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આપણી મધુર ગુજરાતી ભાષા અને એના મનભાવન સાિહBય માટેનાં Pનેહ-^ેમમમતા અને ગૌરવથી ^ેરાઈને ‘એક[’ પિરવારે સાિહBયનાં ઉમ ને રસ^દ પુPતકોને,
વીqò માEયમથી, સૌ વાચકો ને મુ:તપણે પહjચાડવાનો સંકLપ કરે લો છે.
આજ સુધીમાં અમે જ ે જ ે પુPતકો અમારા આ ઈ-બુકના માEયમથી ^કાિશત કરે લાં છે
એ સવñ આપ
www.ekatrafoundation.org
તથા
https://ekatra.pressbooks.pub
પરથી વાંચી શકશો.
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અમારો AિEકોણ::
હા, પુPતકો સૌને અમારે પહjચાડવાં છે – પણ tિçપૂવñક. અમારો ‘વેચવાનો’ આશય
નથી, ‘વહf ચવાનો’ જ છે, એ ખoં ; પરં તુ એટલું પૂરતું નથી. અમારે ઉમ વPતુ સરસ
રીતે પહjચાડવી છે.
આ રીતે –
* પુPતકોની પસંદગી ‘ઉમ-અને-રસ^દ’ના ધોરણે કરીએ છીએ: એટલે કે રસપૂવñક
વાંચી શકાય એવાં ઉમ પુPતકો અમે, ચાખીચાખીને, સૌ સામે મૂકવા માગીએ છીએ.
* પુPતકનો આરં ભ થશે એના મૂળ કવરપેજથી; પછી હશે તેના લેખકનો પૂરા કદનો
ફોટોXાફ; એ પછી હશે એક ખાસ મહUવની બાબત – લેખક પિરચય અને પુPતક
પિરચય (ટૂ કં મા) અને પછી હશે પુPતકનું શીષñક અને ^કાશન િવગતો. Bયાર બાદ
આપ સૌ પુPતકમાં ^વેશ કરશો.
– અથñાû, લેખકનો તથા પુPતકનો ^થમ પિરચય કરીને લેખક અને પુPતક સાથે
હPતધૂનન કરીને આપ પુPતકમાં ^વેશશો.
તો,, આવો.. આપનું 5વાગત છે ગમતાના ગુલાલથી..
*
Ekatra Foundation is grateful to the author for allowing
distribution of this book as ebook at no charge. Readers
are not permitted to modify content or use it
commercially without written permission from author
and publisher. Readers can purchase original book form
the publisher. Ekatra Foundation is a USA registered not
for proMt organization with objective to preserve Gujarati
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literature and increase its audience through
digitization. For more information, Please visit:
www.ekatrafoundation.org and
https://ekatra.pressbooks.pub.
***
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સજકF -પિરચય
-

સુરેશ હ. úષી (જ. 30-5-1920, અવ. 6-9-1986) ગુજરાતી સાિહBયની એક
અનોખી ^િતભા હતા.
કોઈપણ સાિહBયમાં જુ દીજુ દી િશ:તવાળા અનેક લેખકો હોવાના, કેટલાક િવશેષ

1

સજñક-પિરચય

^ભાવશાળી પણ હોવાના; પરં તુ, આખા સાિહBયસમયમાં પિરવતñન આણનારા તો
સદીમાં એકબે જ હોવાના – સુ.ú. એવા એક યુગવતñી સાિહBયકાર હતા.
એમનો જFમ દિìણ ગુજરાતના વાલોડમાં. નrકના સોનગઢના વનિવPતારમાં એ
ઊછયñા. એ ^કૃિતના સkદયñની, એની રહPયમયતાની એમના સજñકિચ પર ગાઢ
અસર પડી.
મુંબઈથી એમ.એ. થઈને પછી કરાંચીમાં, વàભિવÄાનગરમાં અEયાપન કયñું. પણ
એમની લાંબી કારિકદñી (1951-1981) તો વડોદરાની મ. સ. યુિનવિસñટીમાં ગુજરાતીના
^ોફે સર તરીકે રહી. વડોદરા જ એમની ઉમોમ સાિહBય^વૃિનું થાનક બFયું.
સુરેશ úષીએ િવâભરના સાિહBયનો િવશાળ અને nડો પિરચય કેળMયો. એ
સમય પિãમનાં િચંતન અને સાિહBયમાં આધુિનકતા–modernityનો હતો. એના
પિરશીલનÅારા પરં પરાગત ગુજરાતી સાિહBયના ^વાહને એમણે, ^ભાવક લેખનથી
આધુિનકતાવાદી આંદોલનની િદશામાં પલટયો. સતત લખતા રહીને એમણે પોતાના
િવવેચન Åારા અને ‘િìિતજ’ વગેરે 6 જ ેટલાં સામિયકો Åારા નવા યુગની મુ\ા રચી;
કિવતા-વાતñા-નવલકથા-િવવેચનનાં અનેક પુPતકોના અનુવાદ Åારા એમણે પિãમની
તેજPવી ^િતભાઓને ગુજરાતીના લેખકો-વાચકો સામે મૂકી આપીને એક નવા યુગની
આબોહવા ^ગટાવી.
સજñક તરીકે એમણે કિવતા અને નવલકથા તો લ;યાં જ, પણ એમની સજñકતાનું
િશખર એમની િવલìણ ટૂ કં ી વાતñાઓ. ‘ગૃહ^વેશ’(1957)થી શs થતા એ
વાતñા^વાહથકી એમણે માનવિચ અને સંવેદનનાં nડાણોનેા પિરચય કરાવતી િવિશç
વાતñા રચી – મા[ કથા નહi પણ રચના, એ સુરેશ úષીનો વાતñા-િવશેષ.
સુરેશ úષીનું બીજુ ં સજñક-િશખર તે એમના સજñનાBમક, અંગત ઉOમાવાળા લિલત
િનબંધો. ‘જિનાFતકે’(1965)થી શs થયેલો એ આનંદ-^વાહ બીqં પાંચ પુPતકોમાં
િવPતયñો.
આવી બહુિવધ ^િતભાવાળા િવદ<ધ િવવેચક અને સજñક હોવા ઉપરાંત સુરેશભાઈ
સમકાલીન અને અનુકાલીન ગુજરાતી સજñકો – િવવેચકો માટે ^ેરણાsપ પણ બFયા
અને આધુિનક ગુજરાતી સાિહBયનો નવો ^વાહ ^ગટાવતી એક નૂતન પરં પરા ઊભી
થઈ.
(પિરચય – રમણ સોની)
2

–

All about us Nourishes the new illiteracy, the illiteracy of
those who can read short words or words of hatred and
tawdriness but cannot grasp the meaning of language
when it is in a condition of beauty or of truth. ‘ I should
like to believe,’ writes one of Mnest modern critics, ‘that
there is a clear proof of the need, in our particular society a
greater need than ever before, for both scholars and critics
to do a particular job of work: the job of putting the
audience into a responsive relation with the work of art:
to do the job of intermediatory.’ Not to judge or to
anamotize, but to mediate.
Only through the critic’s constant anguished
recognition of the distance which separates his craft from
that of the poet, can such mediation be accomplished.
It is a love made lucid through bitterness: it looks on
miracles of creative genius, discards their principles of
being, exhibits these to the public, yet knows it has no
part, or merely the slightest, in their actual creation.

iii

–

– George Steiner
For, in the long run, whatever the poet’s કphilosophy,u
however wide may be the extension of his meaning } like
Milton’s ptolemaic universe in which he didn’t believe }
by his language shall you know him; the quality of his
language is the valid limit of what he has to say.
– Allen Tate
A work of art has in it no idea which is separable from
the form.
– T. J. Everets
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આજથી પાં[ીસેક વષñ પહે લાં આનFદશંકરે ‘વસFત’માં ‘કાFત’ના ‘વસFતિવજય’નું
‘રસિવવેચન’ કરતાં ^ä પૂ9ો હતો: ‘ગુજરાત િવવેચનનું ભૂ;યું છે પણ તે કરતાં એ
રસપાનનું તરPયું હોય તો વધારે સાoં નિહ?’ અહi ‘િવવેચન’ અને ‘રસિવવેચન’ વ>ચે
એમણે ભેદ કયñો છે. ‘કાFત’નાં જ કાMયો લઈને આનFદશંકર, બ.ક. ઠાકોર, ડોલરરાય
માંકડ, રિતલાલ qની, મનસુખલાલ ઝવેરી, ભૃગુરાય અંqિરયા વગેરેએ ઝીણવટથી
કાMયચચñા કરી છે તે પણ એક સૂચક ઘટના છે. આજ ે, આનFદશંકરે ^ä કયñો Bયાર
પછી પાં[ીસ વષñ બાદ કાMયના રસિવવેચનની ઊણપ એવી ને એવી વરતાય છે.
કિવતાની રચના તો એક સાહસ છે જ, પણ કિવતા િવશે લખવું એય કાંઈ જ ેવું તેવું
સાહસ નથી; તેમાંય સમકાલીનોની કિવતા િવશે લખવું એ તો દુPસાહસ જ ગણાય.
આ qણવા છતાં એવું દુPસાહસ શા માટે કયñું તેની કેિફયત આપવી ઘટે. કાMયના
રસાPવાદને અ^Pતુત એવા અનેક ^äોની ‘િવÅાપૂણñ’ ચચñાઓ તિÅદો કરતા રહે ,
પણ એમની પિરભાષા પોતે જ વાડ બનીને પૃથ:જનને કાMયથી દૂર રાખે તો સરવાળે
કાMયનેય કશો લાભ ન થાય. પૃથ:જન કાMયથી દૂર જ જતો qય, કાMયમાં દુબñોધતાની
ફિરયાદ થવા લાગે, કિવ પણ પોતાના અલગારીપણાને ખુમારીથી માણતો થઈ qય;
કાMય અને એના ભાવક વ>ચેનું અFતર વધતું qય Bયારે િવવેચકને માથે એ બંને
વ>ચે મEયPથનું કાયñ બqવવાનું આવે. રસમીમાંસાની શાèીય પિરભાષાના ચોકઠામાં
કાMયને તરકીબથી ગોઠવી આપવાને બદલે, qણે પોતે કાMયના સજñનની ^િVયાનો
સાìી હોય એ રીતે, એની રચના^િVયાનો ^Bયì પિરચય કરાવવાનો એણે ^યBન
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કરવો ઘટે. Mયવહારના અનુભવમાંથી ^ાá થતાં ઉપાદાનને કિવ પોતાની િવિશç
શિ:તથી આગવું sપ આપીને રસાPવાદની સામXીમાં કેવી રીતે પલટી નાંખે છે તે એણે
બતાવવાનો ^યBન કરવો úઈએ.
Mયવહારમાં થતા સુખદુ:ખના અનુભવો અને રસાPવાદ – આ બે વ>ચેનો પાયાનો
ભેદ ú ન Pવીકારીએ તો કાMયિવવેચનમાં ઘણી મોટી ગૂંચ ઊભી થવાનો ભય રહે
છે. કાMયમાં આPવાદનો િવષય શો છે? આપણને અિભમત એવી કશીક લાગણી,
ઊિમñ અિભXહ, નૈિતક ભાવના? કે પછી એ બધાંને િનિમsપ લેખીને થતું અિÅતીય
sપિનમñાણને માટેનું કિવનું સજñનકમñ? એક જ કૃિત આપણે જુ દાં જુ દાં કારણોથી સારી
ગણીએ એવું બને. રસાPવાદની સામXી Mયવહારના અનુભવમાંથી જ િનપqવી લેવાની
હોય છે એ સાચું; પણ એ કìા સુધી પહj>યા પહે લાં જ ú આપણે અટકી જતાં હોઈએ
કે કિવ પણ પૂરતું તાટPCય કે િનમñમતા રાખી ન શકવાને કારણે પોતાના િનમñાણમાં
પોતાના Mયાવહાિરક Mયિ:તBવની આVમક વૃિને જ િવ=નsપ બનતાં ટાળી ન શકતો
હોય તો રસાPવાદમાં ìિત થવાની જ.
આપણા જમાનાની રફતાર ભારે તેજ છે. પિરવતñનોને પૂરાં સમr લઈએ તે પહે લાં
તો જમાનો કેટલોય આગળ વધી ગયો હોય છે. બાë પિરિPથિતમાં થતાં રહે તાં
આવાં પિરવતñનો, એ પિરિPથિત ^Bયેના આપણા ^િતભાવો પર એની પડતી અસર,
યાિF[કતાના વધતા વચñPને કારણે આપòં કુિAઠત થતું જતું ઊિમજñીવન – આ બધું
પણ કાMય અને ઇતર સજñનાBમક ^વૃિઓ ^Bયેના આપણા વલણના પર અસર પાડે
છે. આથી સાìરોની નવા ^કારની િનરìરતાનો આપણને પિરચય થાય છે. rવનનાં
અFય ìે[ોમાં ^યોqતી ભાષાને પોતપોતાના ^યોજન અનુસાર સૌ કોઈ અનુકૂળ
ઘાટ આપે છે. પણ આપણા યુગમાં િહટલર જ ેવા આપખુદ સરમુખBયારે ભાષાને
પોતાની રાજકીય મહUવાકાંìાના શè તરીકે ^યોr હતી તે આપણે qણીએ છીએ.
રાજકારણના ìે[માં મુBસÇીઓ આજ ેય ભાષાનો એવો ઉપયોગ કરી રëા છે. આથી
‘સBય’, ‘શાિFત’, ‘સહઅિPતBવ’ના સંકતે ો બદલાતા રહે છે. આવા સંúગોમાં કિવ
િસવાય કોણ ભાષાને શુÉ રાખી શકે?
કિવ નવી ભાષા નથી ઘડતો, Mયવહારની ભાષામાંથી જ એ નવા સંકતે ો ઊપr
આવે એવો સFદભñ રચે છે. આ સFદભñની રચના સમજવી, શHદમાંથી ^ગટ થતી
આ શિ:તનો પિરચય આપવો એ રસાPવાદની ^વૃિનું અિનવાયñ અંગ છે કારણ કે
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એમાં જ કિવકમñનો િવશેષ રહે લો છે. આપણા બધામાં રિત, ઉBસાહ, જુ ગુGસા, કoણા,
િનવgદ વગેરે ભાવો રહે લા છે. પણ એનો િવિશç sપે સાìાBકાર કરવાની અનFત
શ:યતાનો પિરચય કિવ આપણને કરાવે છે. આપણે કઈ અપેìાઓ લઈને કિવતા
પાસે જઈએ છીએ તે પણ તપાસવું જsરી બની રહે છે. મJમટ કાMયનાં ^યોજનમાં
યશ, િશવેતરìતયે, કાFતાની રીતે અપાતો ઉપદેશ વગેરે ગણાવે છે ખરો, છતાં
કાMયની મીમાંસા કરતી વેળાએ ^ાધાFય આપે છે શHદની શિ:તને. કિવતા પાસેથી પણ
Mયવહારનું કામ કઢાવી લેવાની વૃિ રાખીએ તો કિવના સજñનકમñનું આપણે પૂoં ગૌરવ
કરતા નથી એમ જ કહે વું પડે.
કિવતાથી ધીમે ધીમે િવમુખ થતી જતી ^qને ફરીથી કાMયાિભમુખ કરવી એ
સpદયોનું કતñMય છે. આ િદશામાં, કાMયને માટેની ^ીિતથી ^ેરાઈને, યિBકંિચû કરી
છૂટવાનો આ નb ^યBન છે. આ કાયñને માટે મારાથી િવશેષ અિધકાર ધરાવનાર
સpદયો છે તે હં ુ qòં છુ .ં મારા ^યBનને એઓ ìમાtિçથી úઈને યથાયો<ય
માગñદશñન આપશે તો હં ુ એમનો ઋણી રહીશ.
પુPતકમાં જ ે Vમમાં કાMયો છાGયાં છે તે Vમમાં મૂળ લેખમાળામાં મf નહોતાં લીધાં.
શsઆત ‘સDભાવના’થી કરી હતી. પછી Vમશ: વાચકનો કાMયના અFતરં ગમાં વધુ
ને વધુ ^વેશ થતો રહે એ રીતે કાMયો પસંદ કયñાં હતાં. અહi પસંદ કરે લાં કાMયો
તે તે કિવની dેé કૃિત છે એમ માનવાનું નથી. કેટલીક વાર કોઈ કૃિત તે કિવની
લાìિણક કે ^િતિનિધsપ કૃિત ન હોય એવું પણ બને. આપણી કિવતા નરિસંહરાવથી
તે ગુલામમોહJમદ શેખ સુધી શું િસÉ કરવા મથતી રહી છે, કાMયબાની કેવી ઘડાતી
રહી છે, છFદોના િવિનયોગ પરBવે થયેલા ^યBનો કેવા Pવsપના છે, અલંકારરચનાની
tિç કેવું પિરવતñન પામી છે અને આ બધાંને પિરણામે આપણે કાMયBવ કેટલી મા[ામાં
િસÉ કરી શ:યા છીએ તેનો કંઈક ;યાલ, કેવળ િસÉાFતચચñા કરીને નહi પણ કૃિતને
જ નજર સમì રાખીને આપવો ને એમ કરવામાં શાèીય પિરભાષાને બને Bયાં સુધી
ટાળવી એવી પÉિત મf અહi અખBયાર કરી છે. કાMયનું વ:તMય જ ે Pવsપ પામે છે તે શી
રીતે પામે છે તે બતાવવા તરફ માoં િવશેષ લì છે. નાનાલાલનું ‘વીરની િવદાય’ કાMય
જ ે િવષયને િનsપે છે તે તો મEયકાલીન રાજપૂત વીરના rવનનો ^સંગ છે. એનાથી
તો આપણે બહુ દૂર નીકળી આMયા છીએ. આપણી વીરBવની િવભાવના પણ બદલાઈ
ગઈ છે. તેમ છતાં આપણે એ કાMયને માણી શકીએ છીએ તેનું કારણ શું? એ કાMયમાં
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વીરરસનું િનsપણ કરવામાં જ શૃંગાર Mયંિજત થાય છે. રસEવિન ઉપqવવાની કિવની
રીિત અહi આPવાÄ બની રહે છે, ને એમ કરવા માટે િવષય તો િનિમsપ બFયો છે.
કાMયનો આ રીતે પિરચય કરાવવામાં કેટલાંક ભયPથાનો રહે લાં છે તે હં ુ qòં છુ .ં
ગÄાFવયમાં, ઝાઝી મુNકેલી િવના, ફે રવી શકાય એવા કાMયના અથñથી જ ટેવાયેલા
વાચકને કાMયમાં અિનવાયñતયા રહે લી નીહાિરકાના જ ેવી સમૃÉ અPપçતા કે
સિFદ<ધતાના સJપકñમાં મૂકી દેવો ને એ રીતે એની કLપનાને Mયાપરશીલ બનાવી
કાMયના મમñ સુધી આપમેળે પહjચવા અXસર કરવો એ વલણ મf રા;યું છે. આથી
કેટલીક વાર રસાPવાદને નામે અિનયિF[ત Pવૈરિવહારમાં આપણે સરી પડીએ, કિવને
અિભ^ેત ન હોય એવું કશુંક તૃતીય† એમાંથી કાઢી બતાવવાની આપણી િનપુણતા પર
જ વારી જઈએ એવું બને. આ ભયPથાનોની મને qણ છે. પણ મને એવો િવâાસ છે કે
કાMય પોતે જ એવા યt>છાિવહારોને િનયિF[ત કરવાની શિ:ત ધરાવતું હોય છે. કિવને
શું અિભ^ેત હોય છે તે આપણે મન ઝાઝા મહUવનું નથી, કારણ કે કૃિત કતñાને અિતVમી
qય છે. કૃિત રચાઈ ચૂ:યા પછી તો કતñા આપણા પૈકીનો જ બની રહે છે. આથી કિવએ
અમુક પંિ:તનો અમુક અથñ કયñા છે એ ^માણ હં મેશાં વજનદાર ગણવું úઈએ એવું
નથી. કાMયની રચનાને િશPતની અપેìા છે, એ અિનયિF[ત યt>છાિવહાર નથી. એનાં
અંગઉપાંગોની વ>ચેની MયવPથાનું આગવું ઋત હોય છે. આ જ કારણે કળાકૃિતના
^િતભાવમાં પણ ú અિનયિF[ત Pવૈરાચરણ દેખાય તો તેને આપણે તરત પકડી
પાડી શકીએ. તેમ છતાં ગÄાFવયના ચોકઠામાં બેસતા અથñ પૂરતી જ ગરજ રાખનાર
કાMયની Mયંજનાના િવPતારને અસિFદ<ધતા કે અથñહીન અPપçતા કહીને ભાંડવાની
અસિહOòતા સેવે ( એમ કરવામાં, કેટલીક વાર દુભñા<યે કિવના વચનને જ ^માણ
તરીકે ટાંકીને!) તો તે પણ રસાPવાદમાં િવ=નsપ જ નીવડે. એક બાજુ થી ગાંઠનું કાMય
પર આરોપીને, કાMયને િનિમsપ બનાવીને, પોતાના નૈપુAયની qહે રાત કરવાની વૃિ
જ ેમ કાMયાPવાદમાં અપકારક નીવડે તેમ કાMયની સમૃÉ અસિFદ<ધતાને િનિãત અથñમાં
ગોઠવી એ પરBવે મતૈ:યનો દુરાXહ રાખવો એ પણ એટલું જ અપકારક નીવડે તે
ભૂલવાનું નથી.
કિવિમ[ોને મf કરાવેલા આPવાદથી કેટલીક વાર સFતોષ થયો નથી. મુ. ઉમાશંકરે તો
શsઆતમાં જ એમનો અસFતોષ ^કટ કરે લો. આમ છતાં, માoં વલણ કાMયને અFયાય
ન થાય તે úવાનું રëું છે. આ કાMયોની ચચñાને િનિમે કાMયિવવેચનના કેટલાક પાયાના
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^äો આપોઆપ છેડવા પ|ા છે, પણ કાMયોને એ ^äો છેડવાના િનિમsપ મf ગAયાં
નથી. આવા ^äોના ઉર પરBવે મતૈ:ય નહi સJભવે ને મને ઉિÇç પણ નથી તે દેખીતું
છે. પણ કાMયરચનાનો Mયાપાર વધારે સૂRમતાથી આપòં િવવેચન તપાસતું થાય, એનાં
કેટલાંક ગૃહીતોની ફે રતપાસ કરે , કિવના વ:તMય કરતાં કિવના સજñનકમñ તરફ એ વધુ
Eયાન આપે તો રસાPવાદની સાચી િદશામાં આપણે આગળ વધી શકીશું.
મf પહે લાં કëું તેમ, સમકાલીનોની કિવતા િવશે લખવું એ દુPસાહસ છે. મારા તરફથી
એટલી ખાતરી આપી શકું કે મf કતñાને નહi પણ કૃિતને લìમાં રાખી છે. આપણો કિવ
આપણી ભાષાની ગુંqયશ કેવી રીતે વધારતો રëો છે તે બતાવવાનો મf ^યBન કયñો
છે. આથી િવષયવૈિવEયને મf ગૌણ લે;યું છે. ‘અવñાચીનતા’,’નવીનતા’, ‘સમસામિયક
પિરબળો’, ‘કિવની rવનtિç’ – આ સંîાઓ મf બને Bયાં સુધી ટાળી છે. એની ચચñા
રસાPવાદમાં હં મેશાં ઉપકારક નીવડે એમ મને લા<યું નથી. કાMય િવશેની કોઈ િનિãત
િવભાવનાને સJ^îાતપણે મનમાં રાખીને એ માપથી કૃિતઓને મૂલવવાનો આ ^યBન
નથી, કારણ કે મૂલવવા કરતાં આPવાદવા તરફ જ મારો ઝોક વધુ છે. આમ છતાં
કોઈ કિવિમ[ોને અFયાય થયેલો લાગે તો તેમની ìમા યાચું છુ .ં મારો આ નb ^યBન
આ ìે[ના સાચા અિધકારીઓને આ િદશામાં ^વૃ કરવાના િનિમ sપ બને તોય હં ુ
સાથñકતા અનુભવીશ.
– સુરેશ હ.. Iષી

ix

=ડી રજની

(રાગ Jહાડ)
આ શી nડી રજની આજની
ભણે nડા ભણકાર!
આ શી nડી રજની!
ઘેરી ગુહા આકાશની રે
માંિહ સૂતો nડો અFધકાર,
nડા ડૂ Hયા નભતારલા કંઈ
ગૂઢ સFદેશ Mહે નાર રે .
આ શી nડી રજની!
શાિFતપૂર રે લી રëું રે nડુ ં
અDભુત સહુ ઠાર,
એ પૂરને ઝીòં ઝીòં હલાવી
છાનો અિનલ રમે સુકુમાર રે .
આ શી nડી રજની!
ડૂ બી nડી એ પૂરમાં રે
તoવરકેરી હાર,
મોહમF[થી મૂઢ બની એ
કંઈ કરે ન ઉ>ચાર રે .
આ શી nડી રજની!
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મૂઢ બFયો એહ મં[થી રે ,
PતHધ ઊભો હં ુ આ વાર,
ગૂઢ અસં;ય ભેદો કંઈ,
કરે ચોગમ ઘોર ઝંકાર રે .
આ શી nડી રજની!
qગી ઊઠી એ ઝંકારથી રે
અનુભવું િદMય ઓથાર,
ભરાયું ભેદ અસં;યથી રે
Jહાoં pદય ફાટે શત ધાર રે !
આ શી nડી રજની!
ગૂંથાયું એ શત ધારથી રે
એહ PતHધ pદય આ ઠાર,
શાFત, અDભુત, nડા કંઈ
સૂણે ઉ>ચ ગાનના પુકાર રે ,
આ શી nડી રજની!
– નરિસંહરાવ િદવેિટયા (>દયવીણા)
(
)
અFધકારના અનુભવને વણñવવો એ કપoં કામ છે. આથી જ તો કાMયસાિહBયમાં
અFધકારને િવશેનાં કાMયો િવરલ છે. ગુજરાતી કિવતાસાિહBયમાં કિવ ખબરદારે
સનાતન અFધકારને ગાયો છે, ^Qલાદ પારે ખે dાવણના પાિરqતની ખુશબોથી
તરબતર અFધકારનો પિરચય કરાMયો છે.
નરિસંહરાવે આ કાMયમાં અFધકારને વણñવતાં nડો, અDભુત, ગૂઢ, શાFત – એવાં
િવશેષણો વાપયñાં છે. આ િવશેષણો અFધકારની કોઈ સાકાર છિબ ખડી કરતાં નથી તે
સૂચક છે. nડો એટલે તાગી ન શકાય તેવો, ઇિF\યXાëતાની સીમાની બહારનો; અને
જ ેને ઇિF\ય Pપç sપે Xહી નહi શકે. આ જગતની sપસૃિçથી થતાં અFય સંવેદનો
úડે એક કìામાં મૂકી જ ેને સમr શકીએ નિહ, તે િવPમય અને ભય ઉપqવે. િવPમય
મા[ને ભીિતનો Pપશñ હોય જ છે. જ ેની સાથે આપણે મેળ બેસાડી શ:યા નથી, જ ે
આપણને ઉàંઘીને પણ Mયાપી રહે છે તેની આ િવભુતા આપણને નિહવû કરી નાંખે
છે. જ ેને ઇિF\યો Pપç કરી આપે તે િવશે આપણે િનિãFત થઈને રહીએ કારણ કે
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એને આપણાથી નોખું પાડીને આપણા îાનનો એક પદાથñ બનાવી દઈ શકીએ. આમ એ
îાનની પકડમાં આMયા પછી આપણને ઉàંઘી નહi જઈ શકે, એટલે જ ે ગોચરતાની
સીમામાં છે તે ગૂઢ નથી, તેનો આપણને ભય નથી.
પણ અFધકાર તો sપને ભૂંસી નાખે છે, આપણી ચેતના એમાં એક બુDબુદના
જ ેવી િPથિતમાં રહી qય છે. બીr રીતે úઈએ તો આકારની સીમામાંથી ઉપાડીને
અMય:તની િવરાટ અનFત ભૂિમકા પર આપણને એ ખડા કરી દે છે. આપણી ઇિF\યના
છેડા Bયાં સુધી પહjચતા નથી, ઇિF\યોને બહુ પસાયñા છતાં આકારની, ગોચરતાની
તટરે ખાને આંબી શકાતી નથી. આપòં મન પોતાને પોતાનામાં રહીને qણવાને ટેવાયું
નથી. એ અનેક સJબFધોની તFતુqળ ^સારે છે. આ સJબFધ આપણી ગોચરતાની,
અિભîતાની અિનવાયñ શરત છે, ને અFધકાર એને જ છેદી નાંખે છે. આકારહીન
નયñા ^સારમાં મન અટવાતું ફરે છે. આ િPથિત મનથી rરવી શકાતી નથી. આથી
નરિસંહરાવ એમને દાબતા ઓથારની (પછી ભલે ને એને િદMય કહો. ને આ ‘િદMય’
તો અહi ‘ગૂઢ’નો પયñાય બની રહે છે ને!) વાત કરે છે, એથી એમનું pદય શતધા ફાટી
qય છે. આપણી અકબંધ સાચવી રાખેલી Mયિ:તતાની ચતુPસીમા અFધકારના િવરાટ
^સારનાં ઘોડાપૂર સામે :યાં સુધી ટકી શકે?
જ ે આકાર મા[ને ભૂંસી નાંખે તેને આકારની પિરભાષામાં વણñવી શી રીતે શકાય?
પણ એ િસવાય આપણે એને વણñવીએય શી રીતે? નરિસંહરાવે આમાંથી શી રીતે રPતો
કા~ો છે તે úઈએ.
અFધકારને હાથે પરાજય પામનાર સૌથી ^થમ ઇિF\ય તે ચìુ; ને સેનાપિતના હાયñા
પછી લNકર ઝાઝું ટકી રહી શકે નિહ! આપણે કાMયની શsઆત કરીએ છીએ Bયારથી,
બલકે એની પહે લી પંિ:ત શs થાય છે તે પહે લાં, આંખ હારી ચૂકી છે. માટે જ તો
રજનીને ‘nડી’ કહે વી પડી! પણ આંખ úતી બંધ થાય Bયારે એની જવાબદારી કાન
પર આવી પડે, એ કણñધાર બને. આથી બીr પંિ:તમાં કિવ ‘ભણકાર’ની વાત કરે છે.
પણ એય nડા છે, કારણ કે એ અવાજ નથી, પણ અવાજની Pમૃિત છે, જ ેનો આકાર
પણ ભૂંસાતો qય છે.
[ીr અને ચોથી પંિ:તમાં ગુહાશાયી અFધકારની મૂિતñ કિવ ઉપસાવે છે, અFધકારને
આકારની સીમામાં ખfચી આણવાનો આ છેàો ^યBન છે. આ ‘ગુહા’ શHદ સાથેના
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આપણા અEયાસને તપાસો: ભગવાન pદયગુહામાં રહે છે. ગુહામાં જ ે રહે છે તે અકળ
હોય છે, ગોચર હોતું નથી. એટલે એ આકાર વગરનું છે એમ જ આખરે તો થયું ને!
અFધકારની િનરાકારતા કેવી તો સJપૂણñ છે તે બતાવવા કિવ કહે છે કે જ ેના પર
આંખ ઠરે , tિçના તFતુથી જ ેની úડે સેતુબFધ બાંધીને િવિનમય સાધી શકાય એવા
તારાય આ nડા અFધકારમાં nડે nડે ડૂ Hયા છે. એ હોત તો કદાચ આ અFધકારની
ગૂઢતાનું હાદñ qણવાનું કાંઈ સાધન રëું હોત. પણ એ તારા પણ િનરાકારને તિળયે બેઠા
છે.
આગળ વધીએ તેમ તેમ આ ધPયે જતાં િનરાકારનાં ઘોડાપૂરનો વધુ ને વધુ અનુભવ
થતો qય છે. પહે લી કડીમાં કાનને જ ે ‘nડા ભણકાર’ સંભળાતા હતા તેય હવે
શાિFતના પૂરમાં ડૂ બી ગયા. બીr ઇિF\યનો પરાજય થયો. હવે? અFધકારમાં Pપશñ
આપણી આંખ બને છે. આપણે હાથ પસારીને Pપશñથી આપણા પિરવેશથી પિરિચત
થવાનો ^યBન કરીએ છીએ. અહi પણ સુકુમાર અિનલનો આછો Pપશñ આ પૂરને ઝીòં
હલાવે છે. અFધકારને Pપશñગોચર કરવાનો આ ^યBન છે. પણ પછીની પંિ:તમાં એ
સુકુમાર અિનલનો સંચાર કરનાર તoવર કેરી હાર પણ આ અFધકારના મોહમF[ની
અસર નીચે આવીને મૂઢ બની qય છે, PતHધ બની qય છે. શાિFતને તિળયે ડૂ બી qય
છે.
આમ આગળ ને આગળ વEયે જતાં પૂર કિવને પણ Xસે છે, કિવ પણ એથી PતHધ
બને છે. sપ અને અsપ વ>ચેની ભેદસીમા હવે રહી નથી, બધું એકાકાર થઈ ગયું
છે, બુિÉના ^પંચનું કશું આલJબન રëું નથી. આમ અFધકારનો રે લો ચેતનાના છેક
છેàા Pતર સુધી પહjચે છે. આપણા િચના નેપCયમાં રહે લી િનરવયવી ભાવસૃિçનાં
અસં;ય રહPય એ િનPતHધતામાં ઝંકૃત થઈ ઊઠે છે. શsઆતમાં, પહે લી કડીમાં,
કિવએ ‘ભણકાર’ની વાત કરી; એ જ ભણકાર આ કìાએ ઝંકારમાં ફે રવાઈ ગયા, એમાં
િનPતHધતા અને અFધકારના ગભñમાંથી જFમતું સંગીત ભíું. પાયથાગોરાસે એ સંગીત
સાંભíું હતું: I hear the music of the spheres. વેદના કિવઓએ સાંભíું
હતું.
આ સંગીતથી પેલી મૂઢતા ચાલી ગઈ; એક નવી જ qગૃિત આવી. અFધકારનાં
જળમાં નાહીને નીકળતી સÄPનાતા ઉષાની qગૃિતનો અણસાર પંખીના કAઠમાં ^થમ
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સંગીત sપે ઝીલાય છે, પછી ^કાશની ટશર પૂવñમાં ફૂટે છે. qગવામાં આંખ પાછળ રહી
qય છે, કાન આંખને જગાડે છે.
પણ આ qગૃિત, એની પહે લાંની િPથિતને એની પડછે મૂકીને બતાવે છે Bયારે કશાક
rરવાય નિહ એવા ઉBકટ અનુભવથી આપણા ચૈતFયની પાળ તૂટું તૂટું થઈ રહે છે.
પાંચમી કડીમાં કિવ ‘િદMય ઓથાર’ એ સંîાથી આ જ અનુભવની વાત કરે છે. ઓથાર
એટલે તો દુ:PવGન. પણ એની આગળ ‘િદMય’ િવશેષણ મૂકીને નરિસંહરાવે વાત સુધારી
લીધી.
અFતમાં, જ ે અપૂવñ, ઉBકટ અનુભવથી pદય શતધારે ફાટી ગયું તેનાથી જ વળી એ
ગૂંથાઈ qય છે. આ કેવી અDભુત વાત! એ ઉ>ચ સંગીતે જ pદયને વળી અખAડ કરી
દીધું. આમ સંગીતે ^લયમાંથી આપણને બચાવી લીધા.
િનરાકાર અFધકારને વણñવતી આ કિવતામાં કેટલાંક િચ[ો યાદ રહી qય તેવાં છે:
શાિFતના પૂરને ઝીòં ઝીòં હલાવીને રમતો છાનો સુકુમાર અિનલ, મોહમF[થી મૂઢ
બનીને ઊભેલી તoવરની હાર ને ચોગમના રહPયમય ઝંકારની વ>ચે મF[મુ<ધ PતHધ
બનીને ઊભેલા કિવ.
આ ભMય ભાવને e<ધરા જ ેવા ગૌરવવFતા છFદમાં ઢાíો હોત તો? કિવએ એમ
કરવાને બદલે માઢ રાગના ગીતમાં પૂરની છોળ છલકાવા દીધી છે. ^થમ કડીમાં શs
થતી છોળ ઇિF\યોને લુá કરતી આગળ વધે છે, ને આખરે છેàી કડીમાં એ ઉ>ચ
ગાનમાં પિરણમે છે. અFધકારમાંથી શાિFત, અને શાિFતમાંથી ગાન સુધીની ગિત આમાં
વરતાય છે. નરિસંહરાવના િ^ય શHદો ‘િદMય’ અને ‘ઠાર’ અહi પણ હu કરીને
આMયા છે. ગીતમાં પિરણમતા અFધકારનું આ ગીત આપણા કાMયસાિહBયની એક
Pમરણીય કૃિત છે.
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મારા કેસરભીના કંથ હો!
િસધાવો r રણવાટ.
મારા કેસરભીના કંથ હો!
આભ ]ૂજ ે, ધરણી ધમધમે રાજ!
ઘેરા ઘોરે શંખનાદ,
દુFદુિભ બોલે મહારાજનાં હો!
સામFતના જયવાદ.
મારા કેસરભીના કંથ હો!
આંગણ રણEવજ રોિપયા રાજ!
કુજ
ં ર ડોલે Åાર,
બFદીજનોની િબરદાવલી હો!
ગાજ ે ગઢ મોઝાર.
મારા કેસરભીના કંથ હો!
પૂર પડે, દેશ ડૂ લતા રાજ!
ડગમગતી મહોલાત,
કીરત કેરી કારમી હો!
એક અખંિડત ભાત.
મારા કેસરભીના કંથ હો!
નાથ! ચઢો રણઘોડલે રાજ!
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હં ુ ઘેર રહી ગુંથીશ
બ;તર વZની સાંકળી હો!
ભરરણમાં પાઠવીશ.
મારા કેસરભીના કંથ હો!
સંગ િલયો તો સાજ સજુ ં રાજ!
માથે ધoં રણમોડ,
ખ@ગને માંડવ ખેલવા હો!
મારે રણલીલાના કોડ.
મારા કેસરભીના કંથ હો!
આવતાં ઝાલીશ બાણને રાજ!
ઢાલે વાળીશ ઘાવ,
ઢાલ ફૂyે મારા ઉરમાં હો!
ઝીલીશ દુNમનદાવ.
મારા કેસરભીના કંથ હો!
એક વાટ રણવાસની રાજ!
બીr િસંહાસનવાટ,
[ીr વાટ શોિણતની સિરતે હો!
શૂરાનો Pનાનઘાટ.
મારા કેસરભીના કંથ હો!
જયકલગીએ વળú ^ીતમ!
ભiજશું ફાગે ચીર,
નહi તો વીરને આdમ મળશું હો!
સુરગંગાને તીર.
મારા કેસરભીના કંથ હો!
રાજમુગટ! રણરાજવી રાજ!
રણઘેલો! રણધીર!
અધીરો ઘોડલો થનગને નાથ!

