંચ્યું શી રીતરે એ શોધિાનો પ્્યતન ક્યયો. કલાપી પાસરે ફારસી જાણનાર વમત્ 
હતા સંવચત્. તરેમણરે આ િાતા્કઓ કહી હશરે એમ વસધિ કરિા જ રેિાં સધર પ્માણો 
ન હતાં.... તરેથી મેં અનુમાન ક્યુું કરે આ િાતા્કઓનો અંગ્રેજી અનુિાદ કલાપીએ 
િાંચ્યો હો્ય એમ કરેમ ન બનરે ? 1895 પહરેલાંના પત્ો પણ જુઓ. ફારસીનાં પુસતકો 
અનરે અનુિાદો તો તરેઓ મગાિતા જ રહરેતા હતા. ખ્યાલ રહરે કરે આ બધું હંુ વિચારી 
રહ્ો હતો ઉપરેન્દ્રભાઈએ વિચારરેલી ભૂવમકાનરે આધારરે  અનરે કલાપીની સજ ્કકતાનરે 
બાજુએ મૂક્યા વિના.’’264

(4-5) રવતલાલ દીપચંદ દરેસાઈની નોંધનરે આધારરે  ફાબ્કસરે ‘ઈષિુરસપ્બંધ’નો 
અનુિાદ પોતાની નોટમાં ઉતારી લીધો હતો એમ નોંધ્યું છરે; પણ તરેનો અથ્ક એિો 
નથી થતો કરે કલાપીનરે તરે િા્યરીમાં િોરક્યું કરિાની તક મળી હતી એમ શ્ી શુકલ 
કહરે છરે. એ કહરે છરે, ‘‘મારા વનરૂપણનો આિો અથ્ક કરિો તરે નરી તુક્કાબાજી છરે. 
તરેનો અથ્ક સપષ્ટ છરે કરે આ કથા ફાબ્કસરે પણ નોંધી છરે તરેથી તરે કલાપીના સમ્યમાં 
પ્ચવલત અથિા સુલભ હશરે... પ્બંધની આ ઘટના કોઈ પણ સિરૂપરે, કોઈ પણ 
સાધન દ્ારા કલાપી પાસરે પહોંચી નરહ હો્ય તરેમ શા આધારરે  કહી શકા્ય ? આમ 
ઉપરેન્દ્રભાઈએ જ રે વ્યંજનાથી કહ્ું તરે મેં અવભધાથી કહ્ું અનરે ફારસી કથાનરે બદલરે 
‘ઈષિુરસપ્બંધ’માંથી કથાબીજ મળું હોિાનું અનુમાન ક્યુું. .... કાવ્યલરેખનની 
પ્રક્્યા દરવમ્યાન તરેમણરે (= કલાપીએ) પોતાના વનકટના વમત્ોનરે સાચું અથિા પૂરંુ 
લખ્યું ન હતું તરે અનરેક પત્ો દ્ારા બતાિી શકા્ય તરેમ છરે. તરેથી ‘કશું છુપાિિું તરે 
તરેમના સિભાિમાં જ નરહ’ તરેિી િાતો ટકતી નથી.’’265

(6) િૉ. શુકલરે તરેમના છરેલ્લા કથનના સમથ્કનમાં સરદાર રાણાવસંહ અનરે 
આનંદરા્ય, જરટલ, તરેમ જ રમા-શોભના-રામજી સંબંધરે કલાપીના વ્યિહારના 
અનરેક પ્સંગોનાં દૃષ્ટાંત ટાંક્યાં છરે. તરે જ રીતરે પોતાનાં કાવ્યો પરતિરે પણ તરેમનું તરેિું 

263. એજન, પૃ. 154-155.
264. જુઓ ‘પરરપશ્યના’, રમરેશ મ. શુકાલ, પાશ્વ્ક, પૃ. 157.
265. એજન, પૃ. 158.
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જ િલણ હતું. કલાપીએ જ રેમનરે પોતાનાં કાવ્યો સુધારિા, િધારિા, રદ કરિા 
સુધીની સદર પરિાનગી આપી રાખી હતી તરે જરટલનરે પણ તરેઓ આિાં અનુિાદો 
કરે રૂપાન્તરોનાં મૂળ વિશરે મારહતી આપતા ન હતા. ‘વપ્્યતમાની એંધાણી’ કાવ્ય કઈ 
અંગ્રેજી રચનાનો અનુિાદ છરે તરે ‘કરેકારિ’માં નોંધા્યું નથી. નિલરામ વત્િરેદીએ 
બતાવ્યું કરે તરે વમવસસ બ્ાઉવનંગના ‘એ િરેિ રોઝ’નો અનુિાદ છરે.266

