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‘પરંપરા અને નવીનતાનો �પશ�’

કિવ િવ��ુ પટ�લ �ૃત ‘અ��યો જણ’ કા�યસ�ંહ ગીત, ગઝલ, અને છદં સૉનેટ રચનાઓથી સ��ૃ �ૃિત છે. ગીત અને ગઝલમાં કિવએ
�ટ�ું કૌવત દાખ��ું છે, છાદંસ રચનાઓની ની�પણ �િત એટલી જ �શસંનીય છે. પાચંેક �ટલા છાદંસ કા�યો અને ‘ખેલ’ નામે એક
દ�ઘ� કા�ય કિવની ન�ખી ભાત પાડના�ંુ કા�ય છે.‘ભેટ’(િશખ�રણી),‘ચણવાટાણે’(મદંા�ાતંા),‘ચા�ા �ને’(મદંા�ાતંા),‘િન�ય�ુ�’(�જુગંી),
‘વ�ેટિમ��ટર �લુ પરથી’(િશખ�રણી) એવા પાચંેક કા�યો સૉનેટ છે.‘ભેટ’ કા�યમાં પ�ની પિતને લ�નિતથી �સગં� ું �મરણ કરાવે છે.

�વનભર પોતે પોતાની પ�નીને �ુ:ખ િસવાય ક�ું જ ન આપી શ�ાનો વસવસો �ગટ કરતો પિત બોલી ઉઠ� છે,

‘દશા તાર� બેઠ� પરણી �જુને તેજ દ�’થી છે.’ ( �.ૃ૫૬ )

આ ઉદગારમાં પિતનો પ�ાતાપ �ય�ત થયો છે. પોતાની પ�નીને તે �ાર�ય ��ૃય, નાટ�, ચલ�ચ�, ઉ�ાન, નગર ક� નદ�િવહાર માટ�
નથી લઈ જઈ શ�ાનો સતંાપ પિતના હદયનેકઠ� છે. એ માટ� પોતાની �તને ‘િધકિધક’ કહ�તો પિત મન �કૂ�ને રડ� છે. એ જ વળેાએ
સૌ�યતા�વૂ�ક પ�ની પિતના �ુઝાયેલા ઘાવને પસવારતી તથા પિતના આ�મઘાતીપણાને �ૂર કરતા કહ� છે,

‘તહ� �ચ�ધી ભો�ં િશ�ુ લ�કુ એ એમ ઉચર� ;
કહો, આનાથી કોન અિધક નમણી ભેટ છે ખર�?’ ( �.ુ ૫૬ )

ભારતીય સમાજની સ�ંકાર� નાર�નો પ�રચય પ�નીના ઉદગારમાં અ�ભુવાય છે. ઉમાશકંર જોશીની �તીિત કરાવતી િશ�ટભાષા આ
કિવને વર�લી છે. તેથી જ ‘જલિધતટ’, ‘�ગ�ર� ૃગંો’, ઉ�ાન’, ‘િશ�પ’, ‘નટ-નટ�’ �વા શ�દો કા�યમાં �યો�યા છે. નાટ�ા�મક િન�પણ
ર�િત કિવની અ�ભ�ય��તની િવશષેતા બને છે. ‘ચણવા ટાણે’  મદંા�ાતંામાં લખાયેલ સૉનેટ કા�ય છે. આ કા�યમાં કિવએ પખંીઓની
રહ�ણી કરણી તથા મ��ુય�વન વ�ચેનો ભેદ �લુના�મક ર�તે આલે�યો છે. પખંીઓ સાથે ઊડ�, ચણ ચણે ને છતાં લગીર� �લેષ ન કર�.
સાથે મળ� ત�ુવરો ફર� વળે, ગીત ગાય. ‘�જુ-�જુ’ તણો ભેદ ન રાખે. પરં�,ુ આ �કારની ર�ત ભાત મ��ુયમાં જવ�લે જ જોવા મળે.

