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“અિનલ જોશીના ગીતોમાં કા�યબાની”

અિનલ જોશીને મા� ‘કિવ’ એ�ુ સબંોધન કરવા કરતાં ‘ગીતકિવ’ એ�ુ સબંોધન કર�ુ વ�ુ ઉ�ચત રહ�શે. તેમના ગીતોના સપંક�માં આવનાર કોઈપણ
અ�યા�ુ ગીતોમાં અ�ભુવાતી લયા��વત કા�યબાની, ભાષાની તાજપ, અ�ભ�ય��તમાં જોવા મળતી સે��ીયતા, દોલાયમાન કરાવનાર લયને �યોજવાની
ફાવટ તથા �ૃ�ય ક�પન સભર �તીકા�મક ર�ૂઆત �વી ઘણી ખાિસયતોને કારણે અિનલ જોશીને મા� ‘કિવ’ ન�હ પણ ‘ગીતકિવ’ એ�ું સબંોધન કરવા
ત�પર થશે. બી�ુ ં કહ�એ તો તેમની પાસેથી એટલા �માણમાં અને �ણુવ�ામાં ગીતો મ�યા છે ક� �નાથી હવે આપણે તેમને ‘ગીતકિવ’ની માન�્ ઉપાિધ
આપી દ�ધી છે. અિનલ જોશીના �ાણવાન, કા�ય�વથી સભર અને ભાષાની તાજપથી તસતસતા ગીતો �જુરાતી ગીતકિવતાની સ��ૃ� તથા મહ��વ�ું
��થાન બની રહ� છે.

અિનલ જોશીની કા�ય સ�નની ��િૃ� વીસમી સદ�ના સાતમા દાયકા પછ� �જુરાતી ગીતકિવતામાં �ણૂ��પે ખીલી �ય છે. એ સમય એટલે રમેશ પાર�ખ
�વા ગીતકિવStoneનો સમય. બનંે ગીતકિવતાના સ�કો અને વળ� િમ�ો. આ રમેશ-અિનલની જોડ� પાસેથી �જુરાતી ભાષાને સરસ મ�ના ગીતો
મ�યા છે. �માનંા ક�ટલાક ગીતો �બુ સરસ ક�પોઝ થઈને હાલમાં ઓ�ડયો - િવડ�યો ક�સેટમાં પણ ઉપલ�ધ છે. ગીતોમાં ભાષાની સ�જતા �ારા ભાવ અને
સવંેદનને િવકસાવવામાં વ�ુ રસ દાખવતા અિનલ જોશી ગીતોમાં ભાષાની તાજપ, તળપદ� ભાષાનો લય ઉપરાતં,�તીકા�મક ભાષામાં અ�ભ�ય��ત,

�ચ�ા�મક �ૃ�ય ક�પનોની �ેણી તેમને સહ�� એક ઉ�મ ગીત કિવ તર�ક� �થાપી આપે છે. અિનલ જોશી �ારા �યો�યેલો શ�દ ગીતને �ુદો જ લય બ�ે છે
�રુ�શ દલાલ કહ� છે

“ અિનલ તારો શ�દ એ તો પવન ઉપરના પગલા ર�...’’

અિનલ જોશીની કા�ય સ�નની ��િૃ�ના ભાગ �પે ‘કદાચ’, ‘બરફના પખંી’ �વા સ�ંહો ઉપરાતં બનંે સ�ંહોને સમાવી લેતો સ�ંહ ‘ઓરાં આવો તો વાત
કર�એ’તથા �રુ�શ દલાલ �ારા સપંા�દત ‘ઘ�ટા ખોવાઈ ગયા ઊનમા’ં �વા સ�ંહોમાં મળે છે.��ૃિત, �ણય, માનવ �વભાવ-સવંેદન �વા ઘણાખરાં કા�ય
સ�નના સા�ત િવષયોને આવર� લેતા સ�ક, ગઝલ �વો ઢાળ ધરાવતા, પઠનનમાં અને ગાન બનંેમાં ડોલન ઊ�ું કર� એવો લય-ઢાળ ધરાવતા ગીતો
આપે છે. તેમના ગીતોમાં જોવા જઈએ તો કા�યકસબ�ારા ભાષાની શ��તનો પ�રચય આપે છે, તો ક�ટલાક ગીતોમાં તળપદ� ભાષાના �યોજનથી પણ
ગીતના લયમાં અ�ભ��ૃ� થતી પણ જોવા મળે છે.

કિવતા-પ�ના સ�નમાં કા�યબાની મહ��વની �િૂમકા ભજવે છે. ગ� કરતાં પ�માં કા�યા�મકતા અને સ�ન�ું આિવ�કરણ સીધે સી�ું નજર� ચડ� ું હોય છે.