‘ગ્ામ્ય માતા’ કાવ્યનું કથાબીજ કલાપીએ િરઝ્કિથ્કના ‘ગુિી બલલૅક’ કાવ્ય 
પરથી લીધું હશરે તરે અનુમાન આગળ ચચા્ક અટકરે છરે. કલાપીના િાજસૂર િાળા 
પરના પત્ પરથી આ અનુમાન નિલરામ વત્િરેદીએ ક્યુું અનરે બીજા વિદ્ાનોએ તરેનો 
સિીકાર ક્યયો હતો. ઉપરેન્દ્ર પંડ્ા સંભિાસંભિની દૃવષ્ટએ ‘ગ્ામ્ય માતા’નું કથાબીજ 
દાિમના રસથી પ્યાલો ભરાઈ જા્ય એ શક્યતા સિીકારીનરે, ફારસી કથાઓમાં 
હોિાનો તક્ક કરરે  છરે. રમરેશ શુકલ અનરે જ્યન્ત કોઠારી ‘ઈષિુરસપ્બંધ’માંથી ‘ગ્ામ્ય 
માતા’નું કથાબીજ કલાપીએ લીધું હોિાની શક્યતા સિીકારરે  છરે. જોકરે કલાપીમાં 
અમુક િસતુ છુપાિિાની ખરેલપટતુા હતી એ મુદ્ા પર રમરેશ શુકલરે ભાર મૂક્યો છરે.

કથાબીજ પરતિરે ‘ગ્ામ્ય માતા’ની ચચા્ક થા્ય છરે તો ‘હમીરજી ગોરહલ’ની 
ચચા્ક કતૃ્કતિના પ્શ્રે થા્ય છરે.

 પૂિ્કજ હમીરજીનરે કરેન્દ્રમાં રાખીનરે સુદીઘ્ક કથાકાવ્ય ‘હમીરજી ગોરહલ’ 
લખિાની કલાપીની ્યોજના હતી. આરંભમાં જ આ કાવ્ય વિશરે બ. ક. ઠાકોરના 
મતનો વનદવેશ કરીનરે રમરેશ શુકલ કહરે છરે : ‘‘બળિંતરા્યરે એ આખી્યરે રચના 
કલાપીની હોિા વિશરે શંકા વ્યકત કરી છરે. ‘144 પત્ો’નરે આધારરે  સુન્દરમરે દશા્કવ્યું 
છરે કરે તરેનું માળખું જરટલરે તૈ્યાર ક્યુું છરે. િૉ. રમણલાલ ચી. શાહરે એ જ પત્ોનરે 
આધારરે  ‘હમીરજી ગોરહલ’નરે કલાપી અનરે જરટલનું સરહ્યારંુ સજ ્કન કહ્ું છરે. ‘‘એ 
જ પત્ો, એમાંના કરેટલાક પત્ોના અપ્ગટ અંશો તરેમ જ કરેટલાક અપ્ગટ પત્ોનરે 
આધારરે  એ સરહ્યારા સજ ્કનમાં કોઈ એક કવિરાજનું ત્ીજુ ંપરરમાણ હતું અનરે તરે 
રચના એક વ્યિવસથત ‘િક્કશૉપ’નું ઉતપાદન હતું’’ એમ િૉ. શાહનું કથન છરે.

બળિંતરા્ય માનતા હતા કરે આ કાવ્યની સમગ્ આકૃવત સુરવસંહની કલપનામાં 
સજીિન મૂવત્ક લરેખરે પ્ત્યષિ નહીં હોિાથી તાવતિક રીતરે ‘હમીરજી’ એમની કૃવત છરે 
જ નરહ; આમ છતાં બળિંતરા્યરે ‘આપણી કવિતાસમૃવધિ’માં ‘હમીરજી ગોરહલ’ 
કાવ્યનો એક ખંિ ‘તારામૈત્ક’ કલાપીના કાવ્ય તરીકરે મૂકરેલો છરે. કતૃ્કતિ અંગરે તરેમાં 
કશું ટીકારટપપણ નથી. આ બધું બતાિરે છરે કરે ‘હમીરજી’ના કતા્ક તરીકરે કલાપીનો 
છરેદ ઉિાિતો પ્ો. બ. ક. ઠાકોરનો અવભપ્ા્ય લષિમાં લઈ શકા્ય નરહ એ મતલબ-
નું જ્યન્ત કોઠારીનું મંતવ્ય સિીકારિું જોઈએ.267