16

ગુજરાતી કિવતાનો આPવાદ

વાધો રણે મહાવીર.
મારા કેસરભીના કંથ હો!
– નાનાલાલ દલપતરામ કિવ (કે
( ટલાંક કા3યો,, 2)
આ કાMય વાંચતાં જ નાનાલાલનાં બીqં બે કાMયોની ^તાપી નાિયકાનું Pમરણ થાય
છે. ‘વીરાંગના’ની નાિયકાના વીરનો ગઢ nડા આકાશમાં છે ને એની સાડીના છેડાને
શેષ ભiજવે છે. ને પેલી પંિ:તઓ – ગુજરાતણના મુખમાં આવી ^તાપી ભાષા કદાચ
મુનશીએ પણ નથી મૂકી! જુ ઓ, આ રહી એ પંિ:તઓ:
સિખ! મારા ઓઢણામાં ભાતડી કાંઈ યમની ગૂંથી રે ,
સિખ! મારી છાંયડીમાં ઝેર લીલું ઊગે છે ú;
સિખ! મારી કાિFતમાં ú úગણીનાં ખGપર ઝીલે રે ,
સિખ! મારાં કંકણોમાં ^લયગીત ગાજ ે છે ú.
ને બીr તે ‘કાિઠયાણીનું ગીત’માંની કાિઠયાણી. આ કાMયમાં નાિયકાનો કેસરભીનો
કંથ હજુ તો રણાંગણમાં જવાનો છે; પણ એ કાિઠયાણીનો સાવજશૂરો કંથ તો
રણાંગણમાં જ છે. િવ^લJભ શૃંગારને વીર રસથી શબિલત કરીને આટલો આPવાÄ
બનાવી મૂકતું બીજુ ં કોઈ કાMય ભા<યે જ મળી આવશે. એ કાિઠયાણીને હાથે પણ
હે મિ[શૂળ છે.
આ જવાંમદñી ને સમપñણની ભાવના મEયકાલીન રાજપુત યુગના પિરવેશમાં મૂકીને
િબરદાવવાનું આપણા કિવઓ અને વાતñાકારોને ગJયું છે. બ.ક. ઠાકોરને પણ મહાકાMય
રચવાનો ^યBન કરવાનું મન થયું, Bયારે આમ જ રાજપૂત યુવકને રણાંગણમાં વદાય
કરી દીધો. મુનશી અને ધૂમકેતુની ભાવનાસૃિç તો આજ ે આપણને સૌને પિરિચત
છે. જવાંમદñી ને સમપñણની ભાવના આજ ેય આપણામાં છે. પણ જમાને જમાને એના
આિવOકારના ^કારો બદલાતા રહે છે. છેક અિભમFયુ-ઉરાને યાદ કરીને આપણા
કિવએ નવોઢા ઉરા પાસે ગવડાMયું હતું જ ને કે,
મને જુ Éે ચઢવાના કોડ રે બાળારાq રે !
નાનાલાલની આ નાિયકા પણ એ ઉરાની જ સગો[ લાગે છે. ગૃહrવનની
અિધéા[ી નારી, અનેક પુoષાથñો આચરવાને ઘરની સીમા ઓળંગીને બહાર નીકળી
જતા પુoષને પોતાના આગવા આકષñણબળે ફરી ઘરમાં લાવીને, પોતાને અધીન કરીને
રાખે ને એ રીતે િવજયી પુoષ ઉપર પણ પોતાનો િવજય ફરી ફરી િસÉ કરવામાં
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નારીrવનની સાથñકતા જુ એ, એ તો બહુ qણીતી વPતુ છે. પણ શૃંગાર એ અંગત રીતે
માણવાનો રસ છે ?યારે વીરને ^કટ થવાને માટે Mયાપક ફલકની અપેìા રહે છે. વીરની
આ Mયાપકતાને Pવીકારીને કાMયની નાિયકા આપણો આદર rતી લે છે.
યુÉની ભયાનકતાની ને વીરોનાં પરાVમોની વાત અિતશયોિ:ત sપે એણે ઘરમાં
બેઠાં બેઠાં સાંભળી છે. આજ ે એ યુÉ આંગણે આવીને ઊભું છે. કાMયની શsઆતથી
જ વદાયની કoણતા ઉપર વીરBવના ઉBસાહનો િવજય ^કટ થાય છે. નાયકનાિયકા
પરAયાં Bયારે જ ે સમારોહ રચાયેલો તેની જ યાદ આપે એવું વણñન કિવએ નાિયકા પાસે
કરાMયું છે. ને એ રીતે પોતાને જ ેનો ^Bયì અનુભવ નથી તેવા વીરનું પોતાને સુપિરિચત
એવા શૃંગારની પિરભાષામાં વણñન કરવાથી વીરની આPવાÄતામાં નવી જ છટા ભળે
છે.
શsઆતનું સJબોધન જ કાMયની ભાવભૂિમકા પળવારમાં રચી દે છે. ‘કેસરભીના
કંથ’થી જ ે કહે વાયું તે એને મળતા સંPકૃત શHદોથી ન કહે વાયું હોત. ખપી જવાની
તમÜાને કેસરી રં ગ સાથે અEયાસથી úડીને, ‘ભીના’ શHદ ઉમેરીને એથી તરબતર
થઈ ગયાનો, રગેરગમાં એ તમÜા Mયાપી ગયાની ઉBકટતાનો અથñ કિવએ સમથñ રીતે
^કટ કયñો છે. એની સાથે જ કદાચ નાિયકાના મનમાં એ જ કંથ સાથે હોળી રમતાં
કેસરથી એનાં ચીર ભiજMયાની Pમૃિત પણ સંકળાયેલી હશે. આમ વીરમાં સૂRમ રીતે
ભળતી શૃંગારની છાંટ શsથી જ આપણને દેખાય છે.
ઘરમાં બેઠાં બેઠાં દૂર ચાલતા કLપનાથી úયેલા યુÉનું વણñન નાિયકા કરે છે Bયારે
એમાં સહજ જ અિતશયોિ:ત આવી qય છે. પણ એનો વીર પિત કાંઈ જ ેવા તેવા
યુÉમાં ઝૂઝવા થોડો જ જતો હશે! એ યુÉ તો એવું ભીષણ કે એમાં ‘આભ ]ૂજ ે,
ધરણી ધમધમે’ છે. પિત માટેના ^ેમે જ આ અિતશયોિ:ત કરાવી છે, ને તેથી આપણને
પણ એ ગમે છે. એની પછીની પંિ:તમાં તો આપણે તરત ઘરનાં બારણાં સુધી આવી
પહjચીને, યુÉને માટેના ^યાણના ઉBસાહભયñા સમારોહમાં úડાઈ જઈએ છીએ. એ
સમારોહનું લvમAડપના જ ેવું વણñન નાિયકા પાસે કરાવીને, મા[ બે જ પંિ:તમાં વીર
રસને અનુકૂળ ભૂિમકા કિવ સરr આપે છે:
આંગણ રણEવજ રોિપયા રાજ!
કુજ
ં ર ડોલે Åાર,
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બFદીજનોની િબરદાવલી હો!
ગાજ ે ગઢ મોઝાર.
અપÄાગÄમાં આડJબરી િવPતાર કરીને શHદાળુતામાં સરી પડનાર નાનાલાલ ધારે
Bયારે સંìેપમાં ઘòં િસÉ કરી શકે છે, એની કાંઈ ના થોડી જ કહે વાશે!
પછીની બે પંિ:તઓમાં પણ નાિયકા યુÉની િદશામાં, ઘરની બહાર મીટ માંડીને
કLપનાથી úતી úતી વીરBવનો મિહમા ભાવાવેશથી ઉ>ચારે છે. કેટલાંય યુÉો થયાં
ને થશે, કેટલાંય નગરો ભાં<યાં ને દેશ સુEધાં ડૂ લી ગયા. પણ આ બધાં ખંડરે ની વ>ચે
અખિAડત એવી એક વPતુ છે ને તે વીરના વીરBવનો મિહમા. એ કારમી કીિતનñી ભાત
અખAડ છે. એ કારમી છે કારણ કે એને માથા સાટે પામવાની હોય છે.
ને અBયFત ઉિચત રીતે, આ વીરની અખAડ કીિતનñી વાત આવતાંની સાથે જ
એની tિç હવે એના કંથ પર આવીને ઠરે છે. ને પછીની પંિ:તઓ એના કંથને સીધી
સJબોધેલી છે: ‘નાથ! ચઢો રણઘોડલે…’
િ^યતમ રણìે[માં qય ને પોતે ઘરમાં રહે તો િવયોગ તો થવાનો જ. આ િવયોગ
qણે થવાનો જ નથી એમ પોતાને અને પોતાના િ^યતમને મનાવવાનો એ સૌથી ^થમ
^યBન કરે છે. ú િ^યતમ યુÉમાં ઝૂઝશે તો એ પણ ઘરમાં બેઠી બેઠી વZની સાંકળીથી
બખતર ગૂંથશે. આ કાયñની એકતા િવયોગને દૂર કરશે. પોતાના પિતને માટેનો એનો ^ેમ
એ જ રìાકવચ જ ેવો છે, તે આ બખતર ગૂંથવાની વાત કહીને સૂચવી દીધું છે.
પણ એટલેથી એનું મન માનતું નથી. આથી પેલી ઉરાની જ ેમ આ નાિયકા પણ
િ^યતમની સાથે યુÉìે[માં જવાની અનુîા માગે છે ને એ કહે વામાં એ કેવી તો
ઉBસાહઘેલી બની qય છે! એને ખરે ખર પોતાનો લvિદવસ યાદ આવી qય છે ને
તરત જ èીસહજ રીતે એ શણગારની વાત યાદ કરે છે.
સંગ િલયો તો સાજ સજુ ં રાજ!
માથે ધoં રણમોડ,
ખ@ગને માંડવ ખેલવા હો!
મારે રણલીલાના કોડ.
^ણયલીલા તો સાથે રહીને માણી છે તો હવે પિતના સહચારમાં રણલીલા માણવાના
કોડ પણ શા માટે અધૂરા રહે ? ને કોડ પૂરા કરે તે કંથ. આ પંિ:તમાં ‘ખ@ગને માંડવ’ એ
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અBયFત સમથñ શHદ^યોગ છે. એથી પેલો ‘લvમAડપ’ તો સૂચવાય જ છે પણ સાથે
સાથે યુÉની ભીષણતા ને વીરBવનો ઉBસાહ પણ ^કટ થાય છે.
યુÉમાં પણ એ સહચાિરણી બનીને રહે શે. યુÉ શા માટે છે, દુNમનો કેવા દુç છે એ
બધી જંqળમાં આ િપયુઘેલી નારીને પડવું નથી. ચારે બાજુ ના યુÉના ઘમસાણ વ>ચે
એની tિçનું કેF\ તો છે એનો કંથ. એના તરફ તાકેલાં તીર એ પોતાના હાથમાં ઝાલી
લેશે, ઢાલથી ઘા પાછા વાળશે ને ઢાલ નિહ રહે તો પોતે ઢાલ sપ બનીને ખપી જશે.
પિત^ેમની આ કેવી બુલંદ ઉ>ચારણા છે! યુÉના તુમુલ Eવિનને ભેદીને આપણા કાનમાં
તો આ ^ેમની બુલંદ ઘોષણાના પડઘા જ ગા?યા કરે છે:
આવતાં ઝાલીશ બાણને રાજ!
ઢાલે વાળીશ ઘાવ,
ઢાલ ફૂyે મારા ઉરમાં હો!
ઝીલીશ દુNમનદાવ.
ને પછી ìા[ ધમñની સંિìá પણ સચોટ Mયા;યા એ આપી દે છે. સોરઠી દુહાની
વેધક સચોટતા આ પંિ:તમાં છે. અBયFત ગવñપૂવñક નાિયકા અહi કહી દે છે કે ìિ[યની
પહે લી વાટ તો રણવાસની, અFત:પુરની જ. પછી બાહુપાશમાંથી મુિ:ત મળે Bયારે
િ^યતમના ખોળાનું આસન છોડીને િસંહાસન પર બેસવાનું. ને ?યારે યુÉ આવે Bયારે
તો શોિણતની સિરતા જ ે ‘શૂરાનો Pનાનઘાટ’ છે એમાં ઝંપલાવવાનું. યુÉને ‘શૂરાનો
Pનાનઘાટ’ નાનાલાલ જ કહી શકે. આવા કેટલાક સુભગ શHદ^યોગ માટે ગુજરાતી
ભાષા નાનાલાલની સદા ઋણી રહે શે.
િ^યતમના વીરBવમાં નાિયકાને પૂરેપૂરી dÉા છે. આથી એ િવજયલRમીને વરીને
જયકલગીએ પાછો વળશે જ એમ એ માને છે; ને Bયારે ફરીથી હોળી ખેલવાના, ફાગથી
ચીર ભiજવવાના એને કોડ છે. પણ તે પહે લાં શોિણતથી હોળી ખેલી લેવાની છે ને
કદાચ યુÉમાં જ ú એ ખપી qય, તો િવયોગ તો રહે વાનો જ નથી, ને Bયારે ઘડીનો
પણ િવલJબ કયñા િવના નાિયકા Pવગñમાં વીરોના આdમમાં પિતને જઈ મળશે:
નહi તો વીરને આdમ મળશું હો!
સુરગંગાને તીર.
પૂરી PવPથતાથી અને tઢ િનãયથી ઉ>ચારાયેલી આ ઉિ:તનું બળ વરતાયા વગર
રહે તું નથી.
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રણાંગણમાં જવાની ઘડી આવી ગઈ છે, હવે ઝાઝું બોલવાકરવાનો અવકાશ નથી;
છેàી બે પંિ:તમાં આથી સહે જ આવેગથી Pખિલત અને કંઈક અસJબÉ એવી વાણી
નાિયકા ઉ>ચારે છે. અહi કિવ ‘ર’કારની રમઝટ મચાવે છે ને અધીરા થનગનતા ઘોડાનું
છેàું િચ[ આપણી સમì આંકીને કાMય પૂoં કરે છે:
રાજમુગટ! રણરાજવી રાજ!
રણઘેલા! રણધીર!
અધીરો ઘોડલો થનગને નાથ!
વાધો રણે મહાવીર.
નાનાલાલ લોકગત (horizontal)ભાવોને સારી રીતે ^કટ કરી શકે છે. આ
કાMયની ભાવના એ લોકિસÉ ભાવના છે ને આ કાMયની નાિયકા તે લોકિસÉ પા[ છે.
અપÄાગÄ કે છFદોબÉ રચનાને બદલે લોકગીતોના ^ચિલત ઢાળમાં તળપદી ભાષામાં
આવા ભાવોને આલેખવાનું કિવને વધારે ફાવે છે. કિવએ તળપદી ભાષાની શિ:ત
અજબ રીતે ખપમાં લીધી છે. એની મીઠાશને એ બરાબર પારખે છે. માતા જ ેમ બાળક
નજરાઈ ન qય તે માટે વહાલનાં ટપકાં કરે છે તેમ નાનાલાલ પણ શHદોને વહાલનાં
ટપકાં કરીને qણે વધારે પોતીકા બનાવી લે છે. ‘કાFત’ શHદ આપણાથી જરા છેટો પડી
qય છે, ‘કંથ’ વધારે પોતીકો લાગે છે. આવો pÄ િવવેક કાMયને વધુ આPવાÄ બનાવે
છે.
સમપñણની ભાવનાના આિવOકારનો ^કાર બદલાયો હોવા છતાં મEયકાલીન રાજપુત
પિરવેશમાં રજૂ થતી આ ભાવના કિવના િવિશç રચનાકૌશલના બળે આજ ેય એટલી
જ આPવાÄ બની રહે છે.
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(શંકરાભરણ)
આજ મહારાજ! જલ પર ઉદય úઈને
ચF\નો pદયમાં હષñ qમે,
Pનેહઘન કુસુમવન િવમલ પિરમલ ગહન
િનજ ગગન માંિહ ઉBકષñ પામે;
િપતા! કાલના સવñ સFતાપ શામે!
નવલ રસ ધવલ તવ ને[ સામે!
િપતા! કાલના સવñ સFતાપ શામે!
જલિધજલદલ ઉપર દાિમની દમકતી,
યાિમની Mયોમસર માંિહ સરતી;
કાિમની કોિકલા કેિલ કૂ જન કરે ,
સાગરે ભાસતી ભMય ભરતી.
િપતા! સૃિç સારી સમુàાસ ધરતી!
તરલ તરણી સમી સરલ તરતી!
િપતા! સૃિç સારી સમુàાસ ધરતી!
– ‘કા.ત’
‘
’ (પૂ
( વFાલાપ))
ચF\ આપણે બધાંએ úયો છે; સમુ\ પણ આપણાંમાંના ઘણાંએ úયો હશે. સમુ\
પર ઉદય પામતા ચF\ને પણ ઘણાંએ úયો હશે. તેમ છતાં આ કાMય વાંચીએ છીએ
Bયારે એ સાગર અને શશીને qણે નવે જ sપે, પહે લી જ વાર કોઈ બતાવતું હોય એવો
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સુખદ અનુભવ થાય છે. કિવઓ ચF\નું વણñન કરતાં :યારે ય થા:યા છે? વાLમીિક જ ેવો
કોઈ આરAયક કિવ શરÖા ચો;ખા આકાશમાં ચF\ને úઈને કહી ઊઠે છે: અરે , નીલ
સરોવરમાં âેત રાજહં સ તરી રëો છે કે શું? કૃOણ ભગવાનની બાળલીલા વણñવવામાં
રમમાણ રહે તો કોઈ કિવ એ જ ચF\ને úઈને કૃતાથñ ભાવે કહે છે: ઘનNયામ ભગવાનના
દેહ ઉપર માખણનો િપAડ કેવો ચjટી ગયો છે! તો વળી બીજની તFવી શશીલેખાને
úઈને કોઈ શૃંગારી કિવને પુsરવા સાથે ^ણયકલહ કરી બેઠલ
ે ી ઉવñશીના મરડેલા હોઠ
યાદ આવે છે. એ જ ચF\ને úઈને ^થમ ^ણયથી ચિકત બનેલી કોઈ મુ<ધા એમ કહી
ઊઠશે: હે િ^ય, મારા હોઠ તાoં જ રટણ કરતા હતા, Bયાં સાìાû તને જ મારી સામે
ઊભેલો úતાં હં ુ એવી મુ<ધ બની ગઈ કે એ રટણ કેવળ ઉ>ôાસ sપે જ રહી ગયું. મારા
મુ<ધ pદયના એ ઘનીભૂત ઉ>ôાસનો જ ે િપAડ તે જ આ ચF\! એ મૌનના અવકાશમાં
કેવું તેજ પાથરી રëો છે! આધુિનક કિવ આ બધી રં ગદશñી વાતોથી સો ડગલાં દૂર હઠી
જઈને કહે શે: પo દૂઝતા ઉઘાડા cણ ઉપર આ તારાની માખીઓ કેવી બણબણી રહી
છે!
úયું ને? ચF\નાં કેટલાં sપ! એમાં કયું sપ સાચું ને કયું ખોટુ ં એવો ^ä આપણે
ઉઠાવતા જ નથી. દરે ક કિવ પોતાના ભાવજગતમાંથી એક નવા સFદભñને ઉપqવે છે.
આ નવા નવા સFદભñો ઉપqવવાની શ:યતા અનFત છે; ને તેથી જ ચF\નાં હજુ તો
કેટલાંય sપો કિવઓ આપણને બતાવશે! આમ, કિવતામાં આપણે અનુભૂિતને આવા
નવીન sપે, qણે પહે લી જ વાર એનો સાìાBકાર કરતા હોઈએ તેવી રીતે પામીએ
છીએ. આથી એમાં એક ^કારની તાજગી અને ^ફુàતા રહી હોય છે.
આ કાMયમાં પણ કિવ, પોતાની આગવી રીતે એક નવો સFદભñ યોrને સાગર અને
શશીનું નવું જ sપ બતાવે છે. સાગર ઉપર ચF\નો ઉદય થયો, એના ઉદયથી જ ેમ
સાગરમાં ભરતી આવી તેમ pદયમાં પણ ઉàાસની ભરતી આવી. અહi સુધી તો
વાત સાવ સીધી છે. દિરયાકાંઠ ે ફરતા હોઈએ ને ભરતી ચઢવા માંડ ે Bયારે એક મોજુ ં
લપાતું સંકોચાતું પગની પાનીને ભiજવીને વળી નાસી qય, એની પાછળનું મોજુ ં વળી
એથી જરા વધારે િહં મત કરે ને ઘૂંટીને પણ ભiજવી નાંખે, પછી તો આપણે જ િહં મત
કરીને કાંઠા તરફ ચાLયા જવું પડે. અહi પણ કાMયની પંિ:તઓ એવી જ રીતે છલકાતી
આવે છે. બીr જ પંિ:ત ‘ચF\નો pદયમાં હષñ qમે’માં ‘qમે’ િVયાપદ વાપરીને એ
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ઉàાસની વધતી જ જતી મા[ાને કિવએ ખૂબીથી સૂચવી દીધી છે ને [ીr પંિ:તમાં તો
‘Pનેહઘન કુસુમવન િવમલ પિરમલ ગહન’ છોળ કેટલી છલકાય છે!
બરાબર યાદ છે: િનશાળમાં ભણતા Bયારે આ પંિ:તઓ – [ીr ને ચોથી –
િશìકને બહુ હે રાન કરતી. િવÅાનો પણ એના જુ દા જુ દા અથñ કરે છે. પણ અહi
એવી કશી અથñની ભુલભુલામણીમાં આપણે પડવું નથી. કિવના ભાવજગતની કેડીએ
ચાલવાનું છે. Bયાં રPતાના નામનાં પાિટયાં નથી માટે તો સાહસને અવકાશ છે.
ભાવજગતની ભૂગોળ જ જુ દી છે. વાo, તો આપણે આપણી સૂઝ ^માણે રPતો કરી
લઈએ!
અહi કિવતાની ને કિવ^િતભાની એક ખૂબીનો આપણને પિરચય થાય છે. એક
વPતુ pદયને oચી ગઈ, pદય તુç થયું ને પોતાની બધી ભાવસJપü – પુરાણી Pમૃિત,
સંPકાર, અEયાસ વગેરે sપે સંિચત થયેલી – એણે એ વPતુ પર ઓવારી દીધી.
પિરણામે બFયું શું? એ વPતુનું આખું sપ જ બદલાઈ ગયું! આપણા િનBયનૈિમિક
પિરચયની ચતુPસીમાને એ આનFદના પૂરે તોડી નાંખી. આથી હવે તમે એમ કહે વા
qઓ કે આ મુખ મને એટલું બધું ગમે છે કે qણે એને ચF\ જ કહી દm એવું થાય છે,
Bયાં વળી થાય કે ના, ચF\ જ શા માટે? એને કમળ પણ કહે વાનું મન થાય છે – પણ
પછી અટકી શકાતું નથી, અટકવું એ આપણા હાથની વાત રહે તી નથી.
સાગર ઉપર ચF\નો ઉદય úઈને આપણા કિવને પણ કંઈક એવું જ થયું. માટે જ
એમનું pદય બોલી ઊzું.
Pનેહઘન કુસુમવન િવમલ પિરમલ ગહન
િનજ ગગન માંિહ ઉBકષñ પામે; ….
qણે Pનેહનાં વાદળ ઊમyાં છે – ‘આ વાદળ તે વષñાના જળભારથી Nયામ વાદળ
નહi, શરÖાં અહૈ તુક યt>છાિવહારી વાદળ.’ ચારે બાજુ કુસુમોનું વન (úયું ને, વનમાં
કુસુમ નહi, કુસુમોનું જ વન ) મહે કી ઊzું છે; કશી કળી ન શકાય તેવી ગહન સુવાસથી
મન તરબતર થઈ ઊzું છે! સમૃિÉના અિભષેકથી થયેલી કૃતાથñતાના રોમાંચનો આમાં
Pપશñ છે.
તો ચF\ ચF\ ન રëો. છવાઈ જતાં, િવખેરાઈ જતાં ને િવખેરાઈ જવાની િVયા વડે
જ પળે પળે નવી શોભાનું િનમñાણ કરતાં વાદળો; એ વાદળોથી સૂચવાતો કુસુમોનો પુંજ
ને એ તો આકાશને – આખાય આકાશને ભરી દે છે; શાખાપ[ કશું દેખાતું નથી માટે
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કિવ તરત જ કહે છે: અરે , Pનેહનાં ઘન કહે વાથી સFતોષ થતો નથી, આ તો ચારે બાજુ
કુસુમોનું વન લહે રાઈ રëું છે; ને તરત જ કુસુમની સાથે સંકળાયેલી સુવાસની Pમૃિત
qગે છે, એનો અનુભવ કંઈક ગહન છે; એ અકળ રીતે અFતરમાં Mયાપી qય છે. આમ
આકારને પળે પળે ઓગાળી નાંખતાં વાદળોમાંથી જ સૂચવાતો કુસુમોનો આકાર અને
તેમાંથી વળી િનરાકાર અને તે જ કારણે ગહન એવી િવમલ સુવાસ – આવી કિવના
મનની ગિત અહi વરતાય છે. કાMયના આકાર સાથે આ ગિતને ઘિનé સJબFધ છે.
આ ઉàાસના અનુભવથી િચમાં અકળ રીતે Mયાપી જતો કશોક ભાવો>ôાસ
કિવએ આ રીતે વણñMયો. જ ે tિçગોચર હતું તેનું પિરમાણ બદલી નાંખીને YાણેિF\યના
પિરમાણમાં મૂકી દીધું. અનુભૂિતની Mયાપકતાની મા[ાને િવPતારવાને કિવ આ રીતે
ઇિF\યોનાં પિરમાણને બદલી નાંખે છે, િવPતારે છે. Mયવહારજગતમાં આપણે તે તે
ઇિF\યોનાં tઢ પિરમાણોમાં રહીને યF[વû rવીએ છીએ. કિવ એ પિરમાણની સીમાને
ભૂંસી નાંખે છે. સાગર ઉપર ઊગેલો શશી tિçગોચર હતો તેને YાણેિF\યગોચર
બનાવી દીધો. આ રીતે ચF\ના અનુભવમાં કશાક અનનુભૂત તUવનો ^વેશ થયો; એ
અનુભવનું રહPય િવPતયñું. સાચો કિવ હં મેશાં આવો િવPતાર સાધી આપે છે. એ જ ે
^ાકૃિતક tNય જુ એ છે અને એ tNય úવાથી એના િચમાં જ ે ^િતભાવ qગે છે તે
આ બે િબFદુની વ>ચે ભાવકને િવહરવાને માટે એક સારાસરખા િવPતારની સગવડ
કરી આપે છે. એણે યોજ ેલાં ^તીકો, એણે યોજ ેલી શHદાવલી આ િવPતારને ઉપકારક
નીવડે છે. ^ાકૃિતક tNય અને તેથી થતા ^િતભાવનો સJબFધ nચી કોિટના કિવમાં
કદીય બીજગિણતના સમીકરણ જ ેવો હોતો નથી. આથી જ તો પિરમલની Mયાપનશીલ
ગહનતાના િવPતારમાં કિવએ આપણને અહi મુ:ત કરી દીધા. આપણા િચગગનમાં
પણ બાë સૃિçના આકાશમાં રે લાતી ચાંદનીની જ ેમ આ ગહન પિરમલ રે લાઈ રëો.
આટલે સુધી આMયા પછી કિવનું િચ કૃતî ભાવે પુલિકત થઈને બોલી ઊઠે છે:
િપતા! કાલના સવñ સFતાપ શામે!
આપણે મન કાળ એ સૌથી મોટી સીમા. કાળના િપંજરમાં રહે નારને આ અનુભવે
એક િવશાળ અવકાશમાં મૂકી દીધો. આથી સીમાની સંકુિચતતાના જુ લમમાંથી છૂyા;
સીમાને કારણે Mયાપનશીલ િચને જ ે સFતાપ થયા કરતો તે બધો જ શમી ગયો. `ê
sપ rવ દેશકાળની ઉપાિધમાંથી ઊગરી જઈને `êસંકોચના પાપમાંથી મોì પાJયો!
આ મુિ:તનો જ ે રસ તે કોઈ નવલ જ રસ છે, એ અવકાશને માણવાનો અનોખો રસ
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છે. એ રસનું ઉDભવPથાન તે વાBસLયમય િપતાના ધવલ ને[sપ ચF\ જ છે. એ
ધવલ છે કારણ કે અવકાશમાં મુિ:ત પામવા સુધીની િPથિતએ પહjચતાં વ>ચે આવતાં
િPથBયFતરોની કષાયતા એમાં રહી નથી, ધોવાઈ ગઈ છે. આ કૃતાથñતાથી કિવ એવા તો
પુલિકત થઈ ઊzા છે કે એ બદલ આભાર Mય:ત કરતી પંિ:તનું એમણે સહજ રીતે
જ પુનo>ચારણ કયñું છે; એ કૃતાથñતાને ઘૂંટીને આનFદનો પુટ આGયો છે.
બીq ખAડમાં કિવના િચમાં થયેલી આ Mયાિáની અસરના સૃિçમાં થતા ^સારને
કિવ વણñવે છે:
જલિધજલદલ ઉપર દાિમની દમકતી,
યાિમની Mયોમસર માંિહ સરતી;….
આ ઉàાસ સૃિçમાં સવñ[ Mયાપી ગયો છે. સમુ\ની ઊછળતી ઊિમમñાળા પર
ચાંદનીનું ચમકવું તે વીજળીના ચમકારા જ ેવું છે. સમુ\નો અફાટ ^સાર ઊિમમñાળાને
કારણે ખAડોમાં િવભાિજત થયેલો લાગે છે; એના દરે ક ખAડ પર ચાંદની રે લાય છે.
એથી ^સારની જ લાગણી નવે sપે થાય છે. અFતરાય િવનાની અવકાશમાંની મુ:ત
ગિત કિવએ તો પોતાના િચમાં અનુભવી જ છે. હવે કિવ સૃિçમાં એ ભાવિPથિતના
^સારને વણñવે છે. કિવ રાિ[ને માટે યાિમની શHદ દાિમની સાથેના ^ાસને કારણે તો
યોજ ે છે જ, પણ સાથે યામવાળી, ^હરવાળી એવો એનો અથñ થતો હોવાથી સમય પોતે
qણે અFતરાય ઊભો કયñા િવના અવકાશમાં સરી qય છે એમ પણ સૂચવતા લાગે
છે. વળી Mયોમને સરોવર કëું છે તેથી કોઈ અલંકારશાèી અહi હીનોપમાનો દોષ
જુ એ. પણ કિવને અહi સરોવરનાં જલની િનãલતા સૂચવવી છે. અને એ અવકાશના
સરોવરમાં સમય એવો તો સરે છે કે એથી બુDબુદ સરખા ઉDભવતા નથી. પણ આ
િનãલતા નીરવ નથી; એ િનãલતાના પા[માં ઉàાસની સભરતાના સાથñક ઉ>ચારણ
sપ કાિમની કોિકલાનું કૂ જન છલકાઈ ઊઠે છે: ‘કાિમની કોિકલા કેિલ કૂ જન કરે ’ ને
એની સાથે જ કિવ સાગરની ભMય ભરતીની વાત કરી દે છે: ‘સાગરે ભાસતી ભMય
ભરતી.’ આમ ભરતીનો આખો ઉછાળો પૂરો થાય છે ને આગલા ખAડની જ ેમ કિવ
આનFદનો ઉDગાર ^કટ કરે છે. આખી સૃિç ઉàાસભરી બની ગઈ છે: ‘સૃિç સારી
સમુàાસ ધરતી!’ પણ આ ઉàાસની સભરતા એને ભારે બનાવી દેતી નથી. આપòં
મન ઉàાસથી સભર હોય છે Bયારે ય હળવું જ રહે છે. એક આંસુનો ભાર અદકો હોય
છે. આથી જ કિવ કહે છે: સામે છલકાતા ઉàાસના સાગરમાં હળવી શી હોડીની જ ેમ
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સૃિç તરી રહી છે: ‘તરલ તરણી સમી સરલ સરતી!’ એનું તરવું સરલ છે, અનાયાસ
છે, ઉàાસનો આવેગ જ એનામાં સહજ ગિતનો સંચાર કરે છે. ભરતીનાં મોqં એકની
પાછળ એક nચાં ઊછળતાં આMયે જ qય તેમ કિવનો આનFદોDગાર પણ પુનoિ:ત
પામીને qણે આપણા િચમાં છલકાઈ છલકાઈને ઊછíા જ કરે છે. એ છલકાતી
ભરતીના સંગીત સાથે કાMય પૂoં થાય છે – પૂoં થાય છે એમ કહે વાનું મન થતું નથી
કારણ કે િચના કાંઠા સાથે અથડાઈને એની છેàી પંિ:તની છોળ આપણને ભiજMયા
જ કરે છે.
હવે આટલા ભiqયા પછી આપણે ‘સાગર અને શશી’ એ શીષñકની સાથñકતા સમr
શકીશું. ચF\ િPથર છે, એ જ ે આકાશમાં ^કાશે છે તે Mયોમસર પણ િનãલ છે; પણ
એ ચF\ને જ કારણે સાગરમાં ‘ભMય ભરતી ભાસે’ છે. આમ િનãલતા જ ગિતને ^ેરે
છે, ગિતનો આધાર બની રહે છે; સાગરકાંઠાની િનPતHધતાના પા[માં જ કોિકલાનું
કૂ જન છલકાઈ ઊઠે છે. િનãલતામાંથી િનરાકાર – આવી કશીક ભાત આમાંથી ઊપસી
આવતી લાગે છે.
કાMયને સમજવાને કિવના rવનની ઘટનાને qણવી અિનવાયñ નથી; કેટલીક વાર એ
િવશેની માિહતી કાMયાPવાદની tિçએ ઉપકારક નીવડે પણ ખરી. િનયિતની િનéુ રતાનું
‘કાFત’ને ઉX ભાન હતું. િWPતી ધમñને આવકારતાં આáજનો અને િમ[ોથી િવ>છેદ
થાય ને આáજનો અને િમ[ોને Pવીકારે તો િWPતી ધમñનો અંગીકાર ન કરી શકાય
– આવી િવકટ પિરિPથિત કિવના rવનમાં શાપ sપ બની રહી. પોતાની આ શાિપત
િજંદગીના અંગત દુ:ખને ‘કાFતે’ ‘કલાપી’ની જ ેમ ઘવાયેલા pદયના િન:âાસ જ ેવી,
ooિદષાથી ભરે લી કિવતામાં ન ^કટ કરતાં નાyિસÉ પા[ોના માEયમ Åારા એમનાં
પરલìી ^સંગકાMયોમાં મૂતñ કરી. આ ‘કાFત’નું વૈિશOy એમની કિવતાનું પણ વૈિશOy
છે. મથામણ અને સંઘષñને અFતે, દુ:ખના િવષનું પાન કરી ગયા પછી, િચમાં જ ે
કૃતાથñતા ને ઉàાસ રëાં તે જ આવા ઊિમકñાMય Åારા એમણે કૃતîતાપૂવñક ^કટ કયñાં.
‘કાFત’ની કિવતાની બીr િવિશçતા તે એના આકારની સુરેખતા. કથિયતMયના
આકાર િવશેની આવી સૂRમ સૂઝ ગુજરાતી કાMયસાિહBયમાં એક િવરલ ઘટના છે.
અહiનું પરJપિરત ઝૂલણાનું sપ કિવના pદયની ભાવભરતીના લય સાથે લય મેળવીને
સરqયું છે. ધસી આવીને પાછાં વળતાં મોqંની \ુત અને િવલિJબત ગિત એમણે
ઝૂલણામાંથી ઉપqવી આપી છે.
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પણ ‘કાFત’ને આપણે કિવ તરીકે સદા Pમરીશું તે એમના ભાવની મૂતñતા તથા એમની
કિવતાના ઇિF\યસFતપñકતાના ગુણને કારણે. આ કાMયમાં પણ એમણે tિç, dવણ,
Pપશñ – આ ઇિF\યોને કેવી તો તરપી છે! ઉàાસના સાગરમાં સરલ સરી જતી સૃિçના
જ ેવી અનાયાસ રચાઈ જતી યમક તથા ^ાસયુ:ત ભાવાનુકૂળ પદાવિલના eોતમાં
ભાવકનું િચ પણ સરલ વëું qય છે – ગહનતાની િદશામાં.
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Mહાલા Jહારા, િનશિદન હવે થાય ઝંખા Bહમારી,
આવો આપો પિરિચત ^તીતી બધી િચહારી.
દૈવે qણે જલ ગહનમાં ખfિચ લીધી હતી તે
આણી Pહે જ ે તટ પર ફરીને Jહને છોળ ઠેલ;ે
ને આવી તો પણ નવ લહં ુ :યાં ગઇ’તી િશ આવી,
rવાદોરી [ુિટ ન ગઈ તેથી રહૂં શીષ નામી.
ને સંPકારો ગત ભવ તણા તે કની સવñ, Mહાલા,
qણૂં સાચા, તદિપ અવ તો PવGન જ ેવા જ ઠાલા;
માટે આવો, કર અધરની સÄ સાìી પુરાવો,
મીઠા Pપશñો, ^ણિય નયનો, અbતાલાપ લાવો.
બીજૂ ,ં Mહાલા, િશર ધિર િજહાં ‘ભાર લાગે શું?’ :હે તા,
Bયાં સૂતેલું વજન નવું વીતી ઋતુ એક Mહે તાં;
ગોsં ચૂસે અખૂટ જ રસે અંગૂઠો પÑ જ ેવો,1
આવી úઈ, દિયત, ઉચરો લોચને કોણ જ ેવો?
– બળવ.તરાય ક.. ઠાકોર (ભણકાર)
(
)
^થમ ^સૂિતને માટે િપયર ગયેલી èી સFતાનના જFમની વધામણી પ[ Åારા
પોતાના પિતને આપે છે. િપયરનાં આBમીય જનો વ>ચેથી અqAયાં સાસિરયાં વ>ચે

1. પાછળથી બ.ક.ઠાકોરે ‘અખૂટ જ રસે’ પાઠને બદલે ‘સતત ચુચુષે’ એવો પાઠ Pવીકાયñો હતો.
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હજુ તો એ હમણાં જ ગઈ હતી. પણ એ સાસરામાં એક જણે એને એટલી તો પોતાની
બનાવી લીધી કે હવે પોતીકાંઓથી ભરે લું િપયર પણ એને qણે ગોઠતું નથી.
આથી, સFતાનના જFમના સમાચાર જણાવવાને એ પ[ લખતી હોવા છતાં, કાMયના
આરJભમાં જ પહે લી વાત િ^યતમ પિતને માટેના પોતાના તલસાટની કરે છે. ^થમ
પંિ:તમાંનું સાવ સાદું સરળ સJબોધન ‘Mહાલા’ એ ભાવની સાહિજકતાને અનુsપ છે.
પછી તરત જ પોતાનો અિધકાર દશñાવવાને એ ઉમેરે છે: ‘મારા’. એ ‘મારા’ શHદના
પર Mહાલનો કેવો દાબ વરતાય છે! પોતાના િ^યતમ પરનો પોતાનો અિધકાર એ પૂરા
િવdJભપૂવñક સહજ રીતે ^કટ કરે છે.
^થમ ^સૂિત એ èીને માટે એક ઘાત જ ેવી ગણાય છે. એમાં રહે લી ભયની આશંકા
કિવએ નાિયકાને મુખે સુFદર રીતે ^કટ કરી છે: લv પછી પિતપBની હજુ તો qણે
સામે અફાટ િવPતરે લા દાJપBયસુખના સાગરમાં Vીડા કરતાં હતાં. બંને સાથે હાથમાં
હાથ ગૂંથીને, સુખની છોળોને ઝીલતાં, આગળ વધી રëાં હતાં. Bયાં એકાએક કશાક
nડાણમાં èી સરી પડી. આમ, લv પછીના ઉBકટ િમલનસુખ બાદ િવરહ આMયો.
એને માટે દોષ કોને દેવો? પિતને? ના, એને માટે તો pદય ^ેમથી એટલું તો સભર છે
કે રોષના એક અòને માટે પણ Bયાં Pથાન નથી. દોષ દેવો હોય તો દૈવને જ દેવો
ઘટે, કારણ કે િનયિતનો Vમ જ એવો છે કે èીએ જ સFતાનના સંવધñનની જવાબદારી
ઉપાડવી. પણ આ કાMયની નાિયકાની ઉિ:તમાં રોષ કે ઉપાલJભનું સૂચન નથી. કૃતાથñતા
એને એવી કૃપણતા આચરતાં વારી લે છે. ‘જલ ગહન’માં એક છોળને ઠેલે એ ખfચાઈ
ગઈ તો એટલી જ સહજ રીતે બીr છોળના ઠેલાથી એ તટ પર પણ આવી ગઈ.
‘આણી Pહે જ ે’ એમ કહીને દૈવની દુçતાની આશંકાને ટાળી છે.
પણ બહાર આMયા પછી qણે એ બીú ભવ પામી, સFતાનના જFમ સાથે એણે
પણ qણે બીú જFમ લીધો. ^ેયસીમાંથી માતાના પદને એ પામી. આથી ડૂ બકી મારીને
બહાર નીકળતાં, જ ેમ ઘડીભર બધું બદલાઈ ગયેલું ને નવું નવું લાગે, કશીક પિરિચત
એંધાણી શોધીને આપણે ફરીથી આપણી qતને િનિãતપણે પામવા મથીએ તેમ, આ
નાિયકા પણ કરે છે. ઘાત ગઈ, નવા rવને જFમ આપતાં પોતાના rવનો ભોગ ન
આપવો પ|ો તે બદલ કૃતîતાથી નાિયકા rવનના અિધéાતાને વFદે છે. િ^યતમને
માટેની ઝંખનાના પૂરને સહે જ ખાળી લઈને એ ^થમ કૃતîતા ^કટ કરી લે છે:
rવાદોરી [ુિટ ન ગઈ તેથી રહૂં શીષ નામી.
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કિવએ આ રીતે નાિયકાનું આિભqBય કેવી ખૂબીથી સૂચMયું છે!
આ ઘડીભરનો િવ>છેદ, ઘડીભરની િવPમૃિત ^ેમને વધુ ઉBકટ બનાવવામાં જ કામે
લાગે છે. જુ ઓ ને, કેટલી આBમીયતાથી અનુપિPથત નાયકની સાવ પાસે સરી જઈને
એ કહે વા માંડ ે છે: હં ુ માતા બની તે પહે લાંની િPથિતનું મને Pમરણ છે, એ બધું જ સાચું
છે તેય qòં છુ ,ં પણ હવે qણે નવેસરથી એ બધાંની ખાતરી કરવી છે. ‘તે કની સવñ,
Mહાલા!’માં આBમીયતાભયñો હે તનો કેવો મીઠો ટહુકો સંભળાય છે! નાિયકા ચતુર છે. આ
િવ>છેદ અને િવPમૃિતને એ બમણો ^ેમ મેળવવા માટે લેખે લગાડે છે. આમ તો બીr
પંિ:તમાં જ એ બોલી ઊઠી હતી: આવો, હં ુ તમારી છુ ં ને તમે મારા છો, એની જ ે રીતે
તમે મને લvrવનના આરJભમાં ^તીિત કરાવેલી ને પછીથી જ ે આપણે માટે સુખદ
રીતે પિરિચત બની ગઈ હતી તે ^તીિત મને ફરીથી કરાવો. મારે આ િવરહનું સાટુ ં વાળી
લેવું છે.
એ વાત વચમાં અટકાવી દેવી પડી, કૃતîતાની લાગણી ^કટ કરવા; એનાં ખાળેલાં
પૂર હવે એ છૂટથી વહી જવા દે છે. પૂરને સહે જ ખાળીને પછીથી વહાવી દેવાથી એનો
વેગ વધે છે. કિવએ આ યુિ:ત – અને તે એવી સહજ રીતે ^યોr છે કે એ યુિ:ત છે
એવો વહે મ સરખો ન qય – વાપરીને ભાવનો વેગ િસÉ કયñો છે.
હવે િન:સંકોચ બનીને Pવાધીનપિતકાની અદાથી પિતને ફરમાવે છે: આવો, અને
િ^યતમ જ ે રીતે ^ેયસીને પોતાના ^ેમની ^તીિત કરાવે તે રીતે મને નવેસરથી ^તીિત
કરાવો.
મનુOયે ભાષા તો પાછળથી શોધી, એ પહે લાં એને અણસારા અને Pપશñની ભાષા
જ qણીતી હતી. હજુ ય ?યારે ભાષા ઉલેચી ન શકે એવા nડા ભાવની વાત આવે
છે Bયારે Pપશñનો, આંખના અણસારાનો, ઉOણ િન:âાસનો ઉપયોગ કરવો પડે છે.
આથી જ ^ેમની ખાતરી કરાવવા માટે નાિયકા સૌથી ^થમ યાદ કરે છે: કર અને
અધરને; અને યાદ રાખú કે અહi હોઠનો ઉàેખ થયો છે તે વાણીના સાધન તરીકે
નહi પણ ચુJબનના પા[ તરીકે, પહે લાં કરપીડન પછી ચુJબન. એ Vમમાં ઔિચBય
છે. માંયરામાં ઢોલ[ાંસાં અને લvગીત તથા પુરોિહતના કકñશ મF[ો>ચાર વ>ચે સૌથી
^થમ ^ીિતની ^તીિત કરાવવાની આવી Bયારે હાથમાં હાથ ઝાLયો. એ ^થમ અિધકૃત
Pપશñ, સáપદીના મF[ો>ચાર પહે લાં આ Pપશñના ઉ>ચારથી જ ^તીિત કરાવી. પછી
શયનગૃહના એકાFતમાં હોઠે વાણી ફૂટી નહi પણ ચુJબનથી મધુ છલકાઈ ઊzું! માટે
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સૌથી ^થમ સાìી કરની, પછી અધરની. અને આમેય તે િ^યતમના બાહુની પિરિધમાં
સમાઈ જવામાં જ ે સંરìણ છે તે બીq શેમાં છે?
આ પછીથી, મીઠા Pપશñની ભાષામાં ^તીિત કરાMયા પછીથી સFતોષ માની qય એવી
આ નાિયકા નથી. એને તો ઘણાનો લોભ છે. માટે લાડ કરતી, પોતાનું માગેલું િ^યતમે
આGયા િવના છૂટકો જ નથી એવા પૂરા િવâાસ સાથે એ કહે છે: સાથે ^ણયથી છલકાતી
એ આંખો (યાદ છે? લv પછી અગાશીમાં ચાંદની રાતે કશું બોLયા િવના, આંખમાં
આંખ પરોવીને બેસી રહે તાં તે?) ને અમૃતથી છલકાતી વાણી પણ લાવú. ^ેમની આવી
^તીિત ફરી ફરી પામવાનું કઈ સૌભા<યવતીને મન ન થાય? એને માટે કૃિ[મ કલહ
યોજવો પડે તોય શું?
કૃતîતા અને ^ણયની સભરતાથી ભાવ પુç થયા પછીથી હવે નાિયકાને મુખે
કાMયની મુ;ય વાત કિવ ઉ>ચારાવે છે. ને તેય કેવી રીતે? qણે કશું અસામાFય કહે વાનું
નથી, આ તો લખતાં લખતાં એક વાત યાદ આવી તે કહી નાંખું છુ !ં પેલી બાજુ નાયક
િબચારો વધામણીના સમાચાર qણવાને કેટલો આતુર હશે! છેàી ચાર પંિ:તઓ
આપણા કાMયસાિહBયની અમર પંિ:તઓ છે. એમાં પBનીની ગભñધારણની વેદના
પરBવેની પિતની સહાનુભૂિત નાિયકાને મુખે Mય:ત કરાવીને વહાલસોયા પિતનું સુરેખ
િચ[ કિવએ ઉપસાMયું છે. જ ે એક વાર ગભñમાં ‘સૂતેલું વજન’ હતું, તે જ ફૂલ સરખું
હવે ખોળે ખેલતું થઈ ગયું છે. વજન કેવળ ઉપાડવાનું, વહે વાનું હોય; પણ એને ખોળે
રમાડીએ એટલે એનો ભાર ન રહે .
નાિયકાની, અને સાથે સાથે કિવની, ચતુરાઈની બીr વાર આપણને સુખદ ^તીિત
થાય છે. બાળકનું વણñન એ નાFયતર qિતમાં જ કરે છે ને એ રીતે, છેક છેàા
શHદ સુધી બાળકની qિત અધીરા પિતને કળવા દેતી નથી. ગુજરાતી કિવતામાં ^ાસ
કાMયBવને ભારોભાર ઉપકારી નીવડે એવી રીતે બીજ ે :યાંય ભા<યે જ યોqયો હશે.
અલબ, ú કાMયનો નાયક િવદ<ધ હોય, ^ાસરચનાની કંઈક સમજ ધરાવતો હોય
તો છેક છેàી લીટીના છેàા શHદ સુધી જવાની એને જsર ન પડે. ‘અંગૂઠો પÑ
જ ેવો’માંના ‘જ ેવો’ વાંચતાંની સાથે જ એ દીકરાનો જFમ થયો છે એમ સમr ગયા િવના
ન રહે . પણ એટલી બધી ચતુરાઈ નાયકમાં આરોપીએ તો આપણા રસમાંથી બાદબાકી
થાય માટે નાયકને નાિયકા કરતાં ચતુર માનવાની જsર નથી. અંગૂઠો ચૂસતું (ને તે
અંગૂઠોય વળી પÑ જ ેવો – પÑ જ ેવો નહi પણ પÑકોરક જ ેવો, કમળની વણખૂલેલી
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કળીના જ ેવો – એમ જ કિવને કહે વું હશે ) બાળક ને પેલું વજન – કેટલો ફે ર પડી ગયો!
હવે બાળકનો સાìાBકાર થયો. પહે લાં ગભñ ફરકે Bયારે વેદના sપે જ એની ઉપિPથિત
અનુભવાતી, ને હવે તો જુ ઓ ને, આ ખોળામાં અંગૂઠો ચૂસતું પગ ઉલાળતું પ|ું છે!
‘ગોoં ચૂસે અખૂટ જ રસે અંગૂઠો પÑ જ ેવો’ – એક જ પંિ:તમાં સુFદર Pવભાવોિ:ત
કિવ આપણને આપે છે.
ને છેàે èીસહજ ઉિ:ત કિવ ઉમેરે છે: એ દીકરો કેવો છે તેનું વણñન હં ુ કાગળમાં
નહi કoં . હે િ^યતમ, તમે જ અહi આવો, જુ ઓ અને એની આંખો કોના જ ેવી છે તે
કહો. અહi એ પુ[ને એની માતાની જ ેવી નમણી આંખો ^ાá થઈ હશે ને તેના પૂરા
ભાન અને ગૌરવ સાથે એ આ કહે તી હશે એવો આપણને વહે મ qય છે. પણ એમાં
આપણો શું વાંક?
èીપુoષના દાJપBયrવનના એક મહUવના સીમાિચQનનું આવું કાMયમય િનsપણ
આપણા સાિહBયમાં િવરલ જ છે.
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જતો’તો
’ સૂ વ ા -યાં –