ગ� એ બોલચાલ�ું મા�યમ હોવાથી તેમાં �યવહા� ભાષાની ઝલક નજર� ચડ� છે. અને ગ�માં ભાષાની �યવહા�ુતાને કારણે પ�ર�ચતતાનો ભાવ જ�મે છે,

આથી એમાં સ�નલીલા બ�ુ ઓછા જોઈ શક� છે. �યાર� ક�ટલાક તો તેમાં મા� કથા ક� વ�ત�ય જ જોઈ શક� છે. �યાર� પ�માં ભાષા-વાણી �યવહારથી
�ૂરની, સ�કની પોતાની ભાષા લાગવાથી સ�નમાં કલા કાર�ગીર� નજર� ચડ� છે. ગીત ક� કા�યમાં રસ,કલા�મકતા ક� ચમ��ૃિત કા�યબાની �ારા �ગટ થાય
છે. સા�હ�ય-કલા માનવસવંેદનો સાથે કામ પાર પાડ� છે. સ�ક કિવતામાં માનવભાવો માનવસવંેદન�ું ભાવજગત ઊ�ું કરતો હોય છે. સ�ક �ુદ� �ુદ�
ભાવપ�ર��થિત સજ� ��ૃ�ટ�ું સ�દય� દશ�ન કરાવતો હોય છે. કિવતા �વા સવંે� અને માનવલાગણીઓની અ�યતં ��ુમ�પે ર�ૂઆત કરતાં �વ�પમાં તો
કિવ�વશ��તનો ભાર� મ�હમા હોય છે. જો કિવમાં કા�યબાનીને �યોજવાની �ુશળતા ન હોય તો કિવતામાં રસસ�ંમણ ન થઇ શક� અને કિવતા પોચટ બની
રહ�. આથી સ�ક� પોતાની કિવ�વશ��તનો ઉ�ચત એવો િવિનયાસ કરવો અિનવાય� બની રહ� છે. અિનલ જોશીના ગીતોમાં વાણીવ�તા, ઉ��તવૈ�ચ�ય,

ક�પન-�તીક અને ઇ���ય�ય�યય�ું િવશેષ �યોજન થ� ું જોઈ શકાય છે.તેમની પાસેથી મળતા ગીતોમાં તેમની કા�યબાનીની સાલસતા માણવા �વી હોય
છે. ‘પારણા’, ‘સવાર’, ‘સાજં’, ‘ક�ડ�એ ખ�ખારો ખાધો’, ‘�ુવામાં નાખી મ�દડ�’, ‘આડ� �બલાડ� એક ઉતર�’, ‘બીક ના બતાવો’ �વા ગીતોમાં કા�યત��વ
અને ભાષાની માવજત જોવા મળે છે.

આમતો સા�હ�ય માનવભાવિવ� સાથે જોડાયે� ું છે, એમાં કિવતા �વા �કારમાં માનવભાવ�ું કોઈ એક �દય ઊિમ�� ું સચોટ િન�પણ થ�ું હોય છે.‘ગીત’

રચના માટ� લય અને ઢાળ અિનવાય� હોય છે.કિવએ શ�દોમાં સગંીત રચવા� ું હોય છે.અિનલ જોશીના ગીતો આ સદંભ� વ�ુ આવકાય� બને છે.તેમના
ગીતો�ું પઠન કરતી વેળાએ જો તમે �દુ ડોલી ન ઉઠો, તો કહ�જો. ગીતોમાં એવો લય હોય છે.� પઠન કરતી વેળા તમારા શર�રમાં ડોલન ઉ�ું કર� દ� છે.

ક�યા િવદાય’ ક� ‘સવાર’ ‘સાજં’ �વા ગીતો� ું પઠન કર� આ અ�ભુવ કરવા �વો છે.

અિનલ જોશીના ગીતોમાં �ણય, ��ૃિત,આ�િુનક માણસની િવસગંિત�વા િવષયમાં તેમની રચનાઓ જોવા મળે છે. ગીતના લયમાં ��ૃિત�વા કિવતાના
સનાતન િવષયને અવલોકતા કિવ �વ�પગત ખાિસયત અને િવષય પર�વેની એકતા બનંે �ળવી રાખે છે. ��ૃિતના સધંાયે ત�વોને આ લય��ુધકિવ
આ�મસા�્ કરાવી શક� છે. તેમના ‘સવાર’, ‘સાજં’, ‘ગઈ પાનખર પાન સ�સર�’ �વા ગીતોમાં ��ૃિતના ત�વોમાં માનવભાવો� ું થયે�ું િન�પણ જોઈ શકાય

