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ઉમાશકંરા જોષીની િવવેચનામાં િવષય�યાપ

પોતાની  સ�ક  �િતભાથી સ��યેલા સ�ન �ારા ભારતની અ�ય �ાતંીય ભાષાઓમા ં �જુરાતી સા�હ�ય સ�નને ગૌરવ અપાવનારા
સ�કોમાં ઉમાશકંર જોશી પહ�લા આવ.ે ��ુય�વે કિવ અને નાટકકાર તર�ક� �ણીતા ઉમાશકંર જોશી િવવચેનની �ી� �ખ �ારા એક
િવવચેક તર�ક� પણ �િતભાસપં� બની ર�ા હતા. ઉમાશકંર જોશી �ટલા ઉ�મ કિવ છે તેટલા જ ઉ�મ િવવચેક પણ છે. તેમ� ું
િવવચેન સ�નની સમાતંર ચાલ� ુ રહ��ુ.ં તેમના િવવચેનોમાથંી પસાર થતા સહ�� �યાલ આવી �ય ક� ઉ�મ ભાવક અને ���ુધ
િવવચેક તર�ક�ની તેમની ચેતના ક�ટલી ગહન છે.  વાચંન  –  મનનની િવ��તૃ ��િતજ વગર,  વિૈ�ક સા�હ�યના અ�યાસ િવના
િવવચેનમાં આટલી �યાપકતા અને ગહનતા સભંવી ન શક�.  �યાપકતા અને ગહનતાની સાથે સાથે િવવચેનના િવષયનો �યાપ
આપણને િવચાર કરતા કર� �કૂ� તેવો છે.  �ગુના ક� �વ�પના ચોકઠામાં બધંાયા વગર તેમણે �ાચીન સા�હ�યથી માડં� પોતાના
જમાનામાં સ��તા અનેકિવધ સદંભ� તપાસી જો� ુ છે. તે પણ �ચી �ણુવ�ા સાથ,ે આગવા �દાજ સાથ.ે ઉમાશકંર જોશી� ું િવવચેન એ
િવવ�ેય િવષય સામ�ીને ગહન વાચંનથી સવંદે� –આ�મસાત કર� કલા���ટથી �ગટ કર�લા �િતભાવો બની ર�ુ છે. તેમ�ું િવવચેન
�ૃિતના આ�વાદ�થાનો અને રસ�થાનોનો ભાવકને પ�રચય કરાવનારા બની રહ� તેવા રસાળ છે. તેમના િવવચેન સ�ંહોમાથંી પસાર
થતા તેમનાં મૌ�લક િનર��ણો અને અથ�ઘટનો આપણને �ભાિવત કયા� વગર રહ�તા નથી. પોતાના સમયના અને �વૂ�ના સા�હ�ય
�વાહને સ�દયતાથી અવલોક� તેમની િવવચેનામાં ઢા�યો છે. ભાવકની સમજને �ખલવવા� ું અને િવ�તારવા�ું કાય� તેમ�ું િવવચેન
બ�બુી બ�વે છે.

’અખો:એક અ�યયન’થી આરંભાયેલ તેમ�ું િવવચેન ‘સમસવંેદન’, ‘શલૈી અને �વ�પ’, ‘િનર��ા’, ’કિવની સાધના’, ’�ી અને સૌરભ’,

’અ�ભ��ચ’, ’કિવતા િવવકે’, ’�િતશ�દ’, ’�રુાણોમાં �જુરાત’ �વા પદંર�ક િવવચેન �થંોમાં �ા�ત થાય છે. ’અખો :એક અ�યયન’ના
સાત સાત �કરણમાં અખાના �વન અને સ�નની સઘળ�  િવ�સનીય મા�હતી એકિ�ત કર�, તપાસી �માણિસ�ધ હક�કતોને �કુ�
આપી છે. આ �થંમાં અખાના �વન-કવનની સાથે સાથે તેના સમય, �ૃિતઓનો સમય, વ�ૈણવ સ�ંદાયને ��ુ ગોરખનાથ િવશ�ે ું
વલણ અને �ભાવ તેમજ તેમની �ૃિતઓમાં �ગટ થ� ું સમકાલીન �વન વગેર� િવશનેી તા�ક�ક સમજ ઉમાશકંર� આ �થંમાં આપી છે.