પખંીઓમાં રહ�લી એકતા સપં અને �નેહની ��ુુવાણી કોણ �ણે કોણે �ંક� હશે એ�ું �ચ�તન કરતા કિવ મ��ુય માટ� �યગં �ગટ કરતા કહ�
છે,

‘ને આ થોથા ભણી ભણી��ૂયોમાનવી ભાન �ણે ;

પ�ખી નાખે અનવરત પાર�વડા,ં �ુ�ટ બાણે’` ( �.ૃ૫૭ )

� પખંીઓ �નેહ અને સપં�ું �તીક છે. એવા જ પખંીઓને ભણેલો-ગણેલો માણસ િશકાર કર� નાખે �યાર� તેનામાં રહ��ું માણસપ�ું ��ૂય
બની જગંલીપ�ું ��ય� થાય છે. આમ, ઈ�રિનિમ�ત પખંી અને માણસ વ�ચેનો ભેદ આ કા�યમાં સરસ ર�તે � ૂટંાયો છે.

‘ચા�ા �ને’ મદંા�ાતંામાં લખાયેલ કા�ય છે. આ કા�યમાં કિવએ � �વજનોને પોતે �દલથી ચા�ા’તાં તેઓ જ હદય પર ઘા કર� ગયાની
વદેના ઠાલવે છે. ‘ચા�ા �ને િનજ હદય�પદંનોથી ઝાઝા’ કહ�નારા કિવ સઘ�ં �લૂી જઈ �નેહનો હાથ ઝાલવા તૈયાર થાય છે. બી�
તરફ �વજન શ�ુ બ�યાની વદેના ભીતર ધરબાયેલી રાખે છે. શ�ઓુની અવગણના ક� નફરતને લીધે કિવ હદય ‘��ૃ�થુીલથબથ’,

’લોહ� � ૂતંો��’ુ, તથા ‘ખીલા’, ‘�સ’ �ારા પોતાની �તને પરાણે �વાડવા અને હસાવવામથે છે. �નેહ�ઓને �નેહ તરફ પાછા ન વાળ�
શકવાની િવફળતાનો પણ અહ� સકં�ત છે.

‘િન�ય �ૂઝે’ �જુગંી છદંમાં લખાયેલ કા�ય છે. આ કા�યમાં કિવએ વત�માન પ�ર��થિતમાં �વતા હોવા છતાં અતીતરાગને વાગોળે છે.

�તૂકા�નાઘાવને ન �લૂી શકવાની મથામણ આ પ�ં�તમાં અ�ભુવાય છે,

‘હ� તો ઝગે �ખમાં �નેહ �યોિત,
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હ� તો િનમ�ંી ર�ું ��મત મી�ું’ ( �.ૃ ૫૯ )

�ુદરતના િનયમમાં બનનાર ઘટનાઓને માણસ ટાળ� શકતો નથી. તે ઘાવ વત�માન અને ભિવ�યમાં કણસલાની �મ કો�યાં કર� છે.

�મક�,

‘પડ�ા � ઊર� ઘા કદ� ન �ઝે,
વહ� �જ�દગીના �ણો િન�ય �ૂઝે!’( �.ૃ ૫૯ )

‘વ�ેટિમ��ટર �લુ પરથી’  કા�ય પા�ા�ય કિવ િવ�લયમવ�ઝવથ�� ું  ‘Composed  upon  Westinster  bridge’  કા�યના
િશખ�રણીમાં થયેલો અ�વુાદ કા�ય છે. �જુરાતી સા�હ�યમાં ક�ટલાક કિવઓ પા�ા�ય કિવઓની િવિશ�ટ રચનાઓને �જુરાતી ભાષાના
ગૌરવ�દલીપીમાં અ�વુા�દત કર� સા�હ�ય�ું અન��ુ કાય� કર� છે. એવા કિવઓમાં ચ��કાતંટોપીવાળા, ધી�ુ પર�ખ, �વીણ દર� �વા
સ�કોનો સમાવશે કર� શકાય. વડ�ઝવથ�ના ��ૃિત કા�યને પોતીક� બાનીમાં લય ક� છદં ભગં કયા� િવના �વા�હત શલૈીમાં આલેખવાની
કિવની અ�વુાદ ��િુત ન�ધપા� બની રહ� છે.

‘ખેલ’ કા�ય ���તુ �ૃિત�ું �િતમ કા�ય છે. પરં� ુ તે �ૃિતના �થમ કા�યને �પશ� છે. �થમ કા�યની પ�ં�ત ક�ક આવી છે,

‘�ઘમાં ઝબક� સતત ��ુ હ�
�ું અ��યો જણ મને લા�ું હ�’ (�.ૃ ૧ )

પોતાની �તમાં અ��યાપણાને અ�ભુવતા કિવ આ�મખોજ તરફના માગ� પર શ�દના સહાર� ગિત કર� છે. આ અપ�ર�ચતપણાથી સતત
��ત-અધ���ત ર�તે પ�ર�ચત બનતા કિવ �િતમ કા�યમાં આ ર�તેઉઘડ� છે,

‘ચહ�રો અસલી ઓળખવો છે
સદં�શો �ગત લખવો છે.