266. એજન, પૃ. 158. 
267.  ‘િાંકદરેખાં વિિરેચનો’, જ્યંત કોઠારી, પૃ.13.
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‘હમીરજી ગોરહલ’ કાવ્યના કતૃ્કતિ અંગરે િૉ. રમણલાલ શાહરે ‘‘કલાપીનરે 
કાવ્યસજ ્કનમાં કવિ જરટલ, કવિ સંવચત્ અનરે બીજા કરેટલાક વમત્ોએ ઘણી મદદ 
કરી હતી.’’ એમ કહ્ું છરે. કલાપીનરે બીજા સારહત્યરવસક સજ ્કક વમત્ોની સજ ્કકશ-
વકતનો કરેટલો લાભ મળો હશરે અનરે કલાપીનું પોતાનું મૌવલક સજ ્કન કરેટલું હશરે 
એની વનષપષિ તપાસ કરિાની રહમા્યત િૉ. રમણલાલ શાહરે કરરેલી છરે. 

િૉ. શાહરે આ પ્શ્નું વિશ્રેષણ કરીનરે ચોિીસ મુદ્ાઓ તારવ્યા હતા. 16મા 
મુદ્ામાં તરેઓ આ કાવ્ય કલાપી અનરે જરટલનું સરહ્યારંુ સજ ્કન છરે એિું ભારપૂિ્કક 
પ્વતપાદન કરરે  છરે. કલાપીએ ‘હમીરજી ગોરહલ’નું માળખું તૈ્યાર કરિાનું કામ 
જરટલનરે સોંપ્યું હતું. – જરટલ ખોખું તૈ્યાર કરીનરે મોકલરે તરેમાં કલાપી રંગ પૂરરે . તરે 
કલાપી અનરે જરટલનું સં્યુકત સજ ્કન હતું તરેમ િૉ. શાહ ઉપરાંત સુન્દરમનો પણ 
અવભપ્ા્ય હતો. 

િૉ.રમરેશ શુકલ તરેમાં મસતકવિનું ત્ીજુ ંપરરમાણ ઉમરેરરે  છરે. તા. 22-1-1898નો 
પત્ આ બાબત સપષ્ટ વનદવેશ કરરે  છરે. તરે આ પ્માણરે : ‘‘કવિરાજ આવ્યા. એમના 
આિિાથી મનરે તો કાંઈક જીિમાં જીિ આવ્યો હો્ય એમ લાગરે છરે. છતાં હમીરજી 
હાલ તુત્ક અગાિી ચલાિી શકીશ કરે કરેમ તરે સમજાતું નથી.’’ કવિરાજ એટલરે મસત-
કવિ વત્ભુિન પ્રેમશંકર. શ્ી રમરેશ શુકલ માનરે છરે કરે શોભના પ્કરણમાં કલાપીએ 
મસતકવિનરે વિશ્વાસભાજન ગણ્યા હતા. કલાપી તરેમના આગળ પોતાનું હૃદ્ય 
ખોલતા. કલાપી મહાબળરેશ્વર ગ્યા અનરે પાછળથી રમાએ શોભનાનરે પરણાિી 
દીધી. એના આઘાત િખતરે કલાપીનરે હંૂફની જરૂર હતી. મહાબળરેશ્વર જિાના અઠ-
િારિ્યા અગાઉ કલાપીએ કવિરાજનરે ‘હમીરજી’ કાવ્ય લખિામાં મદદ કરિા લઈ 
જિાનું નક્કી ક્યુું હતું. મહાબળરેશ્વરમાં ‘હમીરજી’ની રચના માટરે જ કવિરાજની 
ઉપવસથવત જરૂરી હતી એિું કલાપીના પત્ો દ્ારા સમજા્ય છરે. કરેિળ હંૂફ માટરે જ 
કવિરાજનરે મહાબળરેશ્વર લઈ જિાનું પ્્યોજન હતું એનરે માટરે કોઈ પ્માણો મળતાં 
નથી એમ પ્ો. રમરેશ શુકલનું માનિું છરે. કલાપીની મહાબળરેશ્વરની અત્યંત સંષિુબધ 
વચતિવસથવતમાં પણ ‘હમીરજી’ કાવ્યની સિસથવચતિરે સજ ્કનપ્રક્્યા ચાલી. તરેનું શુભ 
પરરણામ તરે કાવ્યના અઢી સગ્ક લખા્યા તરે છરે.

આ સંદભ્કમાં કલાપી આતમવિશ્વાસપૂિ્કક બોલરે છરે, ‘‘અનરે છતાં એટલું લાગરે 
છરે કરે મારરે  હજુ લખિાનો બહુ કાળ રહરેિાનો છરે. હંુ હજુ બહુ િષયો સુધી લખી 
શકીશ.’’ 