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue16/vankar_g.php

1 of 6 16-02-2016 00:30



છે. �યાર� ‘છાટંો’, ‘મોરલો અ�રુો ર�ો’, ‘ખાલી શ�ંુતલાની �ગળ�’, ‘�તી�ા’ �વી �ૃિતઓ �ણયભાવો- �ેમની ઉ�કટતા�ુ,ં �િતક ક�પનોની માવજતથી
સરસ આકાર રચી આપે છે. તો ‘માણસ �’, ‘માર� ઉદાસ સાજં’, ‘રણકતો �નૂકાર’, ઘ�ટા ખોવાઈ ગયા ઊનમા’ં  �વા ગીતોમાં આ�િુનક માણસની
િવસગંિતઓ�ું તેમના �વનની સવંેદનાઓ�ું �ચૂક િન�પણ કર� આપે છે. ગીત રચનાઓની સાથે સાથે તેમેણ અછાદંસ રચનાઓ પણ આપી છે, પરં� ુ એ
સવ�માં તેમના ગીતોની સ�ંયા વ�ુ છે.

��ૃિતના ત��વોમાં રહ�લાસ�દય�ને અિનલ જોશી �યાર� ગીતોમાં અ�ભ�ય��ત કર� છે �યાર� � ુદંર �ૃ�યક�પન સ��ય છે. ‘સવાર’ ગીતમાં સવારના �ૃ�યને
ઉઘડ� ું બતાવે છે-

“ ઝાકળ ભીના ઝાડ કનેથી વળાકં લઈને સવારનો નીકળતો તડકો �દૂ� �હાડના �હાડ !”

ગીતમાં શ�આતથી જ અટ�ા િવના સીધીગિતનો લય જોઈ શકાય છે. સાથે સવારના ઝાકળમાં ભીના થયેલા ઝાડ ઉપરના ઝાકળ �બ��ુઓથી પરાવિત�ત
થતા �યૂ�ના �કરણોના �ૃ�ય માટ� સ�ક� �યો��ુ ં‘વળાકં લઈને’ અને ‘�દૂ� �હાડના �હાડ’ �વા કથનથી તડકાને-સવારને �દૂતાઉછળતા રમતા છોકરા
સાથેની સરખામણી સવારને સ�વ બનાવી દ� છે.આજ ગીતમાં આગળ જતાં બી�ુ ંએક�ુદંર �ૃ�ય સ���ું છે.

“ �હાડ ઉપરથી ગણગણતી ક�ડ�નો પડતો ધોધ�ૂરની ખોબા સરખી �પડ�માં બધંાય.

પાન પાન વ�ચે નભના વેરણછેરણ �કૂડાઓ વ�ઝાતા લાગે આ તે ક�� ું ઝાડ !”

અહ�ક�પન અનેઇ���ય�ય�યયનો િવિનયોગ અિનલ જોશી કર� આપે છે. �હાડ ઉપરથી નીચે ઊતરતી ક�ડ�ને ‘ગણગણતી’ કહ� ક�ડ� પર ચાલતા જન
સ�હૂનો સકં�ત આપી, સાથે એ જન સ�હૂને કારણે ‘ક�ડ�’ �વા િનજ�વ ત�વને સ�વ કર� આ��ું છે. ક�ડ� પર થઇ રહ�લા સચંારને ‘�પડ�માં બધંાય’ કહ� તે
�પડ�વાસીઓના �ચુન સાથે કિવતાના િવષયને ઇ���ય�ા� બનાવે છે.એજ ર�તે ઝાડ નીચેથી આકાશ તરફ જોતા પાન પાન વ�ચેની ખાલી જ�યામાં
આકાશ દ�ખાય, એ પાન વ�ચેના આકાશના �ુકડાઓને ઝાડના પાન �પે ક�પી વ�ઝાતા ઝાડ સાથે એ આકાશ પણ વ�ઝા� ું લાગે એવી કા�યા�મક ક�પના
કરતા કિવ અહ� આ�ય� સાથે અહોભાવ �ય�ત કર� છે.

સ�ક� આપેલ ��ૃિત ગીતોમા ં‘સવાર’ ગીતની �મ ‘સાજં’ ગામડામાં સ��તા સ�ંયાકાળના�ૃ�યને �ુદંર ર�તે �ચ�ા�મક ક�ુ� છે.

