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 પર્યાવરણકેન્દ્રી ગજુરયતી કવવતય ‘વવજન અરણ્રે્’  
 

 21ભી વદીને જ્ઞાન અન ે લૈશ્વિકયણની વદી તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. શ્વલિના જુદાાં જુદાાં દેળોની 
વાંસ્કૃશ્વતઓ અને શ્વલભબન્ન અવાંખ્મ ેટાવાંસ્કૃશ્વતઓના શ્વભશ્રણથી અથલા તો તેના વાંમોજનથી યચામેરા ફહુવ ાંસ્કૃત 
વભાજની વદી ગણલાભાાં આલે છે. એલા વાંજોગોભાાં જુદી જુદી વાંસ્કૃશ્વતઓને આધાયે જુદાાં જુદાાં અભ્માવોની જુદી 
જુદી વાંજ્ઞાના નેજા શઠે શ્વલલેચનપ્રવશૃ્વિઓ જુદા અભબગભો અને જુદા ભતો તયપ ગશ્વત કયતા જોલા ભે છે. 
વાહશત્મનો અભ્માવ કયનાય અભ્માવીઓ ભાટે વાહશત્મકા, જીલનને રગતી શ્વલશ્વલધ ગશ્વતશ્વલશ્વધ તેભજ જુદી જુદી 
પ્રવશૃ્વિઓને ણ તાવલાની કે ચકાવલાની જરૂય જણામ છે. વાહશત્મનુાં અધ્મમન કે અધ્માન કયનાયે 
વાહશત્મના અભ્માવ ભાટે પક્ત વાહશત્મકૃશ્વતનો જ અભ્માવ કે અધ્મમન નથી કયલાનો? ણ એની વાથ ે
જોડામેરા શ્વલશ્વલધ શ્વલમોને ણ કેન્દ્રભાાં યાખી વાહશત્મનો અભ્માવ કયલાનો યશ ેછે. 
 

 આણે માાલયણકેન્દ્રી ગજુયાતી કશ્વલતાની લાત કયલી છે. ત્માયે વૌ પ્રથભ માાલયણ શ્વલળે થોડી વભજ 
ભેલી રઈએ. દેળની વલોચ્ચ અદારતે આણા દેળના તભાભ યાજ્મોને પ્રાથશ્વભક શ્વળક્ષણથી રઈ તભાભ 
પ્રકાયના ઉચ્ચશ્વળક્ષણના (ટેકનીકર શ્વળક્ષણભાાં ણ) અભ્માવક્રભોભાાં માાલયણ શ્વલમને પયજજમાત કયલાનો 
હકૂભ કમો. માાલયણ આણી ફધાની એટરે કે ભાનલજાતની વામહૂશક વાંશ્વિ છે. વાાંપ્રત વભમની 
હયસ્સ્થશ્વતભાાં શ્વલજ્ઞાન, અથાકાયણ, યાજકાયણ અને વભાજકાયણ લગેયે દયેકે દયેક જગ્માએ માાલયણનુાં ભશત્લ 
લધતુાં જ જામ છે. તેલા વાંજોગોભાાં માાલયણની જાલણી કે વાંબા ભાટે દયેક ભાનલ કે દુશ્વનમાલાવીઓભાાં 
માાલયણના ખ્માર શ્વલળે વબાનતા કેલાતી જામ છે. આખી થૃ્લી જીલનસષૃ્ટટના અસ્સ્તત્લ ભાટે માાલયણનુાં 
શ્વળક્ષણ કે વભજ અશ્વનલામા ફની ગઈ છે. વભગ્ર જીલસષૃ્ટટભાાં ભાનલજીલન માાલયણ ઉય આધાહયત છે. જો 
માાલયણભાાં કોઈ ખતયો કે મશુ્કેરી ઊબી થળે, તો ભાનલજીલનભાાં ણ ખતયો કે મશુ્કેરી આવ્મા શ્વલના નશીં 
યશ?ે 
 “માાલયણ એટરે થૃ્લીગ્રશ ય તેભજ થૃ્લીગ્રશની પયતે લીંટામેલ ુ કુદયતી આલયણ...1” (ડો. નતૂન 
જાની – માાલયણકેન્દ્રી શ્વલલેચનશ્વલચાયણા; .ૃ11) 
 