પ્ો. શુકલ આ િાક્યનો અથ્ક એમ કરરે  છરે કરે રાજ્ય છોિિાનો વિચાર હોિાથી 
કલાપીનરે ઘણો સમ્ય મળિાનો હતો એ કલાપીનું મનોગત આ િાક્યમાં ગવભ્કત છરે. 
પ્ો. શુકલની માન્્યતા પ્માણરે જરટલરે પૂરા પાિરેલા ખોખામાં કલાપી રંગપૂરણી કરરે  
છરે. તરેના સંદભ્કમાં મસતકવિનું પ્દાન શ્ોકીકરણ છરે. હમીરજી અનરે કલાપીના ‘કરે-
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કારિ’માંનાં બીજાં કાવ્યો િચચરે શૈલીનું ઘણું અંતર છરે એમ શુકલનું માનિું છરે. પ્ો. 
જ્યંત કોઠારી શુકલનરે ્યાદ દરેિરાિરે છરે કરે મહાબળરેશ્વરથી પાછા આવ્યા બાદ 
‘હમીરજી ગોરહલ’ના દોઢરેક સગ્ક રચા્યા છરે એ િખતરે મસતકવિની હાજરી હોિાનું 
કોઈ પ્માણ નથી. 

‘‘ ‘હમીરજી ગોરહલ’નું કથાિસતુ ઇવતહાસનું હોઈ કલાપીનરે જરટલની મદદ 
અવનિા્ય્ક લાગી હો્ય એમ બનરે. પણ જરટલ કાવ્યના િસતુની ઐવતહાવસકતા જાળિી 
શક્યા છરે ખરા ?’’ એમ કોઠારીનું પૂછિું છરે. ઇવતહાસના હમીરજી જ રેની સામરે 
લડ્ા હતા તરે તો હતો ગુજરાતનો સુલતાન મહમમદ બરેગિો; જ્યારરે  જરટલરે, અનરે 
તરેમના કહરેિાથી કલાપીએ, હમીરજીનરે ઊભા કરી દીધા રદલહીના મહમમદ ગઝનીની 
સામરે ! આ િસતુ તરફ ધ્યાન દોરતાં શુકલ કહરે છરે કરે મહમમદ ગઝની સોમનાથ પર 
ચિી આવ્યો ત્યારરે  ગોરહલિંશ ગુજરાત સૌરાષ્ટ ્રમાં આવ્યો નહોતો. હમીરજી 
કલાપીના પૂિ્કજ હતા એટલરે કલાપીએ આટલો મોટો કાલવ્યુતક્મનો દોષ કાવ્યમાં 
ચલાિી લરેતાં જરટલનરે અટકાિિા જોઈતા હતા. જરટલ અનરે કલાપી િચચરે પરસપર 
ઉપ્યોવગતાથી વિશરેષ સંબંધ નહોતો. 

એકંદરરે  આ પ્શ્માં કલાપીનું કતૃ્કતિ શૂન્્ય કરે નહીંિત્ સાવબત કરિાનો 
શુકલનો પ્્યતન છરે. તરે માટરે તરેઓ િૉ. રમણલાલ શાહનું તારણ – ‘હમીરજી’ કાવ્ય 
કલાપી અનરે જરટલનું સં્યુકત સજ ્કન છરે તરે – નકારતા નથી. તરેમાં કવિરાજ એટલરે 
કરે મસતકવિનું પણ મહતિનું પ્દાન છરે એિું સાવબત કરિા તરફ તરે િલણ બતાિરે છરે. 
કોઠારી તરેનો વિરોધ કરરે  છરે અનરે કલાપીની સજ ્કકતાનરે પષિરે દલીલ કરરે  છરે કરે ‘કરેકા-
રિ’માંનાં અન્્ય ખંિકાવ્યો અનરે કથાકાવ્યો કલાપીની સજ ્કકતાના વન:શંક નમૂનાઓ 
છરે તરે બતાિરે છરે કરે કલાપીમાં પ્ાસારદક કવિની પ્વતભા હતી. 