જતો’તો સૂવા Bયાં ડસડસ સુણી રોતી સજની,
ગયો; દીઠી ડુPકાં ભરતી ઉશીકે મj ઢબૂરીને;
િબછાને બેઠો જ ૈ, nચકી મુજ Pકંધે િશર મૂ:યું.
કપોલે પંપાળી, નયનજલ ભiજ ેલ લમણે,
િશરે , પૃéે આખે કદલીદલ લીસે, ફરી ફરી
અને અંગે અંગે મૃદુ કરથકી થાબડી બધે.
ન હg તોયે છાની! િહમ શી મુજ એ ગૌર પૂતળી1
ગળી qશે અdુમહi જ િહમ શું? એવી જ oએ!
પછી જ ેવું ઘોડાપૂર વહી જતાં િસFધુ નીતરે ,
રહે કh સંìોભ ^િતલહરીમાંહી ધબકતો;
શJયું તેવું તેનું oદન, રëું કh શેષ âસને;
સુવાડી Bયાં ધીમે, શયનતટ બેઠો નrક હં ુ,
અને એ વiટાઈ, તo ફરતી વેલી સમ, સૂતી
મૂકીને િવdJભે મુજ ઊo પરે dાFત િશરને!
િનશા આખી જ ેવું ટમટમ કરી વષñતી રહી
કરે ઘેoં વાતાવરણ બધું, ને એ જ જલનાં
કણોથી પો ફાyે, અજબ મધુoં ઉ??વલ હસે
હસી તેવું, અdુ હr :યહi ટ:યાં ઉ??વલ કરી!
1. કિવએ ‘ગાર પૂતળી’ ^યોગ કયñો નથી, ‘ગૌર પૂતળી’ કëું છે. અહi પાઠ સુધાયñો છે.
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રડી શું ને પાછી હસીય શું? ન qAયું સજનીએ,
હં ુ તો શું? ને ભા<યે સમrય શકે મFમથ Pવય†
– રામનારાયણ િવ.. પાઠક (િવશે
( ષકા3યો))
^સંગ સાદો છે, િચરપિરિચત છે. èીની આંખનાં આંસુ એ એક મોટી રહPયમય
ઘટના છે. એ આંસુ પહે લાં શું હતું અને એની પછી શું હશે, એ િવશે કશું કહી શકાતું
નથી. આપણા શરીરને, મનની Pમૃિતથી આગવી, એની પોતાની Pમૃિત હોય છે. પુoષ
કરતાં èીના શરીરને, આ Pમૃિત કદાચ િવશેષ હશે. Pપશñ Åારા શરીર ઘટનાઓમાં
ભાગ લે છે ને èીનું શરીર Pપશñનો સારી પેઠ ે ઉપયોગ કરે છે. એના ખોળામાં પોઢેલું
બાળક ભાષા તો qણતું નથી. એ તો કેવળ Pપશñની જ ભાષા qણે છે. એનો િ^યતમ
પણ વાણીથી કરાયેલા આરાધનથી નહi, Pપશñના આરાધનથી જ તુç થાય છે. આથી
જ, એના Pપશñસંકુલ ભૂતકાળમાંથી, એનું શરીર :યારે શું સંભારીને સુખી કે દુ:ખી
થશે તે િવશે કશું કહી શકાય નહi. જ ેનાં કારણો નથી qણી શકાતાં તેવી અકારણ
ઘટનાનાં કારણ િવશેની િજîાસા એ િફલસૂફીનો િવષય હશે, એ કારણ િવશેની કLપના
એ કાMયનો િવષય છે. તમે મJમટને પૂછશો તો કાયñકારણનો િવપયñય, કારણનું અનુમાન
– આ બધાંને કારણે બનતા અિતશયોિ:ત, કાMયિલંગ વગેરે અલંકારોનાં નામ એ તરત
દેશે.
આકિPમકતા ને અકારણતા રસની જનની છે. અહi એવી જ સુખદ આકિPમકતા
ને અકારણતા કિવ રજૂ કરે છે. એ આરJભમાં દુ:ખદ હોવાનો આભાસ ઉBપÜ કરે છે
પણ બીr જ પળથી પોતાના દુ:ખનો છÑવેશ એ ધીમે ધીમે અળગો કરે છે ને અFતમાં
તો આરJભમાં દુ:ખનો આભાસ પણ હતો કે નહi, તેય યાદ ન આવે એવી, તુિçની
આબોહવામાં આપણે રમતા હોઈએ છીએ.
િ^યતમ અને ઉશીકું – શૃંગારમાં બંને ઘણી વાર ^િતPપધñી બની જવાની અણી પર
હોય છે! પણ અહi કાMયની નાિયકા પાસેના િ^યતમનો ખોળો કે ખભો (ખોળાનું અને
ખભાનું આ બાબતમાં જુ દું જુ દું કાયñ હોય છે; ખભો આંસુ સારવાના આધાર sપ, ને એ
પૂoં થયા પછી િવdાિFતની સુખદ િPથિતને અિધકારપૂવñક માણવાને ખોળો? ન qને!)
ખપમાં લેતી નથી. ઉશીકાની વધુ અનુકૂળ મૃદુતા જ એને આ વખતે ખપમાં આવે છે.
ને ઘણી વાર આથી જ ઉશીકા સરખું ઉશીકું પુoષના પૌoષને પડકાર ફf કે છે! કાMયના
^ારJભમાં નાયક સજનીને ‘રોતી સુણી’ એમ કહે છે, ‘રોતી દીઠી’ એમ નહi; આથી
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બે વ>ચે અFતર હોય એમ અનુમાન કરવા આપણે ^ેરાઈએ, ને કદાચ આ અFતર જ
નાિયકાનાં આંસુનું કારણ હોય. પુoષો ઘણી વાર èી સાથેના Mયવહારમાં યથાથñ મા[ામાં
સૂRમતા કે ચતુરાઈ બતાવી શકતા નથી. આ પરBવેની èીની સહજપટુતા આગળ
પુoષો સદા હાર ખાતા આMયા છે તે સુિવિદત છે.
અહi કાMયના નાયક સામે આપણી પણ એ જ ફિરયાદ છે. આ પંિ:ત વાંચો:
િબછાને બેઠો જ ૈ, nચકી મુજ Pકંધે િશર મૂ:યું ,…
અહi શKયાભેદનું સૂચન ‘િબછાને બેઠો જ ૈ’માં છે ને શKયાભેદ જ ેવું દુ:ખ
સહrવનમાં બીજુ ં શું હોઈ શકે? ને આ ‘િબછાનું’ શHદ જ મને તો નથી ગમતો.
‘િબછાનું’ની સાથે માંદગી યાદ આવે છે. શૃંગારની આબોહવામાં આવો શHદ જરા ખૂંચે
છે. સૂવા જવાની િVયાને અટકાવીને, એમાંથી પાછા વળીને નાયક નાિયકાને િબછાને
જઈ બેસે છે. આ પછી િશરને ‘nચકી’ને પોતાને ખભે મૂક ે છે. મને અહi ‘nચકી’ શHદ
પણ ખૂંચે છે. એમાં આ પિરિPથિતને અનુsપ નાજુ કાઈ કે મૃદુતા નથી. આપણે બોú
nચકીએ છીએ. આથી કિવએ અહi બીq કોઈ િVયાપદની શોધ કરવી úઈતી હતી.
દુOયFત શકુFતલાની િચબુક પકડીને ચુJબન કરવાના આશયથી nચી કરે છે Bયારે એ
િVયાસૂચક જ ે શHદ વાપરે છે તે યાદ કરી જુ ઓ.
PકFધે િશર મૂ:યા પછીથી નાયક વાણીનો નહi પણ Pપશñનો ઉપયોગ કરે છે, તે
úઈને આપણને કરાર વíો. આવી નાજુ ક પિરિPથિતમાં વાણીની કૃિ[મતાને આણવા
કરતાં Pપશñની સાહિજકતાને ખપમાં લેવી જ વધુ િહતાવહ હોય છે. હવે પછીનું વણñન
જ ેટલું શૃંગારનું નહi તેટલું વાBસLયનું સૂચન કરે છે. અહi પણ ‘લમણે’ જ ેવો શHદ
એની સાથે સંકળાયેલા, આ પિરિPથિતમાં ^િતકૂ ળ અEયાસોને કારણે વ?યñ લાગે છે.
શરીરરચનાશાèમાં આવતાં અવયવોનાં નામ શૃંગારની કિવતામાં ઠીક નહi લાગે.
‘કદલીદલ લીસે’માં શૃંગારનું ઇષû દશñન થાય છે ખoં . આ ગાઢ પિરરJભનો સમય
નથી (નાયક ú કુશળ હોય તો આ િPથિતને એવા પિરરJભની પૂવñાવPથા બનાવી
દઈ શકે) માટે ‘મૃદુ’નો ઉપયોગ તો ઉિચત ગણાય પણ ‘થાબડી’ એ શૃંગાર કરતાં
વાBસLયની વધુ નrક છે. કિવએ વાપરે લા ‘પૂતળી’ શHદમાં અબોધતા ને લઘુતાનું
સૂચન છે. એકસરખી અજe આંસુધારા ને નરી િહમમાંથી ઘડી હોય એવી, ઉOણતાની
આંચ સરખી લાગતાં પીગળી qય એવી એની કાયા – આથી નાયકના pદયમાં ભયની
ફડક પેસી qય છે.
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ગળી qશે અdુ મહi જ િહમ શું!…
પોતાનાં આંસુમાં જ પોતે ઓગળી qય એવી એની ભંગુરતા ને એની પડખે અકારણ
હોવાને કારણે જ વારી નહi શકાય, એવા દુ:ખની ઉBકટ મા[ા – આ પિરિPથિતનું
આલેખન કિવએ યથોિચત કયñું છે.
આવાં આંસુનો ઉDગમ અકારણ, તો એનો અFત પણ એવો જ અકારણ. માટે જ
કિવ એ આંસુ શી રીતે થંભી ગયાં તેનું કારણ સમqવવા બેસતા નથી, પણ આંસુ થંભી
ગયાં પછીની સુખદ િPથિતનું વણñન કરે છે. અહi ‘િસFધુ’ એટલે નદી એમ જ સમજવાનું
છે કારણ કે સમુ\ સાથે ‘નીતરે ’નો સJબFધ úડી શકાય નહi, ને ઘોડાપૂર સાથે િવશેષત:
નદીનો, જ સJબFધ. અdુ થંભી ગયાં પછી આછાં હીબકાં રહીરહીને આવે એનું વણñન
સુરેખ છે. oદનનો આછોતરો કJપ મા[ âસનમાં જ જળવાઈ રહે છે. હવે ‘િબછાનું’
રહે તું નથી, નદીની વાત કરી છે માટે ‘શયનતટ’ શHદ કિવ ^યોજ ે છે પણ આપણને
એક મુNકેલી નડે છે: નાયક હજુ તટPથ છે; પણ સDભા<યે, એ મુNકેલી નાિયકાને નડતી
નથી. એ તો નાયકને વiટળાઈ વળે છે. અહi ‘તo ફરતી વેલી સમ’નો sઢ ^યોગ સમપñક
નીવડતો નથી. નાયકને િશર nચકવું પડેલું, હવે તો નાિયકા Pવાિધકારના િવdJભથી
નાયકના ખોળામાં એના dાFત િશરને મૂકી દે છે. અબળા નારી ^ેમના અિધકાર પરBવે
પુoષની અપેìાએ વધુ સબળ હશે.
હવે કિવ આપણને એક સુFદર ઉપમાિચ[ આપે છે. કાMયનું એ િશખર છે,
પિરણિતનું િશરોિબFદુ છે. અહi ú કિવ ચૂ:યા હોત તો આપણે એમને માફ ન કરી
શ:યા હોત. પણ ‘શેષ’ની ખૂબી આવાં ઉપમાિચ[ો યોજવામાં છે. Pવભાવથી િફલસૂફ
હોઈ એઓ ચહચનñયેીજ શોધવામાં પાવરધા છે. એ સાtNય એવી રીતે યોજ ે છે કે
રહPયનો મોટો ખAડ એમાં સમાઈ qય છે. અહi અdુથી જ ઉ??વળ બનતા આનFદનું
િચ[ કિવ આપે છે. આખી રાત વરસીને ઘેoં વાતાવરણ થાય, પણ આ વષñાથી જ કાળાં
વાદળ ઝરી qય, બીq િદવસના ^ભાતના સૂયñને ઢાંકતું આવરણ દૂર થાય ને એ ઝરી
જઈને િન:શેષ થયેલાં વાદળના કણ સૂયñના તેજને વધુ ઉ??વળ બનાવવા પૂરતાં જ ટકી
રહે . અહi પણ આ અdુ તો આનFદના ઉદયને વધુ ઉ??વળ બનાવવાની સામXી જ
બની રëાં. આમ આપણાં કહે વાતાં દુ:ખ ઘણી વાર આનFદની જ પૂવñાવPથા હોય છે.
દુ:ખની જ સુખમાં થતી સંVાિFત ભારે આPવાÄ ઘટના છે, ને કાMયનો િવહાર ભાવકના
આવા સંVાિFતિબFદુએ જ થતો હોય છે. કિવએ આવું સંVાિFતિબFદુ અહi ઝડપી લીધું
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છે, એ આપણા કાMયસાિહBયની એક સુખદ ઘટના છે. કિવ સમુિચત રીતે જ ‘એ જ
જલના / કણોથી પો ફાyે’ એમ કહે છે. અહi ^ભાત આકાશમાં નથી ઊગતું, પણ એ
કણમાંથી ^કટે છે, ને તેથી જ બીq ^ભાત કરતાં એમાં કશુંક ‘અજબ’ ઉમેરાય છે. આ
‘અજબ’ જ, એક રીતે કહીએ તો, કાMયસમPતનો િવષય છે. કિવની િનિમિતñને úઈને
આખરે તો એક જ ઉDગાર નીકળે: અજબ! કિવ પણ િવધાતાની િનિમિતñને આપણને
એવી રીતે બતાવે કે આપણે પણ બોલી ઊઠીએ: અજબ!
આ નવનવોFમેષશાલી િવPમય ઉBપÜ કરવો એ જ કિવની ^િતભાનું મુ;ય કમñ
છે. એને માટે કિવએ અBયFત સુપિરિચત, અસાધારણ નહi એવો, છતાં પૂરેપૂરો સમથñ
એવો સFદભñ યો?યો છે, તે કાMયગુણને પૂરી મા[ામાં ઉપકારક નીવડે છે.
અFતમાં આ ધFયતાથી ઉDભવેલી પુલિકતતા કિવએ ^કટ કરી છે. પોતે શા માટે
રડી ને શા માટે હસી, એની સજનીને તો, અબોધ હોવાને કારણે ખબર ન પડી; પણ
આપણે નાયકને પૂછીએ કે તને ખબર પડી ખરી? તો નાયક જવાબમાં આ અનુભૂિતની
ધFયતાની અનેરી ખુમારીથી જવાબ વાળે છે:
હં ુ તો શું? ને ભા<યે સમrય શકે મFમથ Pવય†.
મનને મથી નાખનાર મFમથને માટે પણ એનો ઉર ઘòં મથવા છતાં મળવો મુNકેલ
છે. મFમથ પણ એ qણતો નથી. જ ેનો ^ેરક મFમથ છે તે જ મFમથ એનું રહPય qણે
નહi એવી ‘અજબ’ આ ઘટના છે.
^સÜ ^ણયનાં આપણી પાસે જ ે િવરલ કાMયો છે તે પૈકીનું આ કાMય ખરે જ
‘શેષ’ના િવશેષને ^કટ કરીને આપણને તુç કરે છે.
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િનદñોષ ને િનમñળ આંખ તારી
હતી હr યૌવનથી અqણ,
કીધો હr સાસરવાસ કાલે,
શૃંગાર તf પૂણñ િચતા મહi કયñો!
કૂ ળ
ં ી હr દેહલતા ન પાંગરી,
કૌમાર આછુ ં ઊઘ|ું ન ઊઘ|ું,
Gહે રી રહે rવનચૂંદડી જરી,
સરી પડી Bયાં તુજ અંગથી એ!
સંસારના સાગરને િકનારે
ઊભાં રહી અંજિલ એક લીધી,
ખાoં મીઠુ ં એ સમr શકે Bયાં
સરી પ|ો પાય સમુ\ની મહi!
છો કાળ આવે, િશિશરોય આવે,
ને પુOપ કૂ ળ
ં ાં દવમાં ^qળે;
સુકોમળી દેહકળી અરે અરે
વસંતની ફૂંક મહi ખરી પડી!
– હિરD.: ભB (5વ/ન;યાણ)
(
)
rવન સવñMયાપી છે તેટલું જ મરણ સવñMયાપી છે; છતાં આપણે ‘સૃિç’, ‘સજñન’
એવા શHદો વાપરીને ‘rવન’ના પર જ વધુ ભાર મૂકવાને ટેવાયા છીએ. પણ
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rવનમરણના તાણાવાણાથી જ ેનું પોત વણાય છે તે જ સાચી અિખલાઈ છે. મરણ
rવનને કેવી અને કેટલી રીતે Pપશg છે! કિદક ઝંઝાવાતની જ ેમ આવીને એ બધું ઉFમૂલ
કરી નાખે છે, ને આટલા પિરdમ પછીથી એ હાંફતું થાક ઉતારતું હોય છે Bયાં અંકુરનું
હિરત કોમળ હાPય એની સામે ^કટ થાય છે. આથી ‘rવનનો મૃBયુને હાથે થયેલો
પરાજય’ એવી હારrતની ભાષા તટPથ નહi વાપરે . એને માટે સંગીતની પિરભાષા જ
કદાચ વધુ ઉિચત થઈ પડે. મૃBયુ ?યાં એક લયનું આFદોલન શમીને બીq લયનું PપFદન
શs થાય છે તે સિFધPથાન છે. આલાપ સમ પર પહj>યા પછી એની ઇિત આવી નથી
ગઈ, હવે એનું બીજુ ં sપ ^Pતુત કરવાની ભૂિમકા પણ તૈયાર થઈ જ ચૂકી છે.
હિરãF\નું આ કાMય વાંચતાં મૃBયુની કરાંગુિલ એના મૃદુ Pપશñથી rવનવીણામાંથી
જ ે આછો કoણમધુર ઝંકાર ^કટાવે છે તે સાંભíાનું સુખ થાય છે. મf કëું ‘સુખ.’ હા,
સુખ. કoણનો અહi આVોશ નથી; અરે , ઉપાલJભનો કાકુ પણ અહi સંભળાતો નથી.
આખું કાMય એની આજુ બાજુ એક ^કારની કોમળ શાિFતનો પિરવેશ રચી દે છે. આ
^લય પછીની ભfકાર શાિFત નથી. કાMય વાંચતાં દરે ક પંિ:ત, ઉ>ચારાતી ઉ>ચારાતી
જ, એ શાિFતમાં સરી પડતી હોય એવો અનુભવ થાય છે. ફૂલ ખરે તે સંભળાય
એવી શાિFત કિવએ અહi રચી છે, કારણ કે અહi એક ખરી પડતી કળીનો અવાજ
સાંભળવાનો છે. વૈશાખના વંટોળમાં કે આષાઢની હે લીમાં ખરતાં ફૂલને કોણ સાંભળે?
આ કાMયમાં તો વસFતની ફૂંકથી ખરી પડતી કળીને સાંભળવાની છે. કમળનાં પાંદડાં
પરથી તળાવના પાણીમાં સરી પડતા ઝાકળના િબFદુની િન:શHદતા અહi છે, મૃBયુની
િવભીિષકાને કારણે આવતી િનPતHધતા નથી. આથી, કoણ નહi તેટલે અંશે મૃBયુને
િનિમે રચાતી શાિFત એ આPવાદનો િવષય બની રહે તી હોય એવું લાગે છે.
મરણ પછી Pમરણ. Pમરણથી શs થતા કાMયમાં કિવને મૃત બહે નની આંખો જ
સૌ^થમ યાદ આવે છે. એ આંખોમાં સંસારના અનેકિવધ અનુભવોને કારણે આવતી
કષાયતા હજુ આવી નહોતી, એના િPથર તેજ પર પહે લી છાયા પડી હોય તો તે
મૃBયુની જ! માટે પહે લી જ પંિ:તમાં એ આંખોની િનદñોષતા ને િનમñળતાને કિવ Pમરે
છે. યૌવનસહજ િવìુHધતાની પણ એમાં લકીર અંકાઈ નથી. કૂ ળા કૈશોયñની આ
છિબ આપણી સમì ધરીને કિવ èીના rવનના મહUવના િPથBયFતરનો ઉàેખ
કરે છે. એમાં ‘વધૂ’નો કે ‘પિરણય’નો ઉàેખ નથી. કૈશોયñની úડાúડ એ બે શHદો
મૂકવાનો કિવનો rવ ચાલતો નથી. આથી ‘કીધો સાસરવાસ’ કહીને નરી હકીકતનો
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જ ઉàેખ કરે છે. ‘વધૂ’ તરીકેનો જ ે શણગાર (અને શૃંગાર પણ) તે પણ રચાયો
નહોતો. લાqહોમના અિvથી દીá મુખે હવે અિvિશખાથી જ શણગાર પૂરો કયñો.
સૌભા<યવતી સતીનો શણગાર અિvને હાથે ‘પૂણñ’ થાય છે તેનું પણ કિવને અહi
સૂચન કરવું હશે? અહi કશું ભPમ થઈ ગયાની વાત નથી, એને ‘પૂણñતા’ જ ^ાá
થઈ છે; ને છતાં શણગારને અિvને હાથે પૂરો કરવાનો આMયો એ પિરિPથિતમાં
રહે લી irony, ને એની વેધકતા અBયFત સંયત Pવsપે આ ^કારની ઉિ:તને કારણે
જ Mયંિજત થાય છે. અહi આપણી િલિપ ભાવની િલિપની સાથે પૂરેપૂરી ચાલી શકતી
નથી તેનો આપણને ;યાલ આવે છે. ચોથી પંિ:તના અFતમાં ઉDગારિચQન (િશìકો
એને િવPમયિચQન પણ કહે છે) છે, પણ અહi વેદનાની આછી આહ સરતાં સરતાં
જ ^äમાં ફે રવાઈ qય છે. આમ ઉDગાર અને નવવધૂનો શણગાર િચતાના અિvને
પૂણñ કરવો પ|ો એમાં રહે લી અસંગિતના પડકાર sપ ^ä – આવું ભાવનું ગBયFતર
કેવળ ઉDગારિચQનથી Mય:ત નહi થઈ શકે. એ તો આપણે એ પંિ:ત વાંચતાં (વાંચતાં
નહi, પણ ઉ>ચારતાં) અFત સુધી જઈએ કે તરત જ, આપણા ઉDગારને સહજ રીતે
^äમાં પિરણમતો સાંભળીએ Bયારે જ આપણને સમqઈ qય છે. આ મા[ આ ચોથી
પંિ:ત પૂરતું નથી, દરે ક કડીની અFBય પંિ:તમાં પણ આવું જ છે ને છેàી કડીની છેàી
પંિ:તમાં તો એ સિવશેષ સાચું લાગે છે.
પાંગરવું, ^ફુàવું અને ફળવું – આ િવકાસVમના હજુ તો પહે લા સોપાનને પણ
જ ેણે વટાMયું નથી તેને ઠેઠ મૃBયુ સુધી બધું ઠેકીને જવાનું આMયું! આ સFદભñમાં ‘દેહલતા’
અને ‘પાંગરી’ આમ તો ચવાઈ ગયેલા ^યોગો છતાં નવી સાિભ^ાયતા ^ાá કરે છે.
એની પછીની પંિ:ત આપણે જરા Eયાનથી વાંચીએ:
કૌમાર આછુ ં ઊઘ|ું ન ઊઘ|ું …..
અહi ‘ઊઘ|ું’માંનો ‘ઊ’ છFદની tિçએ, પહે લી વાર લઘુ ને બીr વાર ગુo
ઉ>ચારીએ છીએ. આ િનsGયમાણ ભાવના સFદભñમાં સવñથા ઉિચત કાકુ ઉપqવી આપે
છે. કિવ ^થમ કહે વા qય છે કે કૌમાર હજુ તો આછુ ં જ ઊઘ|ું હતું – ‘ઊઘ|ું’
આગળ આવતાં મનમાં એ કથનનો િવરોધ qગતાં કિવ સહે જ એ કથનને વાળી લઈને
સુધારવા ધીમા પડે છે. આ ભાવદશાને કારણે પહે લો ‘ઊ’ લઘુ થઈ ગયો; પછીથી
કિવ િનãય કરીને કહી દે છે: ના, કૌમાર પણ પૂoં ઊઘ|ું નહોતું જ. આ િનãયનો
ભાર એની પહે લાં આવતા નકાર સાથે બીq ‘ઊ’ને Pવાભાિવક રીતે જ ગુo બનાવે છે.
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આમ ‘ઊ’ના લઘુગુo ઉ>ચારણની MયવPથા આ સFદભñમાંની ભાવદશાને આખરે તો
ઉપકારક બની રહે છે.
આ પછી ‘નવવધૂ’ના શણગારsપ ચૂંદડીનો ઉàેખ આવે છે. આ ચૂંદડીને કિવ
‘rવનચૂંદડી’ કહે છે. rવન ચૂંદડીના જ ેવું ભાતીગળ બનવાના િદવસો તો હr હવે
આવવાના હતા એમ એથી કિવ સૂચવે છે.
ચિણયાચોળીની વય ગયા પછી યૌવનોDગમ થતાં ચૂંદડી પહે વાની વય આવે. એ
ચૂંદડી હr તો અંગ પર ધારી Bયાં જ એ સરી પડી! આખીય કિવતામાં ‘સરી પડી’,
‘ખરી પડી’નો જ કિવએ મુ;ય િVયાપદો તરીકે ઉપયોગ કયñો છે. સરી પ|ાની િVયાને
કોઈ કતñાની અપેìા નથી. ‘આપોઆપ’ જ સરી પડી એમ જ આપણે કહીએ છીએ;
એટલે મૃBયુનું કતñMય અહi બને તેટલું સંગોપીને રા;યું છે તે Pપç છે.
આ પછીની કડીમાં એક બીú સબળ િવરોધ કિવ સહજ જ ઉપસાવી આપે છે:
એક બાજુ કૌમાર જ ેનું આછુ ં ઊઘ|ું છે એવી ‘કૂ ળ
ં ી’ કFયા અને બીr બાજુ સંસારનો
સાગર. આવા મોટા સાગરને કાંઠ ે હજુ તો જ ેણે એક અંજિલ જ ભરી છે, ભરી જ
છે, ચાખીય નથી; આ સંસાર ખારો છે કે મીઠો છે એનીય જ ેને હજુ ખબર પડી નથી
એવી ‘િનદñોષ’ ને ‘િનમñળ’ આ કFયા અંજિલ ભરવાની િVયા દરિમયાન જ એની સામેના
^ચAડ, િવશાળ, અગાધ સમુ\ના nડાણમાં સરી પડી. ‘સરી પ|ો પાય’ એ આ
ભીષણ પિરણામની બધી ભીષણતાને સંગોપી દે છે. આ સંગોપન આ કાMયમાં કિવની
કળાસૂઝમાંથી ઉDભવતા સંયમનું કાMયાPવાદને ઉપકારી પિરણામ છે.
અFતની કડીમાં કિવ િનયિતની આ અસંગત રચના સામે િવ\ોહ ઉ>ચારતા નથી.
આથી િનયિતની ઉX અસંગિત અને કિવએ કરે લો એનો નb Pવીકાર – આ બેને
આપણા મનમાં આપણે િવરોધાMયા િવના રહી શકતા નથી. એમાં બેતમા કે બેપરવાહીની
ખુમારી નથી, દૈવાધીન થઈને રહે વાની લાચારી નથી પણ આિભqBયસહજ િનિલáñતા
છે. આથી છેàી કડીની શsઆતમાં જ કિવ કહે છે:
છો કાળ આવે, િશિશરોય આવે,
ને પુOપ કૂ ળ
ં ાં દવમાં ^qળે. ….
‘મૃBયુ’ની સૌથી નrક સુધી પહjચતો ‘કાળ’ શHદ અહi કિવ પહે લવહે લા વાપરે
છે. પણ આ કાળ એટલે િનદાઘ – ઉનાળો, કારણ કે પછીથી ‘^qળે’ િVયાપદ આવે
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છે. ‘િશિશરમિથતા પિÑની’ના સંPકાર ‘િશિશર’ના ઉપયોગથી આપણા મનમાં qગે
છે. પુOપોને દવમાં ^qળે એ તો ભલે પણ અહi તો
સુકોમળી દેહકળી અરે અરે
વસંતની ફૂંક મહi ખરી પડી!
પુOપની તો પુOપBવની ^ાિáમાં સાથñકતા િસÉ થઈ ચૂકી છે, પણ કળીને તો વસFતમાં
વસFતના દિìણાિનલના Pપશñસુખને માણીને ^ફુàવાનું છે. વસFતની અિનલલહરી તો
‘કાળ’ નથી, એ તો કળીને િવકસાવનાર અનુકૂળ પવન છે ને છતાં એની ‘ફૂંક’ મા[થી
કળી ખરી પડી. આ ‘ફૂંક’ શHદમાં દીપિનવñાણનું સૂચન છે. વસFતમાં કળી ખરી પડી,
એ એક િવરોધ અને વસFતની ફૂંકથી ખરી પડી એ બીú િવરોધ – આ બેને કારણે
અBયFત સંયત sપે ^કટ થતી વેદના પણ વેધક બની રહે છે. આગલી બે પંિ:તના
અિગયાર અìરના ચાLયા આવતા છFદ પછી [ીr પંિ:તમાં કિવનો િન:âાસ જ qણે
‘અરે અરે ’ના ઉDગારથી િવPતરીને બાર અìરના વંશPથમાં પિરણમે છે. િન:âાસનો
આ ^સાર અને એનો આપણા િચમાં ^લJબ બનીને િવPતરતો પડઘો – આ ^કારની
છFદની યોજના સહજ જ િસÉ કરી આપે છે. કાિલદાસે એના ‘િવલાપો’માં કરે લી
વૈતાલીયની યોજના આપણને યાદ આવે છે. છેàે સંિચત થયેલો િવરોધ એક વજન
બનીને છાતીને oં ધતા ડૂ માની જ ેમ આપણને oં ધી રહે તો હોય એવો આપણને અનુભવ
થાય છે, તે કિવએ શsઆતથી જ યોજ ેલી, આ અBયFત સૂRમ નહi એવા સૂRમ, છતાં
અFતમાં વેધક બનતા િવરોધની Vિમક યોજનાને કારણે. આથી જ મૃBયુની અસંગિત
આપણી આગળ ઉBકટ રીતે ^કટ થાય છે.
આમ છતાં કાMય પૂoં થાય પછી કશી િવìુHધતા રહે તી નથી. પાણીમાં સરતા
પાણીના િબFદુની જ ેમ છેàી પંિ:ત મૌનમાં અકળ રીતે સરી પડે છે. આVોશ,
ઉપાલJભના આવતñ કે દુ:ખની સરી જતી આહનો બુDબુદ પણ મરણના જ જ ેવી એ
ગૂઢ શાિFતમાંય ઊઠતો નથી. કિવ વસFતને પણ કશો ઠપકો આપતા નથી એટલું જ
નહi, ‘Pમરણો’ નામના કાMયમાં કિવ આ બહે નના મરણને સંભારીને કહે છે:
વસંત મારી રહી પાંગયñા િવના.
કારણ કે
વસંતની મંજરી Jહોરી Fહોતી Bયાં
વસંતમાં મf ભિગની ગુમાવી.
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પણ આ જ વસFતમાં કેસૂડાને માAયો, એને નેનરસે પીધો, આ જ વસFતમાં
^ેમમયંકને દીઠો ને એનાથી ભરતીથી છલકાતા ‘વBસલ િસFધુ’ને પણ úયો. આથી
અિભqત કિવ વસFત ^Bયે કૃતî છે. આ કૃતîતા જ મૃBયુના દંશનું િવPમરણ કરાવીને
એમની પાસે કહે વડાવે છે:
વસંતને દોષ ન હોય રે કદા,
વસંત સમૃÉ, ભયñો ભયñો સદા.
વસંત! આજ ે મુજ એક માગણી;
િવષાદની શે’ ન વસંત માણવી!
હિરãF\ની સમPત કિવતાને ‘િવષાદની વસFત’ કહીને ઓળખાવીએ તો એનો
સાચો પિરચય આપી શકાય. એ સંîામાં જ ે િવરોધ છે તે જ એના કાMયBવનું
ઉDગમPથાન છે. આ કાMય પણ એનું જ િનદશñન બની રહે છે.
મરણિવષયક કાMયને ‘દશñિનકા’ બનાવી દેવાનું ^લોભન જ ેવું તેવું નથી. મરણના
^સંગને િનિમ બનાવીને rવનનું રહPય, rવનની સાથñકતા, મરણની િનિãતતા
સામેનો મનુOયનો પુoષાથñ, ભગવBકૃપા – આવા અનેક િવષયોના ચિવતñચવñણથી કાMયને
લગભગ નહiવû કરી નાખવાનો જુ લમ આચરી શકાય. તો બીr બાજુ પોચટ
લાગણીવેડા, ooિદષા, સંયમના ગૌરવ વગરનો નયñો િવલાપ – આ બધાંમાંથી પણ
બચવાનું રહે . આપણા કિવએ કાMયને અણીશુÉ રા;યું છે તેની આનFદજનક ^તીિત
અહi આપણને થાય છે.
આમ જુ ઓ તો આંસુ જ ેવું ભંગુર બીજુ ં શું હોઈ શકે? તેમ છતાં _ેFચ કિવ વાલેરી
કહે છે તેમ આંસુ rરવવું કેટલું તો કપoં હોય છે! આંસુના પોલાણમાં િફલસૂફીનું
સીસું ઠાંસીને એને ભારે બનાવવાનો ^યBન કેવળ અBયાચાર બની રહે . એથી આંસુની
પિવ[તા અળપાઈ qય. ફૂલની પાંદડી પરથી સરી પડતા િશિશરિબFદુની િન:શHદ
હળવાશ qળવી રાખવી એ વધારે કપoં કિવકમñ છે. આપણા કિવએ એ અહi પૂરી
િનરાડJબરતાથી િસÉ કયñું છે. મરણિવષયક કાMયમાં કાMયનું મરણ થવાનો હં મેશાં ભય
રëો હોય છે. કિવએ અહi એવી દુઘñટના બનવા નથી દીધી એ રિસકોને માટે સુખની
વાત છે.
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સાંજરે Lહે કતં ા લીમડા હે ઠ ે કે આંિખયું Gહે લેરી સંભરી;
સાંભરે આ રે આંબિલયે Gહે લેરી હૈ યાની ફોરી’તી મંજરી.
sપેરી રં ગમાં
રજની ઓછંગમાં,
સાંભરે Gહે રેલી કોઈ નવે પાણી અqણી આ છલકી’તી છાતડી;
કાંક રે બોલી ને ઝાઝી અબોલી અમોલી એ વરતી’તી વાતડી.
ચૂતી’તી ચૂંદડી
લીલી રતુંબડી,
સાંભરે Lહે રાતી કોક નવી Lહે રે,
ને રં ગ નવે ઘેરે આ ઊઘડી’તી આંખડી;
અંતરે અદબીડી નવલા પરાગે,
અનેરા કો રાગે એ ખીલી’તી પાંખડી.
સાંજરે Lહે કતં ા લીમડા હે ઠ ે કે આંિખયું Gહે લેરી સંભરી;
સાંભરે આ રે આંબિલયે Gહે લેરી હૈ યાની ફોરી’તી મંજરી.
– સુ.દર@ ગો.. બેટાઈ (િવશે
( ષાંજિલ))
સાંજને નમતે પહોરે જ અમે ચાLયાં આવતાં હતાં. કશીક અVમ જLપના ચાલતી
હતી. એ એકાએક અટકી ગઈ ને અમે ઊભાં જ રહી ગયાં. કશું બોલવાનું સૂTું
નહi. આãયñચિકત થઈને અમે એકબીqંની સામે úયું ને પછી ઉપર úયું તો લીમડો
મંજરીને ખોબે ખોબે શીતળ સૌરભ પાઈ રëો હતો. એણે અમને અવાù કરી દીધાં.
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સાંજ વેળાની રતૂમડી આભા ઝાંખી પડી ન પડી Bયાં પૂવñમાંથી રજત ^કાશ રે લાઈ રëો.
ચાંદનીની શીતળતા ને લીમડાની મંજરીની સૌરભમય શીતળતાએ મળીને કંઈક એવું
કયñું કે શHદોના બુDબુદ આપમેળે શમી ગયા. આ કાMયની પહે લી પંિ:ત વાંચતાંની સાથે
જ એ ધFય ìણ સrવ થઈ ઊઠી.
આપણી Pમૃિતનો Mયવહાર ખરે જ કંઈક િવલìણ લાગે તેવો છે. કોઈક અનુભવની
Pમૃિત અમુક રં ગને úવાથી જ qગે છે, તો કશોક અણધાયñો Pપશñ Pમૃિતની ગુá
મંજૂષાને એકાએક ખોલી નાંખે છે, તો વળી કોઈક વાર છાનીછપની, પોતાની qણ
કરાMયા વગર, :યાંકથી આવી ચઢતી આછેરી સુવાસ િચમાં દૂરસુદૂરની નહiવû થઈ
ગયેલી લાગણીને સrવન કરી દે છે.
આપણા જ pદયમાં થતી આપણી જ લાગણીઓ આપણને કેવી અqણી હોય છે!
એનો આકાર આપણી સમì પૂરેપૂરો ઉપસાવવાને માટે એની આજુ બાજુ નો આખો sપ,
રં ગ, Pપશñ, ગFધનો પિરવેશ સજñવો પડે. જ ે કોઈને લાગણીનું પૂણñ sપ ઉપસાવવું
છે તેને આ પિરવેશનું પુન:સજñન કરવું જ પડે. લતા પર કળી બેસતી úઈએ ને એ
કળીને ફૂલને sપે પૂણñ થતી આપણે úઈ શકીએ છીએ. પણ આપણા pદયમાં થતી
અનુભૂિતઓ િવશે આવું બની શકતું નથી. એને આકારમાં ઢાળવી પડે ને એવો આકાર
^ાá થાય પછી જ એ Xાë બને, એનું પુન: પુન: યથે>છાએ આPવાદન શ:ય બને.
કિવ સૂRમાિતસૂRમ ને અBયFત સંકુલ એવી લાગણીઓને માટેના આવા આકાર શોધે
છે. એ આકારને ઉપસાવવાને એ યથેç ^માણમાં પિરવેશ પણ સરr આપે છે પણ
એ આકારની િવિશçતા એ કે એમાં જડતા ન હોય, સrવતા હોય. pદયને એનો
સંPપશñ થતાં એક ^કારનું PપFદન શs થાય, અથñનું ચોસલું જ મા[ હાથમાં ન આવે,
એ PપFદનથી અિભિષ:ત થઈને ભાવસૃિç નવી કાિFત ધારણ કરે . સૃિçની આ નવી
કાિFત úવા માટે આપણે કળા પાસે જઈએ છીએ. આપણા pદયની નાજુ ક, છટિકયાળ,
સહે જ સરખા Pપશñથી અળપાઈ જનારી એવી, દરે ક લાગણીનું ^િતsપ સૃિçમાં છે,
એ લાગણીનો એ ^િતsપ સાથેનો સJબFધ úડી આપીએ Bયારે જ એ લાગણીને સાચું
અિPતBવ ^ાá થયું કહે વાય. કિવ આટલું કરી આપે. પછી તમે એને ગાયા કરો.
માગñ મોકળો થઈ ગયો, િવહાર કયñા કરો. જમñન કિવ િરLકેને કાMયસજñનની સાધના
દરિમયાન આ સBયની tઢ ^તીિત થઈ હતી ને એણે કëું હતું: ‘…even for what
is most delicate and inapprehensible within us nature has
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sensuous equivalents that must be discoverable.’ લાગણીને
શHદ Åારા યોqતા એવા ^િતsપથી ^કટ કરવી કે શHદ Mયવધાનsપ ન બને. એ
લાગણીનો અથñ ન સમqવે, એને આPવાÄ આકાર sપે સંવેÄ બનાવે.
અહi જ ે લાગણી િનsપાઈ છે તે સંPકૃત વૃબÉ કાMયમાં િનsપાઈ હોત તો કદાચ
ઠીક ન લાગત. એનો Lહે કતં ો લય ગીતમાં જ બરાબર ^કટ થઈ શકે. સંPકૃત
વૃરચનામાં િવદ<ધતા – sophisticationને અવકાશ છે. ગીતમાં સાહિજકતા છે,
એમાં ગણતરી ખપમાં ન આવે. ભાવનો રણકાર અહi મુિ\ત કરવો િવશેષ ફાવે. અહi
ભાવ જ ે નાનીમોટી વીિચમાળાઓ ^કટાવે છે, તે જુ ઓ એટલે આ વાતની ખાતરી થઈ
જશે. કોઈક વાર નાના તરં ગો ઉપિચત થઈને મોટુ ં મોજુ ં બનીને છલકાય છે ને એની
છાલક એક પંિ:તથી તે બીr પંિ:તના પૂવñાધñ સુધી ઊછળે છે. આ ગીતનો એક વાર
યથોિચત પાઠ કરશો કે તરત આ વાત સમqઈ જશે.
સાંજ હતી, લીમડો Lહે કતં ો હતો – વાયુનો સંચાર હતો, એ સંચાર ઘટાવાળા ^ૌઢ
લીમડાને પણ Lહે કતં ો કરી મૂક ે એવો હતો. એવા લીમડાની નીચે પહે લવહે લી વાર
આંખને ભરી દે એવું કશુંક úયું. ચૂંદડીની વાત તો છસાત પંિ:ત આગળ વEયા પછી
આવે છે. પણ આ પંિ:ત વાંચતાંની સાથે જ એ ને[ોBસવની છિબ અંકાઈ qય છે.
‘આંિખયું’માંનું બહુવચન બેને બદલે ચાર આંખો તૃá થઈ એમ માની લેવાની છૂટ આપે
છે તે લઈ લેવા જ ેવી છે. બંને એકબીqંને úઈને તૃá થયાં. આજ પહે લાં આંખ ઘòં
ઘòં úતી હતી, પણ આંખો ધરાઈ qય એવું, ને[ોના િનવñાણsપ કશું દે;યું નહોતું.
એ તો આ Lહે કતં ા લીમડા હે ઠ ે પહે લી વાર જ બFયું. એ અનુભૂિતના નવોDગમની સાથે
આ પિરવેશનું િચ[ પણ અિભÜભાવે ભળી ગયું ( જરા નજર કરી જુ ઓ: કિવએ
‘Gહે લેરી’, ‘અqણી’, ‘નવી’ – આ શHદો આ નાનકડા ગીતમાં કેટલી બધી વાર વાપયñા
છે!) કિવએ ‘સંભરી’ શHદ અBયFત સમુિચત યો?યો છે. ‘સાંજરે ’ પછી ‘સંભરી’ના
સંPકાર ઝીલીને બીr પંિ:તની શsઆતમાં તરત ‘સાંભરે ’ આવે તે બરાબર બંધ બેસી
qય છે. લીમડાની મંજરીની સૌરભે એ ^ણયના ^થમોDગમની Pમૃિતને સrવ કરી.
પણ કિવએ લીમડાની મંજરીનો અહi ઉàેખ કરવાને બદલે હૈ યાની ફોરે લી મંજરીની
જ વાત કરી છે ને ‘આ રે આંબિલયે’ કહીને હૈ યું મોરથી મઘમઘી ઊઠેલા આંબા જ ેવું
સભર બની ઊzું એમ સૂચવી દીધું છે.
સાંજ વેળા તો ઝાઝી ટકે નહi. પછી આવે રજની. પણ એ ‘sપેરી રં ગ’વાળી
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રજની હતી. લીમડાની ધોળી ધોળી મંજરીઓના ગુ>છ ને sપલાવરણી રાત – આવા
ધFય મુહૂતg છાતી નવા પાણીએ છલકાઈ ઊઠી. સાંજ હતી Bયારે છલકાવાની વાત
ન આવી, કારણ કે સાંજ છલકાતી નથી. એની લીલા પિãમ િìિતજને એક ખૂણે.
પણ પછી sપલાવરણી રજની તો આખા આકાશમાં છલકાઈ ગઈ. એના sપલા રં ગમાં
લીમડાની મંજરીના ધોળા ગુ>છ પણ ઓર બહે કી ઊzા ને આથી ‘નવે પાણી’એ છાતી
છલકાઈ ઊઠી. ને એમ બનવાને કારણે, એ અનુભવને લીધે આપણે જ આપણને પોતાને
અqAયાં બની ગયાં! એવી િPથિતમાં કાંઈ ઝાઝું બોલાય નહi, કારણ કે આપણી સાથે
આખી સૃિç Bયારે બોલવા લાગે, આપણે જ ે ન બોલીએ તે આપણા વતી એ પિરવેશ
બોલી દે. એ લાગણી પણ એવી કે એને આખી શHદોમાં તો કહે વાય નહi. થોડાક
ચાંદનીના sપલા રં ગે કહે વાય, થોડીક લીમડાની મંજરીની સૌરભની ભાષામાં કહે વાય,
થોડીક પવનમાં ઝૂકતા લીમડાના લહે કામાં કહે વાય, થોડીક લીમડાની ઘટામાં લપાયેલા
અિધકારની ભાષામાં કહે વાય. આથી જ કિવએ કëું:
કાંક રે બોલી ને ઝાઝી અબોલી…
ને આપણી લાગણીની વાત ?યારે આખી સૃિçને મોઢે કહે વા જ ેવી બને Bયારે એ
‘અમોલી’ જ બની રહે ને!
YાણેિF\યની ગોચરતા tિçસીમાને પણ ઉàંઘી qય માટે સૌરભની, ફોરવાની,
મહોરવાની વાત પહે લાં થઈ. હવે tિçસીમામાં ^વેNયા ને ‘લીલી રતુંબડી’ ચૂંદડી ચૂવા
લાગી. આ ચૂંદડીમાં નવોઢાના નવાનુરાગનો અણસાર છે. ભાવની નવી જ આબોહવાની
લહે રે લહે રાતી એ ચૂંદડીએ એક નવા જ ઘેરા રં ગથી આંખોને આંr દીધી ને એ
અંજનથી િદ<ધ આંખે ?યારે સૃિç úઈ, Bયારે એનું નવું જ sપ દેખાયું – એ નવા
sપમાં રં ગ અને સૌરભનું અજબ િમdણ થઈ ગયું. એ નવી સૃિçના દશñનના ^કાશનું
િકરણ અFતરમાં ^વેશતાંની સાથે જ અધñ^Pફુટ પાંખડીઓ ખીલી ઊઠી ને ‘નવલા
પરાગે અનેરા કો રાગ’ની અનુભૂિત કરાવી. આવાં અનેક પિરમાણમાં આ લાગણી પૂણñ
sપે અવતરી. આ કìાએ ‘ખીલી’ શHદ વાપરવાની યો<ય વેળા આવી.
આ ìણની Pમૃિતથી કૃતાથñ થયેલું pદય કંઈક કૃતî ભાવે તો કંઈક અંશે ઉàાસના
છાકની અસર નીચે ફરીથી આ પંિ:તઓ ગૂંજ ે છે:
સાંજરે લહે કતં ા લીમડા હે ઠ ે કે આંિખયું Gહે લેરી સંભરી;
સાંભરે આ રે આંબિલયે Gહે લેરી હૈ યાની ફોરી’તી મંજરી.
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આ કૃતîતા ને ઉàાસની લાગણીમાં આપòં pદય પણ સાથ આપીને આ પંિ:તઓ
ગૂંજતું થઈ qય છે.
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ના મારે તુજ ભેટ, બિìસ ન વા તારી કૃપા úઇએ,
હં ુ એવો નિહ રં ક કે અવરની મારે દયા úઇએ;
આMયો છુ ં લઇ ન<દ હાથ, કરવા સોદો મને ભાવતો,
રાq, ચોર િલયે હરી નિહ કદા એવી મતા úઇએ;
આપે તો ગુજરાન આપ મુજને, મારી લઈ ખાતરી;
થોડા આપ િદનો વળી સુખ તણા, ના વાસના úઈએ.
ú તું દાન કરે મને, ભગવતી, દે દાન હૈ યા તòં,
હૈ યું સાફ પરં તુ કાચ સરખું તે હોવું, હા, úઈએ;
જ ેમાં úઈ શકું મુહHબત તણી તPવીર ફf કાયલી.
થા મારી, જન આ િનખાલસ તણી ú ચાહના úઈએ.
તે મારી નથી માગણી તુજ કને સંકોચ જ ેનો તને,
ઝાઝું ú તુજ પાસ હોય નિહ તો સDભાવના úઈએ.1
– મગનભાઈ પટેલ ‘પતીલ’
‘
’ (;ભાતનમF
(
દા))
આ કાMય આમ તો યાચનાનું કાMય લાગે છે. યાચના કરનાર કિવ છે. પહે લી છ
પંિ:ત કિવએ પોતાની માભોમકા ગુજરાતને ઉÇેશી છે ને પછીની છ માતા સરPવતીને.
બ.ક.ઠાકોર આખું કાMય સરPવતીને ઉÇેશીને લખાયું છે એમ કહે છે, પણ ‘ભગવતી’
સJબોધન પહે લી વાર સાતમી પંિ:તમાં જ આવે છે અને પહે લી છ પંિ:તમાં મુ;ય વાત
1. આ કાMયનો મૂળ પાઠ બ.ક.ઠાકોરે ‘આપણી કિવતાસમૃિÉ’માં બદલી ના;યો હતો અને એની qણ િવવરણમાં કરી હતી. સુરેશ
úષીએ કાMયાPવાદ આ પાઠને આધારે કરાMયો છે એટલે એ અહi Pવીકાયñો છે, પરં તુ આPવાદના અંતે કિવનો મૂળ પાઠ
આGયો છે.
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તે ગુજરાનની, મતાની ને ભેટબિìસની છે. એની માગણી ગુજરાતની કદરદાન ^q
પાસે કિવ કરે તે જ વધારે બંધબેસતું લાગે છે. બીr છ પંિ:તમાં હૈ યાના દાનની અને
મુહHબતની વાત છે. કિવ સરPવતીનો યાચક હોઈ સરPવતી પાસે એની યાચના કરે તે
ઉિચત જ છે.
કાMયનો િવષય યાચના હોવા છતાં ખૂબી એ છે કે યાચના સાથે સંકળાયેલો દીનતાનો
ભાવ અહi દેખાતો જ નથી. એથી ઊલટુ,ં અહi તો પહે લી પંિ:તથી જ કિવનાં Pવમાન,
બેપરવાહી અને ખુમારીનો રણકો સંભળાય છે. જુ ઓ ને, પહે લી પંિ:તની શsઆત જ
‘ના’થી થાય છે. એ સૂચવે છે કે આ યાચના કરનાર કોઈ ગરજુ નથી પણ જ ેને આપીને
આપનાર ગૌરવ અનુભવી શકે એવું કોઈક છે. આ વાત બીr પંિ:તમાં કિવ ‘હં ુ એવો
નિહ રં ક’ કહે છે Bયાં Pપç થાય છે. ભેટબિìસ તો કોઈ ખુશ થઈને જ આપે પણ
એમાંય કૃપા કરવાનો ભાવ ન ભળી ગયો હોય એની શી ખાતરી? ને કૃપા દયા લાવીને
જ કરવામાં આવે ને? આમ ભેટબિìસથી તે દયા સુધીનો ઢાળ કિવએ Pવાભાિવક રીતે
બતાવી દઈને કëું: ના, મારે કોઈની દયા ખપતી નથી, કારણ કે જ ે બીqની દયા પર
rવે છે તેના જ ેવો કોઈ રં ક નથી ને હં ુ એવો રં ક નથી.
‘હં ુ રં ક નથી’ કëા પછી કિવ પોતાનો વધુ પિરચય આપતાં કહે છે કે મારી પાસે
તો નગદ મૂડી છે ને મારી મુનસફી ^માણે મને oચે એવો ‘સોદો’ મારે કરવો છે. આ
‘સોદો’ શHદ સૂચવે છે કે આ Mયવહાર એકતરફી નથી. કિવની પાસે જ ે નગદ મૂડી છે
તે એની સજñક^િતભા. એનું મૂLય ઓછુ ં આંકવાનું નથી. એ કોઈ આસમાની કે હવાઈ
વPતુ નથી, પણ ‘નગદ’ વPતુ છે. એ દુિનયાની સુખસગવડ આપનારી આિધભૌિતક
વPતુની સરખામણીમાં ઊણી ઊતરે એવી નથી, એનું કિવને ભાન છે. માટે તરત જ પૂછ ે
છે કે એના બદલામાં આપવા જ ેવું તમારી પાસે છે શું? આિધભૌિતક ધનસJપિ તો
લૂંટી લેવાય એવી વPતુ છે. રાq કર નાખીને લૂંટી લે, ને એ િસવાય અનેક ^કારે એની
ચોરી થઈ શકે! ^િતભાને કોઈ ચોરી શકે નહi; માટે એના બદલામાં તુLયગુણ ‘મતા’
જ કિવને úઈએ છે. પણ qણે કિવ પોતે જ સમr qય છે કે એવું તો સમાજ પાસે
કિવને આપવાનું શું હોય? એટલે qણે એવા સમાજ પર દયા લાવીને કહે છે: મારે બીજુ ં
કશું úઈતું નથી, કેવળ મારી આrિવકા ચાલે એવી િનિãFતતા આપી શકાતી હોય તો
તે આપો. પણ તેય ભેટ sપે નહi; કિવ પાસે જ ે ‘નગદ’ છે તે સાચું ‘નગદ’ છે કે નહi
તેની ખાતરી કરીને. કિવ વગર સમાજને :યારે ચાLયું છે? પરણવા qય Bયારે લvગીત
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ગવાય, મરણ સમયે રાિજયા, યુÉમાં િસFધુડો. વધારામાં કિવ કહે છે કે મારે હરકોઈની
જ ેમ થોડાક સુખના િદવસો úઈએ છે. અહi કિવ વાPતિવકતાને બરાબર િપછાને છે
તેની આપણને ખાતરી થાય છે. મોહમાં કે લોભથી બીq કોઈને બધા જ િદવસો સુખના
મળે એમ માગવાનું મન થઈ ગયું હોત. પણ કિવનાં મૂLયો જુ દાં છે. એથી િવશેષની કશી
ઇ>છા રાખવી તે વાસના જ કહે વાય અને કિવ એવી વાસના સેવે નહi.
સરPવતીની પણ કૃપા કિવને ખપતી નથી. અહi પણ કિવ હાથ úડીને દાસની જ ેમ
યાચના કરતો ઊભો નથી; પણ સમાન કìા પર રહીને હૈ યાનું દાન જ માગે છે, ને તેય
ú સરPવતીને આપવાની ઇ>છા થતી હોય તો. પણ અહiય કિવ શરત મૂક ે છે: એ હૈ યું
જ ેવુંતેવું હોય તે ન ચાલે. એ પારદશñી હોવું úઈએ, એમાં પે◌્રમની છિબ િનOકલંક ને
Pપç દેખાવી úઈએ, નહi તો એવા હૈ યાને લઈનેય શું? માટે કિવએ કëું કે કાચ જ ેવું
સાફ હોવું úઈએ.
અહi ‘કાચ’ શHદ પૂરેપૂરો યથાયો<ય નથી લાગતો. કાચ પારદશñી હોય એ સાચું
પણ સાથે બરડ પણ હોય છે. કિવને જ ે કહે વું છે તે એ કે હૈ યું િનમñળ ને નીતયñું હોવું
úઈએ. આટલાથી કિવને સFતોષ નથી; એ તો સરPવતીને પૂરેપૂરી અનુગત કરી લેવા
ઇ>છે છે. આથી અસિFદ<ધ શHદોમાં સરPવતીને કહી દે છે: ‘થા મારી.’ ને તરત જ
એને માટેની પોતાની િવિશç યો<યતાનો ઉàેખ કરતાં કહે છે કે માoં pદય િનખાલસ
છે ને સાચો ^ેમ િનખાલસ હોય તેની úડે જ થઈ શકે. પણ આ બાબતમાં કિવનો કશો
દુરાXહ નથી કારણ કે ^ેમમાં એવી કશી ખfચાખfચને અવકાશ નથી. ખાનદાનીને છાજ ે
એવી રીતે કિવ કહે છે કે જ ે આપતાં તને સંકોચ થાય તે હં ુ પહે લેથી જ સમr જઈને
તારી પાસેથી માગીશ નહi. આથી આખરે કહે છે કે ú આ બધાંમાંનું કશું જ તારી પાસે
નહi હોય તો કેવળ મારી ^Bયે સDભાવ રાખે તોય પૂરતું છે.
કિવએ આખી રચના કેવી કુશળતાથી કરી છે! સDભાવનાનું મૂLય કિવને મન સૌથી
િવશેષ છે; આથી સૌથી છેવટે િશખર પર સDભાવનાની Pથાપના કિવએ કરી છે. આમ
કાMયના PથાપBયનો આકાર શંકુના જ ેવો છે. છેક ઉપરની ટૂ કં પર સDભાવના આવે છે.
વળી જ ે કહે વાનું છે તેને તેનાથી છેક સામે છેડ ે જઈને કહે વાથી એ વધુ ચોટદાર બને
છે. યાચનાની વાત ‘ના úઈએ’થી જ કિવ કાMયના પૂવñાધñમાં કરે છે. ú સીધી યાચના
કરી હોય તો કાMય આવું અસરકારક થયું ન હોત. કાMયનો શાદñૂલિવVીિડત છFદ પણ
કાMયના હાદñsપ ખુમારીના ભાવને ઝીલવા જ ેટલો ગવñીલો છે.
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આમ કાMયના િવષયમાં કશું અસાધારણ નથી. છતાં કિવની કહે વાની રીતની
િવિશçતાને કારણે કાMય આPવાÄ બને છે.
ના મારે તુજ ભેટ, બિìસ ન વા તારી કૃપા úઇએ,
હં ુ એવો નિહ રં ક કે અવરની મારે દયા úઇએ;
આMયો છુ ં લઈ ન<દ હાથ, કરવા સોદો મને ભાવતો,
ના મારી, જન આ િનખાલસ તણી ú ચાહના úઈએ.
ú તું દાન કરે મને, ભગવતી! દે દાન હૈ યા તòં,
હૈ યું સાફ પરં તુ કાચ સરખું તે હોવું હા, úઈએ;
જ ેમાં úઈ શકું મુહHબત તણી તPવીર ખfચાયલી.
રાq, ચોર િલયે હરી નહi નહi એવી મતા úઇએ;
આપે તો ગુજરાન આપ મુજને મારી લઈ ખાતરી;
થોડા આપે િદનો વળી સુખતણા, ના વાસના úઈએ.
તે મારી નથી માગણી તુજ કને સંકોચ જ ેનો તને,
ઝાઝું ú તુજ પાસ હોય નહi તો સDભાવના úઈએ.
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હrય સંભળાય છે મધુર સાદ તારો બધે,
અનૂ, દીકરી, મીઠી, મુ<ધ િશશુ, બેટી, Mહાલામુઈ!
હrય નયનો સમì પગ નાચી એવું રહે ,
હrય નયને તુફાન ઉમટે જ એવું વળી.
અને કુસુમના કુણા દલ સમું Pફુરે ગુંજન,
હrય મધુ મૂિતñ તારી ચહુ મેર Jહાલી રહે
રમાડતી કરાંગુલીથકી ^લંબ કેશાવલી.
િકશોરવય નતñતી પટ ધરાતણે મૂતñ શું!
તને અહ કહં ુ જ શું? કહં ુ શું? શું? શું? :હે :હે હવે!
મુંઝાઈ જm છુ ,ં અને તડતડાટ બેચાર આ
લગાવી ટપલી દm છુ ં અહi પાસ બેઠલ
ે ીને.
અહો પણ હસી ઊઠે અસલ જ ેવું જ ેવું જ તું,
અને યિદ હસે ન તો પછી અનૂ તું શાની, કહે ?
– સુ.દરJ (યા9ા)
(
)
‘હ’થી શs થતી ^થમ પંિ:તમાં જ, જ ે એક વાર હતું, ને હવે નથી ( છતાં એની
Pમૃિત છે; પણ એની Pમૃિત છે, એમ કહે વાને બદલે એ જ છે એમ કહીને ‘એ નથી’માંના
‘નથી’ને ‘છે’થી ઢાંકી દીધો છે) તેના Pમરણથી સરી જતા આછા િનâાસનો અણસાર
છે. જ ે અનુપિPથત છે, દૂર છે તેના ભણકારા કાનમાં વા<યા કરે છે. જ ે દૂર તેને પામવા
આંખ કરતાં કાન કદાચ વહે લા દોડી qય છે. અહi પણ સૌ ^થમ ‘મધુર સાદ’ જ
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કિવ ઉàેખે છે. ‘હrય’માંના બીq ગુo ‘r’ના પર જ ેટલો ભાર મૂકવા ધારો (જ ેટલી
તમારી િનિãતતાની મા[ા) તેટલો મૂકીને એનું ઉ>ચારણ કરી શકો છો, તે છતાં એમાં
કશી ઊણપ રહી જતી હોય તો એની પછી આવતો ‘ય’ િનિãતતાને tઢ કરીને એને
દૂર કરે છે. ‘મધુર સાદ તારો બધે’માં ‘બધે’ કહીને કિવએ Eવિનની અવકાશમાં ફે લાઈ
જતી Mયાપકતાને qળવી રાખી છે. ‘બધે’ને બદલે ‘અહi’ એમ કëું હોત તો Mયાપકતાને
ભોગે િનિãતતા આવી હોત પણ તે કિવને અિભ^ેત નથી.
કાMય ‘અનુ દીકરીને’ને જ સJબોધેલું છે. અBયાર સુધી આપણે એમ કëું કે એ
અનુપિPથત છે, દૂર છે. પહે લી પંિ:ત એવી જ છાપ પાડે છે ને ‘મધુર સાદ’ની Pમૃિતથી
કિવ પણ સાદ પાડી ઊઠે છે:
અનૂ, દીકરી, મીઠી, મુ<ધ િશશુ, બેટી, Mહાલામુઈ!
જ ે દૂર હોય તેને સાદ પાડીને બોલાવીએ Bયારે એના નામની અFBય dુિતની Gલુિત
દૂરતાના આખાય અવકાશને Mયાપી લઈને ઘૂમી વળે છે, એ આપણો અનુભવ છે.
અહi ‘અનૂ’માંનો ‘નૂ’ કેવળ િપંગળાનુસારી ગુo નથી, એમાં ભાવદશાને અનુsપ આવી
Gલુિત છે. એની પછી તરત જ િરસાઈ ગયેલી દીકરીને પટાવીફોસલાવીને મનાવતા હોય
તેમ હળવેથી ‘િદકરી’ એ [ણ લઘુ dુિતનું સJબોધન કિવ ઉ>ચારે છે. પછી પોતાના
વહાલનો ભાર મૂકીને અFતરની ^તીિતપૂવñક ‘મીઠી’ કહે છે. પણ ‘મીઠી’માંનો ‘મી’
ભારપૂવñક બોલાયા પછી qણે અનુને નજર સામે úતા હોય તેમ મનમાં ને મનમાં બોલે
છે: ‘મુ<ધ િશશુ’. આમાંનું ‘મુ<ધ’ િવશેષણ િપતા અને પુ[ી બંનેને આસાનીથી લાગુ
પાડી શકાય. િશશુ તો િશશુ હોવાને કારણે મુ<ધ હોય જ છે પણ િપતા એ મુ<ધ િશશુને
úઈને મુ<ધ છે એની આ કાMય ^તીિત કરાવે છે.
અહi કિવ જ ેનું Pમરણ કરે છે તે ‘મુ<ધ િશશુ’ છે એ Pપç થયું. ઉDગારની
િPથિતમાંથી બહાર આવીને કિવ વધારે આBમીયતાભયñાં સJબોધનો ઉ>ચારે છે: ‘બેટી,
Mહાલામુઈ!’ અFતમાં ‘Mહાલામુઈ’ સુધી પહjચતાં આBમીયતા અને વાBસLય બંને કાંઠ ે
છલકાઈ ઊઠે છે. બાળક ^Bયેના વહાલની અિભMયિ:તમાં મીઠી ગાળ ભળે નહi Bયાં
સુધી માતાને કે િપતાને તૃિá થતી નથી (ખાસ કરીને માતાને). ‘Mહાલામુઈ’માં ‘મુઈ’ના
આિદ ભાગમાં વહાલ છે; અને િશશુ ^Bયે ^કટ થતો રોષ િશશુને તાતો બનીને Pપશñતો
નથી, િશશુ સુધી પહjચતાંમાં મીઠો બની qય છે, એવી િશશુની બિલહારી છે, ને છતાં
એનું dેય માને આપીને આપણે કહીએ છીએ: ‘માની ગાળ તે ઘીની નાળ.’
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આમ આ બીr પંિ:તમાં પૃCવી છFદમાં કિવએ પોતાની ભાવમુ\ાને જુ દા જુ દા
કાકુઓની યોજનાથી કેવી તાtશ બનાવી દીધી છે! પહે લાં દૂરતાનું ભાન થતાં
અધીરાઈથી સાદ પાડી દેવાય છે, પછી એ િરસાઈને મોઢું ફે રવીને બેઠી હોય તેમ એને
મનાવાય છે, એનું આ િચ[ મનમાં ને મનમાં úઈને કિવ મુ<ધ બને છે ને અFતમાં
અધીરાઈની સાથે વહાલભયñો રોષ ભળે છે. આ પછી ફરી Pમરણ શs થાય છે. િશશુ
સદા સંચરણશીલ હોય છે, ચંચલ હોય છે. બે વાત રસોડામાં મા úડે કરી આવે, મા
એનો હજુ તો હjકારો પુરાવી નહi રહી હોય Bયાં તો એ અtNય થઈ qય! ઘડીમાં અહi
તો ઘડીમાં તહi – માટે જ સવñ[. એવું હોય છે િશશુ!
એની આ ચંચલતા, હમણાં જ વહે તા થયેલા rવનeોતની ઉ>છલતા, એના હમણાં
જ ધરતી પર િPથર થવાનું શીખેલા પગના નૃBયમાં ને એની નવા નવા િવPમયથી ચિકત
થતી આંખોમાં દેખાય છે. આ િશશુ ધીમે ધીમે િકશોર બને છે. આ અવPથાનાં પણ
કેટલાંક સુFદર િચ[ો કિવ આપણને હવે પછીની પંિ:તઓમાં આપે છે. હવે એ :યાંક
થોડી વાર બેસીને કદીક ગુંજ ે છે. એ ગુંજન આમ તો કાનનો િવષય છે પણ એની કુમાશને
કિવ Pપશñગોચર બનાવે છે. એથી થોડુકં વધુ આપમેળે િસÉ થાય છે: કુસુમના ઉàેખથી
એ ગુંજનમાં સુવાસ પણ ભળી; ગુંજન પણ ^સરે ને સુવાસ પણ ^સરે . વળી કુસુમની
સાથે ગુંજન મૂકો એટલે aમરની યાદ પણ આવે. િશશુ પોતે જ પોતાનામાં મુ<ધ –
એકસાથે કુસુમ અને aમર પણ પોતે જ.
િશશુની આ Pવયંપયñાáતા જ ેટલી મા[ામાં બહારના િવâને ^વેશ કરવા દે તેટલા
^માણમાં જ એ ^વેશી શકે. િશશુ આવું ‘આBમરત, આBમVીડ’ હોય છે. આવી ‘મધુ
મૂિતñ’ તે કિવ આપણને બતાવે છે પણ આ મૂિતñ tઢ ^િતિéત થયેલી મૂિતñ નથી, ‘ચહુ
મેર Jહાલી’ રહે તી મૂિતñ છે. ‘મહાલવું’ એ િVયાપદનો ઉપયોગ અહi સૂચક છે. આપણે
તો કદીક લગન મહાલીએ છીએ, ઉBસવ મહાલીએ છીએ; પણ િશશુની તો rવવાની
િVયા અને મહાલવાની િVયા એ બે જુ દી િVયાઓ નથી, એને માટે તો rવવું એટલે જ
મહાલવું. માટે ‘મધુ મૂિતñ’ મારી ચારે તરફ તરવરી રહે છે, દેખાય છે એવું કશું ન કહે તાં
‘Jહાલી રહે ’ એમ કિવએ કëું તે જ ઠીક થયું; કારણ કે એથી આ પંિ:તઓ આપણે માટે
પણ મહાલવા જ ેવી બની ગઈ! કૈશોયñનો િવકાસ સૂચવતી એક છેàી છિબ કિવ હવે
આપી દે છે:
રમાડતી કરાંગુલીથકી ^લંબ કેશાવલી.
56