આમ ઉમાશકંર� અખાના �ગત �વન િવષયક ઘટના ક� બાબતોને �માણ�તુતા સાથે િન�પી છે એટલી જ િવશદતાથી અખાની કિવતા,
છ�પા વગેર�માં ર�ૂ થયેલા ત�વ�ાનને પણ િવશદતાથી છણાવટ કર� અખાની સાચા અથ�માં ત�વ�ાની કિવ તર�ક�ની �થાપના કર�
આપે છે. 

‘સમસવંેદન’માં ઉમાશકંર� અ�ય લ�લત કલાઓથી સા�હ�યસ�નને અલગ તારવવાનો �યાસ કય� છે.  કલાના ઉપાદાન તર�ક�
સ�ંણૂ�પણે માનવસજ�ત એવી ભાષા ક� શ�દ અ�ય મા�યમો કરતા ક�ટ�ું અને ક�વી ર�તે ��ૂમ અને સ��ૃધ છે તે તારવવાનો �શ�ય
�યાસ િવવચેક ઉમાશકંર� આ �થંમાં કય� છે. સા�હ�યની રચના તેનો સ�ક સમસવંદેનની-��યાયનની અપે�ાએ કરતો હોય છે તે� ું
�થાિપત કરવાનો �યાસ િવિવધ ઉદાહરણ �ારા અહ� ઉમાશકંર કર� છે. એમની આ િવચારસરણી સ�ન���યામાં ભાવક�ું મહ�વ અને
ગૌરવ કર� છે. તેમના મતે સ�ન���યા ભલે ભાવકને નજર સમ� રાખી ન થાય પણ ભાવક ક� ભાવનને નજર �દાજ કર�ને પણ ન
થઇ શક�. સ�કના અ�ભુવ�ું ભાવકમાં સમસવંદેન �ારા �િતિનધાન થાય તેમાં જ  સ�ન�ું સાથ�� રહ��ું છે એમ તેઓ ભાર�વૂ�ક
જણાવે છે. માટ� આવા સમાનધમ� ભાવક મેળવવાની તેના સ�કની એષણાઓની િવશદતાથી ચચા� અહ� કર�  છે. 

તેમના િસ�ધાતંલ�ી િવવચેનો પણ તેમની િવવચેન સ��ૃ�ધનો મહ�વનો �શ છે. તેમના અગ�યના લેખોમાં સા�હ�યસ�નની ���યા,
છદં આ�ૃિત, ક�પન �વા ઉપકરણો, િનબધં , �ૂંક�વાતા�, એકાકં�, ઊિમ�કા�ય �વા સા�હ�ય�વ�પો અને �કારો િવશ,ે સા�હ�યવાદ િવશે
િવવકે�ણૂ� િવચારણા ર�ૂ કર� છે. અહ� તમામ િવવ�ેય િવષયને તેઓ �રૂતો �યાય આપતા હોય તેમ પોતીકા ���ટકોણથી િવષયને
�લૂવે છે સા�હ�ય�વ�પ િવશનેી નાની નાની બાબતોને તેઓ તટ�થ ર�તે પોતીક� સમજથી અલગ �વ�પે આપણી સમ� �કૂ� છે. સાથે
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ઉમાશકંર�ું કતા�લ�ી િવવચેન પણ �યાનપા� છે.  તે વા�મીક�-�યાસથી આરંભી કાલીદાસ,  ભવ�િૂત,  નરિસ�હ,  અખો,  �ેમાનદં,

નરિસ�હરાવ, �હાનાલાલ, રા.િવ.પાઠક, બક.ઠા., રવી��નાથ ટાગોર, શ�ે��પયર, રોબટ� �ો�ટ તથા ચેખોવ �વા અગ�ણત સ�કો �ધુી
િવ�તર� છે. આમા ં મહાન કિવઓની કિવતાઓને તેમણે ઉ�મ ર�તે આ�વાદ� છે. 