“ઘણ �ટ�ાની ઘટંડ�ઓના ઝાઝંર પહ�ર� વડલાની વડવાઈ ઝાલીને સાજં �હ�ચકા ખાય “

ગો�લૂી વેળાએ ગોધણ આવી ર�ું છે. ગાયોના ગળે બાધંેલી ઘટંડ�ઓના અવાજથી ગામની ભાગોળ-પાદર �મ �મ થઇ ઉઠ� છે. કિવ અહ�ગાયોના ગળામાં
બાધંેલી ઘટંડ�ઓના અવાજને ઝાઝંરના અવાજ �પે ક�પીને સાજંને કોઈ �વુતી�ું �પ આ��ું છે. ગામ છે એટલે પાદરમાં વડલો તો હોવાનો જ. આ
વડલાની વડાવા�ું પવનમાં �લી રહ� છે. �યાર� તેની પડછે �રુજ અ�તાચળ તરફ જઈ ર�ો છે, એવા આ �ૃ�યનીક�પના કરતા તેઓ સાજંને વડવાઈ
ઝાલીને �હ�ચકા ખાતી બતાવી છે. અહ� ન�ધી શકાય ક� સાજં�ું � ુદંર �ૃ�યક�પન રચવામાં તેમની ભાષા કારગત નીવડ�

�વાસ ચડાવે એવી લાબંી પ�ં�તઓઅને તે પણ અટ�ા િવનાનો સીધી ગીતનો લય, તથા એ �ારા ઊ�ું થ� ું ડોલન તો ખ�ંુ જ પણ એ સાથે તેમની ક�પના
સભરતા પણ ગીતોને નોખી િસ�� અપ� છે. ‘સવાર’ ગીતમાં ઝાડ નીચેથી જોતા નભના �ુકડાઓ �પે િવ�ઝાતા આભની � ક�પના તેમણે કર� હતી એવી જ
બી� ક�પના અહ� જોવા મળે છે

“ સાવ અચાનક કાબરટો�ં ડાળ ઉપરથી ઉડ� ું ને �યાં એક પાદં�ું �ટૂ� ું
વડલાનાં લીલા પાન વચાળે લાલચટક આકાશ થઈ ને એક પાદં�ું �ટ�ું

* * *
ઘ�ના ખેતર વ�ચે થઈને સીમપર�ની સ�થી સરખી ગામ �ગૂતી ક�ડ� ”

કાબરટોળા વડ� �ટૂ�લા પાનની જ�યાએ દ�ખાતાસ�ંયાકાળના લાલઆભને વડલાના લીલા પાન વ�ચે એક લાલ પાન બનાવી દ�તી ક�પના,તથાઘ�ના
ખેતર વ�ચે થઈને ગામ પહ�ચતી પગદંડ�-ક�ડ�ને ‘સીમપર�ની સ�થી’ સાથેસરખાવવામાં કિવની કા�યબાની �યોજવાની િસ�� ડોકાય છે. તેમની આ ગીત
રચનાને �બરદાવતા �રુ�શ દલાલ ‘ઘ�ટા ખોવાઈ ગયા ઊનમા’ં સપંાદનની ��તાવનામાં ન�ધે છે - “ સાજં� ું �ચ� અિનલની કલમ આલેખે છે �યાર� એ
ક�વળ �ૃ�ય �ચ� નથી રહ�� ું પણ �ા�ય�ચ� પણ થાય છે. Poetry is  a  Speaking Picture  અને Poetry is  a  Musical thought એ બનંે
�યા�યાઓ �ણે ક� એક જ કા�યમાં �િૂત�મતં થાય છે ”

��ૃિતના ત��વો�ું િન�પણ તો અિનલ જોશીના ગીતોમાં ઠ�ર ઠ�ર જોવા મળે છે. ‘સવાર’ અને ‘સાજં’ બનંે ગીતોમાં કિવએ સરસ �ૃ�યક�પનો ખડા કર�
આ�યા છે. એ ઉપરાતં એ �ૃ�યોને �વતં કરતો ભાષાવૈભવ પણ જોવા �વો છે. િશ�ટ �જુરાતી ભાષા અને જ�ર જણાય �યાં �ાદ�િશક બોલી અથવા
ઉ�ચારણ વૈિશ�ટ�ને �યો� ગીતને લય અને મા�યુ� આ��ું છે. ‘સવાર’ અને ‘સાજં’ ગીતને �ખ કાન �વી ઇ���ય�ા�તા અપ�વા માટ� વપરાયેલી સ�ક
બાની એક ગીતકારની �ુશળતા છતી કર� છે.

અિનલ જોશીના ગીતો ��ૃિતના ત�વો બાદ �ણયને િવષય બનાવીને આવે છે �યાર� નો�ું ભાવિવ� ઊ�ું કર� આપે છે. �ાર�ક �ણય અને ��ૃિત બનંે

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue16/vankar_g.php

2 of 6 16-02-2016 00:30



િવષય એક જ ગીતમાં સાથે �યો�તા પણ જોઈ શકાય છે. તેમની કિવતામાં �ણયભાવની અ�ભ�ય��ત કરતા ક�ટલાક ગીતો મળે છે. ‘છાટંો’ ગીત તળપદ�
ભાષાના લયમાં આિવ�કાર પામ� ું નાિયકાના �કૂ સવંેદનિવ�ને આલેખ� ું ગીત છે. વષા� એ તો �ણય�ું સવા�િધક બળવ�ર ઉ��પન છે. પણ આ
વરસાદને અિનલ જોશી �ુદા જ �દાજમાં અને ભાવોમાં � ૂથંીને ��ૃિત સાથે �ણય�ું અ�સુધંાન કર� આપે છે. નાિયકાના ભાવિવ�ની તથા �ણયભાવોની
અહ� �ુદંર અ�ભ�ય��ત થઇ છે.-

“ પે�લા વસા�દનો છાટંો �નુે વા�ગયો �ુ ં પાટો બધંાવાને હાલી ર�...
�હ�ત �હ�ત લોહ� મા�ંુ ��ું િથ�ુનંે �વને તો ચડ� ગઈ ખાલી ર�...”