ગુજરાતી કિવતાનો આPવાદ

આમ ધરાપટ પર નતñતી મૂતñ િકશોરવયનું િચ[ આપણે úયું. હવે વળાંક લેવાની
ઘડી આવી. આ તો ગઈ કાલનાં Pમરણોની વાત થઈ. પણ આજની એ અનુ :યાં છે?
બીr પંિ:તમાં જ ે અધીરાઈભયñાં સJબોધનો હતાં તેથી એક મા[ા ચઢે એવી
Mયાકુળતાભયñાં સJબોધનો આ વળાંક લેતા બીq ખAડની પહે લી પંિ:તમાં પૃCવી છFદને
તો ઉDગાર અને ^äોની ઝડીથી હલાવી નાંખે છે જ પણ આપણનેય હલાવી મૂક ે છે:
તને અહ કહં ુ જ શું! કહં ુ શું? શું? શું? :હે :હે હવે?
‘અહ’ની વેદનાથી શs થતો ઉDગાર આ પિરિPથિત અને એ પિરિPથિતના
કારણsપ :Fયા ^Bયેના રોષના તાપથી ^äાથñમાં પિરણમીને અFતે પિરિPથિતની
અગિતકતાના ભાવથી, કદાચ, વળી ઉDગારમાં અFત પામે છે. કિવ ^કટ રીતે કહી
દે છે: ‘મુઝાઈ જm છુ ’ં અને Bયારે આપણને ખબર પડે છે (કિવએ તડતડાટ બેચાર
લગાવી દીધી તેથી!) કે અરે , એ અનુ તો ‘અહi પાસ બેઠલ
ે ી’ છે. એ અનુ છે ને છતાં
નથી. વય બદલાતાં એ ઠરે લ બની છે, ડાહીડમરી થઈ ગઈ છે, તોફાન બધાં બહાર રëાં
નથી, અંદર ચાલી ગયાં છે. એ કેવી તો ઠરે લ થઈ ગઈ છે કે આટલી Mયાકુળતાભયñા
ઉDગાર સાંભળવા છતાં એ પાસે બેઠલ
ે ી ‘`’ અìર ઉ>ચારતી નથી! આ કેવું પિરવતñન!
ખરે જ, કFયાને પિતને ઘરે િવદાય કરતી વેળાએ જ દુ:ખ થાય છે એવું નથી. એ
કૈશોયñનો mબર ઓળંગતાંની સાથે ઘરનો અધñો mબર પણ ઓળંગી જતી હોય છે;
એના ^યાણનો Bયારથી જ ^ારJભ થઈ qય છે. હજુ ગઈ કાલ સુધી જ ે ઓિચંતાની
પાછળથી હૂક કરતીકને આવીને કંઈ અળવીતoં કરી જતી, એના મધુર ટહુકા આખા
ઘરમાં ઘૂJયા કરતા, જ ે ઘડીમાં દોરી કૂ દતી, ઘડી સિહયરો સાથે પાંચીકા રમતી ને
િકલિબલાટ કરી મૂકતી, તે આજ ે અહi પાસે બેઠલ
ે ી છતાં કશું બોલતી નથી. આ કેવું
પિરવતñન! આ પિરવતñન વધારે આકoં છે કારણ કે કFયા પરણીને સાસરે qય Bયારે તો
લvની હકીકત નજર સામે રહે , પણ અહi તો એ ઘરમાં જ છતાં ઘરમાં નહi એ કેવું
અસë!કિવએ આ િPથિતની વેદના પર બરાબર આંગળી મૂકી છે. આ પિરિPથિતમાં જ
અસમંજસતા રહી છે, તેની ^Bયેના રોષનું ભાજન દીકરી બની રહે છે ને એ િબચારી
બેચાર ટપલી ખાઈ બેસે છે. આ રોષની પાછળ િપતાના વહાલથી સભર pદયની કેવી
તો અવશતા રહે લી છે!
ને હવે બીú વળાંક – તમારે આ કાMયને સોનેટ કહે વું હોય તો કહે ú; ને તેર
જ પંિ:ત છે, ^ાસયોજના MયવિPથત નથી એટલા જ ખાતર સોનેટ નહi કહે શો તોય
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કાMયને કશી ìિત નથી થવાની. એનો આBમા સોનેટનો છે એ નuી છે ને વળી એનો
િવશેષ એ છે કે એમાં વળાંકની અંદર વળાંક છે. આ એની િÅગુણીકૃત બંિકમતા વધુ
આPવાÄ બની રહે છે.
બીú વળાંક લેતાં અBયાર સુધી અ^Bયì રહે લી ‘અનુ દીકરી’ ^Bયì થાય છે
ને અનુ સવñથા ગઈ નથી તેની ધFય આનFદમય ^તીિત કિવને થાય છે. કાMયની
શsઆતથી જ ‘પાસે બેઠલ
ે ી’ અનુ આપણને તો અBયારે જ ^Bયì થાય છે. આ
^કારના આલેખનથી ^કટ છતાં અ^કટ, ઉપિPથત છતાં અનુપિPથત એવા વેદનાના
આલJબનsપ સૂRમ િવરોધને કિવએ સબળ રીતે રજૂ કયñો છે. એ જ આ કાMયનો
મુ;ય અલંકાર છે. મJમટ એનું નામ qણે છે કે નહi તેની મને ખબર નથી. એણે
Mયાકરણની મદદથી અલંકારનો સંસાર ઠીક િવPતાયñો છે. એને એકાદ અલંકારની
સં;યા વધારીને એના ચોકઠામાં ગોઠવી દેતાં અઘoં પડે એમ નથી. ^િતભાશાળી કિવ
અલંકારના Mયાકરણને પડકારે એવી અલંકારયોજના કરતા જ રહે છે એ સાoં છે; નહi
તો અલંકારને બદલે એનું Mયાકરણ પંતુrઓએ આપણે માથે :યારનું ઠોકી માયñું હોત.
‘અહ’માંથી જ ‘અહો’નો ઉDગમ થયો; જ ે વેદના હતી તે િવPમયમાં પિરણમી.
સુFદરJની કિવતામાં ‘અહો’ તમને સારી સં;યામાં જડશે ને એ ‘અહં પૂવñક’નો ‘અહો’
જ, ઘòં કરીને હોય છે. િવPમય સુધી લઈ જતી વેદના વFEય નથી નીવડતી. અહi પણ
કિવ ટપલી માયñા પછી આંસુથી ભીની અનુની આંખો úવાની રહે શે એમ માનીને પોતાના
Mહાલાના દૌરાBJયને ભાંડવાની, પãાાપના ચણચણાટની િPથિતમાં સરી પડવા જતા
હતા Bયાં જ અનુની હસતી આંખો úઈને િવિPમત થયા ને એમને થયું કે અનુ સવñથા ગઈ
નથી. એ ^તીિત કરાવનાર કોણ? અસલ જ ેવું હાPય, પગનું નૃBય ગયું. નયનનું તોફાન
– ના, એ બધું કશીક અકLGય રાસાયિણક િVયાથી હાPયમાં sપાFતિરત થઈ ગયું. આમ,
કશું જ ગયું નથી. માટે જ કિવ િવPમયથી કહે છે:
અહો પણ હસી ઊઠે અસલ જ ેવું જ ેવું જ તું…
અહi ‘અસલ જ ેવું’ એમ કહીને કિવ આવા િવPમયને માટે એકદમ તૈયાર નહi
હોવાથી સહે જ અટકી qય છે ને પછી અનુને úતાં, એ િવશે કશી શંકા ન રહે તાં, tઢ
^તીિતપૂવñક ફરીથી કહી દે છે: ‘જ ેવું જ.’ અહi પહે લા ‘જ ેવું’માંનો ‘વું’ લઘુ છે પણ
tઢ ^તીિતનું વજન ઉમેરાતાં બીq ‘જ ેવું’માંનો ‘વું’ આપ મેળે ગુo બની રહે છે ને તેમ
છતાં ‘જ’ ઉમેરીને આ ^તીિતની tઢતા િવશેની કશી પણ શંકાને કિવએ સાવ િનમñૂળ
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કરી નાખી છે. આમ ú ટપલી મારતાં હસી ન પડે તો પછી એ અનુ શાની? આમ આ
હાPયથી થયેલા સુખદ અિભîાન સાથે કાMય પૂoં થાય છે.
વાBસLય આપણા કાMયસાિહBયમાં બહુ ઓછુ ં માણવા મળે છે. ઉમાશંકરના
‘આિતCય’માંનાં થોડાં કાMયો અહi યાદ આવશે જ. અહi ઊિમનg અનુsપ આખો
સFદભñ રચવાની કિવની શિ:ત આપણને તુç કરે છે. સુFદર† આ માટે છFદ પાસેથી
પણ ખૂબીથી કામ કઢાવી લે છે, કુશળ કિવને હાથે જ છFદોની શ:યતાઓનું ìે[
િવPતરે . આપણા કાMયસાિહBયમાં બે વલણ દેખાય છે: એક તો છFદોની જડ મયñાદાના
ભાનથી નવો રPતો કરવાનું ને બીજુ ં છFદની દેખીતી મયñાદાને જ પોતાની શિ:તને
પડકારsપ લેખીને એની નવી નવી શ:યતાઓ ^કટ કરવાનું. કાFતે બીજુ ં વલણ
અખBયાર કીધું. સુFદરમે ^યોજ ેલાં સંPકૃત વૃોનો આ tિçએ અIયાસ કરવા જ ેવો
છે.
‘રસઉXતા’ એ સુFદરJનો લાìિણક શHદ છે. એમની પૂણñતાની અભીGસા પણ
ઉXતાપૂવñકની છે. પૂણñતા પહે લાં વૈરાગ નથી, ઉXતા છે. અહi પણ િવPમય પહે લાં
વેદના છે. અહi પણ િવષયના નાવીFયને આપણે માણતા નથી, પણ એ િવષયને િનિમે
કિવએ િવિશç સFદભñ રચીને વેદનાથી િવPમય તરફ જતી બંિકમતાને જ ે sપે સાકાર
કરી આપી તે આપણા આPવાદનો િવષય બની રહે છે. પહે લા ખAડની અનુ અને બીq
ખAડની અનુ – એકમાંથી જ બીrની પિરણિત એ નવી ઉપલિHધ બની રહે છે.
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બોલે બુલબુલ,
Mહે લે Gહરોિડયે બોલે બુલબુલ …
આ રે ગુલાબી મારી નiદરની પાંખડીએ
ઝીણા ઝરે સૂર કોના આકુલ?
બોલે બુલબુલ …
ચૈતરની ચાંદનીનાં ફોરાં શા સૂર એ
આવી છંટાય મારી પાંપણે અમૂલ.
બોલે બુલબુલ …
રજની વલોવી એણે શું શું રે પીધું?
અમરત િપવડાવવામાં રહે તું મશગુલ!
બોલે બુલબુલ …
અરધુંપરધું સુણાય તોય રચે શો મૃદુલ
પૃિથવી ને Pવગñ વ>ચે સૂર તણો પુલ!
બોલે બુલબુલ …
– ઉમાશંકર Iશી (વસં
( તવષFા)
મધનું એક ટીપું! આપણને એમ કે એની તે શી િવસાત? પણ એને માટે કેવો
અથાક પિરdમ ચાલતો હોય છે! માટીના અFધકારમાંથી અંકુર ડોિકયું કરે , કૂ પં ળ
ફૂટ,ે કળી બેસે, ફૂલ ખીલે, મધમાખી આવે ને અખૂટ ધીરજથી ટીપું ટીપું મધ એકઠુ ં
થાય. ગીત પણ કિવિચમાં સારવીને સંિચત કરે લું મધુિબFદુ છે. એ હોય છે લઘુ,
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એની અધñી કાયા સંગીતની આબોહવામાં અtNય થઈને રહે ; તે આપણે શોધી લેવાની.
^કટ કરવં◌ુ સહે લું છે, ^કટમાં અ^કટની Mયંજના મૂકવી તે અઘoં છે. ^કટતાના
પુંજમાંથી અ^કટની Mયંજનાને સારવી લેવી એ િવરલ કિવકમñ છે. એમાં િવપુલતા કે
બૃહા ન હોય – અમાવાPયાના અFધકાર પછી જ ે ચF\લેખા ^કટે છે તેને અFધકારથી
િભÜ કરીને úવાને આંખને સાવધ કરવી પડે. ^િતપદાને પૂિણમñાની બડાશ પરવડે
નહi; ભાવજગતની િનરાકાર િવશૃંખલતામાંથી આકાર ^કટે Bયારે એ પણ ^િતપદાની
ચF\લેખાના જ ેવો જ લઘુ ને કમનીય હોય. એ ચF\લેખા પૂણñ િબJબની Mયંજના sપે
^કટ થવાથી જ કમનીય બની રહે .
આથી જ ઊિમગñીત એ સૌથી અઘરો કાMય^કાર, કદાચ, હશે. નાનકડા મોતીમાં
સાગરની અગાધતા અને આકાશનાં તેજ ભેગાં ઘૂંટાયાં હોય છે. ગીતમાં Mયિ:ત અને
અ-Mયિ:ત, વાણી અને મૌનનાં તેજ ભેગાં ઘૂંટાયાં હોય છે, એમાંથી જ એનું સંગીત
જFમે છે. િવચારના ભારે પથરાની આજુ બાજુ થોડાક સૂરનું રે શમ વiટાળી દો એટલે
પBયું એમ નહi. ગીતના જ ેવું િનરાલJબ બીજુ ં કાMયજગતમાં કશું નથી. કથાનો ભાર
એ વેઠ ે નહi, િવચાર પણ એના પર લાદી શકાય નહi; િવચાર અને િવચાર કે લાગણી
અને લાગણી વ>ચેના સંઘષñની અટપટી રચનાનો તો સવાલ જ :યાં! એનો િવષય ગીત
પૂoં થતાં સુધીમાં સૂરમાં િન:શેષ બની qય. શHદની qદુઈ શિ:ત ^કટ કરવાનો સૌથી
િવશેષ અવકાશ ગીતમાં સાંપડે. આ ગીતના સૂરને આપણને પિરિચત, સંગીતના સૂર
સાથે ભેળવી દેવાના નથી. ગીત એ ભાવના એક િવિશç વાતાવરણની નીપજ છે.
એના સૂરમાં આ િવિશç વાતાવરણનો Pપશñ રહે લો હોય છે. ^િતપદાનો ચF\ જ ેમ
અFધકારની બૃહû િનરાકારતામાંથી તરલ લઘુ સાકારતામાં ઘડીક આિવભñાવ પામી,
વળી એ િનરાકારતામાં સરી qય છે તેમ ગીત પણ આપણને અિનવાયñ એટલી જ
^કટતાનું આલJબન લઈ ફરી અ^કટતામાં ડૂ બકી મારી qય છે. આમ કરવામાં એ સો
ટકા શુÉ કાMયBવનો જ આdય લે છે. કિવના િચધાતુમાંથી નહi ઘડાયેલી, કિવએ
ઉછીની લીધેલી ભાવનાને તમે સૂર સાથે સાંધી દો તો ગીત નહi મળે. બેચાર તળપદા
શHદોને લોકગીતના ઢાળમાં થોડાંક લટકાં ઉમેરીને ઉતારો તોય કશું ન વળે; રિસકની
કસોટીમાંથી એ પાર નહi ઊતરે . આથી જ ગીતો બહુ લખાતાં હોય Bયારે જરા વહે મ
qય; :યાંક કશુંક નકલી બોદું, વંચક તUવ તો નથી ઘૂસી ગયું ને? મધના ટીપામાં ખાંડની
ચાસણી તો નથી દેખાતી ને?
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ઉમાશંકરના છેàા કાMયસંXહ ‘વસંતવષñા’માં ‘અવનીનું અમરત’ તે ગીતોમાં છે.
Mયિ:ત અને િવâ, અò અને `êાAડ – આ બે ]ુવ વ>ચેનું આકષñણ ને એમાંથી
નીપજતો સૂર ને સૂરનું જ Mયિ:ત અને િવâ વ>ચે, અò અને `êાAડ વ>ચે સેતુsપ
બનવું – આ કદાચ ઉમાશંકરની કિવતાની િવિશçતા છે. સાચો કિવ અનેક sપે આખરે
તો એક જ કાMય લ;યા કરતો હોય છે. ઉમાશંકરના આ એક કાMયનો િવષય તે સેતુબFધ
છે એમ એમની કાMય^વૃિનું સમX દશñન કરતાં લાગે.
સાચું ગીત લઘુકાય હોય છે પણ એને િવPતરવાને બૃહBપિરમાણ અવકાશ úઈએ.
લઘુ Åારા બૃહBની િસિÉ એ જ કળામાં તો ઉ>ચાવચતાનું ધોરણ ગણાવું úઈએ.
‘દશñિનકા’ જ ેવા ‘મહાકાMય’માં કદાચ આથી અવળું જ બને છે. નયñા વૈપુLયથી ઘણા
અંqઈ qય છે. જ ેટલો બોú વધારે ઉપાડીએ તેટલી મજૂ રી િવશેષ મળે એ િનયમ
કાMયજગતમાં ^વતñતો નથી. મહાકાMયની Mયા;યા બદલવાનો વખત થયો છે. વાણી
અને મૌન વ>ચેના જ ે િબFદુએ ^િતિéત થઈને કિવ ભાવજગતના વધુમાં વધુ ઐâયñને
ચારે બાજુ થી ખfચી શકે તે િબFદુ જ મહાકાMયની સાચી ભૂિમ. કેટલીક વાર એવુંય બનતું
દેખાય છે કે ‘મહાકાMય’ના િવશાળ ^સારમાં આવું િબFદુ :યાંય મળતું જ નથી!
qપાનના પેલા હાઇકુ લખનારા કિવએ પતંિગયાને ઊડાઊડ કરતાં úયું ને એની
નજર આગળ એ ઉ{યનના રં ગીન દોરના ભરતથી આખી સૃિç ગૂંથાઈ ગયેલી દેખાઈ!
આ કાંઈ નરી ચમBકૃિત નથી, ઉપલિHધ છે. જ ે ચમBકૃિત ઉપલિHધ સુધી નથી પહjચતી
તે વFEય છે; ઉપલિHધ સુધી પહjચનારી ચમBકૃિત વFÄ છે. ગoડ પણ ઊડે, પતંિગયું
પણ ઊડે. પતંિગયું ગoડની જ ેમ ઊડી ન શકે તે સાચું, તો ગoડ પતંિગયાની જ ેમ ઊડી
ન શકે એ પણ એટલું જ સાચું. એકને ભોગે બીજુ ં સાચું એમ કહે નાર જ ખોટો.
જુ ઓ ને, અહi પણ કાMયને િનરાકારમાંથી આકારની ભૂિમમાં, પેલી ^િતપદાની
ચF\લેખાની જ ેમ, અવતારવાને કિવને કશું ઝાઝું ખપતું નથી; બુલબુલનો એક ટહુકાર
જ બસ છે. એ સૂરનો ધuો વાગતાં ગીત અવતરે છે. આ ધuો ?યાં વાગે છે તે િબFદુ
રાિ[ અને િદવસનું સિFધPથાન છે, િનરાકાર અને આકારનું સિFધPથાન છે; ને કિવને
તો બધા િવXહ વ>ચે એક જ સિFધ સાચવવાની છે!
તો િન\ા અને qગૃિતના સિFધPથાનsપ twilightના ગુલાબી ^દેશમાં, આ સૂરે
^થમ સંચાર જગા|ો. ‘ગુલાબી નiદર’ આમ તો ચવાઈ ગયેલો ^યોગ છે પણ આ
સFદભñમાં એ તાú લાગે છે કારણ કે એના પર ઝીણા સૂર ઝરે છે. સિFધPથાને આકુલતા
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જ હોય. આમ પાંખડી પર સવારે ઝરતા ઝાકળની úડે કિવની ભાવિPથિતની સગો[તા
Pથપાઈ ગઈ; કોમળ અને આ\ñનો સંયોગ થયો – સંગીતની એ જ જFમભૂિમ હશે?
આકુલતા પછી તરત જ કિવ શીતળતા – આQલાદક શીતળતાની વાત કરે છે. જ ે
સૂર આકુલ હતા તે જ હવે પાંપણ પર ચૈતરની ચાંદનીનાં ફોરાં શા છંટાય છે. સૂરમાં
હવે વધુ મૂતñતા ને Pપશñìમતા આવી. ચૈ[નો િદવસ તો ધખધખતો હોય, એમાં ફોરાનો
;યાલ સરખોય આપણને ન આવે પણ રાતે શીળી ચાંદનીનો Pપશñ થાય Bયારે કિવની
વાત કપોલકિLપત નહi લાગે. આ આકુલતાના ગભñમાં જ જ ે શીતળ આQલાદ હતો તે
આ રીતે ^કટ થયો. આ પંિ:તને જરા વાંચી úઈએ:
ચૈતરની ચાંદનીનાં ફોરાં શા સૂર એ
આવી છંટાય મારી પાંપણે અમૂલ.
પહે લી પંિ:તમાં ‘ર’ ને ‘ત’, ‘ફ’ અને ‘સ’ úડે [ણ વાર ફે રવીને ફોરાંના વરસવાનું
ને સરવાનું ને તરવાનું Eવિનિચ[ ખડુ ં કરી દીધું છે તે તરત જ આપણા સાવધ કાન
પારખી જશે. બીr પંિ:તમાંનો ‘અમૂલ’ શHદ એના સJબFધી િવશેOયથી જરા વધારે
પડતો (^ાસને ખાતર!) દૂર ફf કાયો છે. આથી પાંપણો અમૂલ છે એવો િમCયા અથñાભાસ
થવાનો ભય રહે છે. ^ાસ :યારે દગો દે તે કહે વાય નહi!
આપણે મરણશીલ પૃCવીવાસીઓ, અમૃતને ઓળખીએ નહi. પણ આQલાદક
શીતળતા તે જ અમૃત નહi હોય? એ અમૃતને મFથનની અપેìા રહે . ‘અમૃત’ શHદની
સાથે જ ‘મFથન’નો અEયાસ આપણા િચમાં qગે છે. કિવએ કાને સાંભળવાના સૂરને
આંખની પાંપણે પીધો ને અમૃતના Pવાદની ઉપલિHધ થઈ. પણ અમૃતના િબFદુ માટે
બુલબુલે તો આખી રજની વલોવી. અહi ઉમાશંકરના બે ધુ◌્રવનાં દશñન થયાં. એક
બાજુ નાનું શું બુલબુલ ને બીr બાજુ રજની. પણ એ રજનીમાંથી સૂરનું અમૃત સારવી
લેવાનું બુલબુલને આવ|ું. ‘રજની’ શHદ સાથે પણ ઘણા સંPકાર qગે છે: અFધકાર,
રહPય, ^િતકૂ ળતા. ‘એણે શું શું રે પીધું?’ એવો સૂચક ^ä મૂકીને કિવ નીલકAઠના
‘ગરલપાન’ની યાદ દેવડાવે છે. આપણને અમૃત િપવડાવવામાં એને શું ગટગટાવી જવું
પ|ું હશે તે આપણે :યાં qણીએ છીએ? છતાં ^äના કાકુમાં જ એનું સૂચન છે. તેમ
છતાં એ તો આપણને અમૃત િપવડાવવામાં જ મશગૂલ છે. અમૃતને પામવામાં સાથñકતા
નથી, અમૃતને િપવડાવવામાં સાથñકતા છે.
વગñમાં આ કિવતા વાંચતો હતો Bયારે એક ટીખળી િવÄાથñીએ ટહુકો કયñો: હવે ^ાસ
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ખૂટવા આMયા! ‘ગુલ’ સુધી કિવને જવું પ|ું એથી કદાચ એને એમ લા<યું હશે. પણ એ
‘ગુલ’ ‘મશગૂલ’નો ભાગ છે એટલે કશો વાંધો આવતો નથી. ગીત પૂoં થતાં મf કëું કે
કિવ ^ાસલુHધ નથી; નહi તો ઝૂલ, ફૂલ, ડૂ લ – આ બધાને બાકી ન રહે વા દેત.
સિFધPથાને બધું અલપઝલપ દેખાય, સંભળાય, Pપશñાય. સૌFદયñનો ગુણ પણ
આ જ છે. આથી જ એના પૂવñાધñમાં િવPમય છે તો ઉરાધñમાં િવષાદ છે (રJયાિણ
વીRય…). આપણી દરે ક ઉપલિHધ આ િવPમય અને િવષાદના સJબFધની જ નીપજ
હોય છે. િવPમયના ^કાશમાં જ અ^ાિáનો આખો ^દેશ ખુàો થઈ qય ને એને ન
પાJયાનો િવષાદ જગાડે. અહi પણ એવું જ બFયું. અરધાપરધા સાંભળેલા આ સૂરે જ
પૃCવી અને Pવગñ વ>ચેના અFતરને છતું કયñું. પણ કિવ બડભાગી એટલે એ સૂર પોતે
જ સેતુ બની રëા. સેતુ તો સૂરનો જ હોય. અFતરને ટાળવાની શિ:ત સંગીતમાં જ છે.
આમ ‘આકુલ’ સૂર જ અFતમાં ‘મૂદુલ’બનીને ‘પુલ’ થઈ ગયા.
કેટલાકને આ ‘પુલ’ શHદ ખૂં>યો. યાવની ભાષાનો છે માટે નહi, પણ ‘સેતુ’ બોલતાં
મનમાં જ ે સંPકાર qગે છે તે ‘પુલ’ બોલતાં કદાચ qગતા નથી. ‘સેતુ’ કહીએ એટલે
રામાયણમાંનો સેતુબFધ યાદ આવે, ને ‘પુલ’ કહીએ એટલે એિલસિ`જ વગેરે વગેરે.
તો આમ ગીત િવPતરતાં િવPતરતાં આખરે કિવના બે ]ુવને પણ આવરી લે એટલા
બૃહû પિરમાણનું બની ગયું. એક અરધાપરધા સૂરની આંગળી ઝાલીને આપણે નીકíા
અને આખરે પૃCવી અને Pવગñના સેતુ સુધી જઈ પહj>યા.
સાચા ભાવકના લોભને થોભ હોતો નથી. આપણો લોભ આપણી પાસે થોડી
ફિરયાદ કરાવે છે: ^કૃત અને સમને, ^Pતુત અને અ^Pતુતને કિવએ આટલાં ^ગટ ન
રા;યાં હોય તો ઓર Pવાદ આMયો હોત. ‘સૂર તણો પુલ’, ‘ફોરા શા સૂર’માં ^કટતાની
મા[ા જરાક વધારે લાગે છે.
છેàે એક વાત. મનમાં એમ થાય છે કે વાત નહi કરીએ તો ચાલે. આટલાથી જ
આપણે તરપાઈ જઈએ છીએ. સંગીતશાળામાં જતી એક િવÄાિથનñીએ કëું: છેàી
કડીની પહે લી પંિ:ત સંગીતની tિçએ ઠોકરાય છે. પુલ બાંધતી વેળાએ જ સંગીત
ઠોકરાય એ ઠીક તો નહi જ, પણ…
એક ચતુર િવÄાથñીએ કëું: આમાં કિવ બુલબુલ અને એના સૂરને િનિમે કિવ અને
કિવતાની જ વાત કરે છે. આમ કહીને એણે સમીકરણ બરાબર બેસાડી આGયું. કિવતા
બે ^કારની ચેતનાના સિFધPથળે અવતરે , એની પાછળ પણ અîાત, અગોચરની
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રજનીનો વલોવાટ હોય ને એમાંથી જ અમૃત સારવીને ભાવકને એનું પાન કરાવે. Pવગñનું
ભાન પણ કિવતા કરાવે, ને કાMય પોતે જ પૃCવી અને Pવગñ વ>ચેનો સેતુ બની રહે . વાત
સાચી. હં ુ પોતે તો આવા અથñ ઘટાવવાના Mયાપારનો િવરોધી છુ ં પણ અહi ગીતમાં જ
એવો અણસાર રëો હશે કદાચ!
ગીત પૂoં થવું ઘટે Bયાં જ અહi તો પૂoં થયું. ^િતપદાની ચF\લેખા આખી રાત
આકાશનો કબú લઈને બેસે નહi. ^ારJભથી તે અFત સુધી કથળવા દીધા િવના એનું
િનવñહણ કરવું તેય કિવની આકરી કસોટી કરનાoં નીવડે છે. નાનાલાલનાંય કેટલાં ગીત
બીr પંિ:તમાં મરી qય છે! ઉપાડ ઉમંગઊછળતો હોય પણ બીr પંિ:ત માથું પટકીને
મરી qય Bયારે આપણનેય બહુ લાગી આવે. અહi સDભા<યે એવું થયું નથી. úડકòં કે
લોલકું બનવાની દુગñિતને પણ આ ગીત પાJયું નથી. કાગળ પરનું એનું અLપાયુ આપણા
િચમાં દીઘñાયુ િસÉ કરે છે. છેવટે કિવની ìમાયાચના – નાજુ ક ગીત પર વધુ પડતો
જુ લમ કયñો હોય તો.
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?યાં સુધી પહjચે નજર
Bયાં સુધી બસ ઘાસનો િવPતાર છે,
ને પછી આકાશ કેરી
નીલરં ગી િìિતજ કેરી ધાર છે.
પૃCવીના આનંદનાં Pપંદન સમાં
તરણાં હલે છે વારવાર;
ના ખબર કે શા સંબંધે
સવñ સંગે એહ, મારો Gયાર છે.
એ હલે છે આવતાં ધીમો પવન,
થાય છે એવું જ મારા િચ માંહીયે ચલન.
úm છુ ં વહે લી સવારે એમને,
ને ખુશીથી મહે ક મહે કે છે મને.
ઝાકળેથી એ બધાંયે શોભતાં,
úઈ આંસુ હષñ કેરાં આંખમાં આવી જતાં!
થાય છે મારી નજર qણે હરણ,
ને રહે છે ઠેકતી એ ઘાસમાં;
ના છળે છે એક પળ એના ચરણ.
Pપશñતો એને નહi
ને નqકત તોય એની
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અનુભવું છુ ં મન મહi!
ને બપોરે હે મ શા તડકા તòં
ને હિરત એવા ઘાસનું થાયે િમલન:
આભનું, ધરતી તòં એ બેઉ માંહી
લાગતું કે, મન મíું;
úઈને એ, :યાંકથી મુજ િદલ મહi
આનંદ કેoં મધ ગíું!
સાંજવેળા તેજ, છાયા, ઘાસ, સૌ
સાથે મળીને ખેલતાં:
સાદ પાડી િચને મારા ય, સંગે લઈ જતાં!
એમના એ ખેલને úઈ રહં ુ
ને હષñપુલિકત થઈ જm.
પુલકને એ úઈને લાગે મને
કે ઘાસ જુ દે રં ગ મારે અંગ
નાનું sપ લઈ Mયાપી રëું!
કેવી અહો આ મન તણી છે સાધના
(વા નેહની એને કહં ુ આરાધના?)
કે úm જ ેને બા’ર
તેને અંગમાં ને અંતરે હં ુ અનુભવું!
રે PવGનમાંયે ઘાસનું એ ચહુિદશે,
સુખદ એવું úm છુ ં હં ુ ફરકવું.
– ;6લાદ પારે ખ (બારીબહાર)
(
)
આપણે એક િવદ<ધ કિવની ‘તણખલું’ નામની કિવતાનો આPવાદ કરવાના છીએ.
એ પહે લાં એક મુ<ધ કિવની એ જ િવષયની કિવતા úઈએ. કોઈ પિãમના િવવેચકે
અવñાચીન કિવતાની િવલìણતા બતાવતાં, એમાં કિવના િચમાંના inscape અને
બાë જગતના outscape આ બેના િવિશç સંયોગ તરફ Eયાન ખf>યું હતું. આ
tિçએ úતાં, આપણા આ બે કિવઓની આ િવષયની કૃિતઓ જુ દી જુ દી બે ધારાઓના
િનદશñનsપ લાગશે. મુ<ધતાને Pથાને હવે િવદ<ધતા કાMયરચનામાં ^વતñક બળ બનતી
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દેખાય છે. નરી મુ<ધતા qણે કે આજની દુિનયામાં શ:ય નથી. મુ<ધતાને એક ^કારની
immediacyની અપેìા રહે છે. પણ આજ ે તો કિવ અને જગતની વ>ચે ઘણી
સંકુલતા પડેલી છે. સંકુલતાનું આ Mયવધાન જ િવદ<ધ કિવના કાMયનું ઉપાદાન બની
રહે છે. આવા વાતાવરણમાં જ ે મુ<ધ બનીને ગાવા qય, તે જરા જુ દો પડી qય.
કેટલાક નવીનો એનામાં ^ાચીન સંPકાર જુ એ.
કાMયમા[માં િવPમયનો અંશ તો રહે વાનો જ. જ ે અચરજ ન પામે તે કિવતા ન લખે.
આથી જ અDભુતને બધા રસનો સહચારી ને સહકારી ગAયો હશે. પણ અDભુતનાં
આલJબનઉÇીપનો બદલાય. આ અચરજ સાથે કેટલીક વાર nડુ ં સુખ ભíું હોય તો
કેટલીક વાર nડુ ં દુ:ખ પણ રëું હોય. આપણને ‘સખેદ આãયñ’ પણ થાય.
આPફાLટના રPતા પર ડોિકયું કરતું તણખલું એક ^કારનું અચરજ ઉપqવે છે,
તો િìિતજ સુધી લહે રાતું ઘાસ બીq જ ^કારનું અચરજ ઉપqવે છે. આમ જુ ઓ
તો તૃણ જ ેવું તુ>છ કશું નહi. માટે જ તો તુ>છતાને મૂતñ કરવા આપણે ‘તૃણવû’ એવો
^યોગ કરીએ છીએ. છતાં લઘુતા સાથે િવભુતા એ પણ તૃણનો એક ગુણ છે. ú તમે
તેને િવPતરતાં રોકો નહi તો તૃણ બધે Mયાપી qય. આપણા કિવને આનું અચરજ છે.
આથી કાMયના ^ારJભમાં કિવ tિçસીમા સુધી Mયાપેલા ઘાસના િવPતારને વણñવે છે ને
પછી કહે છે:
ને પછી આકાશ કેરી
નીલરં ગી િìિતજ કેરી ધાર છે.
અહi કિવ એક િચ[ જડી આપે છે. હિરયાળું ઘાસ એના હિરત વણñને િìિતજની
નીલરં ગી ધાર પડખે મૂકીને કિવ બતાવે છે. હિરત અને નીલ વ>ચે િવરોધાBમક સJબFધ
નથી. એક રં ગ બીqમાં છલકાઈ જઈ શકે એવો સJબFધ છે. આથી દૂર દૂર સુધી
^સરીને ઘેરો થતો જતો હિરત વણñ જ િìિતજમાં નીલ રં ગે દેખાય છે એવો આભાસ
ઊપજ ે. તેમ છતાં, એ આભાસ જ છે એમ બતાવવા કિવએ ‘ધાર’ શHદ વાપયñો છે. આ
ધારમાં Mયાવતñકતાનો ગુણ છે. પણ એની Mયાવતñકતા અિભÜતાના આભાસને ભૂંસી
નાંખે એ ^કારની નથી. આમ નીલરં ગી િકનારમાં મઢાયેલા હિરત વણñની છિબ આપણે
úઈ.
અહi સુધી તો outscapeની વાત થઈ. હવે કિવ inscapeની વાત શs કરે છે.
પોતાના અFતરની વાત કરતાં પહે લાં પૃCવીના અFતરની વાત એઓ કરે છે. Mયાિá એ
68

