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Continuous issue-14 |April – May 2016  
 

પદ્મશ્રી સિત ાંશ ુયશશ્ચાંદ્રની કસિત મ ાં ર મ યણનુાં પ્રસતબબિંબ 

                વસં્કૃત વાહશત્મન  ંપ્રતતબફિંફ ગ જયાતી વાહશત્મભા છેક ભધ્મકારીન ગ જયાતી વાહશત્મથી ડત  ંઆવય  ં છે.ગ જયાતી 
વાહશત્મભા ં દ્મશ્રી તવતાશં  મળશ્ચદં્રન  ં નાભ યાલાસ્તલલાદ(Surrealism)ની કતલતા ક્ષેત્ર ે જાણીત   ં છે.૧૯૨૪ભા  આ 

યાલાસ્તલલાદ,અતતલાસ્તલલાદની(Surrealism) ઓખ થઇ. ફ્રેંચ કતલ આન્દ્દ્ર ેબ્રેતો આ યલાસ્તલલાદના જનક છે અન ે

વલે્લયડોય ડારી,એોરીનયે જેલા નાભો આ લાદ વાથ ેજોડામરેા છે.ખાવ કયીન ેવાહશત્મ કૃતતઓભા ંતભેજ બચત્રકાભા તાહકિક 

યજ આતનો વંણૂણ તલયોધ આ લાદે કમો અન ે અચેતન ભનની ગતતતલતધન ે તલતલધ રૂ ેવયતાથી ન વભજામ એ યીત ે

અબબવમક્ત કયલાનો ભહશભા કમો.અચેતન ભનની વાભગ્રીન ે યલાસ્તલલાદી વર્જકોએ રક્ષ્મ ફનાલી,તભેા ં ગ જયાતી 
વાહશત્મભા તવતાશં  મળશ્ચદં્રન  ંનાભ ભોખયે છે. .ડૉ.યભળે તત્રલદેી કશે છે-“ગ જયાતી બાાભા ંયાલાસ્તલની ભતૂભકાલાી વાચી 
કતલતા આલાનો મળ તવતાશં  મળશ્ચદં્રન ેજામ છે.”૧  ગ જયાતી વાહશત્મભા ં તવતાશં  મળશ્ચદં્ર આ લાદની કતલતા આ ેછે તભેા ં
બાયોબાય વસં્કૃત વાહશત્મન  ંપ્રતતબફિંફ નાતલન્દ્મણૂણ અથણવબયતાથી યજૂ થય  ંછે.તભેના જટાય  કાવમવગં્રશભા ંળરૂઆતભા ંજ તઓે 

રખે છે- 

“દેલો અન ેદાનલોએ વય કયી નાખ્મો, 
ત ેશેરાનો વમ દ્ર ભેં જોમો છે” 

               કેટકેટલ  ંસબૂચત છે ઉયોક્ત કં્ક્તભા.ંલીપ્રસ્તાલનાભા તઓે રખે છે-“લયવો જતા જામ છે ન ેજીલનની વઘનતા 
બય ય અન બલાતી આલ ેછે.આટઆટરી લદેના,આટઆટરો આનદં!તલસ્ભમ અન ેજ્ઞાન,ફનં ેએકરૂ થતા આલ ેછે.ળાતં યવભા ં
ફીજા યવ ઢતા જામ છે.”૨ જીલનની આ વઘનતા તભેની કતલતાભા ંવસં્કૃત વાહશત્મના આરેખન- યાકલ્ન(myth) વાથ ે

આલ ે છે યાભામણના કથાઘટકો  યાકલ્ન તયીકે પ્રામોજામા છે.લો જ ના ધાતભિક-વાસં્કૃતતક લાયવા રૂ ે ભતી 
 યાકથાઓ(myth) વભમ ે વભમ ેઅરગ યીત ેવાહશત્મભા આકાય ાભ ે છે.તવતાશં  મળશ્ચદં્ર ેોતાની કતલતાભા ંઆ  યાકથા 
mythન ે યાલાસ્તલના સ્તયે ખીરલલાન  ંભશત્લન  ં કામણ કય ું છે. બયત વોરકંી કશે છે તભે-“તલબબન્ન  યાકલ્નોન ે તનતભત ે