�ૃિતલ�ી િવવચેનામા,ં  ‘મહાભારત’,  ’શા�ુંતલ’,  ’ઉ�રરામચ�રત’,  ’�ુમારસભંવ’,  ’અખેગીતા’,  ’નળા�યાન’,  ’સર�વતીચ�ં�’,  ’બાર�
બહાર’, ’�વિન‘ �વી અસ�ંય ઉ�મ રચનાઓને અવલોક� છે. સ�ક િવશનેી વાત હોય ક� �ૃિત િવશનેી વાત હોય ઉમાશકંર� પોતાના
િવષયને ગહનતાથી તપાસવાની િન�ઠાના દશ�ન અવ�ય કરા�યા છે. સ��ુચત પર��ે�યમાં સ�ક ક� �ૃિતની મહાનતા ક� ��નુતાને
�માણવાનો �શ�ય �યાસ અ�કૂ દ�ખાઇ આવે તેવો છે. �મ ક� નરિસ�હમાં �ેમભ��ત�ું ક�વી ર�તે કિવએ કિવતામાં �પાતંર ક�ુ� છે, અખો
ત�વ�ાનને ક�વી ર�તે કિવતામાં ઢાળે છે તેની રસ�કુત ચચા� ઉમાશકંર પોતીકા �દાજમાં કર� છે. તો �ેમાનદંના કિવકમ�ને ઉમાશકંર�
કથાકથનકૌશ�ય, કથાસઘંટનાની સ�માણતા, નાટ�ા�મકતા, વણ�નકલાની �બૂીઓ, તેમજ તેની ક�ણ અને હા�યરસની િસ��ધઓને
ઉ�મ ર�તે અ�ય� આપી �લૂવલેા જોઇ શકાય છે. ’નળા�યાન’,  ’મામે�’ં  ’દશમ�કંધ’,  ’� ૂડં�’  અને ‘�દુામાચ�ર�’  �વી રચનાઓને
આધાર�  �જુરાતી ભાષાના અમર અને �ચર��તૃ કિવઓમાં �થાન પામેલા �ેમાનદંના સ�નકમ�ને િવિવધ ��ટાતંોથી યો�ય ર�તે �લૂવી
મ�યકાળના મહાકિવ તર�ક� �થાિપત કય� છે.. મ�યકાલીન કિવઓની �મ જ ઉમાશકંર� અવા�ચીન કિવઓની કિવ�વશ��ત�ું યથાથ�
��ૂયાકંન કર� બતા��ું છે. એમાયં �હાનાલાલ  અને બ.ક.ઠા. �વા કિવઓની કિવતાને તેમણે પોતાની �વભાવગત તટ�થતાથી �માણી
છે. � અ�ે નોધનીય છે. ’અધ� સદ�નો દ�શવટો’ લેખમાં �ની ઉમાશકંરના સમય �ધુી િવવચેકો �ારા ખાસ ન�ધ લેવામાં નથી આવી
તેવા બાલાશકંર કંથાર�યાની કિવતા�ું સ�દયતા�વૂ�ક કર��ુ અવલોકન  સા�હ�યમાં યો�ય �થાનના અિધકાર� બનાવે છે. �મ આપાણી
ભાષાના તેમ અ�યભાષી કિવઓની સ�કતા પણ તેમણે સતત આકષ�તી રહ� હતી. કિવવર રવી��નાથ ટાગોરની સા�હ�ય સાધના
તેમના િનરંતર આ�વાદનો  િવષય ર�ો હતો, � તેમના િવવચેનમાથંી પસાર થતા અ�ભુવાય છે. 

‘સ�ં�ૃિતનો કિવ’માં તેમણે કા�લદાસને રા���ય કિવ િસ�ધ કયા� છે. ’મેઘ�ૂત’ અને ‘ર�વુશં’ના સ�ક કા�લદાસે કર�લા ત�કાલીન ભારતીય
��માનસ અને સ�ં�ૃિતનાં આલેખનને ઉમાશકંર� યથાથ� ર�તે �લૂવી આ�યા છે.  વદે �યાસે રચિયતા અને પા� એમ બનંે ર�તે
માન�ય�ું ગૌરવ શી ર�તે વધા�ુ� તે દશા�વી �િુધ��ઠર, �ૃ�ણ, અ�ુ �ન, કણ�, �ોણ, અને �ુય�ધન વગેર� પા� �ારા �ગટતી માનવતા મા�
મ��ુય લગી જ ન�હ પણ પ�,ુ  પખંી લગી પણ ક�વી ર�તે િવ�તર� તેની પણ ચચા� ઉમાશકંર� કર� છે. આમ તેમણે ભારતવષ�ની
સ�યતાની િનરાળ� ઓળખ કરાવી આપી છે. ’�ી અને સૌરભ’માં હ�મચ�ં�થી માડં�ને કાલીદાસ �ધુીના �વૂ���ૂરઓના સા�હ�યને તપાસી
પોતાના િવવચેનની ��િતજોને �ાચીન સમયના સા�હ�ય �ધુી િવ�તાર� છે. 