પ્ો. રમરેશ શુકલરે કલાપી અનરે સંવચત્ એ વિષ્ય પર મહાવનબંધ લખ્યો છરે તરેમાં 
સંવચતની કવિતિશવકત કલાપી કરતાં ચરઢ્યાતી હતી; એટલું જ નરહ, કલાપીનાં 
મોટા ભાગનાં કાવ્યો સંવચતરે સુધારરેલાં છરે અનરે તરેથી પાઠફરેર જોિા મળરે છરે એ અંગરે 
પુષકળ વિગતો આપીનરે કલાપીનરે નામરે ચિરેલાં કાવ્યોના સજ ્કક સંવચત્ હતા એમ 
સાવબત કરિાનો પ્્યતન ક્યયો છરે. પ્ો. શુકલનો મહાવનબંધ પ્ગટ થ્યો તરે અરસામાં 
તરેમના આ તારણનરે કારણરે ગુજરાતમાં એિી હિા ઊભી થઈ હતી કરે કલાપીનાં 
કાવ્યો મૂળરે સંવચતરે રચરેલાં છરે, તરેમનરે કલાપીનરે નામરે સંવચતરે પ્ગટ થિા દીધાં છરે. 
કલાપીના અિસાન પછી પણ કલાપી પ્ત્યરે સંવચતનાં પ્રેમ અનરે ભવકત કરેિાં અવિ-
ચવલત હતાં તરે પણ લરેખકરે બતાવ્યું છરે.

કલાપી અનરે સંવચતનું કાવ્યસજ ્કન સમાંતર ચાલતું હતું, વિષ્ય અનરે શૈલી 
લગભગ સમાન હતી, રચનાનાં સથળકાળ પણ ઘણુંખરંુ એક જ હતાં; અનરે 
સંવચતનો કલાપી પ્ત્યરે ઊંચી કોટીનો સમપ્કણભાિ હતો – એ બધું શ્ી રમરેશ શુકલ 
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તરેમના મહાવનબંધમાં પુષકળ પ્માણોથી સથાપી શક્યા છરે; પરંતુ તરેનાથી કલાપીની 
સજ ્કકતા દબાઈ ગઈ હતી કરે કંુરઠત થઈ હતી એિું એમના પત્ો અનરે તરેમાં પ્વત-
વબંવબત જીિનકિનની વિગતો જોતાં સમજાતું નથી. કલાપીમાં એક રાજિીમાં હો્ય 
તરેિી સિાભાવિક ખરેલપટતુા હતી એ સિીકારીએ તોપણ કલાપીની કવિતા પર સજ ્કક 
કવિની અમીટ છાપ પિરેલી છરે. સંવચત્ અનરે જરટલરે કરરેલા સુધારાના સંસકાર તરેના 
પર પડ્ા હોિા છતાં કલાપીનું સજ ્કકતિ ભૂંસી શકા્ય તરેમ લાગતું નથી. 

પણ તરેનરે કારણરે શ્ી શુકલના મહાવનબંધનું મૂલ્ય ઓછુ ંથતું નથી. તરેમણરે એકત્ 
કરરેલી મારહતી અનરે તરેના સ્ોતો કલાપીના જીિન અનરે કિનના વિશાળ મહાલ્યની 
લગભગ બધી બારીઓ ખોલી આપરે છરે. સંશોધન દ્ારા મળરેલી સામગ્ીની ચકાસણી 
અનરે તરેમાંથી પ્ાપ્ત થતાં તથ્યોની સહરેતુક ગોઠિણી અનરે માિજત, વનવશ્ત તારણ 
સુધી પહોંચરે તરેિી તક્કપટ ુદલીલો અનરે સત્યનો સિીકાર કરિાની તતપરતા તરેમના 
આ મહાવનબંધનરે એ પ્કારના સારહત્યમાં અગ્સથાન અપાિરે છરે. 

રમરેશ શુકલ અનરે જ્યંત કોઠારીએ ચચવેલો વિિાદ તો તરેનો અંશ છરે.
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સારહત્ય અકાદમી, ગાંધીનગર

(33) કલાન્ત કવિ : સંપા. ઉમાશંકર જોશી, આિૃવતિ પહરેલી અનરે બીજી, 
ગુજરાત સારહત્ય સભા
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(47) મસત બાલ : કવિજીિન : લરે. ઉમાશંકર જોશી, 1997, સંપા. સિાવત 
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(61) વનરીષિા : લરે. ઉમાશંકર જોશી, પ્થમ આિૃવતિ
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(64) ઇન્દુકુમાર : લરે. પ્. કવિ ન્હાનાલાલ
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આ ઉપરાંત