“ િપ��ુ છાપરાને બદલે જો આભ હોત તો બધંાતી હોત �ું ય વાદળ� ર�...
માણસ કરતાં �ુ ં હોત મીઠાની ગાગંડ� તો છાટંો વા�યો ક� �ત ઓગળ� ર�....”

નાિયકાના �ણયભાવને �ય�ત કર� ું આ ગીત નાિયકાની િવટંબણા અને તેના મનોભાવોની મીઠ� અ�ભ�ય��ત કર� છે. સા�-ુસસરા કાશીની ��ાએ ગયા છે
�યાર� મળેલી એકલતામાં પિતનો સહવાસ માણી લેવાની ઉ�કંઠામાં િપ�નુી નીરસતા નાિયકાની િવટંબણા�ું કારણ બને છે.ગીતમાં ભાષાની તળપદતા �ારા
લોક�વનને �બવાનો સ�ક� �ય�ન કય� છે. ‘પહ�લા’ના �થાને ‘પે�લા’, ‘વરસાદ’ના �થાને ‘વસા�દ’, ‘મને’ના �થાને ‘�નુે’, ‘વા�યો’ના �થાને ‘વા�ગયો’
�વા બોલીના �યોગો ગીતને લોક�વનનો �પશ� આપે છે. �યાર� ‘પાટો’, ‘હાલી ર�’, ‘�હ�ત �હ�ત’ અને ‘ખાલી ’, ‘ખ�લેલ’,ના �યોજનથી ગીતને લોકગીત
�વો ઢાળ મ�યો છે. ગીતની કડ�ઓમા ં‘હાલી– ખાલી’, ‘�તરા – કાતરા’, વાદળ� – ઓગળ�’નો ��યા� ુ�ંાસ એ સાથે ‘ ર�...’ વડ� દર�ક કડ�ને આપેલો
ગીતના ગાન માટ�ના ઉપાડનો લય, સ�કની કિવ�વ શ��ત�ું પ�રણામ બની આવે છે.તળપદ� ભાષાને કારણે આ ગીતને લોકગીત �વો ઢાળ અને
લોક�વનનો �પશ� મ�યો છે.

એજ ર�તે બી� લોક�વનનો �પશ� પામીને આવતા ગીતોમા ં‘પારણા’ અને ‘�યાગ’ છે. સ�ં�ુત �ુ�ંુબમાં રહ�તી વ�નુી ક�ુણ ��થિત�ું �ચ� ‘પારણા’માં �ખ
આગળ ખ�ું થાય છે. �દવસભર કોઈને કોઈ કામમાં રોકાયેલી રહ�તી ઘરની વ�નુે શાિંતથી જમવાની �રસદ પણ મળતી નથી

“સ�ર દા’ડાની �નુે લાઘંણ હતી તો વળ� પાર�ું કરવાને જર� બેથી.
હ� કોળ�યો ભ�ંુ િતયાં સા��ુ બો�લયા વૌ, ઠાકોર� પહ�લાં જમાડો !”

એક પછ� એક કામ આવતા જ �ય છે અને ‘બે �વ સોતી’ નાિયકા-વ�નુે જમવા�ું પડ� ું �કૂ�ને કામ પતાવવા ઊઠ�ું પડ�, આ �સગંો �ારા ઘરના કામોમાં
આગળ રખાતી ઘરની વ�નુી ક�ુણતા Drametic ર�તે ઉપસી આવી છે. લોકબોલીના �યોજનથી ગીતને જન�વનનો �પશ� મ�યો છે.

“બે �વ સોતી બેય ���નુી માટલીમાં નાની અમથીક તૈડ પડતી” માં ગીતની �િતમ કોટ� એ પહ�ચતા નાિયકાની ક�ુણતા વ�ુ ઘરે�-વ�ુ તી� બની
�ય છે, લોક�વનમાથંી જ ઉપસી આવ� ું આ ગીત લોક�વનના રંગે રંગાઈને આ��ું છે. સસંાર�વનના આપણા સમાજના �હૃ�વનના �ૃ�યનો
ન�કથી પ�રચય કરાવી �ય છે.