�ૃિતલ�ી િવવચેનામાં �થંસમી�ા અને કોઇ રચનાની આ�વાદલ�ી સમી�ા એમ ઉભય �વ�પે કામ ક� ુ� છે’  ‘વસતંિવલાસ’,

’શરદ�નૂમ’, ‘મેકબેથ’, વઇેટ�ગ ફોર ગોદો’ �વી �ૃિતઓનો સ�જતાસભર  આ�વાદલ�ી આ�વાદો ગમે તેવા છે. 

ઉમાશકંર� નવલકથા એક જ લખી છે, પણ નવલકથા િવવચેન�ું �માણ �યાન ખ�ચે તે� ું છે. ’સર�વતીચ�ં’થી માડં� ‘ફ�રો’ �ધુીની અનેક
નવલકથાઓને તેમણે િનભ�કપણે અવલોક� છે. તેમનો ‘નવલકથાકારની ભારત માટ�ની ખોજ’  લેખમાં આપણી ‘માનવીની ભવાઇ’,

બગંાળ� નવલકથા ‘આર�યક’, હ��દ� નવલકથા ‘મૈલા �ચલ’ અને મરાઠ� નવલકથા ‘ગોરંબીચા બા�’ુ�ું �લુના�મક અવલોકન કર�
નવલકથાને ભાષાક�ય અને �ાતંવાદની સીમાથી ઉપર ઉઠાવી આપવા� ું યશ�વી કાય� ક�ુ� છે. 

‘કિવની ��ધા’માં ઉમાશકંર� આરંભે જ નો��ું છે ક� કિવની ��ધા શ�દમાં છે એમ કહ� તેમણે શ�દનો અપરંપાર મહ�મા કય� છે.

કોશગત શ�દથી આરંભી નાદ-અથ� અને તેના સામા�ક સદંભ�ની વાત કર� છે. ઉમાશકંરના મતે કોઇ પણ રચના મહાન છે ક� નહ� તેનો
િનણ�ય �વનસાપે� ધોરણો સાથે �કુ� જોવાથી જ થાય. અહ� કલાના �વન સાથનેા સબંધંને તેઓ િવગતે �પ�ટ કર� આપે છે.

�વનવાદ� સ�ક રહલા તેઓ િવવચેનમાં પણ આ જ અ�ભગમ દાખવે છે.  ’િવવચેન શા� ક� કલા’માં તેઓ િવવચેનને �ૃિતના
�નુઘ�ટનની-�નુભ�વનની ���યા કહ� છે. િવવચેનની ���યા વ��તુ: �લૂ �ૃિત પર આધાર�ત હોવાથી કા�યસ�નની માફક �વાય�-

�વયપંયા��ત ���યા નથી  છતાં �ૃિત�ું �નુભ�વન િવવેચનથી થ� ું હોવાથી િવવેચન કાય�ની મહ�ા કર� છે. 

’કિવની સાધના’માં ઉમાશકંર� િવતેલી સદ�ઓમાં કિવ અને કિવતા િવશે થયેલા �ચ�તન સદંભ� �લેટો-એર��ટોટલને ટાકં� તેઓ કિવકમ�ની
સાધનાની વાત કર� છે. તેમણે આમાં એક બ�ુ સરસ વાત કર� છે ક� કિવ એ મા� સ�ન કર� સ�દય�પાન કરવા-કરાવવા� ું નથી પણ
��ય�-પરો� અ�ભુવોને આ�મસાત કર�, �વનના અ�ુદંર અ�ભુવને પણ �ુદંરતામાં �પાતંર�ત કર� રમણીયતાનો બોધ કરાવવાનો
હોય છે. ��ુ�ધથી �માણતા � કદાચ અસભંિવત લાગે તેને ભાવ�િતકોના નાના શા ઝબકાર� િસ�ધ કર� આપે �યાર� જ કિવની સાધના
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�ણૂ� થઇ ગણાય. 