‘ગુજરાત શાળાપત્’, ‘બુવધિપ્કાશ’, ‘બુવધિિધ્કક’, ‘જ્ાનદશ્કન’, 
‘સૂરતવમત્’, ‘િાંરિ્યો’, ‘સત્યપ્કાશ’, ‘ગુજરાતી’, ‘સપરેકટરેટર’, ‘સુદશ્કન’, 
‘જ્ાનસુધા’, ‘વપ્્યંિદા’, ‘સમાલોચક’, ‘િસંત’, ‘અમદાિાદ ટાઇમસ’, 
‘વિચારસાગર’, ‘સ્યાજીવિજ્ય’, ‘િિોદરાિતસલ’, ‘વિિરેચક’, ‘રહતરેચછુ’, 
‘ગુજરાત’, ‘કૌમુદી’, ‘માનસી’, ‘રોરહણી’, ‘પ્જાબંધુ’, ‘ઊવમ્ક’, ‘પ્સથાન’, 
‘ભારતીભૂષણ’, ‘સંસકૃવત’, ‘સારહત્ય’ િગરેરરે  સામવ્યકોના ઉપલબધ અંકો.
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અનંતરા્ય માધિજી દિરે
અનારદવસધિવ્યિસથા
અવનલકુમાર
અનુગ્હ
અનુપરામ મીઠાલાલ દીનબંધુ
અવભનિગુપ્ત
અવભનિનો રસવિચાર
અમદાિાદ ટાઇમસ
અરદરેશર ફરામજી ખબરદાર
અશ્વતથામા
અષ્ટાિક્ાખ્યાન
અંધરેરી નગરીનો ગધ્કિસરેન
અંબાલાલ સાકરલાલ દરેસાઈ
અંબુભાઈ પુરાણી 
આચા્ય્ક મરેરુતુંગ
આતમકથા
આનંદરા્ય
આનંદિધ્કન
આનંદશંકર ધ્ુિ
આન્િીવષિકી વિદ્ા
આપણી કવિતાસમૃવધિ
આપણો ધમ્ક
આલોચના
ઇષિુરસપ્બંધ
ઇચછારામ સૂ. દરેસાઈ
ઇન્દુકુમાર

ઇન્દ્રિદન કા. દિરે
ઈસકાઇવલસ
ઉતિમલાલ કરેશિલાલ વત્િરેદી
ઉતિરરામચરરત
ઉતસગ્કમાળા
ઉપવનષદ વિચારણા
ઉપરેન્દ્ર પંડ્ા 
ઉમાશંકર જોશી
ઉષા
ઊગતી જુિાની
ઊવમ્ક
ઊવમ્કલા
ૠષ્યશૃંગ આખ્યાન
એક વમત્
એક મુમુષિુ
પત્ો 
એ િરેિ રોઝ 
ઍરરસટોટલ 
એવલ્યટ 
ઍલરેકઝાન્િર િમૂા 
ઍવલફન્સટન કૉલરે
એચ. એચ. વિલસન
Age of consent bill
એવમલ લુિવિગ
ઑગુસત કોમત
ઓરર્યરેન્ટલ કૉંગ્રેસ

શબદસૂતચ
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ઔરંગઝરેબ
કઠોપવનષદ
કનૈ્યાલાલ મુનશી
Confessions 
કમળાશંકર વત્િરેદી 
કરણઘરેલો 
કરસનદાસ નરોતિમદાસ ભગોરિ્યા
કરસનદાસ મૂળજી 
કરુણાશંકર માસતર
કણ્ક
કપૂ્કરમંજરી
કલાપી 
કલાપી અનરે સંવચત્ 
કલાપીદશ્કન 1
કલાપીનો કરેકારિ
કવલકા
કવિ ચંદ
કવિતા અનરે સારહત્ય
કવિતાવિચાર
કવિની સાધના
કવિ પ્રેમાનંદની સંરદગધ કૃવતઓ  

કિીશ્વર દલપતરામ : ભાગ-3 
કાદમબરી

કાન્ત
કાન્તમાળા
કાન્તા
કાવન્તલાલ શાહ 
કાવલદાસ
કાવ્યતતિવિચાર
કાવ્યમીમાંસા
કાશમીરનો પ્િાસ અથિા સિગ્કનું સિપન

રકસનદાસ બાિા
કીરસ
કુરુષિરેત્
કુરાન
કુસુમમાળા
કુસુમાિવલ
કંુતીપ્સન્નાખ્યાન
કૃષણ
કરેશિ હ. ધ્ુિ
केसरी प्रबोध
કૌમુદી
કૌમુદીદશ્કન
કલાન્ત કવિ
કલાન્ત કવિ અનરે બીજાં કાવ્યો
क्ान्त ्कतव के ्कलान्त ्कतव
કલાન્ત કવિ તથા બીજાં વિશરે
કલાન્ત કવિ બાળાશંકર ઉલ્લાસરામ 

કંથારર્યાકૃત હરરપ્રેમ-પંચદશી
ખબરદાર 12
ગજાનન મુસલગાંિકર 3
ગઝલો 159
ગંગાદાસ રકશોરદાસ 8
ગાંધીજી
ગીતા
ગુજરાત
ગુજરાત ઍન્િ ઈરસ વલટરરેચર
ગુજરાતનો નાથ
ગુજરાત િના્કક્યુલર સોસા્યટી
ગુજરાત વિદ્ાસભાનું વિદ્ાવિસતાર 