કહ� છે, એના તો �રૂ એવા,
કોટ� �રૂજ લા� તેવા

આ ચહ�રો જો ના જોવામાં આવે,
ખેલ અ�રુો ભવ ભવ ભીખ મગંાવ’ે (�.ૃ ૬૭ )

માણસ અને �ુદરત વ�ચેના અવકાશને કિવએ �તીકા�મકર�તે ‘ખેલ’ કા�યમાં િન�ુપણક�ુ� છે. પોતાની �તમાં �વને અ�ભુવી રહ�લાં
�ુદા �ુદાચહ�રાઓ �તે તો મનની �ુદ� �ુદ� ‘છ�બ’ઓનો ભાગ છે. �તે તો ‘હ�મ�ું હ�મ’ ની �મ મદાર�, ર�છ, માક�ુ,ં ફણાધર, જતંર
મતંર કરનારા ��ુગર અને એ સમ� ચહ�રાઓમાથંી ઉઘડ� આવતો ‘�ુ��ુુ��ુુ�’ુ નો અહાલેક નાદ આ�મસા�ા�કારની �તીિત કરાવે છે.

નાટકમાં બદલાતા�ૃં�યની �મ કા�યમાં એક પછ� એક �ૃ�ય મનની �િૃ�ઓ,  ચચંળતા,  અહમના ભાગ�પે ઉઘડતા �ય છે.

નાટ�ા�મકશલૈીથી કિવ કા�યના આરંભમાં વાત માડં� છે,

‘વાહ મદાર� !
�ું શરે�નો શાહ મદાર� !’ ( �.ૃ ૬૬ )

પહ�લા ખડંમા ં‘મદાર�’નો સદંભ� ઈ�ર સાથે જોડ� શકાય. ક�મક�, સમ� કા�યમાં મદાર� જ �ુદા �ુદા ખેલ રચનાર કતા� બને છે. બી�
બા�ુ મદાર� એ મનની ��ૃિતનો પણ સકં�ત કર� છે. મન �ુદા �ુદાચહ�રાઓ ધારણ કર� છે. ‘ર�છ’નો સદંભ� મ��ુયદ�હ અને ‘માકં�ુ’ં
મનની �િૃ�નો િનદ�શ કર� છે. બી� ખડંમાં મન અને માકંડાની સરખામણી કરવામાં આવી છે. �ી� ખડંમાં મદાર�એ મ�વુર વગાડ�ને
ફણાધરને ઉ��ેયો છે. ફણાધરઅહમ�ું �તીક છે. �મ ફણાધર �ંફાડો માયા� િવના રહ� શક� નહ� તેમ અહમ પણ �ગત સબંધંોને ન�ટ
કર� છે. ચોથા ખડંમાં જતંર મતંર કરનાર ��ુગરનો ઉ�લેખ છે. � �ુિનયાને પોતાની અલૌ�કક શ��ત ક� માયાવી શ��તથી ચમ�કાર�ક
આનદં આપે છે. ઠ�કરામાથંી દિસ�ું અને લીલીનોટ કરવાનો ��ુ અ�ય માટ� આ�ય� અને આનદંનો િવષય છે. �યાર� ��ુગર માટ�
પેટનો ખાડો �રૂવા �ટ�ું મહ�વ�ું કાય� છે. �તે મદાર� �ારા ચાલતા આ �ુદા �ુદા ખેલ �ૃ�યોને અધવ�ચે અટકાવતા કિવ�ચ�માં
ચાલતી મથામણ તરફ �ૃ��ટ કરતા કહ� છે,

‘�ુ તો તારો ખેલ સમેટ�હડફડ ચા�યો...
માર� �દર ચહ�રાઓનોએક જમેલો હા�યો!’ ( �.ૃ૬૭ )

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue10/varsha.php

2 of 3 15-02-2016 05:25



માનવ મનના �ુદા �ુદા ચહ�રાઓ પાછળ વતા�તો ��ુય ચહ�રો તો િનજત�વ (આ�મત�વ)નો છે. તેનો ઉઘાડ કિવ ચાર�ય ચહ�રાઓના
ઉ�ઘોષથી આપે છે. �મક�,

‘�ું જ ર�છ �ં
વનની �હ�સક �ું જ ચીસ �!ં

�ું જ ર�છ �ં કા�ં ભ�મર
�દુ �ધા�ંુ ખા� ુ ત�મર!’ (�.ૃ ૬૪)

‘વનની �હ�સક ચીસ’, ‘કા�ં ભ�મર,’  ‘�ધા�ંુ ખા� ું ત�મર’  �વા ક�પનો આ�િુનક બનાવે છે. ર�છ મન છે, તો મદાર� આ�મા છે.