સૈ�ધાિત�ક િવવચેનમાં ઉમાશકંર જોશીએ છદં, શલૈી, આ�ૃિત, ક�પન �વા િવષયોની િવચારણા પણ કર� છે. �જુરાતીમાં �યો�તા
િવિવધ છદંોને �યાનમાં રાખી કા�યમાં જ�ર� લય િસ�ધ કરવામાં છદં શી ર�તે સાધક બાધક બની રહ� તેની સ��ટાતં ચચા� કર� છે.

છાદંસ િવશે િવગતે વાત કર� તો સાથે સાથે અછાદંસ[��ુતપધ]ની અિનવાય�તાની ચચા� ��ખુ ચાર કારણો સાથે કર� છે. તેમના મતે
છદંથી ક� છદં વગર કિવ ઇ�છે તે �માણે લય મેળવી કા�યિનમા�ણ કર� શક� છે. કિવ ગમે તે ર�તે લય મેળવે પણ �તે કા�યત�વ િસ�ધ
થ�ું જોઇએ તે�ું �થાિપત કરવાનો �યાસ કય� છે. એ જ ર�તે શલૈી િવશે પણ તેમણે િવ�તારથી કાલા�ઇલ, વસ�ફો�ડ અને ભારતીય
કા�યમીમાસંકોને ટાકંતા જઇ ગહનતાથી િવચારણા ર�ૂ કર� છે. ’શીલ તેવી શલૈી’ સાથે સહમતી દશા�વી ‘શીલ’ એટલે સ�ક� ું સમ�
�ય��ત�વ નહ� પણ વા�્ અ�ભ�ય��ત એવો ચો�સ અથ� તારવી બતાવે છે. 

ઉમાશકંર ગાધંી�ગુ�ું સરજત હોવા છતાં ગાધંીવાદ� િવચારધારાથી કદ� બધંાયા નથી.  �હલાદ પાર�ખના  ‘બાર� બહાર’ની
અ�ગુાધંી�ગુની નવતર કિવતાને આવકારતી વળેાએ પોતાના �ુળગો�થી �ુદ� પડતી કિવતાને આનદં સાથે આવકાર� �વાગત કર� છે.

આમ  સા�હ�યમાં નવી હવા લઇ આવનારને યથાથ� �લૂવી �યોગશીલતાનો �રુ�કાર અને ગૌરવ કર� નવા સા�હ�ય અને સ�કોને
�ેરણા સાથે �ો�સાહન આપી િવવચે�કય �ણુધમ� બ�વે છે.

આમ, ઉમાશકંર જોશીના િવવચેન િવશે વાત કરવા જઇએ તો મા� તેમના િવવચેન પર  જ અને િવવચેન �ારા સા�હ�યજગતમાં
પોતાના િવવચેન િવચારો �ારા � નવા ��ૂયો �કૂવાનો તેમજ પરંપર�ત ��ૂયોને નવા જ અથ�માં �થાિપત કરવાનો � �યાસ કય� છે તે
આ� આ�િુનકતામાથંી પસાર થયા પછ� પણ �માણ�તૂ લાગે તેવા છે. તેમ�ું િવવચેન કાય� કિવ તર�ક�ની તેમની ઉપલ��ધને સમાતંર
વહ� ઊ�ુ રહ� તે� ું સ�મ છે. �ાચીન ભારતીય, મ�યકાલીન તેમજ અવા�ચીન �જુરાતી સા�હ�ય અને સા�હ�યકારો, પરભાષી સા�હ�ય
તેમજ પોતાના સમકાલીન અને વિૈ�ક �ૃિતઓ અને સ�કો�ું તટ�થ ��ૂયાકંન આ� પણ ���તુ લાગે તે� ુ ં છે. �મ તેમની �િતભાથી
આપણને ઉ�મ કિવતા અને નાટક-એકાકં� મ�યા છે  તે જ ર�તે  તેમની બ��ુતુતાથી – ગહન અને િવશાળ વાચંનના પ�રપાક �પે
ઉ�મ િવવચેન મ��ુ છે. આવા બ��ુખુી �િતભા ધરાવતા સ�ક- િવવચેક તર�ક� તેઓ હમંેશા યાદ રહ�શે. 

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