તવતાશં એ આજની વલંદેનાન ે તાકી છે.”૩ અશી તભેની યાભામણની  યાકથા આધાહયત  યાલાસ્તલલાદની ત્રણ કતલતા 
‘રક્કડફજાય’ ,‘શન ભાનની એકોક્ક્ત’ અન ે‘જટાય ’ની ચચાણ પ્રસ્ત  ત છે.વસં્કૃત વાહશત્મન  ંપ્રતતબફિંફ તભેની આ કતલતાઓભા ંનલા 
આમાભો ઉબા કયે છે અન ેનલા જ અથણન ેપ્રગટ કયી આ ેછે.જ ઓ ‘રક્કડફજાય’ નાભની કતલતાની આ કં્ક્ત- 

“રક્કડફજાયભા ંરાગી આગ ન ેફગરા ઊડયા ફાલીળ, 

યાભ ેળફયીન ેકશેલડાવય  ં,શલ ેઅલાય  ંતો આલીળ. 

ળફયીએ વાબંળ્મા ફોર, 

ત્માયે બીરડાના ગાભભા ંલાગતા’તા પાગણ ભહશનાના ઢોર”૪ 
             યાભામણની પ્રખ્માત કથાભા ંતો આદીલાવી ળફયીના એઠા ંફોય ખાલા યાભ આલ ેછે યંત   અશીં તો ળફયીન ેયાભ ે

વભાચાય ભોકલ્મા છે કે ‘અલાય  ંતો આલીળ’અથાણત યાભ આલળ ેજ એની ખાતયી નથી.લી કભનવીફે ળફયી આ વભાચાય 



KCG- Portal of Journals 

Page 2  

 

વાબંી ળક્તી નથી કાયણ કે ત્માયે તનેા બીર રોકોના ગાભભા ંપાગણ ભહશનાના ઢોર લાગતા શતા.અશીં યાભની બક્ત તયીકે 

ળફયી ક્સ્થય છે અન ેયાભની વતત યાશ જોલાની છે-ણ બાલકો જાણ ેછે કે યાભન  ંઆલલાન  ંનક્કી નથી.આધ તનક વભમના 
તનયાળાજનક લાતાલયણન ેઅશીં ળફયી અન ેયાભના ાત્રો ઉવાલી આ ેછે.આગની કં્ક્ત કઇંક આલી છે- 

    “નીચ  ંભો કયી ફેઠીળફયી,ખોાભા ંઢગરો ફોય, 

     એની આંખોભા ંએલો તો બાય કે ઊંચકતી નથી એકે કોય. 

ફોયા ઝૂરતા ફોયડી,આંસ  ઝુરતા આંખ, 

શલ ેવલંાદ હ ં નશીં કહ ં યાભજી,તાયે ચાખવ  ંશોમ તો ચાખ 

  અલાજના લનભા ંએ લવ ેએક ખણૂ ેચૂચા 

જેલો રેો યાભ અભય તલેી ળફયીએ આ.”૫ 

                ળફયીના ખોાભા ંઅઢક ફોય અન ેઆંખોભા ં તલાદનો એલો બાય છે કે ત ેઆંખની એક ણ કોય ઊંચકી ળક્તી 
નથી.અશીં ળફયી આોઆ ભશાન છે-અભય છે. 

           તભેની કતલતા ‘શન ભાનની એકોક્ક્ત’ભા શન ભાનન  ંઆરેખન કંઇક આવ  ંછે- 

“યાભ અન ેવીતાન  ંભવ  ંથવ  ંજોઈએ એ- વશી, 
ણ લાનય,આ દહયમો તાયાથી કૂદાળ ેનશીં.” 

“લનતણો ત  ં ત્ર,યાભનો બક્ત 

ણ કૂદવ  ંએટર ેતો ત  ંજાણ ેછે ન ેકે સ્નાય ઓ પક્ત, 

જીલ તો જીલ છે.નથી કોઈના મ યાભના મ શાથનો થયો- 
પેક્નાયા!તન ેથમો તો નથી ન ેપેકાલાનો અબયખો? 

છરાગં જેટલ  ંછેટ ં  ફીજ ં કઈએ નથી,ઓ બઈ. 