‘મોરલો અ�રૂો ર�ો’માં કિવ કાપડ ઉપર સોય દોરા વડ�મોરલો ભરવાની લોક�વનની ભરત � ૂથંણની પરંપરાને ગીતની કા�યા�મક �ણ માટ� ઉપયોગમાં
લીધી છે,ગીતમાં નાિયકાની �ેમની વાછંના અને અ��ૃ�તને મોરલાના �િતક �ારા �ગટ કરવામાં આ��ું છે.

“ �ું તો �ધાર� મોર બેઠ� ભરવા ને મોરલો અ�રૂો ર�ો.
નથી સોયમાથંી નીકળતો દોરો ને મોરલો અ�રૂો ર�ો.
પડ� દોરામાં થોકબધં ગાઠં� ું ને મોરલો અ�રૂો ર�ો.
�ું તો � ૂચંભયા� દોરાનો ઢગલો ને મોરલો અ�રૂો ર�ો.
�હાર ચોમા�ું સાકંળ ખખડાવે ને મોરલો અ�રૂો ર�ો.”

અિનલ જોશીની કા�યા�મક બાનીનો પ�રચય તેમના દર�ક ગીતમામંળ� રહ� છે. અહ� પણ દર�ક કડ�-પ�ં�તને �તે �ણૂ�િવરામ �કુ�ને � તે કડ�માં � તે ભાવ
યો� િવધાનને �વયં સ�ંણૂ� ર�તે �યો� છે. ગીતમાં લોકત��વને આણવા માટ� �યો��ું ભાષાકૌશલ અહ� જોઈ શકાય છે. ‘�ધાર� મોર બેથી ભરવા’, ‘નથી
સોયમાથંી નીકળતો દોરો’, ‘� ૂચંભયા� દોરાનો ઢગલો’, ‘પડ� દોરામાં થોકબધં ગાઠં� ુ’ં વગેર� �વા દર�ક પ�ં�તમાં �થમ કારણ ર�ુ કર� તેની પાછળ મોરલો
અ�રુો રહ�વાનાકાય�ને �યોજતા કિવ ગીતના આ�વાદનનો �ુદોજ અ�ભુવ કરાવે છે. પ�ર��થિત વ�તાને �યો�ને કિવએ નાિયકાની અ�રુપની �યજંના
સભર ર�ૂઆત કર� છે.

‘�તી�ા’ ગીતમાં નાિયકાનો પિત સાથેનો િવરહતથા તે પછ�ની �તી�ાની પ�ર��થિત� ું બયાન થ�ું છે. વરસાદની ઋ� ુ છે અને િ�યતમની અ�પુ��થિત
નાિયકાના �ેમની પરાકા�ઠામાં મો�ંુ િવ�ન બને છે, િવર�હણી નાિયકાના મનોભાવોને અ�ભ�ય�ત કરવા માટ� કિવએ �ુદંર �ૃ�ય ક�પન �યો��ું છે.

‘�તી�ા’ ગીતમાં નાિયકાનો પિત સાથેનો િવરહતથા તે પછ�ની �તી�ાની પ�ર��થિત� ું બયાન થ�ું છે. વરસાદની ઋ� ુ છે અને િ�યતમની અ�પુ��થિત
નાિયકાના �ેમની પરાકા�ઠામાં મો�ંુ િવ�ન બને છે, િવર�હણી નાિયકાના મનોભાવોને અ�ભ�ય�ત કરવા માટ� કિવએ �ુદંર �ૃ�ય ક�પન �યો��ું છે.

“ વષા�દ તો �ારનો રહ� ગયો ર�..આ તો વરસે છે લી�ું છમ ઝાડ, મારા બાલમા
પીળક તો �ાર�ું ઉડ� ગ�ું ર�.. હવે ટ�કુ� છે લીલા છમ ડાળ, મારા બાલમા”
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વરસાદ પડતો બધંથઇ ગયા પછ�ભ��યેલા ઝાડ પરથી પડતા પાણીના ટ�પા જોતા ઝાડ વરસ� ું હોય એમ લાગે છે, એજ ર�તે કોઈ ઘટાદાર ઝાડની કોઈ
ડાળ ઉપર બેસે�ું પખંી ટ�કૂો કર�ને ઉડ� �ય પછ� એ ડાળ ટ�કૂા કરતી લાગે. એમ બનંે પ�ં�તમા�ૃં�યક�પન લાવી આપે છે. એકાતંના સમયે નાિયકાને
િ�યતમ સાથે િવતાવેલ �ેમસભર �ણોની તી� યાદને ઉપરો�ત પ�ં�તઓ ��ૂચત કર� આપે છે. નાિયકાના �દયમાં પડ�લા પિત સાથેના �ેમસભર �મરણો,
િ�યતમ સાથે િવતાવેલ સમય એક પછ� એક �મરણપટ ઉપર આવતી �ય છે. િવર�હણી નાિયકાની િવરહવેદના� ું બયાન કરતા કિવએ આગળ બી�ુ ંએક
�ુદંર ક�પન �યો��ું છે.