ગુજરાતી કિવતાનો આPવાદ

તૃણનો એક Pવભાવ છે તો આછી શી પવનની લહરથી પણ સંચિરત થવું, હાલવું એ
એનો બીú Pવભાવ છે. જ ે પવન દેખાયા િવના, એના Pપશñને પણ કળાવા દીધા િવના
છાનોમાનો સરી qય તેનાં પગલાં તૃણના િવPતાર પર તરત પકડાઈ qય. પવન અને
તૃણનો યોગ એ માણવા જ ેવો યોગ છે. રવીF\નાથ કહે છે કે પવનની આંગળી તૃણની
િસતાર પર સારીગમ છેડી qય છે. આપણા કિવ તૃણની એ સંચરણશીલતાનો અહi
ઉàેખ કરે છે ને એને પૃCવીને અંગે થયેલા આનFદના રોમાંચ úડે સરખાવે છે. અહi
પણ રવીF\નાથનો પડઘો સંભળાશે. ધરતીનો આ મૂતñ આનFદ કિવના િચમાં અકળ
રીતે ^ેમની લાગણી જગાડે છે. આ ^ેમના કારણની ખબર નથી એમ કિવ ભલે કહે તા.
આપણને તો એની પછીની બે પંિ:તમાં એનું કારણ તરત સમqઈ qય છે:
એ હલે છે આવતાં ધીમો પવન
થાય છે એવું જ મારા િચમાંહી યે ચલન.
આ સમાન ‘ચલન’, િચનો ને પવનનો એક જ લય, એ જ ^ેમનું કારણ છે.
લયસંવાદમાંથી િસÉ થયેલો આ ^ેમ ત\ૂપતાની િPથિતને પાJયા િવના જંપે નહi.
^ેમમાં જ ે ભોગવવા જ ેવું છે તે ત\ૂપતા. આથી હવે કિવ પોતે એ ત\ૂપતાને કેવી રીતે
માણે છે તે આપણને કહે છે. રોમાંચ એ Pપશñનો િવષય થયો. વષñામાં આકાશ અને
પૃCવીનો ગાઢ આåેષ રચાય ને પુલિકત ધરાના અંગ પર રોમાંચની જ ેમ તૃણાંકુર ^કટે
ને એની સાથે જ પૃCવીના pદયની મહે ક પણ ^કટે. સાં;યવાદીઓએ પણ અનેક તUવ
ભેગી પૃCવીની સં;યાગણના કરતાં કëું: ગFધવતી પૃિથવી. વષñામાં પૃCવીનું આ sપ ^કટ
થાય છે. કોઈ એકાદ ફૂલની સુવાસ નહi પણ જ ેટલો ધરતીનો િવPતાર તેટલો ગFધનો
િવPતાર, એ તો વષñામાં જ સJભવે. આપણા કિવ પણ અહi એવી મહે કની વાત કરે
છે. આપણા િચમાં પણ Bયારે ખુશીની ખુશબો ઊછળી રહે છે. ત\ૂપતાનું બીજુ ં િચ[
જુ ઓ:
ઝાકળેથી એ બધાં યે શોભતાં,
úઈ આંસુ હષñ કેરાં આંખમાં આવી જતાં!
ઘાસમાં એક ^કારની આિદમતા રહે લી છે. સૃિçના ^ારJભનો pદયધબકાર ઘાસની
નાડીમાં છે. એનો Pપશñ આપણામાં રહે લા કશાક વFય તUવને જગાડે છે. આથી જ તો
તણખલું તોડીને આપણે અFયમનPક બનીને દાંતે ચાવવા માંડીએ છીએ; આજુ બાજુ
સIય સમાજ નહi હોય તો ઘાસમાં આળોટવાનું આપણને મન થાય છે, એને હરણની
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જ ેમ ઠેકડા મારીને ખૂંદી વળવાનું મન થાય છે. સાગરખેડુ તો આપણામાંના બધા નહi
થાય, પણ ઘાસખેડુ કોણ નહi હોય? ઝાકળથી ભીનાં તૃણની મખમલી િબછાત પર ખુàે
પગે શહે નશાહની અદાથી ચાલવાનો આનFદ એ સૌ કોઈના અિધકારની વPતુ છે. પણ
જ ેનાં ચરણ sંધાયાં હોય, તેનાં નયન હરણ બની qય છે. આથી જ તો કિવ કહે છે:
થાય છે મારી નજર qણે હરણ
ને રહે છે ઠેકતી એ ઘાસમાં;….
સમુ\ને કાંઠ ે બેસીને સમુ\ને úતાં આપણે થાકતા નથી. ઘાસના મેદાનને úતાં પણ
આંખને થાક લાગતો નથી. એકિવધતાનો પણ અનોખો qદુ હોય છે પણ એને ફલકની
અપેìા રહે છે. પણ જ ેમ ફલક મોટુ ં તેમ દૂરતા િવશેષ. આ દૂરતાને Pપશñìમ શી રીતે
બનાવવી? નયનથી જ એને Pપશñી શકાય. આથી આપણા કિવ પણ નયનના Pપશñથી
એની નqકતને માણે છે. ‘તોય’, ‘છતાં’થી જ ે િવરોધ રજૂ થાય છે તે િવરોધ આભાસી
જ હોય છે ને કાMયમાં આવો આભાસ જ વધુ આPવાÄ બની રહે છે તે રિસકોની
^તીિતનો િવષય છે.
હવે રં ગ બદલાયો, હવે હિરત અને પીતનું િમલન થયું. પણ પીત એ હિરતનો જ
િવકાસ છે ને? કિવ આ િમલનને આભ અને ધરતીના િમલન તરીકે વણñવે છે. પીત અને
હિરતનો સંયોગ તે આભ અને ધરતીનાં મનનો મેળ છે. અહi મને ફરી રવીF\નાથ યાદ
આવે છે. વૃìની છાયામાં ઊગતું ઘાસ હિરત વણñ ટકાવી રાખી શકે છે પણ વૃìો િવનાના
મેદાનમાં ઊગતું ઘાસ તાપથી જલદી પીળું પડી qય છે. આ úઈને રવીF\નાથ કહે
છે કે મેદાનમાંના આતપને એની છાયાસંિગનીનો િવરહ થયો છે. આથી એ પીળો પડી
ગયો છે! પણ અહi તો મન મíાની વાત છે, ને એની વધાઈ ખાનારનું મj ગíું તો થવું
જ úઈએ ને! એ પંિ:તમાં કિવએ ‘ગíું’ શHદનો ^યોગ િવશેષણ અને િVયાપદ બંને
તરીકે ખૂબીપૂવñક કયñો છે. મધને ‘ગíું’ એવા િવશેષણની જsર રહે તી નથી, આથી
કિવ એને િVયાપદ sપે જ લેવાનું સૂચવી દે છે.
સાંજ વેળા – ને ખાસ કરીને વષñાની સાંજ ે – એવી પળો આવે છે ?યારે બધું કશીક
અલૌિકકતામાં એકરસ થઈ જતું લાગે છે. Bયારે સૃિç લૌિકકતાનો સીમાડો ઉàંઘવાને
‘કુમારસJભવ’માંની પાવñતીની જ ેમ ઊભી હોય છે. એની ‘ન યયૌ ન તPથૌ’ની મુ\ા
Bયારે ^કટ થાય છે. Bયારે આપણી સૃિç અલૌિકકતાની િદશામાં ઉપાડેલો પગ પાછો
મૂકીને પોતાની લૌિકકતામાં પાછી વળે છે. આ પહે લાંના ìણાધñની લૌિકકઅલૌિકકની
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એકાકારતાની અનુભૂિત કિવએ અહi પકડી છે. એ એમને મન Vીડાની ìણ છે. Vીડાના
ભેoઓ એમને પણ બોલાવી લઈ qય છે. આ Vીડા એ ત\ૂપતાની છેàી અવPથા છે.
Vીડાના સંગી થવામાં જ ે ત\ૂપતા િસÉ થાય તેની તોલે બીજુ ં કશું નહi આવે કારણ
કે Vીડાના રસને ટકાવવા પૂરતી િભÜતા qળવવા છતાં, એ રસને પૂરો માણવા માટે
Vીડાથી જ, એક જ Vીડાના ભેoઓ તરીકેની, અિભÜતા પણ અનુભવવી એ એક
િવરલ સંયોગ છે. આ અનુભૂિતને માAયા પછી જ કિવ ત\ૂપતાનું પૂણñ sપ વણñવી શકે
છે:
પુલકને એ úઈને લાગે મને
કે ઘાસ જુ દે રં ગ મારે અંગ
નાનું sપ લઈ Mયાપી રëું!
અહi આ ત\ૂપતાની તૃિáના થેઈથેઈકારની થાપ બીr પંિ:તમાંના ‘રં ગ’ અને
‘અંગ’ના મૃદંગઘોષમાં સંભળાશે.
આ જ ે કેવળ બહાર હતું તેનો પૂરેપૂરો, અFતરમાં થતો, અંગીકાર અનુભવીને કિવ
પોતાના જ મનની આ સાધનાની શિ:ત અથવા તો Pનેહની આરાધનાથી ચિકત થાય
છે. આ સુખદ આãયñથી એમનું મન PવGનમાંય ઘાસની જ ેમ ફરકી રહે છે.
^Qલાદ પારે ખની કિવતાનો મુ;ય સૂર તે જ ે ‘બારીબહાર’ છે તેનો અFતરમાં થયેલો
આવો સુખદ અંગીકાર છે. ઘણે અંશે આ અંગીકારનાં આલJબન અને ઉÇીપન ^કૃિત
બની રહે છે. ^કૃિતમાં જિટલતા છતાં સરલતા છે પણ માનવીના સંસારમાં જ ે જિટલતા
છે તેનો અંગીકાર કદાચ આટલો સુગમ નથી. એ જિટલ સંકુલતાના અંગીકારની
કિવતાથી જુ દી ભાતની આ કિવતા છે. એમાં આિદમ જગતની Mયાિá છે. જ ે કુતૂહલથી
ઇિF\યો સૃિçની બાLયવયને આિદકાળમાં મુ<ધ બનીને િનહાળતી હશે તે કુતૂહલનો લય
એમનાં કાMયોમાં છે. મુ<ધ ઇિF\યોનું સંચરણ એમાં વરતાય છે, સૌરભ અને YાણેિF\યનું
એમાં વચñ¢ છે.
કાિલદાસના ‘મેઘદૂત’માં આપણા ભૂખAડની ^ાકૃિતક છિબ આપણે úઈ. આપણા
મનની છિબ સાથે આપણા પિરવેશની છિબ úડાતી નથી Bયાં સુધી એક ^કારની ઊણપ
રëા કરે છે. પાPતરનાકે એમની નવલકથા ‘ડો. િઝવાગો’માં રિશયાનું જ ે ^ાકૃિતક િચ[
ઉપસાMયું છે તે úતાં એમણે આમરણ રિશયા છોડીને હદપારી કેમ નહi Pવીકારી તે
આપણને સમqય છે. આપણી ભૂિમ પણ આવાં અનેક િચ[ો માગે છે. કાિલદાસ પછી
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રવીF\નાથે એ િચ[ો આGયાં. િવદ<ધો મુ<ધ નહi જ થઈ શકે, એવો તો કોઈ િનયમ
નથી ને?
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ઊનાં રે પાણીનાં અDભુત માછલાં –
એમાં આસમાની ભેજ,
એમાં આતમાનાં તેજ:
સાચાં તો યે કાચાં qણે કાચનાં બે કાચલાં!
ઊનાં રે પાણીનાં અDભુત માછલાં.
સાતે રે સમંદર એના પેટમાં,
છાની વડવાનલની આગ,
અને પોતે છીછરાં અતાગ:
સપનાં આળોટે એમાં છોo થઈને ચાગલાં.
ઊનાં રે પાણીનાં અDભુત માછલાં.
જલના દીવા ને જલમાં ઝળહળે,
કોઈ િદન રં ગ ને િવલાસ,
કોઈ િદન ^ભુ! તારી Gયાસ,
ઝેર ને અમરત એમાં આગલાં ને પાછલાં.
ઊનાં રે પાણીનાં અDભુત માછલાં.
– વેણીભાઈ પુરોિહત (િસં
( ?રવ))
શsઆતમાં જ કિવની સામે ફિરયાદ કરવાનું મન થાય છે. શીષñકમાં અિત^કટતા છે.
કાMયમાં જ ે Mયંજકતા આPવાÄ બની રહે છે તેની સાથે શીષñકયોજનાનો મેળ ખાતો નથી.
જુ ઓ ને, કાMયમાં :યાંય આંખને માટેનો એuે ય શHદ કિવએ વાપયñો છે? પહે લી જ
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લીટીમાં વા>યાથñનો બાધ થાય એવી યોજના કરી હોવાથી, કિવ ‘માછલાં’નું નામ દઈને
બીq કશાકની વાત કરે છે, એટલું તો આપણે સમr જ જઈએ છીએ. વળી આ માછલાં
ઊનાં પાણીમાં રહે નારાં ‘અDભુત’ માછલાં છે. આ ‘અDભુત’ િવશેષણ ન વાપયñું હોત
તો ઘòં સાoં થાત. ઊનાં પાણીમાં રહે નારાં માછલાં તો અDભુત જ હોય ને!
કાMય મા[ને આPવાÄ બનાવવાને જ ે અDભુત અિનવાયñ બની રહે છે તે અDભુત જ
આ કાMયનો ^ાણ છે. એિરPટોટલે કëું છે કે ^કૃિત િવરોધોમાંથી સંવાદ રચવામાં રાચે
છે. એણે ‘મેટાફર’ રચવાની શિ:તને ^િતભાના Mયાવતñક લìણ તરીકે ઓળખાવી છે.
આ ‘મેટાફર’ને એ આ ^માણે ઓળખાવે છે: A good metaphor implies an
intuitive perception of the similarity in dissimilarity.
આ કાMયની આખી માંડણી જ િવરોધમૂલક સાtNયના પર થયેલી છે. સાધJયñથી
Pથપાતા સાtNયની આPવાÄતા પણ એ સાધJયñનો આિવOકાર કિવની કLપનાએ કેવી
રીતે કયñો છે તેના પર અવલJબે છે. અ અને બ વ>ચેના િવરોધનો સાìાBકાર કરવાને
આપણે અસJ^îાતપણે એ બે વ>ચે સાtNયની ભૂિમકા રચતા જ હોઈએ છીએ. એટલું
જ નહi, આ િવરોધથી સાtNયને કેટલીક વાર વધુ પુç કરતા હોઈએ છીએ. ‘અ અને
બ વ>ચે સરખાપòં છે’ અને ‘અ અને બ વ>ચે સરખાપòં નથી’ આ બે િવધાનોના બે
]ુવ વ>ચે આપણી કોઇ પદાથñને િવશેની ^િમિત પુરાઈ રહે તી નથી. અને આખરે િવરોધ
એટલે શું? િવરોધ આભાસી જ નથી હોતો? જ ેને ‘nચું’ કહીએ છીએ તેના િવરોધમાં
આપણે ‘નીચું’ જ કેમ મૂકીએ છીએ? ‘nચું’ની સામે ‘પહોળું’ કે ‘ગોળ’ મૂકીએ તો?
િવરોધને રPતે અિભÜતા સુધી પહjચવાની કેડી કિવને િ^ય છે. આથી જ એ કાMયના
મિહમાને અનુકૂળ િવPતાર સાધી શકે છે. Sublimity આ િવરોધને રPતે જવાથી
સાંપડતી ત\ૂપતામાં જ દેખાય છે.
પણ કાMય આપણી સામે હોય Bયારે શુOક તUવચચñામાં આપણે શા માટે પડીએ?
‘ઊનાં રે પાણીનાં અDભુત માછલાં –’ એ ^થમ પંિ:તથી જ િવરોધ તો શs થઈ ચૂ:યો.
સંPકૃતમાં ‘મીનાìી’ની ખોટ નથી. એ રે િઢયાળ ઉપમાનો અહi િવરોધના બળે કિવએ
ઉÉાર કયñો. માછલી અને આંખ વ>ચેના ચટુલતા, ચંચલતા વગેરે સમાન ધમñોનો અહi
અણસાર નથી; જળમાં રહે વું એટલી જ સમાનતા ^Pતુત અને અ^Pતુત વ>ચે છે. પણ
આ સમાનતાને પણ કિવએ િવરોધના Xાસમાંથી બચાવી નથી. માછલી પાણીમાં રહે એ
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વાત સાચી પણ એ ઊનાં પાણીમાં નહi રહી શકે. આમ કરવાથી કિવએ િવરોધની ધાર
કાઢી છે. પછીની બે પંિ:તમાં આ માછલાંની અDભુતતા સમqવતાં કિવ કહે છે:
એમાં આસમાની ભેજ,
એમાં આતમાનાં તેજ, …
આમ તો આપણે ભેજ અને તેજને િવરોધી ગણીએ છીએ, ?યાં તેજ હોય Bયાંથી
ભેજ અtNય થઈ qય. પણ આ આંખમાં તો ભેજ અને તેજ સદા સાથે વસે છે.
આંખનું તેજ જ ેમ સrવતાની િનશાની છે તેમ આંખમાંની આ\ñતા પણ સrવતાની
િનશાની છે. મરે લા માણસની આંખમાં એ આ\ñતા હોતી નથી. કિવ આ ‘ભેજ’ને માટે
‘આસમાની’ એવું િવશેષણ વાપરે છે. ‘આસમાની’ –એટલે રહPયમય એમ અથñ કરો
અથવા આસમાન જ ેટલી Mયાપક સમભાવશીલતાને કારણે આવતી આ\ñતા – એમ
ઘટાવો કે પછી આસમાનનો અથñ આકાશ કરી, આકાશના જ ેવા રં ગવાળા ડોળામાં
રહે લી આ\ñતા એમ કહી, નાનકડી આંખમાં રહે લી આકાશતુLય અપિરમેય િવPતૃિતનું
એમાં સૂચન છે, એમ ગણી લો – કાMયને એ બધું એકસરખું ઉપકારક નીવડશે. આંખની
રચનામાં જ સજñક ે િવરોધની જબરી ખૂબી વાપરી છે. આંખની નાનકડી કીકી જ
`êાAડને તાગે છે, આપણી tિç જ િìિતúને િવPતારે છે, સજñકની આ રચનાને કિવ
લેખે લગાડે છે.
હવે આંખના તેજની વાત. એ તેજ તે પારકું ઝીલેલું તેજ નથી. એ તો પોતાનું,
‘આતમા’નું તેજ છે. એનો ^કાશ બહાર પડતો નથી પણ એના વડે જ ^કાશ દેખતો
થાય છે. આથી જ તો આવડી શી આપણી કીકીમાં કેટલાય સૂયñ ડૂ બી qય છે; ને ú એ
જ ન હોય તો લાખ સૂરજનું તેજ આપણને કશું દેખાડી શકતું નથી. માટે જ તો આBમા
હોય Bયાં સુધી આંખનું તેજ હોલવાતું નથી. આંખ બંધ કરો તો એ તેજ અંદરની સૃિçને
અજવાળે છે. બુÉના અFતરમાં ઊઘડેલાં ચìુમાં આથી જ તો અસાધારણ સુFદરતા
^ગટી ઊઠી.
આ તેજ અને ભેજથી આંખની મહા Pથાપીને કિવ કહે છે:
સાચાં તોયે કાચાં qણે કાચનાં બે કાચલાં!
tNય જગતને એનું સBય તો આપણી આંખને કારણે ^ાá થાય છે. આથી જ
^Bયì ^માણ જ સૌથી સબળ લેખાયું. આપણી આંખ સાચી માટે સૃિç સાચી. પણ
કિવ કહે છે કે એ સાચી તોય કેવી કાચી છે, qણે કાચનાં કાચલાં જ ન હોય! આવી
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સાચી આંખ, પણ એ કેટલી ભંગુર! એને નકામી કરી નાંખતાં કેટલી વાર? કિવ આ
િવરોધથી એક બીr વાત તરફ આંગળી ચiધતા લાગે છે: કેટલીક વાર તુ>છતા જ
મહાનો છÑવેશ હોય છે. આ ભંગુરતાને આdયે જ આંખનું સાચાપòં રહે લું છે.
આમ કહીને કિવ સૃિçVમના પાયામાં રહે લા િવરોધ તરફ અણસારો કરતા હોય તો
નવાઈ નહi. ‘કાચલાં’ શHદથી આ ભંગુરતા આબાદ ^કટ થઈ ગઈ. આથી જ ‘સાચાં’
અને ‘કાચાં’માં દલપતરામનું પગલું દેખાતું નથી. કાMયનું સBય જ અહi ^ાસની પગલી
પાડે છે એથી આપણને સુખ થાય છે. આખી પંિ:તના Eવિનમાં બરડ ભંગુરતાનું િચ[
અંકાયેલું છે.
પછીની પંિ:તમાં આ ‘ભેજ’ અને ‘તેજ’ની જ વાત કિવ બીજ ે sપે આગળ ચલાવે
છે. ગેય રચનામાં સાંગીિતક પુનરાવતñનો તો હોવાનાં જ, પણ પુનરાવતñનને લેખે
લગાડવાનું સંગીતને આવડે છે, એથી સમૃિÉનો ઉપચય થાય છે, એકિવધતા નથી
આવતી. પણ ભાવનું પુનરાવતñન એકિવધતાને ટાળીને સમૃિÉના સંયમ sપે ^યોજવું
અઘoં છે. ગીત લખનાર સારા સારા કિવઓ પુનરાવતñનના કાMયાપકારક દોષમાંથી
મુ:ત રહી શકતા નથી. અહi કિવ ભેજ અને તેજની ફરી વાત કરે છે પણ િવરોધને
નવેસરથી પુç કરવામાં એ ઉપકારક નીવડે છે. આંખની આકારલઘુતા છતાં Mયાપક
િવશાળતાના બીq િવરોધને એ ઉપસાવી આપે છે માટે આ પુનરાવતñન અહi સાથñક
નીવડે છે. આ ભેજ અને તેજને નવી રીતે વણñવતાં કિવ કહે છે:
સાતે રે સમદર એના પેટમાં,
છાની વડવાનલની આગ…
‘આસમાની ભેજ’માંની Mયાપકતાને સમાFતર એવી આ ‘સાત સમદર’ની nડી
િવશાળતા આપણને કિવ બતાવે છે. અહi એક ખૂબી, qAયેઅqAયે, કિવથી થઈ ગઈ
છે, ને અલબ, િવરોધમાં િવિશç ^કારની કાMયોપકારકતા ઉમેરાઈ છે. ‘એના’ પેટમાં
એટલે કોના પેટમાં? આ દશñક સવñનામ કાMયમાં તો (શીષñકમાંનાં ‘નયણાં’ને ભૂલી qવ)
‘માછલાં’ને જ ચiધે છે. આથી સાગરના પેટમાં રહે તાં માછલાંના પેટમાં સાતે સમદર
સમાયા છે એવી વા>યાથñની પણ ચમBકૃિત આવી છે ને એ જ નાની શી આંખમાંથી વેદના
કે હષñથી ટપકતું એક અdુ તે સાત સમુ\ કરતાં વધુ ^લયંકર હોય છે, તેનું સૂચન પણ
કિવ કરી દે છે. રવીF\નાથે તાજમહાલને પણ કાલના કપોલ પરનું ‘એક િબFદુ જલ’
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કહીને જ ઓળખાMયો છે ને! સમુ\ની ^લયંકરતા ને િવશુÉતાને આંખ ધારણ કરે છે;
વળી, આપોઆપ ભરતીઓટનો િનદgશ પણ એમાં આવી qય છે.
હવે તેજની વાત. સમુ\ના પેટમાં જ વડવાનલ સળગે છે, પાણીમાં જ પાણી વડે
^કટેલો અિv ^જળે છે. બીq અિvને તો પાણીથી ઠારીએ, પણ જ ે પાણીથી જ
પાણીમાં ^કyો હોય, તેને પાણીથી શી રીતે ઠારી શકાય? આવા, ન ઠારી શકાય એવા,
અિvનું તેજ આંખમાં છે. આમાં ન બુઝાતી વેદનાના ધખારાનું સૂચન છે, ને એનું
છાનાપòં કાંઈ એને ઓછુ ં ^ખર નથી બનાવતું.
આવી, સાચી છતાં કાચી, આંખ િવશે કિવ બીú િવરોધ ઉમેરે છે:
અને પોતે છીછરાં અતાગ, ….
એક વાત અહi બહુ સારી બની આવી, ‘અને’ પંિ:તના ^ારJભમાં ચાલી ગયો, તેને
બદલે ‘છીછરાં’ અને ‘અતાગ’ની વ>ચે આવી પ|ો હોત તો કિવને આપણે કદી માફ
ન કરી શ:યા હોત. ‘અને’ અહi આથી આગલી પંિ:ત સાથે િવરોધનો અFવય સાધી
આપવામાં સમથñ નીવડે છે, એનો અથñ ‘છતાં’ થાય છે. પછી ‘છીછરાં’ અને ‘અતાગ’
વ>ચે એuે ય અFવયવાચક શHદ નિહ મૂકીને કિવએ એ બે સામાFયત: િવરોધવાચક
સંîાઓ વ>ચેની અિભÜતા તરફ આંગળી ચiધી છે. જ ે ‘છીછoં ’ છે તે જ ‘અતાગ’
છે. જુ ઓ ને, આંખ એવી જ નથી? વડવાનલથી ધીખતા સાત સાગરને સમાવનાર પોતે
તો છીછરાં છે (અહi ‘પોતે’માં Mયંગનો કાકુ રહે લો છે, જ ે ઉ>ચારની મુ\ામાં ઊપસી
આવી શકે) ને વ>ચે િવરામ રા;યા િવના, એક જ âાસે, કિવ ઉમેરી દે છે: એ અતાગ
છે. આમ ‘છીછરાં અતાગ’ નામનો એક નવો ગુણધમñ qણે કિવ ઉમેરે છે. િવરોધનો
આવો સમાસ કિવતાની એક િ^ય લીલા છે ને સBયનું વાહન આવી લીલા જ બની રહે
છે, તકñના પૂવñપì, ઉરપì નિહ.
હજુ આગળ ચાલો: nડી િવશાળતા ને છાની (છતાં ^ખર) દાહકતાની વાત કયñા
પછી એની પડછે કિવ આ પંિ:ત મૂકી દે છે:
સપનાં આળોટે એમાં છોo થઈને ચાગલાં.
nડી િવશાળતા ને ^>છÜ ^ખરતાને ખોળે સપનાં (ને તેય ચાગલા છોo જ ેવાં)ને
આળોટવા મૂકી દેવાં એ કાંઈ જ ેવો તેવો િવરોધ છે? વાPતિવકતાની આંચ લાગતાં
જ ે િવલાઈ qય, તે સપનું આ nડી િવશાળતા ને એમાં રહે લી ^>છÜ દાહકતાને
ખોળે જ લાડ કરતાં, િવdJભપૂવñક, રમે છે. અહi ‘ચાગલાં’માં મૂખñતા, િનદñોષતા અને
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લાડકવાયાપòં – આ [ણે અથñ>છાયાઓનો સમાસ કિવએ કરી દીધો છે, ને તે કાMયને
ઉપકારક થઈ પ|ો છે. આથી ‘માછલાં’ úડે ^ાસ મેળવવા ‘ચાગલાં’ કિવએ મૂકી દીધું
હોય એવો આપણને વહે મ જતો નથી. ‘આળોટવા’માં િવdJભનું સૂચન છે.
અFતે આ ભેજ અને તેજની જ વાતને અBયFત સમથñ એવા કLપન(◌ૈસચયી)થી
મૂતñ કરી છે: એ કLપન છે જલના દીવાનું. અહi જલનો ભેજ અને જલનું તેજ ભેગાં
મળીને દીવા ^ગyા છે. આમ ભેજ અને તેજ અિભÜ થઈ ગયાં છે. આ ^કારની,
િવરોધ Åારા Vમશ: િસÉ થતી અિભÜતા એ જ આ કાMયની િવિશçતા છે. ^થમ
કડીમાં ભેજ અને તેજ જુ દાં હતાં, બીrમાં તે સાગર અને વડવાનલ sપે નrક આMયાં,
પણ [ીr પંિ:તમાં આંખમાં સધાતી એની અિભÜતા દીપ ^કટાવે છે. આ રીતે
આંખની સતેજ આ\ñતા મૂતñ થઈ છે. આમાંથી બીq સંકતે ો સારવવાની પણ મોકળાશ
છે. વેદના ને િવષાદની આ\ñતા હશે, પણ સાથે માનMયનો Pફુિલંગ પણ છે જ. એ તેજનો
િતખારો આ આ\ñતામાં બૂઝાતો નથી. ઊલટુ ં એ આ\ñતાનો પરાવતñક સપાટી તરીકે
ઉપયોગ કરીને તેજને િવPતારે છે.
આ પછીની બે પંિ:તઓ, આ સુઘx પોતવાળી રચનામાં, જરા નબળી પડી qય
છે. સાચી કળાકૃિત પોતે જ પોતાના મૂLયાંકનનાં ધોરણ રચી આપે છે. આ કૃિતએ
ઉપqવેલાં ધોરણને કસોટીએ ચઢાવતાં આ પંિ:તઓ િશિથલ પડી જતી લાગે છે. સતત
ચાલુ રહે લો, પણ જુ દે જુ દે sપે િવકાસ સાધી રહે લો, ભેજ અને તેજ વ>ચેનો િવરોધ
કિવ અહi ટકાવી રાખી શકતા નથી. પદસાિહBયના જૂ ના સંPકારને વશ થઈને કે પછી
ગમે તે કારણે, ભજિનયાવેડા અંદર ઘૂસાડી દે છે. રં ગ અને િવલાસ એક બાજુ એ,
અને બીr બાજુ ^ભુની Gયાસ – આ અBયાર સુધીના કાMયે ઉપqવેલા વાતાવરણમાં
અસંગિત ઊભી કરે છે. ભેજ અને તેજનું બીજુ ં sપાFતર કિવ આમ આપે છે.
ઝેર ને અમરત એમાં આગલાં ને પાછલાં.
જ ે િવશાળ છે, પૂણñ છે તે પોતાનામાં પરPપરિવરોધી અંશોનો સમFવય િસÉ કરીને
અખAડ બને છે. બીr રીતે કહીએ તો િવરોધને ગાળી નાંખવા જ ેટલી િવશાળતા
એનામાં હોય છે. આથી આપણે તો ‘અમરત’ અને ‘ઝેર’ને પરPપરિવરોધી ગણીએ,
પણ િશવ તUવમાં તો ઝેરનોય અંગીકાર છે. આપણી આંખ ઝેર rરવે છે ને અમી
વરસાવે છે. આપણામાં રહે લું એ િશવતUવ છે. ઝેર અને અમૃત એ ‘આગલાં’ ને
‘પાછલાં’ છે, એટલે કે એક જ વPતુની એ બે બાજુ છે, એ જુ દી જુ દી વPતુ નથી.
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કાMયિસÉાFતો િવશેની સભાનતા, નવીનતા અને એને માટેનાં ઉપPકરણોનો
ખડકલો, િવદ<ધતાપૂણñ ચાતુરી, ગÄની કાનસથી ઘસેલી ઇબારત, િવરોધને Mયંગના
સાધન sપે ^યોજવાની યુિ:ત, છFદોરચનામાં અથñાનુસારી લયની રમત – આ બધાં
લìણોથી અPપૃç રહીને લખાયેલી આ કૃિતમાં નવીનતા શોધનાર કદાચ િનરાશ થશે,
પણ કિવતા શોધનારને િનરાશ નહi થવું પડે. તળપદી અિભMયિ:તમાં દેખાતી સરળતા
ભારે મુNકેલીએ િસÉ થઈ શકતી હોય છે. પિરિચત, Mયવહારમાં રúટાયેલા શHદોમાંથી
નવો Eવિનરણકાર કાઢવો એ સાવ સહે લું નથી. સરળતાને કારણે કાMય સામાFયતામાં
નિહ સરી પડે, કેવળ સુબોધતાનો ગુણ qળવી રાખે ને એને ખાતર સાિહBયસજñનનું
એકમા[ ^યોજન – ચેતોિવPતાર (heightened awareness) – એ જ ú િસÉ
નિહ કરે , િનરથñક પુનરાવતñનને બેચાર લટકાંથી કે વેલબુxાથી ગેય રચનામાં સંગોપી દે
તો એથી સpદયને છેતરી નહi શકાય. સDભા<યે અહi એવું થયું નથી. નવીન કિવતાના
પદાથñપાઠમાં આ કિવતા ઉદાહરણ sપ ન બને તો ભલે, કાMયBવ શી રીતે િસÉ થાય છે,
તેની ચચñામાં તો આ જsર લેખે લાગશે.
વેણીભાઈની કિવ તરીકેની મયñાદાઓમાંથી આ કાMય, મોટે ભાગે, મુ:ત રહી શ:યું
છે. પાંખી લાગણીને બહે લાવીને ગાવી, ને એને માટે ઘેરા શHદો યોજવા, ગઝલના
િમqજને નામે, થોડા qણીતા રદીફકાિફયા અને તદબીરોનાં સંકુિચત વતñુળમાં કિવતાને
અટવાવી મારવી એ િવકસેલી કાMયસૂઝવાળા સાધકને ન પરવડે. તળપદાપòં, સરળતા
qળવીને Mયંજકતા અને સુઘx પોત િસÉ કરતાં કિવને ફાMયું છે. આકારશૈિથLય, ધૂંધળી
અમૂતñતા, લાગણીનીતરતી ભેજવાળી બાની અહi નથી. વPતુને, એની સામે છેડને ા ]ુવ
સુધી િવPતારીને આંબવામાં આપોઆપ એક ^કારનું બળ ઊપજ ે છે. એ બળ યાથાCયñને
સમXતયા Xહવામાં મદદ કરે છે, ને સાથે સાથે રચનાની સંગીનતા અને સુઘxતામાં પણ
ઉપયોગી થઈ પડે છે. કિવએ એ આ કાMયમાં અકૃિ[મતાથી અનાયાસે િસÉ કયñું છે; એ
આપણા કાMયસાિહBયની એક સુખદ ઘટના છે.
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‘મળું મળું Mહાલાને :યારે ?
વiટળાm :યારે ?’ ઘેલી,
કોડભરી આવા ઉરમાં કh
લળતી આશભરી વેલી.
મુખ પર પુOપ કરે કેલી!
ફૂલરાણી શી ચંબેલી!
આરસનોયે અકñ કરીને
`êાએ આલે;યું sપ.
સરPવતીની વેણીમાંથી,
ફૂલમાં પૂયñા ગંધ અનુપ.
ફૂલડાંને ઊડવા આકાશ!
પાંખ િવના પૂરે શે આશ?
મેઘધનુષી પાંખોવાળા
પતંિગયાને ભાળી પાસ;
ચંબેલી મલકંતી પૂછ,ે
‘એક જ મારી પૂરશો આશ?
મારો દેહ, તમારી પાંખ –
એક બનીને ઊડશું આભ?’
ચંબેલીનો દેહ sડો, ને
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પતંિગયાની પાંખ ધરી,
અવની, આભ, અનંતે ઊડે,
મલકંતી Jહે કતં ી પરી.
પતંિગયું ને ચંબેલી!
એક થયાં ને બની પરી!
– કૃ 4ણલાલ <ીધરાણી (કોિડયાં
(
)
આવો, એક qદુ બતાવું. એક હતું ચંબેલીનું ફૂલ ને એક હતું પતંિગયું. બંને હતાં.
અહi સુધી કશું qદુ દેખાતું નથી, પણ
પતંિગયું ને ચંબેલી!
એક થયાં ને બની પરી!
એકાએક પરી આવી ચઢી. આ પરી રાતે જ આવે, કારણ કે એ અગોચરના િવરાટ
સાbા?યની રહે વાસી છે. એની નાજુ કડી પાંખને આધારે આપણે પણ એ અગોચરના
સાbા?યમાં ઘડીક ટહે લી આવીએ છીએ. આવી પરીઓને ^તાપે જ આપણે કેવળ
પૃCવી પર િનવñાિસતોની દશામાં rવતા નથી. હજુ આ આવqવ આડે કશા કડક કાનૂન
આપણે રચી શ:યા નથી.
િનરાકારમાંથી આકારની સૃિçમાં હજુ તો હમણાં જ બાળક નવું નવું, અિતિથ બનીને
આMયું છે. િનરાકારની બૃહû િવPતૃિતમાંથી આકારની સીમામાં પુરાઈ જવાનું એને ફાવતું
નથી, એ અકળાય છે. આપણે એને બૃહû િવPતૃિતનું આâાસન આપવા \ોણે લોટમાં
પાણી નાખીને અâBથામાને આâાસન આપેલું તેવું \ોણકૃBય કરીએ છીએ. એને માટે
એક નવી કથાસૃિç રચીએ છીએ. એ સૃિçમાં ઘોડાને પણ પાંખ છે; હમણાં જ ઘરનાં
પગિથયાં ઓળંગતા થયેલા બાળકની કથાસૃિçનો રાજકુમાર આ પાંખાળા ઘોડા પર
અસવાર થઈને સાત નદી, સાત પવñત અને સાત સાગરને ઠેકી qય છે. રPતામાં
મસમોટાં અડાબીડ વન આવે છે, રાìસ આવે છે – પણ કશી પરવા નહi, કારણ કે ú
રાìસ છે તો પરી પણ :યાં નથી? એક બાજુ ભયાનક ^ચAડ કાયા ધરાવતો રાìસ ને
બીr બાજુ નાજુ કડી પરી – તમે કહે શો કે આ તે કેવી વાત? પણ બે પાસાં મેળવીને
dીપુરાંત કાઢવાનું હજુ શs થયું નથી. આ રાìસની મગદૂર શી? એને તો શીશીમાં
પૂરીને દાટો મારી દઈ શકાય.
બાળક આપણી વ>ચે રહે છે Bયારે એની સાથે સંિગની sપે પરી ન હોત તો એને
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બહુ અqAયું લા<યું હોત. બાળકોની રમતમાં પણ આ િવPતૃિતની ઝંખના ^કટ થાય
છે: એ સંતાકૂ કડી રમશે, સાતતાળી રમશે. સંતાઈ જવું, અલોપ થઈ જવું, સાતતાળી
આપીને છૂ થઈ જવું, પાછળથી આવીને આંખો દાબી દઈ પૂછવું: બોલ, બોલ, હં ુ કોણ
છુ ?ં – બાળક અિPત અને નાિPત વ>ચે દોડંદોડ કયñા કરે છે; હજુ એ બે છેડા વ>ચેની
સરહદ પર કાંટાની વાડ રચાઈ નથી. માગñ મોકળો છે; હાલતાંચાલતાં કાયદાકાનૂનની
દીવાલ úડે માથું ભટકાતું નથી. ને આ િશશુ તે સનાતન િશશુ છે, એ આપણા નેપCયમાં
સદાકાળ રહે જ છે; એની આãયñથી િવPફાિરત આંખો, એના બે અિPથર પગ, એના
ટચુકડા હાથ – આ બધું હજુ આપણામાં છે. ને તેથી જ મોટા થઈનેય આપણે પરીનો
હાથ સાવ છોડી દેતા નથી.
તો, આ qદુભરી સૃિçની આબોહવા, આ પરી જ ેવી જ, નાજુ કડી કિવતામાં છે.
એની ચાલ પણ તાq જ ચાલવા શીખેલા બાળક જ ેવી છે, એ પા પા પગલી માંડતી ચાલે
છે. પૃCવીનો ઠPસો કે e<ધરાની ગિરમાનો અહi ખપ નથી. ^ાસની ઘૂઘરી તો úઈશે જ
કારણ કે બાળક ચાલે છે ને ઘૂઘરી રણકે છે, એ ઘૂઘરીના રણકારે રણકારે માનો હરખ
રણકે છે.
કાMયને ખાનાં પાડીને પૂરવાની એક úરદાર ^વૃિ આપણા િવવેચનમાં ચાલે છે.
આપણા કિવએ પણ, એને વશ વતñી એમના કાMયસંXહને અFતે, મJમટાચાયñની અદાથી
‘કાMયવPતુિવચાર’ આપણને આGયો છે. સંXહ ‘(કોિડયાં’ની નવી આવૃિ)
પહે લવહે લાં úતો હતો Bયારે કિવની કાMયસૃિçમાં ફરીને બહાર નીકળતાં આ
‘કાMયવPતુિવચાર’નું પાિટયું વાંચીને હં ુ તો ભડકી જ ગયો હતો. મને થયું: આવી
બFયું આપòં! હવે કાMય તો પૂરાં થયાં ને ‘વPતુિવચાર’ રëો! પહે લો જ િવભાગ
‘આBમકથા’નો. મને ^ä થયો: શું દરે ક કાMય કિવની આBમકથા નથી? બીú િવભાગ
‘આBમાપરમાBમા’નો. Bયાં કિવને પોતાને કબૂલ કરવું પ|ું: ‘એક રીતે úતાં આ કìામાં
બધાં જ કાMયો મુકાવાં úઈએ.’ úયું ને, મારી વાત સાચી પડી ને?
માટે જ, ઉપરનું કાMય ‘બાળકાMય’ છે એમ કહીને ‘બાળકોને માટે લખાયેલું’ એમ
નહi, પણ ‘બાળસૃિçનું’ કાMય છે એવો ખુલાસો આપવાની જફામાં શા માટે પડવું? ^ä
મા[ એટલો જ: આ કાMય છે? ને ú એ કાMય હશે તો એનો િવષય કાMયમાં એવો તો
તદાકાર થઈ ગયો હશે કે એને ગાળીઉકાળીને છૂટો પાડવાના કામમાં ‘િનOણાત િવવેચક’
જ ફાવશે. આપણે તો એવી ખખામાં પડતા જ નથી.
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તો આવો, qદુ úઈએ – એટલે કે કિવતા úઈએ. જુ ઓ: પહે લી કડીમાં શું દેખાય
છે? ધારીધારીને úú હં ! વાo, ચંબેલી જ દેખાય છે ને? ઠીક. કેવી છે એ ચંબેલી! એ તો
બોલતી ચંબેલી છે, ઘેલી ચંબેલી છે, કોડભરી ચંબેલી છે. આમ તમે Vમશ: આગળ વધો
Bયાં આ કડીની અિFતમ પંિ:તમાં કિવ એને એકદમ ‘ફૂલરાણી’ની પદવી આપી દે છે!
આ વણñન ચંબેલીની લતાનું છે, ચંબેલીનાં ફૂલનું વણñન કિવએ કયñું છે તે úયું? કિવ કહે
છે કે ચંબેલીના pદયમાં રહે લો વહાલાને મળવાનો કોડ અને એના મુખ પરનો Vીડાનો
ઉàાસ તે જ ચંબેલીનું ફૂલ! આમ પહે લી કડીમાં લતાથી તે ફૂલ સુધીનું qદુ થયું. ફૂલ
તો લતા પર દીઠાં જ છે, પણ આવા qદુથી ખીલતું ફૂલ નહોતું úયું.
તો હવે એ ફૂલને ધારીધારીને úઈ લઈએ – એમાં કાંઈ પરીનો છÑવેશ દેખાય
છે ખરો? પરીકથાની પેલી રાજકુવં રીનું વણñન આપણા કાનમાં પડઘા પાડશે. `êાએ
સૂરજમાંથી તેજ લઈને એની આંખની કીકી ઘડી ને ચF\નાં િકરણમાંથી િPમત રચીને
એના હોઠ પર રમતું મૂ:યું. તો આ ફૂલ પણ `êાએ સંગેમરમરના અકñમાંથી ઘ|ું, પણ
વધારામાં પોતાની કFયા સરPવતી જ ેટલું જ એ વહાલું છે એમ બતાવવા સરPવતીની
વેણીમાંના ફૂલની સુવાસનો એનો âાસો>ôાસ કયñો. આટલું થયું છતાં ફૂલડુ ં કાંઈ તૃá
થયું નહi. આ કડીની છેàી બે પંિ:તમાં આ અતૃિáનો િન:âાસ સંભળાય છે:
ફૂલડાંને ઊડવા આકાશ!
પાંખ િવના પૂરે શf આશ?
અહi કિવએ ‘ઊડવા’ને બદલે ‘ઊડવાં’ કયñું હોત તો ઠીક થાત. આમ `êાનું સજñન
તો અધૂoં, એ અધૂરપના િન:âાસ સાથે જ આપણે જFમીએ. આ અધૂરપ ન હોત તો
ચંબેલીની પરી ન થઈ હોત. માટે એ તો ઠીક જ થયું.
એવામાં આ ચંબેલીને કોઈક ભેટી ગયું ને qદુની પૂવñભૂિમકા રચાઈ. આ સંસારમાં
આ ભેટી જઈને ભેળાં થવું એ જ એક મોટો qદુ નથી? સંસારમાં જ ેને ભેળાં ન દેખતા
હોઈએ તેને સાિહBયમાં ભેળાં થયેલાં úઈએ છીએ. આપણી િજંદગીમાંય એક વાર એવો
િદવસ આવી ચઢે છે ?યારે આપણને એમ લાગે છે કે આજ ે ચારે િદશા ‘માગ માગ, જ ે
માગે તે આપું’ બોલી રહી હોય છે; પવન ‘તથાPતુ’ રટી રëો હોય છે. ખાસ કશું હોતું
નથી: આપણા હાથમાં પારે વાની છાતી જ ેવો કJપતો કોઈકનો હાથ આવી પ|ો હોય છે,
કોઈકનો ઉOણ ઉ>ôાસ આપણને Pપશñી જતો હોય છે. કોઈનું ખભા તરફ વાળી લીધેલું
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મુખ આપણને rવનના નવા વળાંક પર લાવીને ઊભા કરી દે છે. આપણા હાથમાંનું પેલું
ભીoં પારે વડુ ં કશુંક લઈને ઊડી qય છે ને આપòં pદય રઝળતું થઈ qય છે!
તો અહi પણ એવું કશુંક થયું: મેઘધનુષી પાંખવાળું પતંિગયું આવી ચ~ું. અહi
કિવએ પતંિગયાને ‘રં ગબેરંગી’ ન કહે તાં ‘મેઘધનુષી’ જ કેમ કëું હશે વાo? મને એમ
લાગે છે – આ હં ુ બીતાં બીતાં કહં ુ છુ ,ં કારણ કે કેટલાક મુરHબીઓ ઝટ સુણાવી દે છે:
‘qવ qવ, સાવ જૂ ઠુ,ં કિવના મનમાં એવું કશું નથી, આ તો તમાoં ગાંઠનું ઉમેરણ છે!’
ભલે ને, આ તો અખા ભગતવાળો ઘાટ થયો: ગાંઠનું થોડુ ં સોનું ઉમેયó◌ુ તો ગુનેગાર
ઠયñા! મને એમ લાગે છે કે આ ‘મેઘધનુષી’ પાંખવાળું પતંિગયું તે બીજુ ં કોઈ નહi પણ
સૂયñનું િકરણ, એ પતંિગયું જ ‘અવની, આભ, અનંતે ઊડે’. ને સૂયñના િકરણમાં સાત
રં ગો રહે લા છે એની તો િવîાન પણ સાìી પૂરશે. આ પતંિગયાને úઈને ચંબેલીને
ઊડવાના મનોરથ થાય એ દેખીતું છે. મને એક બીr વાત પણ સૂઝી આવે છે: આ
તેજનું પતંિગયું ગિતશીલ છે પણ એને દેહ નથી. ચંબેલીને દેહ છે સુકોમળ પાંખડીનો,
આરસના અકñમાંથી બનાવેલો, પણ ગિત નથી. ફૂલની ગિત તે એની સુગFધ, એમ
કહીએ તો ચાલે. પણ ચંબેલી આ સૂયñિકરણનો સાથ ઝંખે છે. સૂયñના િકરણPપશg જ ફૂલ
ખીલે છે, મલકાય છે ને આમ સૂયñનું િકરણ જ એને બધું આપી શકે, એમ ચંબેલી માને તે
Pવાભાિવક છે. ને આથી જ એ માગે છે:
‘એક જ મારી પૂરશો આશ?
મારો દેહ, તમારી પાંખ –
એક બનીને ઊડશું આભ?’
આ કાંઈ એકલું લેવાની જ વાત નથી, પોતાનો દેહ આપી દેવાનો છે. આ િવિનમય
નથી, સમFવય છે.
ને જુ ઓ, જુ ઓ, qદુ થઈ ગયું, ‘મલકંતી મહે કતં ી પરી’ ઊડતી થઈ ગઈ! ?યાં
?યાં આવો sડો સમFવય િસÉ થાય Bયાં અવિન, આભ જ નહi, પણ અનFત આપણી
આગળ ખુàું થઈ qય, સીમમાંથી અસીમમાં સરી જઈ શકાય; પરી ઊડતી થઈ qય.
આમ
પતંિગયું ને ચંબેલી!
એક થયાં ને બની પરી!
આ qદુ તમારી આંખ આગળ થઈ ગયું.
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Walker Percyએ એમના Metaphor as mistake નામના લેખમાં કëું
છે: There must be a space between name and thing… ચંબેલીનું
ફૂલમાં થતું sપાFતર (મને તો ‘પિરણિત’ કહે વાનો લોભ છે) કેટલાકને િનરથñક લાગશે.
એમની સદથñકતા બહુ સાંકડી હોય છે; એમાં સમીકરણ અને લઘુતમ tઢભાજકની
જ, ઝાઝે ભાગે અવરજવર હોય છે. આ કાMય બાળસૃિçનું કાMય છે એમ મf કëું
તે એટલા જ માટે કે બાળકના મનમાં પદાથñો અને પદાથñનાં નામો િસuો અને િસuા
ઉપરની છાપની જ ેમ જડાઈ ગયેલાં હોતાં નથી. હજુ નામ બંધાયાં હોતાં નથી, આથી
યt>છાિવહારને પૂરતો અવકાશ રહે છે. આથી, અથñનો ગાંગડો હજુ બંધાયો હોતો
નથી. એની િનરથñકતા જ એની સૌથી મોટી સદથñકતા છે. આવા કાMયનો અથñ તે એમાં
રહે લું સવાઈ સBય છે.
આ કાMયમાં રવીF\નાથના ‘િશશુ’માંનાં કાMયોની આબોહવા છે. એ કાMયો સાથેની
આ કાMયની સગો[તા ^કટ છે. dીધરાણીની કિવતાનો એ, મને તો સૌથી વધુ આPવાÄ
એવો ^દેશ છે. બીr કિવતાની આજુ બાજુ અખબારી ઇબારતનું ઘાસ ઊગી નીકíું
છે, થોડોક ઘોઘરો ખોખરો સાદ સંભળાય છે. પણ ચંબેલીના જ ેવું નાજુ ક છતાં
ભાવજગતની અનFતતામાં સેલારા મારતું આ કાMય સંતાડીને િખPસામાં મૂકી દેવા જ ેવું
છે.
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ખરખર ખરે
પાનખર પણñ
ઝરમર ઝરે .
િશિશરની શીત લહર જરી વાય,
વૃìની કાય
rણñ અિત, પ[ પ[ થથñરે!
પીત અિત શુOક
ખડખડે, oì
વૃìથી ખરે ,
હવામાં તરે ,
ધીમેથી ધરતી પર ઊતરે ;
એક પછી એક
ઝરં ત અનેક
પ[નો તંત
વહં ત અનંત.
ઊઘડે તoવર કેરી કાય,
ચીવરે પીત ધરા ઢંકાય;
વૃì િનજ sપ ધરં તું નv,
પીત ચીવરમાં ધરતી મv:
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બેઉ તપ તપે,
પંખી પંખીની સોડે લપે.
– ;?રામ રાવળ (પCા)
( )
આપણી ઇિF\યોમાં ^માણમાં િવશેષ સqગ એવી ઇિF\યો બે: આંખ અને કાન.
એમાં આંખને ‘નયન’ કહીને એ બીr બધી ઇિF\યોને દોરે છે એમ પણ સૂચવાયું છે.
છતાં, કેટલીક વાર tિç ?યાં ન પહjચે Bયાં કાન પહjચી શકે છે. જ ે tિçસીમાની બહાર
હોય તે dુિતસીમાની અંદર હોઈ શકે છે. Pપશñને તો િનકટતા વગર ન ચાલે. કળાના
િનમñાણમાં પણ મુ;ય તૃિá આંખ અને કાનની જ થાય છે.
આપણે રPતેથી ચાLયા જઈએ છીએ અથવા બારી આગળ બેઠા છીએ. ઇિF\યોનું
લì કોઈ એક વPતુ પર કેિF\ત નથી, આપણે શૂFયમનPક છીએ. Bયાં એકાએક કશોક
અવાજ કાને પડે છે, સૌથી ^થમ કાન qગે છે; માટે કિવ અવાજથી શsઆત કરે
છે: ‘ખરખર ખરે .’ એ અવાજને શોધવા આંખ દોરવાય છે ને Bયારે એ અવાજ તો
પાનખરનાં ખરતાં પાંદડાંનો હતો તે દેખાય છે. આમ સાંભળવાનો ને દેખવાનો સરવાળો
થતાં આખું સંવેદન પૂરો આકાર પામે છે.
પહે લી લીટીમાં ખરતાં પાંદડાંની શુOકતાને સૂચવતો oì અવાજ ‘ખરખર’ હતો તે
[ીr લીટીમાં બદલાઈ ગયો. િVયા પણ બદલાઈ ગઈ. ?યારે ખરવાનું સતત ચાલુ રહે
Bયારે એ ‘ખરવું’ મટીને ‘ઝરમર’ બની પડે. ?યાં તૂટક તૂટકતા છે Bયાં oìતા છે, ?યાં
િVયાની ધારાવાિહતા છે Bયાં તો ઝરમરનું સંગીત છે, પણ એ સંગીત આંખની મદદ
િવના િસÉ થયું ન હોત. અવાજ તો સંભળાયો એક જ ખરતા પાંદડાનો; પણ ?યારે
આંખ એ તરફ વળી Bયારે અનેક પાંદડાંઓને વષñાની ઝરમરની જ ેમ ઝરતાં úયાં. આમ
ઇિF\યો સાથે મળીને એક વPતુને અનુભવગોચર બનાવે Bયારે વPતુનું sપ જ બદલાઈ
qય.
કાન અને આંખ પછી વારો આMયો Pપશñનો – િશિશરની શીત લહરીનો Pપશñ થયો.
કિવએ ‘લહર’ શHદ વાપરીને વળી ‘જરી’ શHદ ઉમેયñો છે. આમ તો ‘લહર’માં જ
લઘુતા, નાજુ કતાનું સૂચન છે પણ ‘જરી’ ઉમેરીને એની મા[ા કેમ વધારી હશે? એની
પછીની પંિ:ત વાંચો:
વૃìની કાય
rણñ અિત, પ[ પ[ થથñરે!
87