 માાલયણ શ્વવલામ થૃ્લી ઉય જે જીલસષૃ્ટટ તેભજ તેભના લચ્ચેના આંતયવાંફાંધોનુાં શોવુાં અળક્ય છે. 
જેથી કયીને શલે છીના અભ્માવ કયતા દયેક અભ્માવીઓ ભાટે કોઈ ચોક્કવ શ્વલમના ફદરે અનેક શ્વલમોનો 
અભ્માવ જરૂયી ફનળે. જેથી કયીને દયેક અભ્માવીઓએ બાાવાહશત્મના અભ્માવ વાથે વાથે ફીજા અનેક 
શ્વલમોની શ્વલદ્યાળાખાઓના અભ્માવ તેભજ જાણકાયી શોલી આલશ્મક ફની યશ ેછે. વાંસ્કૃશ્વતરક્ષી અભ્માવો વાથે 
માાલયણરક્ષી અભ્માવ ણ એટરો જ જરૂયી ફની ગમો છે. 
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 વાહશત્મની લાત કયીએ છે, ત્માયે વાહશત્મની ફાફતભાાં આણને શજુ સધુી માાલયણ શ્વલળે ચોક્કવ કોઈ 
ભાહશતી કે જાણકાયી પ્રાપ્ત થામ એવુાં ળાસ્ત્ર શજુ સધુી આણી ાવે ઉરબ્ધ થયુાં નથી. તેભ છતાાં જીલન અને 
સ્લસ્થ જીલનના એક ભશત્લના અંગ તયીકે આણે ‘માાલયણ’ ને સ્લીકાયતા થમા છીએ. એટરા ભાટે જ તો 
આણને માાલયણને ભાનલજીલન કે જીલસષૃ્ટટ વાથે ગાઢ વાંફાંધ ધયાલત ુાં શોલાનુાં જ્ઞાન ભળયુાં છે. શ્વલજ્ઞાન અને 
લાભણજ્મ ભાણવના તકાને ોે એલી વભજ છે. જ્માયે રભરતકા ભાનલીની ભાનશ્વવક વભજને ઘડલાનુાં તેભજ 
ોલાનુાં કાભ કયે છે. પ્રકૃશ્વતને ભાણલાની, એને જોલાની કે એનુાં ભશત્લ સ્લીકાયલાની ચોક્કવ પ્રકાયની વભજ 
કોઈણ ભાનલ કે વર્જક ાવે શોમ છે. તે વર્જક ભાણવ, ભાનલજીલન અને પ્રકૃશ્વતને એકફીજા વાથેના વાંફાંધને 
વાયી યીતે જોડી ળકે છે. ભને અશીં ગજુયાતી વાહશત્મના મધૂાન્દ્મ કશ્વલ ઉભાળાંકય જોળી માદ આલે છે. એભની 
કશ્વલતા ‘શ્વલિળાાંશ્વત’ની ાંસ્ક્ત આ પ્રભાણે છે, “શ્વલળાે જગશ્વલસ્તાયે નથી એક જ ભાનલી, શ ુછે ાંખી છે ટુો 
લનોની છે લનસ્શ્વત...”2 (વાં-શ્વનયાંજન બગત, ચીભન શ્વિલેદી, બોાબાઈ ટેર – શે્રટઠ ઉભાળાંકય .ૃ8) એટરા 
ભાટે જ તો માાલયણ, ભાનલ અને થૃ્લી યની અન્દ્મ જીલસષૃ્ટટ લચ્ચેનો વાંફાંધ અશ્વલબાજ્મ અંગ ફની યશ ે
છે. તેથી જ તો માાલયણનુાં યક્ષણ કયવુાં એ ભાનલીની શરેી અને અંશ્વતભ અશ્વનલામા જરૂહયમાત ફની યશ ેછે. 
થૃ્લી યની તભાભ જીલસષૃ્ટટના જન્દ્ભથી રઈ મતૃ્ય ુસધુી વભગ્ર ગશ્વતશ્વલશ્વધ માાલયણ વાથે વાંકામેરી છે. 
 