“ પૈડાં બેસાડ� ધ�ા મારજો ર�..
�નૂી વેળા ગોકળ ગાય થઇ ર�, મારાબાલમા !”

પિતની ગેરહાજર�માં િવરહની માર� નાિયકા માટ� સમય જ �ણે થભંી ગયો છે. એ સમયની મથંર ગિતની અ�ભ�ય��ત માટ� ‘ગોકળ ગાય’ �ચૂક �તીક
બની રહ� છે.એજ ર�તે �રાપાને કારણે �ૂબળ� પડ� ગયેલ દ�હદશા�ું બયાન કરવા ‘સળગવાની િશ�ગ’ ��ું ઘરગ��ું �તીક સચોટ અ�ભ�ય��ત કર� છે.

ગીતમાં થયેલ �તીક-ક�પન સભર ર�ૂઆત ઉપરાતં‘મારા બાલમા’ �વા સબંોધન �ારા ગીતનેમળેલો લય-ઢાળ અનેરો છે

‘ખાલી શ�ંુતલાની �ગળ�’ ગીતમાં ‘શા�ુંતલમ’ના સદંભ� �ારા નાિયકાની � ૂઝંવણ અને ભાવસવંેદનની અ�ભ�ય��ત સાધી છે.ગીતમાં કિવની તાજપ
ભર�કા�યબાનીનો પ�રચય મળ� રહ� છે-

“ વહ�લી પરોઢના ઝાખંા ઉઘાડમાં ખરતા પરભાિતયાનાપંીછાં
જગંલમાં ધોધમાર વરસે �લુ�હોર, �ાકં કાગડો થઈ ન �ય રાતો !
આજ માર� �ંકમાં એવો ઉમગં સખી, �રૂ થઈ ઊડ� �ય વાસંળ� ”

આગળ ‘સવાર’ ગીતમાં કિવએ સવારને કોઈ નાના છોકરાની �મ �દૂ� ું રમ� ું બતા��ું છે �યાર� અહ� ઉઘડતા પરોઢથી શ�ુ કર� ધીમે ધીમે �દવસ ચઢતો
�ય અને �રુજ નીકળતા �ભાત �ણૂ� થવાની ઘટનાને આલેખતા �ભાતને પખંી સાથે સાકંળ� �દવસ ચઢતા �મ �ભાત �ણૂ� થાય છે, તેને માટ� ‘ખરતા
પરભાિતયાનાં પીછા’ં એમ �તૂ� �પ આપવામાં તથા કાગડાને પણ રાતો કર� દ�વાની સભંાવનામાં અને ‘�રૂ થઈ ઊડ� �ય વાસંળ�’માં વા�તિવક �વન
કરતાઉંફળા ચાલવાનો-ઉ��તવૈ�ચ�યને યોજવાનો તેમનો �દાજ ગીતને તાજપ બ�ે છે. એજ �કાર� ું ઉ��ત વૈ�ચ�ય ‘ક�ડ�એ ખ�ખારો ખાધો’, ‘�લુસી�ું
પાદં�ુ’ં �વી અ�ય રચનાઓમાં પણ જોવા મળે છે.

“ �ા� �ા� કાગડાથી ખીચો ખીચ લીમડામાં ક�ડ�એ ખ�ખારો ખાધો
તમને નથીને કાઈં વાધંો ?”

***
�બાની ડાળ�એ લ�બોળ� �લતી ને લીમડાની ડાળ�એ ક�ર� ?

તરસી ક�ડ�ને માથે ગાગર ઢોળાય છતાં પ�ંડતની �ખ હ� �હ�ર� ?
ક�ડ�ને પડછાયે જગંલ ઢંકાઈ ગ�ું �વ હવે તડકાને બાધંો ! ”

ઉપરો�ત ગીતમાં કિવએ  ‘કાગડા� ું �ા� �ા�’ને કાનનો િવષય બનાવી ઇ���ય�ય�યય �યો�� ું છે.  તો તેમાં �યો�યેલી ઉ��ત વૈ�ચ�ય અને
અિતવા�તવભર� ર�ૂઆત પણ નજર� ચડ� છે.ગીતનો �લર�કલ ટોનતો અ�ભુવી શકાય છે ઉપરાતં ગીતને આધાર� કિવએ કર��ું સામા�જક �ચ�તન પણ
તેમની બાનીમાં અદ�તૂ ર�તે ર�ૂ થ�ું છે.