સુરેશ úષી

આટલી જરી સરખી લહરે વૃìની rણñતાને ^કટ કરી, પાંદડે પાંદડુ ં થરથરી ઊzું!
ફરી આ પંિ:ત વાંચી જુ ઓ: ‘પ[ પ[ થથñરે.’ તરત જ ખરતાં પાંદડાંના ખરવાના
અવાજ સાથે શીતના કJપનો પણ ભેગો અનુભવ થશે. પહે લાં કાન અને આંખે ભેગાં
થઈને એક અનુભવ કરાMયો.
rણñતા તરફ આપòં Eયાન વાળતાં કિવ હવે [ણે ઇિF\યોને ભેગી રાખીને આખા
અનુભવને નવી સમXતા અપg છે. અહi પણ આપણે શsઆત કરીએ છીએ –
rણñતાસૂચક પીળા રં ગથી, oì અને કકñશ ખડખડાટથી. પણ ખરવાની િVયા વળી
અFતમાં ‘તરવા’માં બદલાઈ qય છે.
વૃì પરથી અલગ થતાં વૃìની સ-રસ સrવતાથી અલગ થવાના આંચકામાં રહે લી
કકñશતા ખરવાની િVયાના પૂવñાધñમાં તો રહી જ છે પણ વૃìનો ખોળો છોડીને પાંદડુ ં
હવાને ખોળે બેસે છે કે તરત તરવા માંડ ે છે. આપણી આંખો સમì હવામાં સેલારા મારતું
પાંદડુ ં તરત ખડુ ં થાય છે. અને અFતે, પૃCવી ઉપર એ ઊતરે છે ‘(તરે ’માં કેવળ ‘ઊ’
ઉમેરીને તરવાની અને ઊતરવાની િVયા વ>ચેનું સંVમણ કિવએ કેવી ખૂબીથી બતાવી
દીધું છે!) Bયારે એનામાં હળવાશ છે, મરણમાં રહે લી જડતાનો ભાર નથી.
આટલે આMયા પછી કિવ ફરી આપòં Eયાન ખરતાં પાંદડાંની ધારાવાિહતા તરફ
ખfચે છે. ú િવિ>છÜ કરીને એકને જ ખરતું úઈએ તો કદાચ આપણે Mયાકુળ
થઈ જઈએ. પણ િVયામાં રહે લી ધારાવાિહતા આપણા મનને એમાં તરતું કરી દે છે;
ને પાણીમાં તરતા હોઈએ Bયારે પાણી આપતા શરીરનો થોડો ભાર પોતે ઉપાડી લે
છે તેમ ખરવાની િVયાનું આ સાતBય જ િવ>છેદના િવિåç ને એકાંગી અનુભવમાં
રહે લી Mયાકુળતાનો બોજ ઉપાડી લે છે; અને આપòં Eયાન અનFત વહન તરફ જ
વળે છે. અહi પણ આ વહનની અનFતતા સૂચવવા અનુનાિસકના રણકારની – એક
રણકારમાંથી ^િતEવિનત થતા બીq રણકારની પરJપરા કેવી સરસ ગોઠવી છે!
ઝરં ત અનેક
પ[નો તંત
વહં ત અનંત…
આ કìા સુધી લાMયા પછી કિવ આ અનુભવનું રહPય ^કટ કરે છે; અને અહi એક
^ાકૃિતક ઘટના િવPતરીને સૃિçVમમાં ^વતñતા ઋતને ^કટ કરવામાં લેખે લાગે છે. વૃìે
વèનો Bયાગ કરીને િનરાવરણતાને Pવીકારી, તો વૃìે ઉતારે લા એ વèને જ ધરાએ
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ધારણ કરી લીધું. અહi પાંદડાંઓનો પીળો રં ગ બૌÉ dમણોનાં પીળાં ‘ચીવર’ની યાદ
આપે છે. પીળા રં ગની સાથેના આ અEયાસને કિવ ઉપયોગમાં લઈ લે છે અને આમ
તપãયñાનો ભાવ કૃિ[મ રીતે આરોિપત થયો હોય એમ લાગતું નથી. વૃì િનરાવરણ
બનીને તપ કરે છે. ધરતીને પીત ચીવર ધારણ કરાવીને િશિશરમાં અનુભવાતી એક
^કારની મvતાનો પણ કિવ અહi ઉàેખ કરે છે. વસFતની સમૃિÉના અિધકારી
બનવાને માટેનું આ તપ છે તે કિવએ ^કટ કયñું નથી તે સવñથા ઉિચત જ છે.
કાMયની છેàી પંિ:તમાં કિવએ અણધારી ઉપમા ^યોr દીધી છે. વૃì અને ધરતી
તપ તપે છે. એ તપ જ બંનેને િનકટ લાવે છે. િશિશરની શીતનો કJપ જ આપણા
એકાકીપણાનું ભાન કરાવીને કોઈની સોડની હૂંફ શોધવા ^ેરે છે. આ િનકટતાનું સુFદર
^તીક તે પંખીની સોડમાં હૂંફ પામવા લપાતું પંખી. આ ^તીકની યોજનાથી િનકટતાની
અનુભૂિત સુરેખ આકાર ધારણ કરી રહી છે. ખરતું પાદડુ ં િવ>છેદને ^કટ કરે છે. આમ
કાMય િવ>છેદની વાતથી શs કયñું પણ અFતમાં તપમાં જ અનુભવાતી અિભÜતા સુધી
આપણને કિવ લઈ આMયા. આમ ખરતાં પાંદડાંની સાથે ખરતાં ખરતાં આપણે પણ પીત
ચીવર બનીને કોઈનું આ>છાદન બની ગયા. આપણે પણ િવ>છેદથી િનકટતા સુધીની
યા[ા પૂરી કરી.
કાMયમાં ખરતા પાંદડાના લયને પણ કિવ પકડી શ:યા છે. એ હવામાં જ ે રીતે સેલારા
લેતું, તરતં◌ુ તરતં◌ુ નીચે ઊતરે છે તે ગિતના લયને અનુsપ કાMયમાં એમણે લય
યો?યો છે. એ માટે આખું કાMય ફરી એક વાર સાંભળો.
ઇિF\યસFતપñકતાની tિçએ ^qરામ કિવ કાFતની પરJપરાના કિવ છે.
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ગલ, વાયસ; âેત, Nયામ.
અંભોિધને તટ^દેશ રમે ‘િભરામ.
આ સંિધને સમય,
અંચલ શવñરીનું
ઝીòં, વરે Aય િકરણે Xહી લીધ Pહે જ.
રે બે સલw ઉરનો મધુપકñ મેળો!
અંકાય પેલી િìિતજ ે અoણાઈ, કેવું
આનંદની લહર શું ^સરં ત હે ત!
આછો ઉઘાડ સમિચની શાંિતવંત,
પાંખો રમે ધવલ કૃOણ હળીમળીને,
આંહi Mયતીત-ભિવતMય મહi િવહાર
ને PવGન-qગૃત-અવિPથિત-એકસંગ!
હં ુ અધñ પાંપણ ઢળેલ tગો ભરીને
છાયા-^કાશમય િવâ લહં ુ લલામ.
છાયા^કાશ;
ગલવાયસ;
âેત Nયામ!
– રાજ.ે : શાહ (<ુ
( િત))
કશાક ^બળ ભાવાવેગને કારણે કે કશાકથી અBયFત ^ભાિવત થઈ ગયા હોઈએ,
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ને આપણે કંઈક બોલવા જઈએ Bયારે ^ારJભનો ભાગ આવી ભાવિPથિતને કારણે
આવેલી અવાù-તાને ભેદીને ^કટ થઈ શકતો નથી. આ કાMય આવી જ એક
ભાવદશામાં શs થાય છે ને તેથી જ વસFતિતલકાના પૂવñાધñના પાંચ અìરો મૌનના
બુDબુદ sપે લુá થઈ ગયા છે. પૃCવીની આજુ બાજુ વાતાવરણનો પિરવેશ છે તેમ
દરે ક શHદની આજુ બાજુ મૌનનું મAડળ છે. દરે ક સાથñક રીતે ^યોqયેલો શHદ એ
જ ેટલા મૌનમાંથી ઘડાયો હોય છે તેટલાનું સંવેદન આપણને કરાવે છે. આ ^થમ પંિ:ત,
આ અથñમાં, કિવની િવિશç ભાવદશાને કારણે આવેલી અવાù-તામાંથી ધીમેથી ડોકું
nચું કરીને આપણી આગળ ^કટ થાય છે. એનો વાણીમાં ઉદય થાય તે પહે લાંનો
મૌનનો પિરવેશ આ પંિ:તમાં અનુભવાય છે. આમ ભાવની એક િવિશç આબોહવાનો
અણસાર ^થમ પંિ:તમાં જ છે.
મૌનની સરહદને વટાવીને બહાર નીકળીએ કે તરત જ ‘ગલ’ શHદ – બે લઘુનો
બનેલો શHદ આપણને સામો મળે છે. મf કાMય પહે લી વાર વાં>યું Bયારે િટટોડી અને
કાગડો: âેત અને Nયામ એ બરાબર મનમાં બેસી ગયેલું. પણ બીq વાચને મનમાં ^ä
થયો કે િટટોડી માટેનો ‘ગલ’ શHદ તો અંXેr છે. ગુજરાતીસંPકૃત શHદકોશમાં પણ
‘ગલ’નો અથñ િટટોડી એ એવું કોઈ ધોળું પંખી આપેલો નથી. ગુલબાસનું ફૂલ ધોળું હોય
છે ખoં ; પણ બીr પંિ:તમાં ‘અંભોિધને તટ^દેશ રમે’ એમ છે ને વળી ‘ગલ’ની સાથે
જ ‘વાયસ’ને બેસા|ો છે. આપણા કિવઓ કિવતામાં સહે જ ે અંXેr શHદો વાપરે છે,
પણ કિવના ભાવાવેગથી ભારે બનેલા મૌનમાંથી સાકાર થઈ ઊઠતો પહે લો શHદ ‘ગલ’
અને પછી કાગડાને માટે ગીવñાણ િગરાનો ‘વાયસ’ – કોણ qણે કેમ મનમાં સહે જ ે ખટકે
છે. પણ આ કાMયમાં તો ‘ગલ’ એટલે િટટોડી જ.
આ કાMયની ભૂિમકા જ સિFધPથળ છે. કિવતાનું જFમPથાન જ એક સિFધPથળ છે:
અિનવñચનીયમાંથી શHદ ^કટે છે, અથñનાં આFદોલનો િવPતરે છે ને એ આFદોલનો વળી
અિનવñચનીયતાના અવકાશમાં વેરાઈ qય છે. જ ે બેની સિFધ થાય છે તે એકબીqથી
િવoÉ છેડને ા હોય છે: ધરતી અને સમુ\, િદવસ અને રાત, âેત અને કૃOણ. પણ જ ે
એકબીqથી િવoÉ છેડ ે હોય, જ ેમની વ>ચે િવરોધ હોય તેમની જ સિFધ હોવી ઘટે ને?
આ કાMયમાં પણ આવી િ[િવધ સિFધઓ છે. એક તો âેત અને Nયામની સિFધ, બીr
િદવસ અને રાતની સિFધ (‘આ સિFધને સમય’ એમ કëું છે તેને બદલે આપણે ‘આ
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સિFધનો સમય’ જરા છૂટ લઈને વાંચી શકીએ) અને [ીr તે ધરતી અને સમુ\ (Pથૂળ
અને ^વાહી તUવની)ની સિFધ.
અ^કટ, અMય:ત બૃહû શૂFયમય હોય છે પણ એ ^કટ થાય છે Bયારે એ બે
સામસામા ધુ◌્રવની વ>ચે પોતાને િવPતારે છે. ‘સામસામા’ એટલે િવરોધી! એ
એકબીqની સJમુખ તો ખરા! છતાં, એવા બંને ધુ◌્રવોને આવરી લઈને જ પૂણñ પૂણñ
બને છે. પૂણñતાની આ અનુભૂિત આવી ‘સિFધને સમય’ આપણને થાય છે.
અને સિFધ નામે રમણીય હોય છે, એટલું જ શા માટે? સિFધ એ રJયતાનો પયñાય જ
છે. ‘લv’માં લાગવું, úડાવું એવો અથñ છે, મને તો એને Pથાને ‘સિFધ’ શHદ જ વધુ
oચે, કારણ કે એમાં એકsપ થવું, અિભÜ બનીને એકબીqમાં ભળી જવું એવો અથñ
છે, તે મને ગમે છે.
તો આ સિFધ પણ રJય છે જ. કિવ એની રJયતા વણñવતાં કહે છે – ના, કહે તાં
પહે લાં ‘આ સિFધને સમય’ એમ કહીને સામે િìિતજ તરફ tિç માંડ ે છે ને એ શોભાથી
ફરી અવાù બનીને મૌનમાં સરી પડે છે. પછી એમાંથી બહાર નીકળીને કિવ કહે છે:
અંચલ શવñરીનું
ઝીòં, વરે Aયિકરણે Xહી લીધ Pહે જ.
ે ો
આ પંિ:ત વાંચતાં જ આનFદવધñને ‘સમાસોિ:ત’ અલંકારના િનદશñન sપે ટાંકલ
પેલો ^;યાત åોક યાદ આવે છે:
ઉપોઢરાગેણ િવલોલતારકં
તથા ગૃહીતં શિશના િનશામુખ†!
યથા સમPતં િતિમરાંશુકં તયા
પુરોઅિપ રાગાDગિલતં ન લિìત† ||
અલબ, અહi થોડો ફે ર છે પણ મૂળ બંધારણ એક જ છે. શશીને Pથાને આપણી
કિવતામાં ‘વરે Aયિકરણ’ છે. ‘વરે Aય’ એટલે સૂયñ – આથમતો સૂયñ, અPતંગામી વૃÉ
સૂયñ – એમ જ કદાચ કિવને અિભ^ેત છે. પેલા åોકમાં શશીએ િનશામુખને Xëું છે
તે વધુ oિચર લાગે છે. એવું િમલન ‘મધુપકñ મેળો’ વધુ સાચી રીતે બની રહે છે. પણ
આપણા કિવ એટલે સુધી આગળ વધવા માગતા નથી. માટે ‘વરે Aયિકરણે’ (શવñરીનું
અંચલ) ‘Xહી લીધ Pહે જ’ એમ કહીને અટકી qય છે. મને આ ‘િકરણ’ શHદ પણ
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અહi ખૂંચે છે. (એક તો એના નપુંસકિલંગને કારણે) ને ‘કર’ જ ેવો શHદ સંPકૃતમાં હોય
પછી ‘િકરણ’ વાપરવાની કિવને ફરજ તો પડતી નથી જ.
‘Pહે જ’ના ઉપયોગનો બચાવ ‘સલw’ શHદ વાપયñો છે તેથી કરી શકાય.
‘સલw’ છે ને ‘^ગLભ’ નથી માટે અંચલને ‘Pહે જ’ અડીને રહી qય છે. અલબ,
તેથી ‘મધુપકñ મેળો’ તો રચાય જ છે. કિવએ ‘મધુપકñ’ શHદના અEયાસનો સાથñકતાથી
ઉપયોગ કયñો છે, એ તો ચોરીમાં બેસીને િવિધપુર:સર પાિણXહણ કરનાર સૌ કોઈને
સમqઈ જશે. એ લ?qoણ કપોલની અoણાઈ િìિતજ પર િવPતરી ગઈ.
આટલે સુધી આMયા પછી પેલો ભાવાવેગ જરા મોળો પડે છે ને એની અસર કિવતા
પર પણ થાય છે. કિવ હવે આ ભાવિPથિતનું િફલસૂફીને sપે પિરવતñન કરવાના લોભમાં
લપટાય છે. પણ ભાવની આબોહવા એવી qમી હોય કે તUવ પણ એમાં સમરસ થઈને
આપણા pદયમાં વહી આવે એવું અહi બનતું નથી; ^થમ પંિ:તમાં કિવને આãયñનો,
આનFદનો થયેલો રોમાંચ હવે રëો નથી. હવે કિવ કોçક તૈયાર કરવાની િPથિતમાં સરી
પ|ા લાગે છે!
જુ ઓ ને, માટે જ તો િìિતજમાંના આછા ઉઘાડને જ ેનું િચ ‘પરમ† સાJય†’ પાJયું
છે તેની સાથે સરખાવે છે. કાળનું પંખી શુ:લપì અને કૃOણપìની પાંખો પસારીને ઊડે
છે. આ કLપન(image)ની જ ે શ:યતાઓ છે, એની જ ે ભMયતા છે, એની ^ચAડ
પાંખોના વiઝાવાનો જ ે લય છે તે ભાષામાં ^કટ કરીને કિવ આપણી ભાષામાં Pમરણીય
બની રહે એવી થોડી પંિ:તઓ આપી શ:યા હોત. પણ કિવ એ તક એળે જવા દે
છે – અહi એનો મૃદુ ભાવ ‘(હળીમળીને’ ‘રમે’) જ કિવએ આલે;યો છે. વળી કિવ
qગૃિત અને PવGનની સિFધએ િવહાર કરે છે; ભૂત અને ભિવOયના સિFધPથાને ફરે
છે – આમ એuી સાથે બંને ]ુવમાંથી અવિPથિતની િવરલતાને નયñા સાદા અહે વાલના
કરતાં કાMયોિચત કLપનો અને ^તીકોની અપેìા હતી. માલામgએ કëું છે તેમ ‘A poet
does not name a thing, he evokes it.’ અહi િPથિતનું નામાિભધાન છે
પણ એનું ઉÇીપન કે આિવOકરણ નથી.
અFતમાં કિવ ભાવો>ôાસની િPથિતમાં સરી પડે છે ને આ ÅFÅોનો ઉàેખ કરે
છે. એક અBયFત કાMયોિચત િવષય, કિવની શિ:તઓને પડકારે એવો િવષય, કિવએ
ઝડGયો તે માટે અિભનFદનને પા[, પણ કિવ કંજૂસ બFયા, અથવા એમની માનીતી
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રાણી ‘િફલસૂફી’ને ચરણે ઢíા! આ કાMયમાં અFતમાં કિવના ભાવો>ôાસની સાથે છાનો
છાનો આ કિવતાનો પણ િન:âાસ રિસકને સંભળાશે.
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આધુ િ નક અર,ય

અરAય, જન ?યાં અગAય પશુ િહં e શા ઘૂમતાં;
િશલા શત, િસમેFટ, કાચ વળી કાંકરે ટે ર>યું;
ધરાતલ પરે ન ઇF\ધનુ લોહનું હો લ>યું!1

વનPપિત નહi, ન વેલ, નહi વૃì ?યાં ઝૂમતાં;
િવહં ગ નહi, રે િડયો ટહુકતો પૂરે વોLયૂમે;
નહi ઝરણ, શી સરે સડક િPન<ધ આPફાLટની;
ન ^ેત, પણ આ ઇમારત િવિચ[ કh ઘાટની;
પરીગણ ન, ટïામકાર િદનરાત અહi તહi ઘૂમે;
સયñા અતલથી નયñા સજડ આમ થી?યા ઠયñા;
અહi નરકનીકíા મિલન ઉOણ િન:âાસ? કે
કદીક િનજ PવGનબીજ અહi વાિવયાં રાìસે
િવશાલ પિરપ:વ આ Pવsપમાં શું ફાLયાં ફíાં?
અરAય? છલ આ! રહPય? aમણે અટૂ લો ચ|ો
પુરંદર Pવયં અહi નહi શું હોય ભૂલો પ|ો?
– િનરં જન ભગત (છં
( દોલય))
િ^યતમાના સુFદર મુખ પર વારી જનારો પેલો મુ<ધ જન ^ેમનો માયñો બોલી ઊzો:
આ મુખ નથી, ચF\ છે. જ ે એને અBયFત િ^ય હતું, તેનો એણે િનષેધ કયñો ને એને Pથાને