 થૃ્લી યના કુદયતી લાતાલયણને કાયણે થૃ્લીની જીલસષૃ્ટટ ળક્ય ફની છે. થૃ્લી ય વભગ્ર 
જીલસષૃ્ટટનો ઉદબલ અને એને આગ ધાલલા ભાટે માાલયણ ચારક ફની ભશૂ્વભકા બજલે છે. “આની 
આજુફાજુનુાં લાતાલયણ એટરે માાલયણ....” (ડો.નતૂન જાની – માાલયણકેન્દ્રી શ્વલલેચન શ્વલચાયણા; .ૃ17) આ 
થઈ માાલયણ અંગેની કેટરીક લાત. શલે લાત કયીએ વાહશત્મભાાં માાલયણકેન્દ્રી કશ્વલતાની. ગજુયાતી 
વાહશત્મના અનેક વાહશત્મકાયોએ વાહશત્મના જુદાાં જુદાાં સ્લરૂભાાં માાલયણને જુદી જુદી યીતે આરેખાયુાં છે; 
યાંત ુજ્ઞાનીઠ શ્વલજેતા યાજેન્દ્ર ળાશની કશ્વલતાભાાં માાલયણ જે યીતે અભબવ્મક્ત થામ છે, તે જોઈએ. યાજેન્દ્ર 
ળાશના ‘ધ્લશ્વન’ કાવ્મવાંગ્રશની કશ્વલતા ‘શ્વલજન અયણ્મે’ ભાાં કશ્વલએ માાલયણનુાં સ ુાંદય અને અદભતુ ળબ્દભચિ 
આરેખ્યુાં છે. કશ્વલ આ કાવ્મભાાં પ્રકૃશ્વત પ્રત્મેની આત્ભીમતાનુાં દળાન બાલકને ળરૂઆતની ાંસ્ક્તઓભાાં કયાલે છે. 
વહ્યારી લાતભાાભાાં દાંડકાયણ્મ લાતભાાં જે યીતે વકૃ્ષો (લન્દ્મસષૃ્ટટ) જે યીતે આબને ઢાાંકીને લયવોથી ઊબા છે 
તેનુાં અદભતુ લણાન કયે છે. થૃ્લી ય ફીજી અડાફીડ લનયાજી જે યીતે ઊબી છે અને એ એટરી સુાંદય યીતે 
ળોબી યશી છે. તેના દળાન થમા શ્વલના યશતેા નથી. સમૂાનો તા (તડકો) ણ આલા ગાઢ જ ાંગરને રીધે યસ્તા 
ય ડતો નથી. આવુાં અડાફીડ લન શોલાથી કશ્વલ અશીં પ્રકૃશ્વતને ફયાફય ભાણી ળકે છે. આ પ્રકૃશ્વતની વમદૃ્ધિના 
સ્લાનબુલને અશીં કરાત્ભક યીતે અભબવ્મક્ત થતા જોઈ ળકામ છે. કશ્વલતાની ળરૂઆતભાાં જ કશ્વલ કશ ેછે કે... 

‘એકાાંકી હુ ાં અશીં? 
નશીં.’ 

 કશ્વલને શ્વલજન અયણ્મભાાં એકરતાણુાં અનબુલાત ુાં નથી, કાયણ કે અશીંનુાં અડાફીડ જ ાંગરભાાં કશ્વલને 
કુદયતી પ્રકૃશ્વત વાથે યશી જાણે કે શ્વલિને ભાણલાની જાગશૃ્વતની શ્વવદ્ધિ ભી ગઈ શોમ એવુાં રાગે છે. એનો આનાંદ 
કશ્વલ ોતાની આંખો દ્વાયા લન્દ્મસષૃ્ટટભાાં એટરે કે શ્વવિંશની ગર્જનાભાાં, લાઘની િાડભાાં તથા વકૃ્ષોના શરફરાટભાાં 



KCG-Portal of Journals 
 

3 | P a g e  

 

શ્વનશાે છે. ભતૂકાની માદો કશ્વલ વાાંપ્રતના વૌંન્દ્દમાભાાં ભાણ ેછે અન ેએ વૌંન્દ્દમાનો અનબુલ ણ કશ્વલ ોતાની 
ાંચેષ્ન્દ્રમ દ્વાયા ભાણે છે. કશ્વલ પ્રકૃશ્વતનો આનાંદ ોતાની ાંચેષ્ન્દ્રમ દ્વાયા ભાણતા જે ળબ્દભચિ કશ્વલની ભચિભાાં ખડુાં 
થામ છે, તે અશીં દૃશ્મભાન છે. આલી પ્રકૃશ્વત શલે કદાચ નટટ થલા આલી છે. 
 