વ્યાખ્યાન
ગુજરાત શાળાપત્
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ગુજરાત સારહત્ય સભા 
ગુજરાતી
ગુજરાતી કવિતાની રચનાકળા
ગુજરાતી સારહત્ય 
ગુજરાતી સારહત્ય પરરષદ 
ગુજરાત સોવશ્યલ ્યુવન્યન
ગુિી બલરેક 
ગુલાબવસંહ
ગુંજન બરિાવળ્યા 
ગૂજરાતના લરેખકો 
ગોકળદાસ તરેજપાલ
रोतप्कारीत 
ગોમંિલપરરક્મા 
ગોિધ્કનરામ
ગ્ંથ અનરે ગ્ંથકાર 
ગ્ામ્યમાતા
ચતુરભાઈ 
ચંદ્રકાન્ત ટોપીિાળા 
ચંદ્રશંકર નમ્કદાશંકર પંડ્ા 
વચત્દશ્કનો 
વચમનલાલ વ્યાસ 
ચૈતન્્યપ્સાદ દીિાનજી 
છગનલાલ પંડ્ા
છલ 
છોટાલાલ નરભરેરામ 
જરટલ 
જદુનાથજી મહારાજ
જવમ્યતરામ જીિણરામ સૉવલવસટર
જ્યન્ત કોઠારી
જ્યાજ્યંત
જલપ 

જહાંગીર એદલજી સંજાના
જાવત
જાદિાસથળી
જીન રક્સટફર 
જૉન રવસકન 
જ્ાનમંજૂષા
જ્ાનસુધા
જ્ાનસુધા : સિાધ્યા્ય અનરે સૂવચ 
જ્યોતીન્દ્ર દિરે
જ્યૉજ ્ક મરેરરે રિથ
ઝરેનોની 
ઝોલા
ટરેવનસન
ટ્રેન્ટી ્યસ્ક આફટર
ઠક્કર િસનજી માધિજી વ્યાખ્યાનો 
િાંરિ્યો
De Quincy 
િી. કિોટ ફરેજીસ
િલૅવન્ટ 
િૉ. આર. એસ. ટન્કર 
િૉ. જ લૅકોબી
િૉ. નોબોરિ
િૉ. બુલહર 
િૉ. ભાઉ દાજી
િોલરરા્ય માંકિ
િૉ. વલટનર 
તવદ્દ્ સંભાષા
તપત્યાખ્યાન
તુકારામ તાત્યા
વત્પુરાશંકર 
વત્ભુિન કવિ 
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વત્ભુિનદાસ રણછોિલાલ માલિી
વત્ભોિનદાસ ગજ્જર 
થરેલસ 
થ્ી મસકરેરટ્યસ્ક
દ્યારામ 
દ્યારામ ગીિમુલ 
દલપતકાવ્ય
દલપતરામ
દલપતશૈલી
દંિી
દાદાજી
રદગદશ્કન
રદન્કી
દી. બ. કૃષણલાલ ઝિરેરી 
દી. બ. કૃ. મો. ઝિરેરી લરેખસંગ્હ 
દી. બ. મવણભાઈ જશભાઈ 
દુગા્કરામ
દુગા્કશંકર શાસ્તી 
દરેિ્યાની
દોલતરામ 
દોલતરા્ય
દ્રોણ 
દ્રૌપદી સિ્યંિર
દ્રૌપદીહરણ 
ધનિંત શાહ
The Puranas
ધ રાઇવઝંગ પ્ોફરેટ
ધમ્ક અનરે સમાજ
ધમ્કવિચાર 
ધીમતરામ 
ધીરુભાઈ ઠાકર 

ધૂમકરેતુ 
ધ્ુિભાઈ ધ્ુિ
ધિન્્યાલોક
નગીનદાસ પારરેખ
નવચકરેતાખ્યાન
નરવસંહના પુત્નો વિિાહ
નગીનદાસ સંઘિી
નણંદ કરે બહરેન ? 
નરભરેરામ પ્ાણશંકર
નરવસંહ મહરેતા
નરવસંહરાિ
નરવસંહરાિની રોજનીશી
નરહર માધિરામ વત્પાઠી
નમ્કકથાકોશ
નમ્કકવિતા
નમ્કગદ્
નમ્કદાશંકર
નમ્કદાશંકર દરેિશંકર મહરેતા
નિલરામ
નંદશંકર
ના. ગ. જોશી
નાટ્શાસ્ત
નાથાશંકર શાસ્તી
નાનજીઆણી
નાનાભાઈ રુસતમજી રાણીના
નાવ્યકાવિષ્યપ્િરેશ 
નારા્યણ વિસનજી ઠક્કરુ 
નારીપ્વતષ્ા
વનકષરરેખા
વનગ્હસથાન
વનરંજન ભગત
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વનરીષિા
વનણ્ક્યસાગર
ન્્યા્યમૂવત્ક તરેલંગ
ન્્યા્યશાસ્ત 
ન્હાનાલાલ
પત્માધુરી 
પરાશરસમૃવત
પરરપશ્યના
પહરેલી ગુજરાતી સારહત્ય પરરષદનો 