1. પાઠાંતર: અને નભ થકી ય ઇF\ધનુ લોહનું ëાં લ>યું!
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ચF\ની Pથાપના કરી. એને ^Pતુત તો છે મુખ, પણ તેને નકારીને એ Pથાપે છે અ^Pતુત
એવા ચF\ને. આમ મુખને જ નકારીને એ મુખના પર વારી ગયાની વાત કરે છે!
આ કિવતામાં પણ ‘આ આ નથી પણ આ છે’ એનો જ એકસરખો રણકાર આપણા
કાનમાં વાગે છે. પણ પેલા સુFદર મુખ પર વારી જનાર મુ<ધ જન અને આપણા કિવ
વ>ચે આસમાનજમીનનો ફે ર છે. આ કાMય વાંચીને કોઈ એમ નહi કહે કે આપણા કિવ
મુ<ધ બનીને, શહે રના પર વારી જઈને, બોલે છે (કેટલાક એમ માને છે કે તમે pદયથી
કશાકના પર વારી નહi ગયા હો તો કિવતા લખાય જ નહi. એવા લોકોનેય જવાબ દઈ
શકાય: કિવ પોતાના કાMયિવષય પર વારી જતો નથી પણ કાMયsપ લેતી પોતાની ઉિ:ત
પર વારી જતો હશે, કદાચ!).
તો અહi અપQનુિત છે એમ કહે વું, એના કરતાં અપQનુિતની િવડJબના છે, એમ
કહે વું જ વધુ ઉિચત છે. િવડJબનાનો પણ આગવો રસ છે, અને એ પણ આPવાÄ બને
છે. સમ ખાવા પૂરતું સાtNય હોય તો બસ, કિવનું કામ ચાLયું. અને આખરે સાtNય
એ કાMયની બહારથી તૈયાર આણેલી વPતુ તો નિહ જ હોવી úઈએ ને? એનું સાtNય
કાMયમાં રચાઈ રહે વું úઈએ. આપણે આ કાMયમાંની અલંકારયોજનાને તપાસીએ.
^થમ વાત તો એ કે, કિવએ ^યોજ ેલી િવિશç અલંકારયોજનારીિત કિવના વ:તMયનું
મુ;ય બળ બની રહે છે. એ કાMયમાંનાં અનેક અંગો પૈકીના એક અંગ તરીકે નથી, એ જ
મુ;ય છે.
બીr વાત એ કે આ અલંકારયોજનામાં મુ<ધતા નથી પણ aાિFતમુ:ત થનારની tઢ
ઉિ:ત છે. રોમેિFટક કિવજનો જ ેની aાિFતમાં રાચતા, તે પરી, ઝરણ, િવહં ગ – એ
બધાંને એ નકારે છે, પણ એ નકાર પાછળ, જ ેને નકારે છે, તેના પર વારી જવાની વૃિ
નથી, પણ aાિFતમુ:ત થયા પછી, જ ે છે તેને તે sપે úવાનો tઢ આXહ છે. એટલે
આ આપને આગળ úઈ ગયા તેવી ‘આ મુખ નથી પણ ચF\ છે’ એ Pવsપની સમપદ
અપQનુિત નહi, પણ ‘આ ચF\ નથી પણ મુખ છે’ એ Pવsપની MયPતપદ અપQનુિત
છે. અલંકારની આવી યોજના િનરં જનની એક િવિશçતા છે. અલબ, કેટલીક વાર
એનો અિતરે ક થઈ ગયેલો કોઈકને લાગે તો નવાઈ નિહ. વળી કિવ આવા આ tNયમૂલક
અલંકારમાં :યાંક સાtNય નિહ પણ િવસtશતાને જ પાયા sપે Pવીકારે છે. આથી એમાં
બળ આવે છે.
કિવ અરAયસમ બની રહે લા આધુિનક નગરની વાત કરે છે. પણ નગરનો એમણે
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એવો તો સમૂળો િનષેધ કયñો છે કે કાMયમાં એ વAયñ િવષય તરીકે મા[ સૂિચત sપે જ રહે
છે; છતાં આ સૂચન અBયFત ^કટ Pવsપનું છે, એનીય ના નહi. વધારે પડતી ^કટતા
કાMયમાં ઇç લેખાતી નથી. આથી કિવ સમીકરણનાં બંને પદ માંડી આપે છે Bયારે એમાં
થોડી યાિF[કતા આવી જવાનો ભય રહે છે. પછી કોઈ ચતુર ભાવક કિવની યાદી કાMય
પૂoં થતાં પહે લાં પોતાના મનમાં પૂરી કરી લઈ શકે.
એ વાત સાચી કે, શહે રમાં મનુOયો ભRયભìકના, શોOયશોષકના સJબFધથી rવે
છે માટે િહં e પશુથી જરાય ઊણા નથી. પણ એ સહે જ ઓછુ ં ^કટ કરીને કëું હોત
તો, આ પિરિચત હકીકતનો સાìાBકાર વધુ આPવાÄ બની રëો હોત. ^થમ પંિ:તમાં
અને શીષñકમાં નગરના અરAયBવ પર જ કિવએ ભાર મૂ:યો છે. માટે જ બીr અને
[ીr પંિ:તમાંની િશલા, િસમેFટ, કાચ, કાંકરે ટના બનેલા નગરની લોહના ઇF\ધનુ sપે
સJભાવના કરતી, ઉB^ેìા સંસૃિç નહi પણ સંકર જ લાગે છે.
એ બે પંિ:ત પછી વળી નગરનું અરAયBવ પુન:Pથાિપત થાય છે. ચોથી પંિ:ત
પછીથી અપQનુિત અવતરે છે. વનPપિત નથી પણ… એ પદ qણે કે કિવએ ખાલી
ન રા;યું હોય! પાંચમી પંિ:તથી અપQનુિત પૂણñ° sપે શs થાય છે. ‘િવહં ગ’થી
આકાશના િવPતારનું ને મોકળાશનું પણ સૂચન થયું. રે િડયો હવાનાં મોqં સાથે વહી
આવતાં EવિનઆFદોલનને ઝીલે છે પણ એની સાથે આકાશનો અEયાસ નથી. પંખી ડાળે
લપાઈને ટહુક,ે એનો ટહુકાર િવìેપsપ ન બનતાં rવનમાં વણાઈ qય.
કિવએ ‘ટહુકવું’ રે િડયો સાથે úડીને િવરોધ ઉBકટ બનાMયો છે ને ‘પૂરે વોLયૂમે’
ઉમેરી ‘ટહુકતો’ શHદની િવડJબનાની મા[ા વધારી છે. ઝરણ નથી, પણ િPન<ધ
આPફાLટની સડક છે એમ કહીને ઝરણની સંગીતમય સrવ ^વાિહતાને આPફાLટની
જડ સડક úડે બળપૂવñક િવરોધાવી છે. એને િPન<ધ કહી છે ને પછી ‘આPફાLટ’
શHદની અંદર આવતા સંયુ:તાìરોના આPફાલનથી એ િPન<ધતાની જ િવડJબના
કરી છે. આવી લયસૂઝ િનરં જનમાં ઘણી વાર દેખાય છે. અપQનુિતનું એકધારાપòં
બદલવાની ઇ>છાથી, કદાચ, કિવ હવેની અપQનુિતને જુ દી રીતે ^યોજ ે છે ને કહે છે:
આ તમને કશુંક ^ેત જ ેવું લાગે છે, નિહ? ના, ^ેત નથી, પણ ^ેતના જ ેવા િવિચ[ ઘાટની
ઇમારતો છે. અહi પેલો િવરોધ નથી, સાtNય છે; પણ આ સાtNય ઇમારતોના ^ેતBવને
ઘેoં ઘૂંટવામાં ખપ લાગે છે, માટે વાપયñું છે. પછીની પંિ:ત છે:
પરીગણ ન, ટïામકાર િદનરાત અહiતહi ઘૂમે; …
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અહi પૃCવી છFદની આ પંિ:તના ઉરાધñને Bવિરત ઉ>ચારણથી બોલી લેવો પડે
છે. છFદ તાq જ શીખનાર િવÄાથñી ‘આ પંિ:તમાં તો 17ને બદલે 19 અìર છે માટે
છFદોભંગ થયો’ એમ બરાડી ઊઠશે. પણ કિવએ આ છFદોભંગ સાિભ^ાય કયñો જણાય
છે. ટïામકારની દોડાદોડમાં રહે લી કકñશ Bવિરતતાનો જ ;યાલ એમને આ ^કારના
‘છFદોભંગ’થી આપવો હશે. પણ આ પંિ:તમાંનો યિતભંગ કાMયના અથñને ઉપકારક
નથી, માટે એની ફિરયાદ તો કરવી પડશે. ‘પરીગણ ન –’ આટલું બોલી જુ ઓ, પેલો
િબચારો ‘ન’, જ ે અપQનુિતમાં સૌથી વજનદાર છે, તે અહi ‘ટïામકાર’ úડે ઘસડાઈ
નથી જતો? આ ‘ન’નું નબળા પડી જવું આપણને ગમતું નથી, કારણ કે એ કાMયના
િહતમાં નથી.
અપQનુિતની માળા અહi પૂરી થાય છે ને વળી ઉB^ેìા આવે છે. આ બે પંિ:ત જરા
Eયાનપૂવñક, કાન સરવા રાખીને વાંચો:
સયñા અતલથી નયñા સજડ આમ થી?યા ઠયñા
અહi નરક નીકíા મિલન ઉOણ િન:âાસ? કે ….
કિવ આપણને âાસ મૂકવા દેતા નથી. આપણે પણ oં ધાઈ રહે લો âાસ ‘િનâાસ’
શHદ પૂરો ઉ>ચારીએ પછી જ મુ:ત થાય છે; ને આમ આ ^કારની યોજનાથી
‘નરકનીકíા મિલન ઉOણ િનâાસ’ની, આ ^કારની યોજનાથી ^તીિત કરાવે છે. એ જ
રીતે ‘સયñા’, ‘નયñા’, ‘ઠયñા’ તથા ‘િથ?યા’, ‘નીકíા’ની પણ સાિભ^ાય યોજના કિવએ
કરી છે. હજુ તો આપણે હમણાં જ âાસ છો|ો છે, Bયાં તરત જ ‘કે’થી વળી બીજુ ં
વા:ય શs કરી દે છે:
કદીક િનજ PવGનબીજ અહi વાિવયાં રાìસે
િવશાલ પિરપ:વ આ Pવsપમાં શું ફાLયાં ફíાં?
અહi કિવની નફરત વધુ ^કટ ને ઉBકટ Pવsપે ^કટ થાય છે. પણ આ ઉB^ેìાને
કિવ ખાળી દે છે. ú એમ કયñું ન હોત તો એ પાતળી પડી ગઈ હોત. અFતની બે
પંિ:તઓ પાઠ કરનારે યથાયો<ય કાકુઓ સિહત ઉ>ચારવી úઈએ એવી અપેìા છે.
અરAય sપે નગરનું વણñન કરીને, નગરવાસીઓની િહં સકતા, એમના rવનની
યાિF[કતા, કદયñતા, નારકી િનરાનFદતા બતાMયા પછી કિવ ^ä કરે છે: આને અરAય
કહે વાય ખoં ? એ ય એક aાિFત નથી? હા, આ તો છળ જ છે. તે પછી qણે :યાંકથી
કોઈ કહે તું હોય કે આ તો રહPય છે… તો તેની સામે ^ä ફf કીને કિવ પડકારે છે:
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‘રહPય?’ આને તમે રહPય કહે શો? પછી મુખમુ\ાને િવકૃત કરતું કડવું હાPય હસતાં
હસતાં કિવ બોલે છે:
…. aમણે અટૂ લો ચ|ો
પુરંદર Pવયં અહi નિહ શું હોય ભૂલો પ|ો?
અહi ‘પુરંદર’ શHદ કિવએ ખાસ હે તુથી જ વાપયñો હશે ને? કિવ કદાચ આમ કહે વા
ે ો ઇF\ એવા જ આ પુરનો નાશ કરવા
ઇ>છતા હશે: શ[ુઓના પુરનો નાશ કરી ચૂકલ
અહi આવી તો ચ~ો હશે પણ આ પુર તો એ પુરFદરને ભૂલમાં નાખી દે એવું અટપટુ ં
છે! આમ, આ નગરનો નાશ કરવામાં તો પુરFદર પણ પાછો પ|ો એમ કહીને, તો
આવાં નગરોનો નાશ કોણ કરશે? એવી અધીરાઈભરી િચFતા કિવ સૂચવતા લાગે છે.
આવો હે તુ ‘પુરંદર’ શHદના ^યોગને સાથñક બનાવે છે.
અહi 14 પંિ:ત ગણીને, ^ાસની ‘અબબઅ, અબબઅ, અબબઅ, કક’ એ
Pવsપની MયવિPથત યોજના úઈને િવÄાથñી એને ‘સોનેટ’ કહે વા લલચાશે. આઠ પંિ:ત
આગળ અપQનુિતમાળા પૂરી થાય છે, એટલે એક ખAડ પૂરો થયો એમ કહી શકાય.
પણ Bયાં સોનેટને જsરી એવો અથñવળાંક નથી. એવો સહે જ મરોડ 13મી પંિ:તના ^ä
અને આãયñમાં કદાચ કોઈને વરતાય. કિવની ^ાસયોજના úતાં કિવ પણ એ જ ઇç
ગણતા હોય એમ લાગે છે. પણ ચૌદ પંિ:ત સળંગ છાપીને કિવએ એ પરBવે પોતાની
ઉદાસીનતા બતાવી છે. એટલે ચૌદ પંિ:તક કાMય કહીને આપણે ચલાવી લેવું હોય, તો
કિવ કશો વાંધો નહi લે.
‘^વાલÅીપ’ નામની કાMયમાળાનો આ પહે લો મણકો છે. એમાં Mયંગમાં મુંબઈને
‘^વાલÅીપ’ કહીને એના અંગેનું વણñન કરે છે. આથી કોઈક એને એિલયટના ‘The
Waste land’ના ગુજરાતી સંPથાન sપે ઓળખાવે છે. આ ^કારનાં
metropolitan cultureની ટીકા sપે લખાયેલાં બીqં કાMયો આપણને અહi યાદ
આMયા વગર નહi રહે .
ડો. િવિલયJસનું ‘Paterson’ tઢબFધ(ઉપરથી અલબ િવશૃંખલ)માં જ ે રીતે
સળંગ આકાર ઉપસાવે છે, કિવના અિભ^ાયના tઢજડ ચોકઠામાં કિવતાને જક|ા
િવના, તે આપણને જsર યાદ આવશે. આ તો એક ચાર સગñની, પૂરા િવPતારની
રચનાની વાત થઈ.
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આ વાંચતાં તમને Pપેઇનના કિવ લોકñાએ એના અમેિરકાના ^વાસ પછી લખેલું A
poet in New York પણ યાદ આવશે.
આ ઉપરાંત _ેFચ કિવ ફાગñ (Fargue)ની Mon Quarter’ જ ેવી રચનાઓ
પણ યાદ આવશે. ને એવી કૃિતઓનું Pમરણ થતાં આપણા કિવની કૃિતની મયñાદાઓ
પણ Pપç થશે. કિવની MયXતા, કિવની સરોષ અસFતુçતા, આખરે તો એક
ભાવમુ\ાના જડ ચોકઠામાં પિરણમે છે. એ િનયત વV કોણે ઊભા રહીને, થોડી [ાંસી
રચનાઓ આપે છે, અહiતહi લયસૂઝ ^કટ કરે છે, થોડીક બળવાળી અલંકારયોજના
કરે છે.
પણ આ કૃિતમાં આકાર પામતા ભાવની પાછળ પીિઠકા sપે રહે લી વPતુ (એને શું
નામ આપવું?) કાMયમાં એકરસ થતી નથી; એ કાMયની બહાર રહીને કાMય પર િનયF[ણ
ચલાવે છે. આમ, કિવતા રાહુકતે ુની જ ેમ િવિ>છÜ થયેલી લાગે છે. આનું કારણ કદાચ
એ હશે કે પેલી પીિઠકાsપ વPતુ, આપણા યુગની comprehensive myth કિવને
હાથ લાગી નથી. આથી અહi Mયંગ છે, પણ Mયંગ જ ે તીખું તેજ વેરે તે તેજ નથી.
એકબીqથી સાત વfત દૂર એવી બે વPતુને તણખો ઉBપÜ કરવા આપણે
^Pતુતઅ^Pતુત sપે કાMયમાં જsર અથડાવીએ પણ એ તણખાની સાથે આનFદનો,
કાMયાPવાદના આનFદનો રોમાંચ પણ આપણી િશરામાં ઝણઝણી ઊઠવો úઈએ. નહi
તો એ અલંકારયોજનાનું violence વFEય નીવડે.
આ ^કારની િવિશç યોજના, એની િવિશçતાનો વધારે પડતો ભાર કાMય પર લાÄા
િવના આપણા અનુભવને એક નવા પિરમાણમાં મૂકી આપે, એમ બનવું úઈએ. વળી
અલંકારનો ખડકલો પણ ઘણી વાર કિવમાં અિવâાસ ઉપqવે. કાMય આખું, એના સવñ
અંશો સિહત અલંકાર બની રહે તે જ ઇç. ^તીકનું તો હવે નામ લેતાં જ ભય લાગે
છે. એના કરતાં હવે આપણે A.G.Lehmanની સંîા ‘aesthetic monad’
વાપરીએ તો ઠીક.
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રqઓ દીવાળી તણી થઈ પૂરી, ને ઘર મહi
દહાડાઓ કેરી Pખિલત થઈ શાંિત ^થમની.
વસેલાં ધંધાથg દૂરસુદૂર સંતાન િનજનાં
જવાનાં કાલે તો, જનકજનની ને ઘર તણાં
સદાનાં ગંગાPવsપ ઘરડાં ફોઈ, સહુએ
લખાયેલો કમg િવરહ િમલને તે રજનીએ
િનહાíો સૌ વ>ચે િનયત કરી બેઠો િનજ જગા,
ઉવેખી એને સૌ જરઠ વળી વાતે સૂઈ ગયાં.
સવારે ભાભીનું ભયñું ઘર લઈ ભાઈ ઊપ|ા,
ગઈ અધñી વPતી, ઘર થઈ ગયું શાંત સઘળું,
બપોરે બે ભાઈ અવર ઊપ|ા લેઈ િનજની
નવોઢા ભાયñાઓ િ^યવચનમંદિPમતવતી,
વળાવી બા આવી િનજ સકલ સંતાન Vમશ:,
ગૃહMયાપી úયો િવરહ, પડી બેસી પગિથયે.
– ઉશનK (;સૂ
( ન)
આપણામાંના ઘણાના rવનમાં અસાધારણ ^સંગો તો બહુ થોડા આવે છે. આપòં
rવન અનેક નાનાં સુખદુ:ખોનું બનેલું છે. એના તાણાવાણાથી જ આપણા rવનનું પોત
વણાય છે. એવો જ એક સાવ સાધારણ ને પિરિચત કુટુJબીઓના જુ દા પડવાનો ^સંગ
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અહi િનરાડJબરી રીતે રજૂ થયો છે. આ િનરાડJબરને કારણે જ એની વેદના વધુ વેધક
બને છે તે આ કાMયની ખૂબી છે.
આrિવકા રળવા દૂર દૂર વેરાઈ ગયેલા દીકરાઓ અને એમની વહુવાoઓ િદવાળી
જ ેવા સપરમા િદવસોમાં ઘરે આMયાં છે; િશશુના કàોલથી સૂનું સૂનું ઘર ગાr ઊઠે
છે. ઓરડાની દીવાલો સાથે અથડાઈને પાછી વળતી હવાના િન:âાસ િસવાય જ ે
ઘરમાં બીú શHદ સંભળાતો નહોતો તે ઘરમાં બંગડીનો રણકાર, ઝાંઝરનો ઝણકાર,
બાળકોનો કલશોર, મોટેરાંઓની વાતના તડાકા – આ બધું ઘરને ખચી દે છે; Pનેહ અને
વાBસLયની હૂંફ વાતાવરણમાં Mયાપી qય છે. rવનના તાણાવાણા વણાતા qય છે ને
સુખી સંસારની સુંદર ભાત ઊપસી આવવાની તૈયારીમાં જ છે, Bયાં િવયોગ ચોરપગલે
આવીને વ>ચોવચ પોતાનું આસન પાથરીને બેસી qય છે.
િવયોગનો વેધ લાગતાંની સાથે જ એની Nયામ છાયા બોલાતા શHદો ને કલશોર
ઉપર qણે છવાઈ qય છે. િવયોગની અકળ વેદનાના ભારથી શHદો qણે મૌનને
તિળયે જઈને બેસે છે, ને એ રીતે, આ ઘરમાં િમલન પહે લાંની જ ે શૂFયતા હતી, તે
ફરી િવPતરતી અનુભવાય છે. બોલાતા બે શHદોની વ>ચે, સંધાતી બે tિçની વ>ચે એ
શૂFયતાનો જુ વાળ ઘૂઘવી ઊઠે છે. આથી શHદ બોલવાની િહં મત ચાલતી નથી, tિç
ઉઠાવવાની હામ નથી રહે તી. કિવ િવયોગની આગલી રાતનું સુરેખ મમñPપશñી િચ[ આંક ે
છે:
‘લખાયેલો કમg િવરહ િમલને તે રજનીએ
િનહાíો સૌ વ>ચે િનયત કરી બેઠો િનજ જગા…’
છેàી વાર બધાં ભેગાં બેઠાં છે – િપતામાતા, ગંગાPવsપ ફોઈ (જ ેને કદાચ વૈધMય
પછીથી આ ઘરનો જ આdય લેવાનો રëો છે!), દીકરાઓ ને તેમનું કુટુJબ – પણ
એ બધાંની ભેગો િવરહ પોતે પણ ગોઠવાઈ ગયો છે! પણ વૃÉોએ આ પહે લાં આવા
ઘણા િવરહો વેzા છે, એટલે એને ઉવેખવાની હામ એઓ જ ભીડે છે; ને િનરથñક, કશા
મહUવ િવનાની, કાંઈ ને કાંઈ વાતો ચાલુ રાખીને, ધPયા આવતા િનPતHધતાના જુ વાળને
ખાળવા મથી રહે છે:
‘ઉવેખી એને સૌ જરઠ વળી વાતે સૂઈ ગયાં.’
િનOફળ જવા િનમñાયેલા ^યBનમાં જ કેવી કoણતા રહે લી છે?
આમ આખરે સવાર થયું. પંખીઓનો ટહુકાર બહાર તો થયો પણ ઘરમાં બાળકોનો
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ટહુકો થયો નહi. મોટાભાઈ ને ભાભી પોતાનાં બાળકોને લઈને મjસૂઝòં થાય તે
પહે લાં ચાLયાં ગયાં! આમ સૂરજ ઊગતાં તો ઘર અધñું ખાલી થઈ ગયું. પછી તો
િવરહના ચVવતñીપણાની આણ િવPતરવા જ લાગી. બાને એક જ કામ રëું – બાકીનાં
બધાંને વદાય કરવાનું. તરતના પરણેલા બે ભાઈઓની નવી વહુઓનું કિવ, એક
સરસ સમાસ યોrને, આપણાં મનãìુ સમì તરવયñા કરે એવું િચ[ આંકી દે છે:
‘િ^યવચનમંદિPમતવતી.’ મલાqને કારણે િ^ય સાથે ધીમે અવાજ ે વાત કરતી,
મયñાદાને કારણે ખડખડાટ હસતી નહi, પણ િPમત ધારણ કરતી એ બે વહુઓ પણ
આખરે ગઈ. એમને વદાય કરીને ?યારે સૂના ઘરમાં બા આવી, Bયારે qણે િવજય
પામેલા િવરહને ચરણે એ ફસડાઈ પડી.
છેàી પંિ:તમાં િવરહની Mયાપકતાને કિવએ લાઘવપૂવñક પણ મૂતñ sપે આલેખી છે;
ને આપણે પણ છેàી પંિ:તને પગિથયે sંધાયેલે હૈ યે ફસડાઈ પડીએ છીએ.
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અમે રે સૂકું sનું પૂમડુ,ં
તમે અર રં ગીલા રસદાર;
તરબોળી Äોને તારે તારને,
વiધો અમને Mહાલા, આરં પાર;
આવો, રે આવો હો rવણ, આમના.
અમે રે સૂના ઘરનું qિળયું,
તમે તાતા તેજના અવતાર;
ભેદીને ભીડેલા ભોગળ-આગળા
ભરો લખ લખ અદીઠા અંબાર;
આવો, રે આવો હો rવણ, આમના.
અમે રે ઊધઈ-ખાધું lધòં,
તમે ધગધગ ધૂણીના અંગાર;
પડેપડ ^qળો Mહાલા, વેગથી,
આપો અમને અગનના શણગાર;
આવો, રે આવો હો rવણ, આમના.
– મકર.દ દવે (ગોરજ)
(
)
ઈâરનેય એકલા એકલા ગJયું નિહ માટે મનને રમાડવાને, એણે સૃિçને સરr, ને
ઈâરના અંશsપ માનવી પણ આ િવPતારની – સહચારની ઝંખના લઈને જFJયો. એ
મૈ[ી બાંધશે, દુNમનાવટ બાંધશે, ^ેમ કરવા નિહ તો લડવાય કોઈનો સાથ શોધશે; પણ