 કશ્વલ આધશુ્વનક ભાનલીની મશુ્કેરીઓનુાં આરેખન કયતા કશ ેછે કે, ‘ભધ્મભાાં લવલા તો મે શૈમાનો ભે ના 
જમશી..’ ભાનલ વમદુામની લચ્ચે યશલેા ભાટે આલેરો કાવ્મનામક એકાાંકીણુાં અનબુલે છે. અનેક ભાનલીના 
જૂથ વાથે શોલા છતાાં કાવ્મનામકને એકાાંકીણુાં રાગે છે. તેથી જ તો કશ્વલને ભતૂકાના પ્રકૃશ્વતપે્રભની ઝાંખના 
યશ ેછે અને એટરા ભાટે જ તો કશ્વલને પ્રકૃશ્વતના તત્લો લચ્ચે જે રાાંફો વશલાવનો અનબુલ થામ છે. તેની લાત 
કશ્વલકાવ્મના અંતે બાયલૂાક કયે છે. ઉયોક્ત ખાંડભાાં કશ્વલએ જે પ્રકૃશ્વતનો આધશુ્વનકયગુના ભાનલ દ્વાયા નાળ 
કયલાભાાં આવ્મો છે. જેના રીધે કાવ્મનામક અનેક ભાનલ વમદુામ લચ્ચે શોલા છતાાં ણ એકરતા અનબુલે છે 
કાયણ કે, પ્રકૃશ્વતનો નાળ કયી જે યીતે શ્વવભેન્દ્ટકોક્રીટના જ ાંગર આધશુ્વનક ભાનલીએ ઊબા કમાા છે. જ્માાં પ્રકૃશ્વતનો 
નાળ શોમ છે, ત્માાં આત્ભીમતા શોતી નથી, તે અશીં જોઈ ળકામ છે. અશીં ‘પ્રકૃશ્વત એટરે જ માાલયણ’ આ 
કશ્વલતાભાાં કશ્વલ એનાથી આગ જામ છે. 
 

 યાભ વાથે લનલાવ બોગલી યશરેી વીતાજી લનભાાં થાકે છે. ત્માાં જ દાંડકાયણ્મ લાત ય એક સુાંદય 
ઝયણુાં લશી યહ્ુાં છે. લશતેા ઝયણાભાાં વીતાજી ોતાના ગને જફકોે છે. ગ જફકોતાની વાથે થાક ઊતયી 
જતા જે આનાંદ અનબુલે છે, તે આનાંદની માદભાાં આજે ણ જાણે એ ઝયણુાં ાગર ફની કુદયતી યીતે ઉછી 
યહ્ુાં છે. ત્માાં જ ફીજા દૃશ્મભાાં વીતાજીના શયણ છી તેના શ્વલયશભાાં યાભ ોતાના આંસ ુલશલેડાલે છે. તે આંસનેુ 
જાણે એ લાતની ળીરાઓ વાંગ્રશ કયી યશી શોમ એવુાં અનબુલામ છે. આલા લાત ય ઋશ્વમનુીઓ ત તથા 
મજ્ઞ કયતા શોમ છે. જેનાથી જીલસષૃ્ટટના કલ્માણની અનભુશૂ્વત થામ છે. આલા સુાંદય પ્રકૃશ્વત દળાન શલે કદાચ આ 
યગુભાાં (આધશુ્વનક) બાગ્મે જ અનબુલલા ભે છે. 
 

 કાવ્મના અંતે કશ્વલ પ્રકૃશ્વતના જે તત્લો જેલા કે વકૃ્ષો, શ-ુાંખીઓ, વા લગેયેનુાં સ ુાંદય વૌન્દ્દમાાન કયાલે 
છે. કશ્વલએ પ્રકૃશ્વતનુાં સ ુાંદય ળબ્દભચિ આણને આરેખી આપ્યુાં છે. આ કશ્વલતાભાાં કુદયતી માાલયણ (પ્રકૃશ્વત) કેવુાં 
શોવુાં જોઈએ, જેથી થૃ્લી ઉયની તભાભ જીલસષૃ્ટટ ળાાંશ્વત અનબુલી ળકે છે; યાંત,ુ શ્વલિનો શ્વલકશ્વવત ભાનલના 
રીધે થૃ્લીના માાલયણનુાં શ્વનકાંદન નીકી ગયુાં છે. જે ભાનલ વજર્જત છે. નલી ટેકનોરોજી, ઉદ્યોગોનો શ્વલકાવ, 
નવુાં વ ાંળોધન લગેયેના રીધે થૃ્લીલાવી ભનટુમની જરૂહયમાત લધી અને એ જરૂહયમાતને ણૂા કયલા ભનટુમએ 
માાલયણનો એટરે કે પ્રકૃશ્વતનો નાળ કમો. માાલયણને પ્રદૂશ્વત કયલાભાાં ભાનલની જરૂહયમાત કેન્દ્રસ્થાને છે. 
 

 ઉયોક્ત કાવ્મભાાં દળાાલેર પ્રકૃશ્વત તત્ત્લો આણને ઓછા જોલા ભે છે. જેના રીધે પ્રકૃશ્વત (માાલયણ) 
અને ભાનલ લચ્ચે વાંઘા લધતો જતો શોમ એવુાં રાગ્મા કયે છે. 
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