ઓ લાનય! આ દહયમો તાયાથી કૂદાળ ેનશીં.”૬ 

               યાભ અન ેવીતાના જીલનભા-ંઅન ેયાભામણભા ં શન ભાન ખફૂ જ ભશત્લન  ાત્ર છે ણ આ કતલતાભા ંકતલ શન ભાનન ેકશ ે

છે કે ‘લાનય આ દહયમો તાયાથી કૂદાળ ેનશીં’.યાભામણભા ંશન ભાનની અાય ળક્ક્તનો ઉલ્રેખ છે ણ અશીં તો શન ભાન અવભથણ 
છે.શેરા યાભના નાભના થયા ણ તયી ગમરેા ણ શલ ેએ ળક્ય નથી.આગની કં્ક્ત જ ઓ- 

“તલરા-જન ેરેે છેડે કોઈ એક મ ૂગંી થઇ 

ત  ંવદેંળો જાણ ેછે,ણ એન ેશોંચાડાળ ેનશીં” 

‘ના ના ,તાયાથી એટર ેછેટે છેક ઠેકાળ ેનશીં.”૭ 
            

             દહયમાન ેરેે ાય વીતા મકૂ ફની ગઈ.યાભામણભા ંતો શન ભાન વીતાન ેભીન ેઆશ્વાવન આલાભા ંવપ થમો શતો 
યંત   અશીં યાભનો વદેંળો શન ભાન શોચાડી ળકતો નથી એ તનેી રાચાયી છે.ભન ષ્મની કરૂણ અલસ્થાન ેકતલએ અશીં યાભ-વીતા 
–શન ભાન દ્વાયા સ યેે યજૂ કયી છે. 

             તભેની કતલતા ‘જટાય ’ભા વીતાન ેફચાલલાભા ંમતૃ્ય  ંભેલનાયા ગીધ ખંી જટાય ન  ંતનરૂણ છે.જ ઓ- 
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“તલચાય આલ ેઅલનલા,એ ગો ગો મ ઝંામ 

ન ેઊની ઊની એકરતાભા ંઅધ્ધય ચડતો જામ.” 

“ભાતા છેૂ ફાન:ેઆન  ંશ મં થળ,ેતભ ેકેલ 

આભ તો ફીજ ં કઈ નશીં ણ આન ેફહ  ઊડલાની ટેલ.”૮ 

        યાભામણભા ંવીતાશયણના પ્રવગં ેજટાય  ંનાભના ગીધ ક્ષીની કાભગીયી અત્મતં ભશત્લણૂણ યશી છે.અશીં એ જટાય ન  ં
ચહયત્રબચત્રણ છે.અશીં જટાય  ંોત ેમઝૂલણભા ંછે અન ેએના ભા-ફા એની ફહ  ઊડલાની ટેલન ેરીધ ેબચિંતતત છે.જ ઓ- 

“ઊચા લનો લચ્ચે ઊડતો શતો શાપંો શજી, 

ત્મા ંતો વોનામગૃ,યાઘલ,શ ેરક્ષ્ભણ,યેખા સ્લાગંન ેવજી 

યાલણ આવમો,વીતા ઊંચક્યા,દોડયો ન ેગીધ ત યંત 

એક ય દે્ધ ભચ્મો,એક ય દે્ધ ભચ્મો,એક ય દે્ધ ભચ્મો, 
શા શા !શા શા !શામો,જીલનનો શલ ેઢ ંકડો અંત.”૯ 

      ખફૂ જ લીયતાલૂણક રડીન ેજીલનના અંત તયપ શોચેરો જટાય  ંશલ ેયાભની યાશ જ એ છે.યાભામણભા ંજટાય નં ેયાભ ભળ્મા 
શતા અન ેજટાય  ંાવથેી તભેન ેવીતા તલળ ેજાણલા ભળ્ય  ંશત   યંત   અશીં જટાય નં ેભલા યાભ ત યંત આલતા નથી.જ ઓ- 

“ઝટ કય ઝટ કય યાઘલા!શલ ેભાન ેભૌનનો કેપ ચડે, 
આ લાચા ચાર ેએટરાભા ંભાયે તન ેકઈ કેશલાન  ંછે 

ત  ંતો વભમનો સ્લાભી છે,ક્યાયેક આલલાનો એ વશી, 
ણ હ ં તો લનચેય ભત્મણ છ-ંશલ ેઝાઝુ ંટકીળ નશીં” 

“આ અણવભજ  લન લચ્ચે શ  ંભાયે ભયલાન  ંછે આભ? 