104

ગુજરાતી કિવતાનો આPવાદ

ગમે તે ભોગે પોતાના એકાકીપણાને એ ટાળશે. આ સJબFધની મનુOયે કેવી અટપટી
qળ ગૂંથી છે! એ અટપટી qળમાં બંધાવું, છૂટવું એ એની રમત થઈ પડી છે.
આ સJબFધોની એક િવિચ[તા જુ ઓ: એક મટીને બે થવા ઇ>છનાર, આખરે
બીqને પામીને, તેની સાથે અિભÜ થઈ જઈને વળી એકતા જ િસÉ કરવા ઇ>છે છે.
એટલે બંને અિFતમે તો આ એકતા જ રહી છે. પણ એમાં ભેદ રëો છે ખરો. શsઆતની
એકતામાં એકલવાયાપòં છે, પોતાને જ પૂરેપૂરા નહi પાJયાની અસFતુçતા છે. પણ
બે થયા પછી િસÉ થતી એકતામાં સભરતા છે, એકલવાયાપòં નથી પણ આ સભરતા
ú આપમેળે િસÉ થયેલી, તૈયાર મળેલી વPતુ હોત તો એનું કશું મૂLય જ ન હોત; તો
આપણા આ સંસારમાં આરત, ઝંખના, િવરહ, વેદના – કશું ન હોત; તો તો કદાચ
એકતાના એકતારા પર એક જ સૂર અટવાયા કરતો હોત. ઝૂરવાના, તલસવાના ને
આખરે પામીને કૃતાથñ થવાનાં દુ:ખસુખની િમd રાિગણી આપણને સંભળાઈ જ ન હોત.
આમ આ વાત તો સૃિç સરqઈ Bયારની આપણા લોહીને પિરિચત છે. પણ તેથી
જ તો કિવઓને એ હં મેશાં આકષñતી રહી છે. યુગે યુગે કિવઓએ એને ગાઈ છે.
તUવîાનની પોથીઓમાં ÅૈતઅÅૈતની મીમાંસા ચાલે છે. કેટલાકોએ આ pદયના ભાવને
પણ ગિણતના ચોકઠામાં મૂકીને એના નવ ભાગ પા|ા છે, એની અવPથાઓ નોખી
પાડીને આંગળી મૂકીને ગણાવી છે. pદયની વાત પર માણસ કદાચ એકદમ િવâાસ
મૂકી શકતો નથી કારણ કે pદયનું ભલું પૂછવું! એ મનુOયને મનુOય હોવાની િPથિતમાંથી
બહાર કાઢીને :યાંનો :યાં રઝળાવે! આથી માણસ શાèનો ખૂંટો રોપે, હૈ યું બાંધે Bયારે
જંપે, પણ એમ હૈ યું કાંઈ થોડુ ં જ ગાંઠ!ે એ એનો પડાવ તરત ઉઠાવીને વળી દૂર દોડી
qય છે. આમ Mયિ:તથી શs કરે લો ^ેમ સમિç સુધી પહjચે, ને સJબFધના Mયાસને એ
એટલો િવPતારે કે એની બહાર કશું ન રહે Bયારે જ એ જંપે!
આ pદયની લીલા, પોતાનું અનુસFધાન સમPત સાથે કરવાની એની અદJય ઇ>છા
તે આ કાMયનો િવષય છે – િવષય તો જૂ નો ને qણીતો; માટે જ અહi કિવની કસોટી છે.
કાંઈ કહે વા qઓ કે તરત કેટલાય પડઘા કાને અથડાય – મીરાંના, કબીરના! તો જુ ઓ,
આપણા કિવએ શું શું કયñું છે. એક થવાની, તાદાBJય સાધવાની વાત એમને કહે વી છે
પણ તે કિવતામાં કહે વી છે. વળી બધા કહી ગયા હોય તે રીતે નહi પણ એ ભાવને પોતે
નવેસરથી પોતાનો કયñો છે એવી ^તીિત ઊપજ ે એવી રીતે કહે વી છે તો કરવું શું?
આમ કરવું હોય Bયારે કિવને ભાષામાં કાંઈક નવીનતા ઉપqવવી રહે . રહPયભયñો
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અગમિનગમનો આ ભાવ કિવ ઘરગCથુ ઉપાદાનની મદદથી, તળપદી શૈલીમાં Mય:ત
કરે છે, ને તેમ કરવાથી િવષયના ગૌરવને હીòં કરતા નથી પણ એને ઊલટા સચોટ
બનાવે છે.
કિવતાના િવâમાં કશું અિકંિચBકર નથી. આપણે આંખ માંડીને úઈએ, આપણી
આંખ ઠરે એટલે વPતુનું sપ બદલાઈ qય. રસથી તરબતર કરી દઈને એક અને
અિભÜ બનાવી દે એવા િમલનની ઝંખનાને કિવએ [ણ tçાFતો Åારા આકાર આGયો.
એમાં જ કિવની શિ:ત છે. અસાધારણને અસાધારણથી ^કટ ન કરતાં સાધારણ Åારા
જ એની અસાધારણતા ^કટ કરવી એ જરા કપoં છે.
લૂખુંસૂકું s તો આપણે બધાંએ úયું છે. હજુ દાદીમા સાંજને વખતે બેઠાં બેઠાં એની
િદવેટ વણે છે. પણ એ sના તFતુએ તFતુમાં રસને, ^વાહીને Xહી લેવાની કેટલી ઉBકટ
શિ:ત છે! િવîાન તમને એ શિ:તનું નામ પણ પાડી આપશે, પણ કિવને એનો ખપ
નથી. અરને અòએ અòમાં શોષી લઈને તરબતર થવાનો sનો Pવભાવ આબાદ
પકડાય એમ આપણને લાગે છે. પણ આમાં કેવળ સુખ નથી, દુ:ખ પણ છે ને તે ય ભારે
દુ:ખ – વiધાવાનું દુ:ખ. કણેકણ વiધાય Bયારે જ કણેકણમાં િમલન રચાય ને સાચી
એકતા અનુભવાય. જ ે વiધાયું નિહ તે એક થયું નહi!
વાo. હવે બીજુ ં tçાFત. સૂનું ઘર અને એની qળી. સૂનું ઘર હં મેશાં કોઈની ^તીìા
કરતું લાગે છે, પણ qળીમાં થઈને તેજ િસવાય કોણ ^વેશી શકે? ને તેજના જ ેવી
Mયાિá પણ કોની? માટે qળીના જ ેવા અFતરાયને પણ નિહવû કરનાર, એવા ભીડેલા
ભોગળઆગળાને નહi ગાંઠનાર ‘અદીઠા અંબાર’ને કિવ અહi બોલાવે છે. ^કાશ બધું
^કટ કરે છે, પોતે ^કટ થતો નથી એમ કહો, અથવા ‘અદીઠ’ એટલે સામાFય તથા
અગોચર એવી ગેબી વPતુ ગણો – જ ે oચે તે Pવીકારો, કિવને તકરાર નથી.
છેàે [ીq tçાFતની મહોર મારીને કિવ વાત પાકી કરી લે છે. lધણ તો સાવ તુ>છ
છે, નકામું છે, ઊધઈ ખાધેલું છે. કાંઈ કેટલી વાસનાની ઊધઈ આપણને કોયñા જ કરતી
હોય છે. પણ અિvનો Pપશñ થયો કે ખલાસ! અિvના આિલંગનમાં એવો ગુણ છે કે
જ ેને એ આિલંગે તેને પોતાથી અિભÜ કરી દે, એને અિvતુLય નહi પણ અિvમય
કરી દે. માનવના pદયની આરત, અભીGસા – એનાથી ઉ??વળ બીú કોઈ અિv
નથી. જ ેના pદયમાંથી એ અિv ઓલવાયો તેનું અંધાoં કોઈ ટાળી શકે નહi. માટે
જ કિવએ કëું કે આવી આરત, પોતાની સીમાને ઉàંઘવાના અરમાન – એ અિvનો
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શણગાર, તે જ માનવનો સૌથી મોટો શણગાર. એ છેàો શણગાર ધારણ કરીને જ
આપણે પૃCવી પરથી જઈએ છીએ ને!
ને આ બધું કëું છે rવણને! ‘rવણ’ શHદની તળપદી મીઠાશ કિવએ ખપમાં લીધી
છે. એને અણસારો કરીને ‘આવો આમના’ કહીને િનકટ બોલાવવામાં રહે લી સાહિજક
આBમીયતા આ પરમ રહPયમય ભાવને સરળતાથી િનsપવા છતાં એની રહPયમયતા
કે ઉBકટતાને અળપાઈ જવા દેતી નથી એ કિવકમñનો િવશેષ છે.
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ફં ફોPયું સૌ ફરીફરી અને હાથ લા<યુંય ખાPસું:
જૂ નું ઝાડુ, ટૂ થ`શ, વળી લ:સ સાબુની ગોટી,
બોખી શીશી, િટનનું ડબલું, બાલદી કૂ ખકાણી,
તૂyાં ચNમાં, િ:લપ, બટન ને ટાંકણી, સોય-દોરો!
લીધું Åારે િનત લટકતું નામનું પાિટયું, જ ે
મૂકી nધું, સુપરત કરી, લારી કીધી િવદાય.
ઊભાં છેàી નજર ભરીને úઈ લેવા જ ભૂિમ,
?યાં િવતાMયો ^થમ દસકો મુ<ધ દાJપBય કેરો;
?યાં દેવોના પરમ વરશો પુ[ પાJયાં પનોતો
ને ?યાંથી રે કઠણ pદયે અિvને અંક સjGયો!
કોલેથી જ ે નીકળી સહસા ઊઠતો બોલી qણે:
‘બા-બાપુ! ના કશુંય ભૂિલયાં, એક ભૂLયાં મને કે?’
ખૂંચી તીણી સજલ tગમાં કાચ કેરી કિણકા!
ઉપાડેલા ડગ ઉપર શા લોહ કેરા મણીકા.
– બાલમુકુ.દ દવે (પિર7મા)
(
)
^સંગ આપણને સૌને પિરિચત છે – મEયમવગñની ઘરબદલીનો. છેàે જતાં જતાં,
કાંઈ રëું તો નથી, ને એ િવચારે ખાલી થયેલા ઘર પર નજર ફરે છે, ને Bયાં કિવતાની
શsઆત થાય છે. મEયમવગñના કુટુJબની ઘરવખરીમાં બીજુ ં હોય શું? ને છતાં ય જ ે
હોય તેની માયા કેટલી! માટે કિવ યાદી આપે છે: જૂ નું ઝાડુ,ં ટૂ થ`શ, સાબુની ગોટી,
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ે ી બાલદી,
બોખી શીશી, િટનનું ડબલું, તિળયેથી કાણી ને માટે લગભગ નકામી થઈ ચૂકલ
ે ાં ચNમાં, િ:લપ, બટન, ટાંકણી ને સોયદોરો, આ બધું પણ સાથે લઈ લીધું; છેàે
તૂટલ
બારણે લટકતું નામનું પાિટયું, તેય nધું વાળીને – કારણ કે આ બધી ઘરવખરીની
માિલકીની qહે રાત આખે રPતે કરવા જ ેવું કાંઈ હતું નહi – લારીમાં મૂકી દીધું. માણસ
જ ેના જ ેના સJપકñમાં આવે તે બધાની એને માયા લાગે. એ માયાને કારણે તુ>છ ને
િનoપયોગી થઈ ગયેલી વPતુઓને પણ એ છોડી શકતો નથી; દાિરDïય જ મા[ એ
વPતુઓને લઈ જવાનું કારણ નથી.
આ ઘર તરફથી નજર ફે રવી લેતાં, એ ઘરમાં ગાળેલા એક દસકાના rવન પરથી
પણ qણે નજર વાળી લેવા જ ેવું થાય છે; ને Bયારે એ દસકાનું આખું rવન યાદ
આવી qય છે: એ દાJપBયનાં ^થમ દસ વષñનો ગાળો હતો. એ ગાળા દરિમયાન દેવના
વરદાન જ ેવા, ગમે તેવા ગરીબને પણ મહામૂLયવાન પુ[ની ^ાિá થઈ – પણ ^ાિá
પછી બીr પંિ:તમાં જ એની ખોટની વાત કરવાની રહી. જ ેને ખોળે બેસાડી રમા|ો ને
લાડ લડાMયાં તેને આખરે અિvને ખોળે સjપવો પ|ો! :યાં માતાિપતાનો ખોળો ને :યાં
અિvનો ખોળો! ને કુમળા બાળકને, કઠણ pદયે, એનાં માતાિપતાએ અિvને ખોળે
સjGયો!
નકામી થઈ ગયેલી ઘરવખરી અને દેવના વરદાન જ ેવો પુ[ – એમાં ઘરવખરીને તો
લઈ જઈ શકાઈ પણ બાળકને તો નહi લઈ જઈ શકાયો! આ િવિધની કેવી િનéુ રતા!
ને બીr રીતે úઈએ તો મjઘામાં મjઘી વPતુ ખોયા પછી પણ તુ>છમાં તુ>છને પણ જતું
નહi કરી શકવાની કેવી લાચારી!
ઘરને છોડી જવાને પગ ઉપાડતાં જ આ બાળક qણે કે એકાએક બોલી ઊઠે છે:
અરે , યાદ તો કરી જુ ઓ, કશું ભૂલી તો નથી જતાં ને? ને પછી અધીર થઈને એ જ qણે
બોલી ઊઠે છે – અરે , તમને જૂ નું ઝાડુ ં યાદ આMયું, બોખી શીશી યાદ આવી, કાણી ડોલ
સુEધાં યાદ આવી ને હં ુ જ નહi?
આ ^äના રણકારથી માતાિપતાની આંખમાં qણે કાચની કણી પડી, ને પછીથી,
ગયા વગર તો છૂટકો નહોતો જ માટે, પગ તો જવાને ઉપા|ા, પણ એ પગ ઉપર
પુ[િવયોગનું દુ:ખ લોઢાના મણીકાની જ ેમ ચંપાયું.
કાMયની શsઆત સાવ સામાFય લાગતી િવગતોથી કિવ કરે છે Bયારે એ જ િવગતો
ઘેરા કoણની માંડણીsપ બની રહે વાની હશે એનો ;યાલેય નથી આવતો. તુ>છ વPતુની
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આસિ:ત ને તેની જ સાથે અBયFત દુલñભ એવા રBનને જ કાયમને માટે ખોઈને જવાની
લાચારી – આ બેને સામસામે િવરોધાવીને રજૂ કરવાથી, વેદનાનો વલોવાટ ઘૂંyા િવના
વેધક કoણને િસÉ કરી શકાયો છે. છેàી બે પંિ:તમાં જ કિવએ અનાયાસ ^ાસ િસÉ
કયñો છે ને તે સાિભ^ાય છે. એ બંધ બેસી જતા ^ાસની વ>ચે qણે િશશુિવયોગી
માતાિપતાનાં pદય દબાઈ ગયાં છે! ^ાસના રે ણથી સંધાઈ ગયાં છે! આમ અBયFત
પિરિચત એવા ભાવનું િનરાડJબરી છતાં વેધક આલેખન અહi સુભગ રીતે િસÉ થયું
છે.
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ગીચ રPતા – (સાંભíો છે આ જ કોલાહલ :યહi!)
– પર
માણસો મોટર સિહત સરતાં ઝપાટાબંધ
(qણે દેવ સૌ ફરતા િવજયમાં અંધ!)
અહi આ ગીચ રPતા પર
(કશું કૌતક!)
ચળકતું તણખલું ( બે lચ બસ!)
બે ધારવાળું, તીRણ, અિણયાળું.
સૂસવતો માતિરâા (Hયૂક મોટરનો ઝપાટો)
ને ઉપર સળગે સૂરજ
(અંગાર qણે રા?યસાનો બળે!),
ડામર બધો રે ખદબદે છે તાપમાં;
તોયે તણખલું આ
નહi ચસકે, નહi સળગે, નહi પીગળે!
(અજબ આ tNય!… શું હં ુ nઘતો?
ના … ના.) દબાતાં ડગ ભરી
રખડુ કિવ, હં ુ તણખલાને હાથમાં લેતો,
હથેળીમાં ધરી, ?યાં શોચતો હં ુ (l\ સરખો)
Bયાં pદય ને મન વચોવચ કોઈ સંEયા –
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(Pવર બધા રણકે છ!) ધીમે શHદ [ણ કહી qય છે:
‘આ સBય છે.’
(બે – ધારવાળું – તીRણ – નાનું તણખલું?)
આ સBય છે.
ગીચ રPતા પર ફરી મૂકી દm છુ ં તણખલું.
– હસમુખ પાઠક (નમે
( લી સાંજ)
કાMયનું શીષñક ‘તણખલું’ છે. એમ તો ‘ચુસાયેલો ગોટલો’ અને ‘qજsની માખી’ના
પર :યાં કિવતા નથી લખાઈ? પણ એ કાMયમાં ગોટલાનું નામ લઈને
આંબો>મંજરી>વસFત એમ કિવ ગોટલાથી ઠીક ઠીક દૂર ભાગી ગયા હતા. અહi
‘તણખલું’ જ કેF\માં છે એ િવશે શંકા નથી. એ તણખલાની મદદથી કિવ કેનોપિનષÑાંનું
પેલું બીજુ ં તણખલું ખfચી લાવે છે. ‘ખfચી લાવે છે’ એમ હં ુ qણી úઈને કહં ુ છુ .ં કિવએ
જ એ બે તણખલાંને ભેગાં કયñા°◌ં છે; ને તમે કેનોપિનષÖા તણખલાને આ તણખલા
સાથે નહi મૂકો તો, મોટર સિહત ઝપાટાબંધ સરતાં માણસો, તે ‘qણે દેવ સૌ ફરતા
િવજયમાં અંધ!’ એમ કિવ કહે કે ‘સૂસવતો માતિરâા’ તે ‘Hયૂક મોટરનો ઝપાટો’ એવી
ઉB^ેìા (!) યોજ ે તે બેહૂદું જ લાગે.
કેનોપિનષÖો સFદભñ સંìેપમાં qણી લઈએ: અસુરોને હરાMયા પછી દેવોને ગવñ
થયો. આ ગવñ ઉતારવા બêે યì sપે ^ગટ થઈને ‘આ યì કોણ છે?’ એવું કુતૂહલ
દેવોમાં ઉપqMયું. આ કુતૂહલની પાછળ અîાનજFય ભય પણ હતો (તદqનFતો દેવા:
સાFતભñયા:). આથી જ ે કાંઈ જFમે છે તેને qણનાર સવñîકLપ qતવેદા અિvને એ
qણી લાવવાનું સjGયું. યìે એને પૂ9ું: ‘તું કોણ છે?’ આ ^ä પૂછીને યìે અિv
પાસે એનું qતવેદાપòં કબૂલ કરાMયું. અિvએ ભારે િનãયપૂવñક કëું: ‘હં ુ અિv
છુ ,ં હં ુ qતવેદા છુ .ં ’ પછી ‘તાoં સામCયñ શું છે?’ એમ પૂછીને અિvને મોઢે જ એના
સામCયñની બડાશ પણ ઉ>ચારાવી: ‘આ પૃCવીમાં જ ે કાંઈ છે તેને હં ુ બાળી નાખી શકું
છુ .ં ’ આ બડાશ સાંભળી લીધા પછી યìે અિv આગળ તણખલું મૂકીને કëું: ‘આ
સળગાવ úm,’ અિvએ પોતાની બધી શિ:ત વાપરીને એને બાળવાનો ^યBન કયñો
પણ એ તણખલું બíું નિહ. આમ અિv પાછો ફયñો. વાયુની પણ એવી જ દશા
થઈ. ઉપિનષDકારે અિvને માટે qતવેદા, વાયુને માટે માતિરâા (માતિરâયતીિત
– અFતિરìમાં િવહરનાર) શHદો હે તુપૂવñક જ વાપયñા છે. ઇF\ તો દેવોનો દેવ હોઈ
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સૌથી અિભમાની છે, એટલે યìે એને ‘હં ુ ઇF\ છુ ’ં એવું અિભમાનપૂવñક બોલવાની તક
આપવાનું પણ ઉિચત ન ધાયñું, ને એની સાથે સંવાદ કયñા િવના અFતધñાન થઈ જવાનું
જ યો<ય ગAયું. એની આગળ બહુશોભમાના ઉમા હૈ મવતી ^ગટ થઈ (આ ઉમા એટલે
શોભનતમા િવÄા, ઈâર સાથે રહે તાં હોવાથી એને qણનાર પાવñતી). એને ઇF\ે ‘આ
યì કોણ છે?’ એમ પૂ9ું Bયારે ઉમાએ એના જવાબમાં કëું: ‘એ `ê છે.’ આમ `êે
દેવોનું અિભમાન ઉતાયñું.
આપણા કિવએ થોડો ફે રફાર કયñો છે તે Pપç થશે. અહi કોઈ ‘યì’ નથી, તણખલું
જ છે; અહi પેલી ‘બહુશોભમાના ઉમા હૈ મવતી’ પણ નથી; અહi ‘યì `ê છે’ ને
બદલે કિવનાં ‘pદય ને મન વચોવચ’ કોઈ [ણ શHદ કહી qય છે: ‘આ સBય છે.’ એ
પછી કિવ ^ä કરે છે: ‘બે ધારવાળું – તીRણ – નાનું તણખલું?’ – આ તણખલું જ
સBય? પછી એને Pવીકારી લઈને કહે છે: ‘આ સBય છે.’ પછી એ તણખલાને ?યાં હતું
Bયાં, ગીચ રPતા પર મૂકી દે છે.
તો અહi `êની વાત નથી, સBયની વાત છે ને તણખલું તે સBય છે – ચારે બાજુ થી
ગીચ રPતા પરની સૃિç – િવજયમાં અFધ દેવોની જ ેમ મોટર સિહત ઝપાટાબંધ સરતા
માણસો, સૂસવતા માતિરâાના જ ેવો Hયૂક મોટરનો ઝપાટો ને રા?યસાના અંગાર
જ ેવો સૂયñ – સBય નથી, એટલે કે અસBય છે, િમCયા છે; સBય છે કેવળ આ તણખલું.
કારણ? કારણ કે એ ‘નહi ચસકે, નહi સળગે, નહi પીગળે!’ એ અMયય છે, અિવકારી
છે. અMયય, અિવકારી થવું હોય તો તણખલું બનવું અથવા તણખલું જ આ દુિનયામાં
અMયય ને અિવકારી રહી શકે એમ ‘કેF\વતñી િવચાર’ શોધનાર િવÄાથñી તમને કહે શે.
રાજકારણમાં રસ લેતા એક મુરHબીએ એવો પણ અથñ કા~ો (આ ‘અથñ’ ગમે Bયાંથી
કાઢી ઉલેચી શકાય તેવી ચીજ છે, તમારી પાસે તરકીબનું દોરડુ ં કેટલું લાંબું છે?) કે
આ તણખલું તે Mયિ:ત. રાજતF[ ગમે તેટલું અટપટુ ં રચો, એમાં Mયિ:તને ગમે તેટલી
નગAય બનાવીને ભૂંસી નાખવા મથો પણ આખરે ખબર પડશે કે એ
નહi ચસકે, નહi સળગે, નહi પીગળે!
મf પૂરી ગJભીરતાથી આ સાંભળી લીધા પછી એમને જરાક હે રાન કરવાના
દુçાશયથી પૂ9ું: ‘તો Mયિ:તને બે-ધારવાળું એ િવશેષણ કિવ શા માટે લગાડે છે?’
માથું ખંજવાળીને એમણે જવાબ આGયો: ‘ભલા માણસ, તમેય ખરા છો! બધું જ કાંઈ
બંધબેસતું થવું úઈએ એવું થોડુ ં જ છે? આ કાંઈ બીજગિણત થોડુ ં જ છે?’ મનેય દુબñુિÉ
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સૂઝી એટલે મf આગળ ચલાMયું: ‘કિવતા બીજગિણતને નહi માને, પણ કિવતાનેય એનું
પોતાનું ગિણત તો હોય જ છે.’
મને અહi અમેિરકી કિવ ઇ. ઇ.કિમં<ઝ (E.E.Cummings) યાદ આવે છે.
એણે એની લાìિણક રીતે એક શHદ યો?યો છે: un-ness. આપણી આ કિવતા આ
unnessની કિવતા છે. ઉપિનષÖી `êમય આબોહવા ને તેની પડખે આપણી આ
ખદબદતા ડામરની દુિનયા કિવએ મૂકીને બંનેને Mયંગના રે ણથી સાંધી દેવાનો ^યBન
કયñો છે. પણ આ રે ણ તે electric welding છે, માટે Mયંગમાં એવી શિ:ત હોવી
úઈએ. જ ે જમાનામાં માણસ જ ે ઇ>છે અને એને માટેના ભારે ^યBનને અFતે જ ે પામે,
તે બેની વ>ચે વૈષJય ઊભું થાય, તે જમાનામાં Mયંગની િતયñ:તાથી જ પàાં સરખાં
કરવાનો ^યBન કરવો પડે. આ કાMયમાં કેનોપિનષÖો ‘આ `ê છે’ એ વા:યનો પડઘો
સનાતન સBયના ઉ>ચારણ sપે નહi પણ િવડJબનાની સામXી sપે આવે છે. આ
કાMયની રચના આ વાતને Pપç કરે છે.
નરિસંહરાવનો હિરગીત સંભારો અને આ કાMયના છFદને ^યોજવાની રીત જુ ઓ.
આ કાMયમાં ઘર પÄનું છે પણ એમાં િનવાસ કરે છે ગÄ. માળખું પÄનું છે પણ એમાં
સંચરણ ગÄનું છે. એ હે તુપૂવñક જ કયñું છે. એક વખત કાMયમાંના સંગીત િવશેની ખોટી
સમજને કારણે કિવતાને માટે ખતરો ઊભો થયો Bયારે સંગીત નહi પણ અથñાનુસારી
લય અને પાણીપોચટ લાગણીવેડા નહi પણ સંગીનતા, ^િતિVયા sપે, પુરPકાર પાJયાં;
તેના જ ઉરાધñ sપે, પÄમાં ગÄની લઢણનો, મા[ામેળ છFદોના પરJપિરત Pવsપોની
યોજનાથી ઉપયોગ કરી, કાMયબાનીમાં બળકટપòં, Pનાયવી úમ ને પોલાદની કમાનના
જ ેવી તાકાત લાવવાનો ^યBન ચાલતો રëો છે. એક જમાનામાં કાMયજગત એટલે
પાણીમાં ડૂ બકી મારીને આંખ ખોલતાં, જ ે પીળાશ પડતા લીલા રં ગવાળી, માયાવી
^કાશમાં જુ દી જ આભાસી સૃિç દેખાય, તેને મળતી દુિનયા, એમ મનાતું. ને એ સૃિçને
વણñવવાને માટેની ભાષા પણ સંગીતનીતરતી, ધૂંધળી, પોચી હતી. એ સૃિçની aાિFત
તો ટળી. આ િનañાFત અવPથામાં જૂ ની કાMયબાની ખપમાં નિહ આવે. પÄનો સુખાળવો
રસવાળો લય કાઢી ના;યો.
આ કાMયમાં જ જુ ઓ ને, જૂ ની ટેવ ^માણે વાંચવા જઈએ છીએ ને બે શHદ પૂરા
નથી વટાMયા Bયાં આડી રે ખા મૂકીને કિવ કkસમાં ભરાઈ qય છે. બીr પંિ:તમાં મા[
એક શHદ બોલે છે. આખું કાMય તો એકલા બેસીને પાઠ કરી úú – રં ગભૂિમ પરનો
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ખલનાયક યાદ આવશે. નાયકને ફં દામાં ફસાવવાનો [ાગડો ર>યો છે ને યોજના મુજબ
નાયક એમાં ફસાય છે અને રં ગમંચને એક છેડથે ી બીq છેડા સુધી સામે દોરી જઈને,
દેખીતી રીતે એ ઉમળકાથી આવકારે છે; પછી તરત જ ^ેìકો તરફ úઈએ ‘બ>ચાr
લાગમાં આMયા છે’ એવું Mયંગપૂવñક બોલે છે. આવા Mયંગની મુ\ા આ આખા કાMયની
છે. આ આખું કાMય એક Mયિ:ત બોલતી નથી, બે Mયિ:ત બોલે છે; પણ એ બે જુ દી
જુ દી Mયિ:તઓ નથી, એક જ Mયિ:તના બે િછÜ ખAડો છે. _ેFચ કિવ વાલેરીએ કëું
છે કે આ Pવsપનું આBમસJભાષણ જ આજની કિવતાને માટે અિનવાયñ બની રહે એવી
પિરિPથિત છે. મૂLયો ઊભાં કરવાની સમાન ભૂિમકા તો તૂટી પડી છે, એટલું જ નિહ,
માનવી પોતે પોતાનામાં જ શતધા િવિ>છÜ થઈ ગયો છે. આ િPથિતમાં એ કોને શું
કહે વા qય? આજના કિવએ એનો dોતા ગુમાMયો છે. આથી એ Mયંગની મુ\ા ધારણ
કરીને આ ^કારનું આBમસJભાષણ કરતો હોય છે. કાMયમાં આ બે Mયિ:તઓને – એક
જ Mયિ:તના બે િછÜ અંશોને – કkસના ઉપયોગથી છૂટી પાડીને બતાવી છે. એકની
હકીકતનું બીr Mયિ:ત Mયંગની િતયñ:તાથી સJભાવન કરે છે ને તેથી જ MયંગોBથ
(કLપનોBથ નહi) ઉB^ેìા સરqય છે.
સીધી રે ખાના પર ભારે વજન આવી પડે Bયારે એ વળીને વાંકી બને, અથવા તૂટી
qય. કિવનો Mયંગ એ આનું વજન ઝીલીને વાંકી વળી ગયેલી િતયñù રે ખા છે. આ
િતયñ:તા જ કાMયના આPવાદની સામXી છે. અહi કિવએ યોજ ેલી ‘ઉB^ેìા’ કિવના
Mયંગની િનબñળતાને છતી કરી દે છે. એની પાછળ Mયથñતાના ^બળ ઉBકટ સાìાBકારનું
બળ નથી લાગતું પણ િમCયાના િમCયાપણાને મોઢામાં મમળાMયા કરીને સુખ માણવાની
માંદલી વૃિ જ છે. અલંકારયોજનામાં ^Pતુત અને અ^Pતુતનું violent yoking
હોય એ કબૂલ છે પણ આ ^Pતુત અને અ^Pતુત એકબીq તરફ ખfચાઈ આવે એવું જ ે
ચુJબક બળ, સાપ એના ભRયને જ ે બળથી િPથર કરીને જડી દે છે તેના જ ેવું બળ, ú
કિવએ ઉપqMયું નહi હોય અને નરી યt>છાના દોરમાં બંનેને પરોવી માયñાં હોય તો એ
કાMયના આPવાદની સામXી નહi બને. એઝરા પાmડે ‘botched civilization’ને
‘an old bitch gone in the teethના િચ[ Åારા રજૂ કરી છે તે અહi
સંભારો.
આથી જ પોલ વેPટ(Paul West) કહે છે કે If a poet has to distort,
he should distort most bewitchingly and memorably.
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અહi કિવએ નuી કરી રાખેલા વલણની પકડ છે. આથી કાMયના ઘાટમાં એ
વલણનો દાબ વરતાય છે. કિવનું એ વલણ કાMયના ઉપાદાન sપે sપાFતર પાJયા
િવના કાMયની બહાર રહીને, કાMયનું િનયF[ણ કરે છે. Mયંગ અને િવડJબના એ પણ
કાMયની જ વાણી છે. પણ આ Mયંગની ધાર કિવની તેજPવી મેધાની સરાણ પર
નીકળે છે. રા?યસાના આVમકપણા ^Bયેના અણગમામાંથી ઉB^ેìા તાણી કાઢવી
એ બને; પણ અહi એ ઉB^ેìા કિવના કોઈ પૂવñXહ તરફ આંગળી ચiધીને મરી
પરવારે છે. કાMયના ઉપાદાન sપ બનેલો Mયંગ બાë tિçએ અનલંકૃત, ગÄાળુ,
શુOક બાનીમાં િનsપાયો હોય, પણ ભાવકને તરત જ એની પાછળ રહે લી તીcતા ને
ઉBકટતાનું બળ વરતાય. ચટુલ આવતñનોવાળી કLપના જ ેમ અલંકારરચનામાં ખપમાં
લાગે છે તેમ Mયંગની રચનામાં તીc સrવતાવાળી મેધા ખપમાં આવે છે. કિવને
વળગણ sપ બનેલો કોઈ િનO^ાણ પૂવñXહ કે જડ બની ગયેલું કોઈ વલણ આવા
Mયંગને rવાડવાની ^ાણશિ:ત પૂરી પાડી શકે નહi. આવું નહi બને Bયાં Mયંગ વFEય
વVતામાં સરી પડે. એ દેખીતી રીતે િવડJબનાનું આલJબન લે છે પણ એ િવડJબના
અપારદશñી અFતરાય બને તો રસાPવાદમાં િવ=ન બને. rવનથી અળગા રહીને,
મj મચકોડીને, અણગમાના રટણમાં જ આનFદ માણવો, એ અણગમો જ પોતાને
બીq બધાથી nચે Pથાપી દે છે એવી aાિFત સેવવી – એ વલણ કાMયને ઉપકારક
નથી. આથી જ એક િવવેચકે આ Mયંગને કાMયના ઉપાદાન sપે સાચા Mયંગથી જુ દા
વગñમાં મૂકવાની જsર úઈ છે: ‘…the constant air of ennui or of
whimsical amusement should be categorized under some
heading other than irony. They express a negative impulse
and themselves invite ridicule. They spell frustration or
megalomania as well as the persistent need for debunking.
હસમુખ પાઠકની અFય કિવતાઓ સાથે આ કિવતાને મૂકીને વાંચતાં આ છાપ પડે
છે. મનુOયે િસિÉને નામે જ ે ભંગાર એકઠો કયñો છે, તેમાં કેવળ તણખલું જ ‘સBય’ છે,
એ સાìાBકારમાંથી આપણા જમાનામાં ભા<યે જ કોઈ બ>યું હશે. પણ આ સાìાBકાર
કાMયમાં અવતરે , Bયારે જ ે બળ લઈને આવે તે બળને Pથાને અહi એક pose દેખાય
છે. એ Mયંગની વVતાને ધારણ કરવાને જ ે આકાર úઈએ તે આકાર કાMય પાJયું નથી.
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‘નમેલી સાંજ’માં ‘શહે રની ઘડીઓ ગણતાં’, ‘સાંજ’, ‘ઉચાળો’, કિવનું આ વલણ એક
વળગણ બનવાની હદે પહj>યું છે એ બતાવે છે.
અહi છે તેવું ઇરાદાપૂવñકનું violent juxtaposition આજ ે નવીનતાsપ
ગણાતું હશે, કાલે એની નવીનતા નહi રહે શે. કૃતક નાવીFય ઇબારતના નવીનતમ
ઢાંચાને અપનાવે, પણ ú એ અપૂવñ ^Bયìીકરણ કે પછીની પેઢી પણ જ ેને કાMયસંવધñક
\Mય તરીકે વાપરે એવું કશું ન ઉપqવે તો એના નાવીFયનો ચળકાટ મા[ એને ઝાઝો
વખત rવાડી શકે નિહ. માટે જ તો કહે વાયું છે: ‘Modernity is a vision, not
simply a technique; a state of awareness and receptivity,
as much as a sensitivity to the potentialities of a given
medium.’
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Nહે રનો રાિ[નો માગñ િવચારોથી ભયñો ભયñો,
તેrલા વીજદીવાની વ>ચેથી હં ુ વëો જતો.
ઓિચંતા નીરખું મારી છાયા શી સરકી જતી
વેગીલી આવતાં કાર દોડતી તીRણ tિçએ,
ચાંપેલી ચરણે મારી છાયા શી સરકી જતી;
સામેથી આવતાં અFય વળી Bયાં કોઈ વાહન
ઘૂમતી શીY તો એવી મકાને કો ચડી જતી,
પથના દીપના તેજ ે ઢોળાયાં જલના સમી;
ઘડીક ઠiગòં sપ લાવતી તો ^માણમાં,
ઓિચંતી વધતી િકંતુ લાંબા કો સિળયા સમી;
એuી સાથે ધરે sપ [ણ કે ચારથી વધુ,
મુ;યBવે આકૃિત મા[, ઇિF\યોનું કશું નહi;
પૂલપે ચાલતો તો યે નદીના પટમાં વહે ,
તીરનાં વૃìનાં પણg ચjટીને ઉપરે ચડે;
ઓિચંતી Mયોમથી વષñા, પાણી તો પગથી લગી,
જલનાં િબંદુ િબંદુએ આવી તો ગેલમાં જતી,
થંભું હં ુ :યાંક તો કેવી qવાને તડપી રહે
Mહે તા એ Mહે ણની સાથે મૂકીને મુજને પૂંઠ!ે
tિçયે મેળવી જ ેની સાથે ના ìણ એક તે
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અqણી નારીના આછા સાળુમાં જઈને રમે,
આખાયે પથને રોકે એટલી પુç થાય એ;
ìણનું સઘળું sપ, ìણમાં લુá થાય, Bયાં
િવsપ sપનો ^ä? અFય સાથે ભળી જવું,
આધીન સવñ સંúગે વાંકાચૂંકા વળી જવું;
ભરાતી સવñ આંટામાં ગાડીના મંદ ચVમાં.
ચાલતા હgં ટનું tNય tિç સામે થતું ખડુ;ં
લRયને Gહjચતાં Gહે લાં મારી એ મોર Gહjચતી,
અંધારા કોક ખૂણામાં દેખાતી ગેબ એ થતી.
જૂ જવાં-જૂ જવાં sપ પે;યાથી :લાંત હં ુ હવે
લોચનો મiચીને થંભું સવñ Bયાં એકઠાં થતાં
અqAયા ધૂંધળા આછા ઘેરા અંધાર sપમાં;
ફરીને લોચનો ખોલું, નીરખું હં ુ નહi નવું,
અનFત જૂ જવાં sપે એ જ હં ુ એ જ હં ુ લહં ુ.
છાયાના sપમાં આ તો મારાં સૌ િચ[ ચાલતાં,
ચાલતાં ચાલતાં úયું માoં મf ચલિચ[ આ.
– િ;યકા.ત મિણયાર (અશ0દ
(
રાિ9))
માણસે કદાચ સૌથી ^થમ શોધ પડછાયાની કરી હશે. પોતાનો પડછાયો úઈને
આિદમાનવને કુતૂહલ, ભય – શું શું થયું હશે? હજુ ય બાળકને આપણે પડછાયો úઈને
અચરજ પામતું, બીતું, એની úડે રમતું úઈએ છીએ. આપણે rવનમાં િશશુસહજ
કૌતુકથી બહુ ઓછી વPતુને úઈને માણી શકીએ છીએ. પડછાયામાંથી ભારે ખમ
િફલસૂફી, વૈરા<યબોધ આપણા વેદાFતીઓએ, Gલેટોએ આપણને આGયાં છે. તેમ છતાં
વPતુઓના પડછાયા, અનેક વPતુના પડછાયા ભેગા થતાં એમાંથી સજñાતાં નવાં sપ
આજ ેય úવાં ગમે છે. છાયા િવનાનું એકલું તેજ િવધુર લાગે છે. છાયા એ tNય sપની
આPવાÄતાનું અિનવાયñ અંગ છે.
પડછાયાને આકાર છે, કદ છે ને છતાં એ Xાë કે PપNયñ નથી. વળી તેજનું ^માણ,
િદશા બદલાતાં એ કામsપ પોતાનાં sપો સહે જમાં બદલી નાખે છે. નાના હતા Bયારે
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બેઠાં બેઠાં વાદળોનાં sપ બદલાતાં úવાની કેવી મq આવતી! એવા જ કશા કૌતુકથી
પડછાયાની લીલાને úવાનું આપણને હજુ ય મન થાય છે.
ખરે લું પાંદડુ ં પવનમાં સેલારા લેતું, અનેક રે ખાઓ અtNય રીતે દોરતું હોય એ
ઘડીભર úયા જ કરવાનું મન થાય છે; ^ભાત થતાં િકરણોની કૂ ણ
ં ી હૂંફથી રસાઈ
જવાનું ગમે છે; સાંજ વેળાએ બારીના કાચ પર એકાએક ભડકો થઈ ઊzો કે શું
એવા િવPમયથી આપણી નજર qય છે; લ?qoણ કપોલ પર આંખની પાંપણની
લઘુક છાયાની ભાત પડેલી úવી ગમે છે. રાતે nઘમાંથી એકાએક qગી જઈએ Bયારે
બારીમાંથી આવતી કૃOણપìની આછી ચાંદનીનો ઘરના અFધકારને પુટ આપતાં આપòં
પિરિચત ઘર, એનો અસબાબ, આપણી પાસે સૂતેલી Mયિ:ત એક નવી અપિરિચતતાના
પિરવેશમાં કેવાં માયાવી બની રહે છે! તેજ ઓછુ વં ું થાય, tિçનો ખૂણો સહે જ
બદલાય કે આ રJય અપિરિચતતા, નવીનતા આવી જ qણવી. કેિલડોPકોપને úતા
હોઈએ એવી રીતે દુિનયાને úવામાં મq છે – પણ એમાંથી િફલસૂફી ડહોળવા બેઠા તો
મામલો ખતમ!
આપણા કિવની પડછાયા સાથેની રમત úવા જ ેવી છે. શહે ર છે, રાતનો વખત છે,
સિરયામ રPતો છે, પણ તે સૂનો છે. એ રPતા પર ‘તેrલા વીજદીવા’ છે. સૌથી ^થમ
tNય કિવ આપણી સમì આ ખડુ ં કરે છે. પણ શહે રનો માગñ કેવો છે?
Nહે રનો રાિ[નો માગñ િવચારોથી ભયñો ભયñો, ….
રPતો સૂનો છે, એમ સીધું કહે તો કિવ શાના? માટે એમણે રPતો ‘િવચારોથી ભયñો
ભયñો’ કહીને રાત વેળાના શહે રના સૂના રPતાની મુ\ાનું સુરેખ િચ[ આંકી દીધું.
આપણેય ઘણી વાર આવું િચ[ :યાં નથી úયું? રPતાની બે બાજુ ની િનPતHધ ઇમારતો
િવમાસણમાં પડીને ઊભી હોય, વીજળીના દીવાનો એકસરખો ^કાશ એ qણે એના
મનમાં કંતાતા િવચારના દોર જ ેવો હોય. (હમણાં જ રાત વેળાના સૂમસામ રPતાનું આવું
સુFદર િચ[ એક નવોિદત અંXેજ કિવની કિવતામાં વાં>યું, તેમાં આ પંિ:ત હતી: The
lamps were lecturing light.)
વળી રPતો સૂનો હોય Bયારે જ આપણે આપણી qત સાથે એકલા પડીએ ને િવચારે
ચઢીએ. તો રPતાનું સૂનાપòં, ભારે પòં – પહે લી પંિ:તમાં કાMયનો પિરવેશ તૈયાર થઈ
ગયો. એકલો પડેલો માણસ જ સાથીને શોધે.
ને આવી વેળાએ પોતાના જ પડછાયા િસવાય બીú સાથી કોણ મળે? માટે
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Pવાભાિવક રીતે જ કિવની નજર પોતાના પડછાયા પર પડે છે. પણ એ છાયાય qણે
સાથ ન આપવા માગતી હોય તેમ કિવની નજર પડતાં જ ‘સરકી જતી’ દેખાય છે.
આપણી છાયાય આપણને હં મેશાં સાથ આપશે એની ખાતરી નહi! સામેથી વેગીલી કાર
આવી Bયારે ચરણ નીચે ચંપાયેલી, સવñથા અનુગત (સીતાને માટે મહાકિવએ કëું છે:
છાયેવાનુગતા) છતાં સરકી ગઈ! મા[ સરકી ગઈ નહi, કિવને છોડીને કોઈ અqAયાના
મકાનમાં ચઢી ગઈ. હવે કિવ આ છાયાની કામsપતાની માયામાં બરાબર ફસાયા છે.
હવે આપણને છાયાનાં અનેક sપો úવા મળે છે. એ બધાં જ િચ[ો િVયાશીલ છે,
‘ચલ’િચ[ો છે. ભગવાનના દશ અવતારનું વણñન જયદેવના ‘ગીતગોિવFદ’માં આપણે
વાં>યું છે. અહi છાયાના અવતારોનું વણñન છે. કદીક ઠiગણી, કદીક ^લJબ, કદીક
એકીસાથે બે[ણ sપ ધારણ કરતી, કદીક પાણીના રે લા જ ેવી – ને પછી કિવ ઉમેરે છે:
મુ;યBવે આકૃિત મા[, lિ\યોનું કશું નહi;
આ પંિ:ત મને ન ગમી. એ લખવાની જsર નહોતી.
આ પછી પોતે અને પોતાની છાયા – એ બે એકસાથે સંલv ને છતાં છાયાનું
PવાતFSય કેવું, તે આãયñથી વણñવે છે. છાયાને ઇિF\ય નથી એટલે `êની જ ેમ
મા[ાPપશñ પણ નિહ! આથી નદીનાં જળથી બચવા કિવ પુલ પરથી ચાલે તો છાયા
બેધડક પાણીમાં ચાલે; પછી કાંઠો નrક આવે Bયારે નદીમાં નહાવા પડેલા રમિતયાળ
િકશોરની જ ેમ કાંઠા પરનાં ઝાડ પર ચઢીને બહાર આવે. આ વણñન સુરેખ અને સુFદર
છે:
તીરનાં વૃìનાં પણg ચjટીને ઉપરે ચડે;…
ને વરસાદ પડે Bયારે એ એના િબFદુએ િબFદુએ Mયાપી જઈને ગેલમાં આવી qય
છે. કિવ િPથર છે Bયારે એની છાયા અò અને િવભુ બંને sપે િવહરે છે. એ કેટલીક
ચમBકારી લીલા પણ કરે છે; કિવ િPથર Bયારે એ અધીરી ને ગિતશીલ. કિવ પરનારીને
tિçPપશñ પણ ન કરે એવા ભ\ પુoષ, પણ છાયા એના સાળુમાં જઈને રમતાંય સંકોચ
પામે નહi.
આટલે સુધી આMયા પછી કાMયનો વળ ઊતરતો લાગે છે. આનું કારણ એ છે કે
છાયામાં અનેક sપોના વણñનમાં િવિશç Pવsપનું સંિવધાન કિવ યોr શ:યા નથી.
છાયા પોતે બદલાય છે એ હકીકતનું સુરેખ અને કૌતુકજનક વણñન છે, પણ આપણને
એટલાથી સFતોષ થતો નથી. છાયા પોતે પણ વPતુઓનાં sપ બદલે છે. આ બીú
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ભાગ અહi કિવ આપણને બતાવતા નથી. આ બીq ભાગને બદલે અહi (આપણને
શsઆતથી જ ભય હતો) કિવ િફલસૂફી તરફ વળે છે. છાયાના પર બળાBકાર થાય
છે. છાયા સુFદર કે િવsપ નથી, એને િમ[ કે શ[ુ નથી, એ બધામાં ભળી qય છે;
અરે , ચVના આંટામાં સુEધાં! ને કદાચ એની આ ગુણવાને કારણે જ એ કિવના કરતાં
લRયને પહે લાં પહjચે છે! આ ‘લRય’ શHદના પર મને પહે લેથી જ વહે મ હતો. હવે
કિવ નરિસંહ મહે તાની ટોપી માથા પર મૂક ે છે ને ‘અનFત જૂ જવાં sપ’થી થાકીને આંખ
મiચે છે Bયાં બંધ કરે લી tિçના પડદા પર એ જ sપોનું ‘ચલિચ[’ અંકાતું જુ એ છે.
આમ દોરી કૂ દતી ચૌદેક વષñની િકશોરીના જ ેવી ચંચળ નટખટ એવી આરJભની કિવતા
અFત સુધી પહjચતા ભારે ખમ (વૃÉ કહીશું?) બની qય છે. કિવ ‘:લાFત’ છે ને એ
:લાિFતનો બોú કિવતાના નાજુ ક ખભા ઉપર નાખી દેવાનો જુ લમ કરે છે. અFતે તો
‘સોઅહં , સોઅહં ’ – ‘એ જ હં ુ , એ જ હં ુ’નો Eવિન નીકળે છે. કોઈ ભાિવક એમ પણ
કહે છે કે આટલી નાની કૃિતમાં છાયાથી તે સોઅહં સુધી પહjચવાનો મહાિવVમ કિવએ
િસÉ કયñો છે. ભલે, અમે સંસારી માણસ છીએ. છાયાનેય વળી બીr છાયા વળગાડવી
એના કરતાં છાયાની માયાને જ આPવાદવી અમને ગમે છે, શું કરીએ – કળજુ ગ ચાલે
છે ને!
અનુçુપમાં ^વાહી ગાJભીયñ છે ને એ ^ારJભની સrવ ચંચલ લીલાને વણñવવામાં
બરાબર ખપમાં આવે છે, ને અFતના ગાJભીયñનો ભાર પણ ઠીક ઉપાડે છે.
આમેય તે આપણી કિવતામાં સrવ િચ[ાBમકતા, નયñું શુÉ કૌતુક, Pપશñગોચરતા
ઓછાં છે. િ^યકાFતની કિવતામાં આ બધું છે. પણ િનરં જનાિદની થોડીક અવાંછનીય
અસરમાંથી મુ:ત રહે તો એમની આ િવિશçતા પાંગરે . િવશૃંખલ, કાMયના ઘડતરમાં
પોતાની અિનવાયñતા નહi ઉપqવી શકનાર ને કેટલીક વાર િવસંવાદી, કાMય ઉપાડી ન
શકે એટલી ભારે ‘ઇમેજ’ યોજવાનું ^લોભન ટાળવા જ ેવું છે.
આમ છતાં આ સૃિçની કામsપતાની કમનીય છિબ સrવતાથી િનsપવાનું કિવકમñ
આપણી કિવતામાં િ^યકાFત કરશે (નરિસંહ મહે તા સાથે respectable distance
qળવીને).
કિવતામાં િફલસૂફી ન આવે એમ નહi પણ આવે તો કાMયBવ ઊòં પડે, િફPસું પડે
Bયારે ખાલી જ<યા પૂરવા નહi પણ કાMયનું rવાતુભૂત તUવ બનીને આવે. આ જ
િવષયની એવી એક અંXેr કિવતા úઈએ:
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Beautiful Shadow
Beautiful shadow, cool, fastidious,
that follows substance like a wife or child,
You push the world a stage away from us
And you are all that from the huge and wild
Riotous abandon of the exodus
Of colour and of shape remain for us.
I do not think you the ridiculous
Follower or yes-man of the old.
Lying phenomena that the eyes unfold.
But rather shy and quiet and moving here
In your cool tracks like a soft-stepping deer
And in your inner darkness burning all
False decoration from the actual.
Therefore remain with me, Mne shadow, for
You are the ending of a metaphor
And all aesthetics gather round you till,
Thus loving you, I Mnd you at the end
Beyond the anguish of the ethical,
my best follower and my truest friend.
– Jain Crichton Smith (New Poets 1959)
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િપળની ચામડીનો બોદો રણકાર
ચૈ[ની હવામાં ડૂ સકાં ખાય છે.
યìીના િશLપનાં ખંિડત Pતનોને
આિગયાના ધોળા પડછાયા છંછડે ે છે.
વાવને પગિથયે કામરત શૃગાલયુગલના âાસનું ÅંÅ
ઉપરના લીમડાનાં પાનમાં પેસી તેને ગલી કરે છે.
રાત હળવે હળવે
િદવસોનાં સફે દ શબોને રં ગે છે.
પણ ચામડીનાં âેત િછ\ો પુરાતાં નથી,
ઊલટાનાં પવñતઝરણાની જ ેમ ઝJયા કરે છે.
મોતના પવનો
રPતાની િચરાડોમાં ^ેમની બાOપથી લચી પડી ઓગળે છે.
ટાવરના કાંટા પર સમયની અવળસવળ qંઘો ઘસાય છે.
કૂ તરાં ભસે છે.
નદીની રે તીમાં સૂતેલા લોકો પર
nઘની કબરો ચણાય છે.
બાવળની કાંyમાં
મરતા મકોડાના ખોિળયામાંથી નીકળી
િહજરાતો િહજરાતો
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કોઈ પેગંબરનો rવ પાછો વળે છે.
કૂ તરાં ભPયા કરે છે.
– ગુલામમોહ1મદ શેખ (અથવા)
(
)
આ કાMયને કશું શીષñક નથી. શીષñક િવનાનું આ કાMય, જ ેનું મPતક છેદાઈ ગયું છે
એવા કબFધની જ ેમ, ઊભું છે. કાMય પૂoં વાં>યા પછી આપણે ^ä પૂછીશું: આ કાMયનું
શીષñક કેમ છેદાઈ ગયું છે? પણ શીષñકનો અભાવ જ કેટલાકને કાMયાPવાદમાં િવ=નકર
થઈ પડે છે. નવીનતા એટલે નયñાં નખરાં કે અટકચાળાં એમ માની સૂગ કેળવનાર આ
શીષñકના અભાવને આવું જ અટકચાળું ગણી લેવા તૈયાર થઈ qય તે Pવાભાિવક છે.
પણ આ કાMયને લાગેવળગે Bયાં સુધી, કાMયની રચનામાં રહે લી ગJભીરતા આવા કોઈ
આરોપનો છેદ ઉડાડી દે છે. કિવનું કશુંય નહi ચાLયું હોય Bયારે જ એમણે શીષñક નહi
આGયું હોય એમેયે બને.
સંPકૃત કાMયસાિહBયના સંPકાર જ ેમણે ઝીLયા છે, તેમના િચમાં ચૈ[ની રાિ[ના
ઉàેખની સાથે શૃંગારના કાંઈ કેટલાય સંPકારો qગશે. અહi ચૈ[ની રાિ[નો જ
ઉàેખ તો છે, શૃંગારનું સૂચન પણ ^થમ ખAડમાં છે. પણ ^થમ ^ણયની
ઉFમાદાવPથાને વટાવી ગયેલી પેલી સંPકૃત કાMયની નાિયકાને પણ િવQવળ બનાવી
મૂકનારી આ ચૈ[ìપા નથી, એ qણતાં આપણને વાર નથી લાગતી. આપણા કિવ
‘Pતન’, ‘કામરત’, ‘યુગલ’ શHદો વાપરે છે, બાનીમાં સંPકૃતભાષાથી આ ઇશારો
ઉપqMયો છે, તેમ છતાં કિવનો આશય તો એવા અલંકારશાèની પોથીમાંના શૃંગારની
િવડJબના કરવાનો જ છે, તે તો પહે લી છ લીટી વાંચતાં Pપç થઈ qય છે.
આવી ચૈ[ની રાતે રે વા જ ેવી કોઈ નદીને કાંઠને ા એકાFતમાં કૌમારહર વર સાથે
શૃંગાર માણવાને િચ ઉBકિAઠત થઈ ઊઠે એવો રોમેિFટક આવેગ અહi નથી જ નથી.
શૃંગાર આખરે તો ઉBકટ એવા Pપશñસુખમાં પિરણમે છે. પણ Pપશñસુખના અિનવાયñ
માEયમsપ Bવચા કેવી છે? એમાં હષñના રોમાંચ qગે છે? િ^યના Pપશñથી એ રણઝણી
ઊઠે છે? શૃંગારના પરJપરાગત Mયિભચારીસંચારી ભાવો અહi સાવ ગેરહાજર છે.
કિવએ તો પહે લી જ પંિ:તમાં ‘િપળ તે ખોટુ’ં એ લોકોિ:તના Eવિનને અહi લેખે
લગાડીને ‘રણકાર’ આગળ ‘બોદો’ એવું િવશેષણ ઉમેરી, કોઈ પણ ^કારના રોમાંચ કે
રણઝણાટ માટે કશો અવકાશ રા;યો નથી. પહે લી જ છ પંિ:તઓ આટલું તો Pપç જ
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કરી દે છે કે આ કાMયની સગો[તા સંPકૃત કિવતા સાથે નહi પણ બોદલેરની કિવતા
સાથે છે.
મf બોદલેરની વાત કરી. આ કાMય વાંચતાં કોણ qણે શાથી બોદલેરના જ ભણકારા
વા<યા કરે છે. બોદલેરની કાMયસૃિçમાંથી ‘spleen’, ‘ennui’, ‘triste mise’
સંîાઓ અને એ સંîાઓથી ઉDભવતું િવિશç વાતાવરણ આપણને યાદ આવે છે.
મૃBયુને માટેની રિત અને Pવૈર યૌનસJબFધ રોમેિFટક કિવતાનાં લìણો ગણાવાય છે. એ
બંનેનો ઉàેખ અહi છે, પણ કિવનું વલણ કે કિવની ભાવદશા રોમેિFટક કિવથી સાવ
જુ દા ^કારની છે. બોદલેરે પોતાની ^ેયસીને માટે લખેલી કિવતામાં એ ^ેયસીનું વણñન
કરતાં કëું છે:
Statue with eyes of jet. towering angel with head of
brass.
આપણા કિવ, એમણે યોજ ેલાં કLપનો Åારા મરણ અને યૌનસJબFધ એ બે
એકબીqના પયñાય બની રહે એવું વાતાવરણ રચે છે. Pપશñસુખ આપનારી ચામડી તો
સાવ મરી ગયેલી છે. એનો બોદો રણકાર ચૈ[ની હવામાં ડૂ સકાં ખાય છે એમ કિવ
કહે છે Bયારે સહે જ સરખા રોમેિFટક અિભિનવેશની છાયા આવીને ચાલી qય છે.
કિવએ ભાવનો આવેગ અBયFત સંયત રા;યો છે. :યાંય કોઈ લાગણીથી લદબદ ને
ભેજવાળો શHદ નથી, એને બદલે િનમñમ તાટPCયનું ધારદાર કકરાપòં (crispness)
જ અનુભવાય છે. આથી જ, અપવાદ sપ બની રહે તી, આ બીr પંિ:ત તરફ આપòં
Eયાન qય છે. આ વેગને સંયત રાખવા માટે elliptical Pવsપની રચનાપÉિત કિવએ
અપનાવી છે. કિવનો આશય (ú કોઈ હોય તો) કLપનોના સંયોજનમાં જ Mયંિજત
થાય છે. [ીr પંિ:તમાં ખજૂ રાહોના સJભોગિશLપનો િનદgશ, અને તેય ખિAડત
Pતનોનો, અBયFત સાિભ^ાય ઉàેખ કરે છે. એ ખિAડત Pતનો કામશાèે િનદgશેલા
‘કુચમદñન’ની Pમૃિતને જગાડે છે પણ તરત જ કિવ આપણને કહી દે છે કે એને
‘છંછડે નાર’ તો મા[ આિગયાના ધોળા પડછાયાઓ જ છે. આિગયાઓમાં Äુિતનું
સાતBય નથી, અિધકારનું તીc ભાન કરાવવા કોઈ તેજ(!)ની ચૂંટી રહીરહીને ખAયા
કરતું હોય એવું લાગે છે. અહi તો એ તેજનો સીધો Pપશñ પણ નથી, મા[ એના પડછાયા
(ને તે પણ ‘ધોળા’)નો જ ઉàેખ છે. ‘ધોળા’માં િનO^ાણતા, પાAડુતાનું સૂચન છે.
એથી કામાવેગમાં જ ે ઉેજના હોય છે તેનો સબળ િવરોધ રજૂ થાય છે. કજળી જવા
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આવેલી રિતનો આ રીતે ઉàેખ કરી, કિવ આ રિતનું સFધાન મરણ úડે કરવાને, મરણ
અને Pમશાન úડે સંકળાયેલા ‘શૃગાલ’નો ઉàેખ કરે છે, સJભોગિશLપ પછી યુગલનો
ઉàેખ કરે છે. સJભોગિશLપ પછી યુગલનો ઉàેખ થયો પણ તે ‘શૃગાલયુગલ’ની
(કોઈ અવાવo, rણñ ખંિડયેર sપ) વાવને પગિથયે ચાલી રહે લી કામVીડા મા[ ‘âાસનું
ÅંÅ’માં પિરણમે છે. એમાં રિતસુખ કરતાં પિરdમના પર જ કિવ વધારે ભાર મૂક ે છે.
આથી ‘ÅંÅ’ શHદ પણ ÅંÅયુÉના જ સંPકારો જગાડે છે. આથી સુખ ‘(ગલી’) થતું હોય
તો લીમડાનાં પાંદડાંને!
આમ પહે લી છ પંિ:તનાં કLપનોની યોજના આપણે úઈ. પેલી ‘ચૈ[ìપા’થી આ
છ પંિ:તમાં છ પગલાં ભરતાં જ આપણે કેટલા દૂર નીકળી ગયા! બીq ખAડમાં
ે ું મરણનું સૂચન કિવ િવકસાવે છે. અહi કLપનોમાં એક ^કારની
^થમ ખAડમાં મૂકલ
િવશૃંખલતા કિવ અણઘડ છે માટે નથી આવી ગઈ, રોમેિFટક ભાવાવેશના ^િતકાર sપે
કિવ સહે તુક આવી યોજના કરે છે.
આગલા ખAડમાંના ‘ધોળા’ પડછાયાની કિવ અહi િવPતૃિત સાધે છે. એ પડછાયો
િદવસોનાં સફે દ શબોમાં ફે રવાઈ qય છે. રાિ[ એને ‘હળવે હળવે’ (ભયંકર
િનPતHધતાથી) રં ગે છે, પણ રાિ[નો િવપુલ અFધકાર પણ એ શબોનાં િછ\ોને પૂરી
શકતો નથી. એ િછ\ો ઝJયાં કરે છે. શબોનું આ ઝમવું બીભBસનો નવા જ Pવsપનો
આPવાદ કરાવે છે. પવñતનાં ઝરણાંના ઝમવા સાથે આ ઝમવાને સરખાવીને કિવ એક
િવશાળ ભૂિમકાનું સૂચન કરે છે. એ પછી ‘મોતના પવનો’ની વાત એટલી િવશૃંખલ
લાગતી નથી. ‘પવન’નું બહુવચન પણ આ િવશાળતાના સંPકારને tઢ કરે છે. આ
ખAડના અFતમાં વળી મરણ અને ^ેમને કિવ સાંકળી લે છે. ^ેમ રëો છે કેવળ બાOપ
sપે, બાOપ એ aાિFતનો પણ પયñાય છે જ. આ બાOપ qણે પોતાની સમૃિÉના ભારથી
મરણને પણ ‘લચી’ પડવાની હદે લઈ qય છે! ‘લચી પડવું’ જ ફળના ભારથી ઝૂલી
જતી આંબાની ડાળનું િચ[ ખડુ ં કરે છે. આ િચ[ િવરોધને તીc બનાવવાને જ કિવએ
યો?યું. લચી પડતા મોતના પવનો આખરે તો રPતાની િચરાડોમાં ઓગળી qય છે.
કિવએ યોજ ેલી િવશાળતાનો પણ આખરે તો િચરાડોમાં ઓગળી જવા sપે જ અંqમ
આMયો! ‘િચરાડ’ને મૃBયુ સાથે સJબFધ છે. આની સાથે જ મરણની િનOફળ વFEયતા
ભારે તીcતાથી કિવએ úડાúડ મૂકી દીધી છે. ટાવરના કાંટા પર સમયની ઘસાતી
qંઘનું િચ[ એની સાથે અનેક અથñ>છñાયાઓને ઉÇીá કરે છે. ટાવર એ qણે nચો
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કરે લો વધPતJભ ન હોય એમ એના કાંટા – શૂળ – શૂળી આપોઆપ સૂચવે જ છે.
આટલું કહીને તરત જ કિવ સમય જ ે િન:સંગ છે, એકલો છે તે qંઘ ઘસીને સqતીય
(homosexual) મૈથુન કરે છે તેનું િચ[ ઉપસાવે છે. આવું મૈથુન, અને તેનો કતñા
તે સમય પોતે, એમ કહીને મરણની સંવેદનાને કિવ નવી ધાર કાઢી આપે છે. અહi
બોદલેરની સૃિçનાં હવાપાણીનો પૂરેપૂરો ^ભાવ વરતાય છે.
અBયFત સંયમથી લખેલી આ કિવતામાંથી પણ કિવએ થોડીક બાદબાકી કરી હોત
તો ઠીક થાય એવું આપણને લાગે છે. [ીq ખAડની ^થમ બે પંિ:તઓ ભાવને ઘેરો કરી
ઘૂંટવાનો િબનજsરી ^યBન છે, ને કાMયમાં સહે જ ખૂંચે છે. આમ કહે વાનું એક બીજુ ં
પણ કારણ છે. ‘ટાવરના કાંટા’ અને ‘બાવળની કાંy’ની વ>ચે જ ે Pવાભાિવક સFધાન
આપણા મનમાં થાય છે તેમાં આ પંિ:તઓ અFતરાય sપ બની રહે છે. કાMય પોતે જ
કિવની પાસેથી આવા સૂRમ િવવેકની અપેìા રાખવા આપણને ^ેરે છે.
કાMયના ખAડોની રચનામાં, અસJ^îાત રીતે, ઉBકટતાનો વળ ચઢતો જતો હોય
એવી યોજના દેખાશે. અહi તુ>છ અને મહBનું ^બળ સંઘxન પરાકાéાએ પહjચે
છે. શૂળી પર ચઢેલા ઇસુ અને બાવળના ઝરડામાં પરોવાઈ ગયેલા મકોડા વ>ચેનું
સૂિચત સાtNય ભારે ^બળ અસર ઉપqવે છે. આ એક કLપનથી બોદલેરની સૃિçનો
કટુ િવષાદ ‘ennui’ અને ‘triste mise’re’ મૂતñ થઈ ઊઠે છે. ભગવાનના
પુનરવતારની વFEયતા સમથñ રીતે આ કLપનથી મૂતñ થાય છે. પેગંબરને વાસ કરવાને
માટે કાંyમાં ભરાયેલા મકોડાની ખોળ િસવાય બીજુ ં કશું હવે રëું નથી! Bયાંથીય
પેગંબરનો rવ હવે તો િહજરાતો િહજરાતો પાછો ફરે છે. આ િહજરાવું એ જ કાMયના
વાતાવરણમાં ઓત^ોત થઈને રહે લું Mયાપક તUવ છે.
છેàા બે ખAડમાં કિવએ ભજનમાં આવતા ધુ◌્રવપદની જ ેમ ‘કૂ તરાં ભસે છે’ એ
પંિ:ત ટેકની જ ેમ મૂકી છે. આથી િવડJબના વધુ ઉBકટ બને છે. ભગવાનનો દૂત વદાય
લેતો હોય Bયારે એની પાછળ આજ ે િવલાપ કરનાર કોણ રëું છે!
શsઆતમાં કાMય વાં>યું, Bયારે એના ખAડો વ>ચે જ ે યt>છ યોજના દેખાતી હતી
તે હવે નહi લાગે. sપરચનાને જ ે િશPતની અપેìા છે તે કિવએ પૂરેપૂરી qળવી છે.
એ યોજનાની રચના ú વધારે પડતી ખુàી હોત તો કાMયનાં હાડપાંસળાં ઉઘાડાં પડી
ગયાં હોત, એમાં સૌéવ ન આMયું હોત. ભાવાવેગના ઉDગારોનો ભેજ એને સાવ પોચું
ન બનાવી દે તેની પણ કિવએ પૂરી કાળr રાખી છે.
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બોદલેર ગૌરવપૂણñ િવષયને અનુsપ ઉદા શૈલીમાં qણીકરીને ‘◌ીહહેૈ ’ના
ભાવની કિવતા રચતો. આ કથિયતMય અને રચનાશૈલી વ>ચેની િવસંવાિદતા એની
િવડJબનાને વધુ તીc બનાવવામાં ઉપકારક થઈ પડતી. આપણા કિવએ સંPકૃત વૃ કે
મા[ામેળ છFદોરચનાનો આdય લીધો નથી. સીધાં િવધાન કરવામાં જ ે અFવય વપરાતો
હોય તેવા અFવય સાથે ઝાઝાં અડપલાં કયñા િવના ગÄને અહi ^યો?યું છે. આમ ગÄની
ભંગીને qણીકરીને Pવીકારીને છFદના ઉપયોગ મા[ને કારણે આવી જતી આભાસી
‘કિવતાઈ’ પણ કિવએ ટાળી છે. આમ કરવાથી છFદ જ ે કાંઈ સાધી આપે તે qણીકરીને
જતું કરી એ બધું ગÄ પાસેથી જ કઢાવવાનો કિવએ ^યBન કયñો છે. આ ગÄરીિતના
ઉપયોગમાં ભયPથાનો ઘણાં છે: વાગાડJબર, શHદાળુતા, કાMય sપે પિરણમે નહi એવી
સામXીને કાMયમાં ઘસડી આણવાનો લોભ – નાનાલાલે આ ભયPથાનો તરફ આંગળી
ચiધી જ છે. ગÄરીિતને નવા સામCયñથી ^યોજવાનો સમય હવે આવી લા<યો છે.
આ કાMયનું શીષñક હોઈ શકે? કાMયનો ‘િવષય’ એક િવિશç ^કારનું વાતાવરણ છે.
વાતાવરણ જ ેવું અXાë ને છતાં rવન^દ બીજુ ં શું હોઈ શકે? પણ એને મૂતñ કરવું
અઘoં છે. કાMયરચનાના આ તબuે કિવ કાMયિનિમિતñની નવી નવી શ:યતાઓ ચકાસી
úવા રચના કરે એ ઘòં સાoં િચQન છે. ગુલામમોહJમદ શેખ બે માEયમને સફળતાથી
વાપરનાર સMયસાચી કળાકાર છે. એઓ િચ[કાર છે. આથી િચ[કાર જ ે રીતે રં ગ
અને રે ખા ^યોજ ે, તે રીતે ભાષાને ^યોજવાનું એમનું વલણ આપણી કાMયરચનાની
રીિતઓમાં એક મહUવનું ^દાન કરશે. કાMય એટલે ભાષાઓની નવી નવી શિ:તઓનો
આિવOકાર – આ tિç જ ેમ જ ેમ િવકસતી જશે તેમ તેમ આપòં કાMયસાિહBય નવી
િદશામાં પગલાં માંડીને આજ સુધીમાં નહi મેળવેલી સમૃિÉની એંધાણી આપશે. લિલત
કળાઓ અને સાિહBય વ>ચેનો સJપકñ વધુ ઘિનé થશે તો એ બંનેને એકસરખો
ઉપકારક નીવડશે અને આપણી રસાનુભૂિતનાં પિરમાણો પણ િવPતરશે.
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