હરેિાલ
પંચ
પંરિત મલૅકસમ્યૂલર
પંરિતરાજ જગન્નાથ 
પાટણની પ્ભુતા
પાવણવન
પાંચાલીપ્સન્નાખ્યાન
વપંગળ 
P.E.N.ની કૉન્ફરન્સ 
પૂિા્કલાપ
પૃથુરાજરાસા
પરેરરેિાઇઝ લોસટ 
પૉવઝરટિ પૉવલટી
પ્જાબંધુ 
પ્વતિાદી 
પ્બંધવચંતામવણ
પ્ભુલાલ શાસ્તી
પ્સન્ન ન. િકીલ
પ્સથાન
પ્હલાદજી
પ્ાચીન કાવ્ય (ત્ૈમાવસક) 
પ્ાચીન કાવ્યમાળા

પ્ાચીન જનૈ સારહત્ય
પ્ાથ્કનામાળા
પ્ાથ્કનાસમાજ
વપ્્યકાન્ત મવણ્યાર
વપ્્યંિદા
પ્રેમભવકત
પ્રેમાનંદ
પ્રેમાનંદકથા
પ્રેમાનંદનાં જ નાટકો
પ્રેમાનંદનાં નાટકો
પ્રે્ય
પલલૅટો 
ફારબસ સાહરેબ
ફાબ્કસ ગુજરાતી સભા
ફાલગુની
બલદરેિ ઉપા્યા્ય
બહરેરામજી મલબારી
બળિંતરા્ય
બાઇબલ
બાણ
બાળવિલાસ
બાળવ્યાકરણ
બાળાશંકર (બાલ) 
વબલહણ
બુવધિપ્કાશ
બુવધિિધ્કક
બુવધિિધ્કક સભા
બોટાદકર
બૉમબરે વથ્યૉસૉરફકલ સોસા્યટી
બ્હ્મોસમાજ
વબ્જરતનજી
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ભગિાનદાસ
ભટ્ તૌત
ભટ્ ના્યક
ભણકાર ધારા-1
ભરતમુવન
ભતૃ્કહરર
ભદ્રંભદ્ર
ભિભૂવત
ભાગિત સપ્તમ સકંધ
ભારટ્યા કૉવન્સપરસી કરેસ
ભારત
ભારતીભૂષણ
ભીમ
ભીમરાિ
ભૃગુરા્ય અંજારર્યા
ભૃગુિમા્ક
ભોજો
ભોળાનાથ
મકરન્દ દિરે
મટભુાઈ કાંટાિાળા
મવણલાલ
મવણલાલ છબારામ ભટ્
મવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદીનું જીિનચ-

રરત્
મવણલાલ નભુભાઈ : સારહત્યસાધના
મવણલાલના ત્ણ લરેખો 31
મથુરાંદાસ લિજી 
મધુસૂદન 
મધ્યસથ
મ. ન. વદ્િરેદીનું આતમિૃતિાંત
મ. ન. વદ્િરેદી સારહત્યશ્રેણી

મન:સુખરામ
મનહરરામ 
મનોમુકુર
મમમટ
મવલ્લનાથ
મસતકવિ વત્ભુિન પ્રેમશંકર
મસત બાલ : કવિજીિન
મહમમદ ગઝની 
મહમમદ બરેગિો 
મહાભારત
મહારાજ લાઇબલ કરેસ
મહારાજા ગા્યકિાિ
મહારાજા સ્યાજીરાિ
મહીપતરામ
મંછાશંકર જીિણરામ િકીલ 
માધિલાલ 
માનસી
મારી હકીકત
માક્કણિરે્ય પુરાણ
માંધાતા આખ્યાન
વમ. કરેટલી
વમલટન
વમવસસ બ્ાઉવનંગ 
મીણબતિી
મીરાં 
મુમુષિુ
મુંબઈ ્યુવનિવસ્કટી
મૃચછકરટક
મલૅકોલરે
મરેઘદૂત
મરેઘાણી ઝિરેરચંદ
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મરેિલીન
મલૅસમરેરરઝમ
મૉિન્ક પરેન્ટસ્ક
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