-નથી દળાનન દબક્ષણે અન ેઉત્તયભા ંનથી યાભ”૧૦(એજન-.ૃ૯૯)  

              ોત ેમતૃ્ય  ાભ ેએ શેરા જટાય  ંયાભન ેકઇંક કશેલા તરાડ છે ણ વભમના સ્લાભી યાભ ક્યાયે આલળ ેએ નક્કી 
નથી અન ેજટાય  ંતો વાભાન્દ્મ ભત્મણ લનચેય એટ્રે એન  ંભયલાન  ંતો નક્કી જ છે.દ ખદ ક્સ્થતત એ છે કે તનેી ાવ ેદબક્ષણ હદળાભા ં 

યાલણ ણ નથી અનઉેત્તય હદળાભા ં  યાભ ણ નથી॰અણવભજ  જેલા લન લચ્ચે તણેે એકરાએ ભયી જલાન  ંછે.યાભામણના  
જટાય નંી રાચાય ક્સ્થતત દ્વાયા કતલએ વાપં્રત લાસ્તતલકતા ખડી કયી છે.બયત વોરકંીનો ભત મોગ્મ જ છે કે-“આ જટાય  ંકોઈ ગીધ 

ક્ષી નથી ણ આણાભાનંા જ ભાનલીનો પ્રતતતનતધ છેજેન ેએની એકરતા વશેલાની છે.”૧૧ 

               ઉયોક્ત ‘રક્કડફજાય’,’શન ભાનની એકોક્ક્ત’ અન ે‘જટાય ’ં જેલા કાવમોની ચચાણ ઉયથી આણન ેખ્માર આલ ેછે કે 

કતલ તવતાશં  મળશ્ચદં્રએ વસં્કૃત ગ્રથં યાભામણના કથાલસ્ત  નો – યાકલ્નનો આધ તનકતાના-ાયાલાસ્તલલાદ વદંબ ેમથોબચત 

તલતનમોગ કમો છે.યાભામણના તલતલધ ાત્રો અશીં નવ  ંજ બાલતલશ્વ ઉભ  ંકયીન ે ધ્માનાશણ  ફની યશે છે. 

  

િાંદર્ભ-  
  ૧. અલાણચીન ગ જયાતી વાહશત્મનો ઇતતશાવ,ડૉ.યભળે તત્રલદેી,આદળણ પ્રકાળન-અભદાલાદ,ત્રીજી-ળોતધત-લતધિત આવતૃત્ત-    

        ૨૦૦૫,.ૃ૩૧૪        



KCG- Portal of Journals 

Page 4  

 

  ૨.  જટાય ,તવતાશં  મળશ્ચદં્ર,આય.આય.ળઠેની કંની-અભદાલાદ,પ્ર.આ-૧૯૮૬, નમ ણદ્રણ-૧૯૯૧,.ૃ-પ્રાસ્તાતલક  

  ૩.  તવતાશં  મળશ્ચદં્રની કતલતા,બયત વોરકંી,ાશ્વણ પ્રકાળન-અભદાલાદ,પ્ર.આ-૧૯૯૫,.ૃ૮૪ 

  ૪.  જટાય ,તવતાશં  મળશ્ચદં્ર,આય.આય.ળઠેની કંની-અભદાલાદ,પ્ર.આ-૧૯૮૬, નમ ણદ્રણ-૧૯૯૧,.ૃ-૯૧ 

  ૫.  એજન-.ૃ૯૨ 

  ૬. એજન-.ૃ૯૩ 

   ૭. એજન 

   ૮. એજન-.ૃ૯૭ 

   ૯. એજન-.ૃ૯૯ 

   ૧૦. એજન 

   ૧૧. તવતાશં  મળશ્ચદં્રની કતલતા,બયત વોરકંી,ાશ્વણ પ્રકાળન-અભદાલાદ,પ્ર.આ-૧૯૯૫,.ૃ૮૩ 

 

******************************************************************** 

ડૉ. મનોજ મ હ્ય િાંશી 
આવી.પ્રોપેવય 

ગ જયાતી તલબાગ 

ડૉ.એીજે અબ્દ ર કરાભ ગલભેન્દ્ટ કૉરેજ 

તવરલાવા, દાદયા નગય શલેરી 
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