આ�માના હાથમાં મનની દોર છે તેમ મદાર�ના હાથમાં ર�છની દોર છે. મન-આ�મા વ�ચેનો માયાવી પડદો �ૂર થાય તો આપો આપ
આ�માનો સા�ા�કાર થાય. બી� ચહ�રા�પે‘માકડા’નો ઉઘાડ કિવ આ ર�તે આપે છે,

‘�ું તો આઠ� પહૉર� ��ું
ર� �ંુ મેલે ક� ઝટ ભા�ુ!ં’ (�.ૃ ૬૪)

મન અને માકં�ું �લુાટ મારવા�ું ન �લૂે. ‘ફણાધર’નો ઉ�લેખ અહમી ��ૃિત તરફ િનદ�શ કર� છે.

આ ર�તે �ુદા �ુદા ચહ�રાઓને ઉઘાડતા �તે �વ ત�વને �ા�ત કરવા તરફ કિવનો �યેય ર�ો છે. માનવ મનના િવિવધ ચહ�રાને કિવ
‘પોલાદ� પહ�રા’ કહ� છે. ‘ચહ�રો અસલી ઓળખવો છે’ �ારા �વને �ણવાની તાલાવલેી અ�ભુવાય છે. ‘�દુકો ન પાયા તો �ા પાયા’
એ કહ�વતને સાથ�ક કર� ું કિવતા�ું આ �િતમ ચરણ આ�યા��મક કિવતાના ભાવને �પશ� છે. �ને પામવા માટ� અસ�ંય જ�મો વીતી
�ય છે, એ આ�મત�વને કિવ ‘કો�ટ �રૂજ લા� તેવા’ કહ�ને �બરદાવછેે. �વને ન �ણનારનો ખેલ અ�રૂો સા�બત થાય છે. તેથી કિવ
કહ� છે,

‘એ ચહ�રો જો ના જોવામાં આવે,
ખેલ અ�રૂો ભવ ભવ ભીખ મગાવે!
� ��ુગર લાવે સામે દપ�ણ,

એને ‘હો�ુ’ં આ�ખેઆ��ુ અપ�ણ!’( �.ૃ૬૭ )

આમ, સમ� કા�ય કિવ�ચ�નો �ત�રક સવંાદ બની રહ� છે. ર�છ, માકં�ુ,ં ફણધર, ��ુગર વગેર� મનની િવિવધ છાયાઓ છે. પરં� ુ
અસલી ચહ�રો આ�મા�પે �ગટ� છે. �યાર� આ બધી જ છાયાઓ� ૂસંાતી �ય છે. એવા અસલી ચહ�રાને ઓળખવા તરફ કિવનો �યેય છે.

કા�યનો �વિન આમ પરંપરાગત અને આમ આ�િુનક �મુેળ ધરાવે છે. �તે કિવની �વનપય�ત રહ�લી આ�મખોજ �ારા જ `તેમની
ગઝલોમાય તે �ફલ�ફૂના િમ�જમાં �ગટ� છે. �મક�,

‘ચા�યા િવના તો ચાલવા�ું કોઈને નથી
પણ શોધ તાર� આદર� તો આ ચરણ ગમે.’

કિવની કલમથી ��ુ કિવતાઓની ઝડ�ઓ વરસતી રહ� એવી �ભુે�છાઓ સાથે િવર�ું �.ં

સદંભ� : :

(1) ‘અ��યો જણ’ – �ી િવ��ુ પટ�લ (�કાશન વષ�- ૨૦૦૨)

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

ડૉ. વષા� એલ. ��પિત.

C opyright © 2012 - 2016 KC G. A ll Rights  Reserved.   |   P owered By : Knowledge C onsortium of Gujarat

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue10/varsha.php

3 of 3 15-02-2016 05:25