‘અભર� ભરાઈ ગયા’, ‘�રસાઈ જતી છોકર�� ું ગીત’, ‘�ળૂ’ �વા ગીતોમાં �ેમ�ું સવંેદનકા�યા�મક બાનીમાં �તૂ�થ� ું આવે છે. ભાષાના મા�યમને સમજનાર
અને તેની મયા�દા અને શ�તાઓ બનંેના �ણકાર કિવ તેની અસર કારકતા િસ� કરતા �યો� છે. આ�િુનક ગીતકિવ તર�ક�ની તેમની છાપભાષાના
�યોજનમાં ઠ�ર ઠ�ર છતી થાય છે.

‘બીકણ અવાજ’,‘�વૂામાં નાખી મ�દડ�’, �વા ગીતોમાં પણ તેમની કા�યબાની �ુદાજ રંગ અને �દાજમાં જોવા મળે છે. ‘બીકણ અવાજ’ ગીતમાં સ�ક�
‘ટ�ટોડ�’ �વા ગભ�ંુ પ�ીને �તીકા�મક ર�તે ર�ૂ કર�ને પોતાની કિવ�વશ��ત િસ� કર� છે. અ��ત�વ ખોયાની વેદના માટ� �યો�લ ‘મારાં પીછાં ખોવાઈ
ગયા ભીડમા’ં �ચૂક ર�ૂઆત બની છે.પીછા એ કોઈ પણ પખંીને માટ� તેની ઓળખ અને તેના અ��ત�વની િનશાની છે. �યાર� પીછા િવના�ુ-ંઓળખ િવનાના
પખંીના �પક �ારા પોતાના અ��ત�વ ખોયાની વાતને ર�ુ કર� છે.

“ �ું તો ઊડતી ટ�ટોડ�નો બીકણ અવાજ
મારાં પીછાં ખોવાઈ ગયા ભીડમાં

* * *
�વતર આ��ુયંે કર�ું પસાર હવેપ�છાં ખોવાયાનંી પીડમા.ં

કિવએ સમ� ગીતમાં �ુદ� �ુદ� પ�ર��થિતઓ ઊભી કર� �ળેૂ એક �કૂ વેદનાને વાચા આપી છે. ગીતમાં લય જળવાઈ રહ� તે માટ� ગીતની દર�ક કડ�ના
�િતમ પદ�ું �નુરાવત�ન કર� ગીતના લય અને સૌ�દય�માં ��ૃ� કર� છે.

ઉપર જોઈ ગયા એમ અિનલ જોશીના ગીતોમાં તેમની કા�યબાનીમાં ઉ��તવૈ�ચ�ય અને વ�ો��ત �યોજવા� ું િવશેષ જોવા મળે છે. ‘ક�ડ�એ ખ�ખારો ખાધો’,
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‘�લુસી�ું પાદં�ુ’ં �વા ગીતોની �મ ‘�વૂામાં નાખી મ�દડ�’ અને ‘આડ� બોલાડ� એક ઉતર�’ �વા ગીતોમાં પણ ઉ��તવૈ�ચ�ય� ું ત��વ ડોકાય છે. ‘�વૂામાં
નાખી મ�દડ�’ ગીતમાં હતાશા-િનરાશાના ભાવને �ુદા �ુદા �દાજમાં કિવ િન�ુિપત કર� છે.

“ �વૂામાં નાખી મ�દડ� તે આવી ખાલી હાથ ર�...
આભ જઈને ત�ળયે બે�ું �ડા જળની સાથે ર�...

***
પવન �ંકાતા ઉડ� ગ�ું ર� શર�ર �ણે ન�ળ�ું ર�..
�ભાિતયા ગાયાના કંઠ� પડ�ા ઉઝરડા બળતા ર�..

�વૂામાં નાખેલી મ�દડ��ું ખાલી હાથ આવ�ું એ િનરાશામાટ�� ું કારણ છે. એ હતાશાને કિવએ �ુદ� �ુદ� પ�ર��થિતમાં �યો�ને સમ� ગીતમાં �યા�ત કર�
છે. બી� પ�ં�તમા�ંવૂામાં દ�ખાતા આકાશના �િત�બ�બ માટ� રચે�ું ક�પન પણ કલા�મક છે. પછ�ની પ�ં�તમાં સ�કની ઉ��તવૈ�ચ�ય �ારા ભાવસવંેદન� ું
થ� ું િન�પણ જોઈ શકાય છે. એજ ર�તે ‘આડ� બોલાડ� એક ઉતર�’ ગીતમાં પણ ઉ��તવૈ�ચ�ય �ારા અને �યવહાર �વનથી િવરોધાભાસ ઉભો કર�ને
પોતાની ર�ૂઆત કર� છે.

અિનલ જોશીના ગીતોની િવિશ�ટતા એ છે ક� તેઓ ગીતમાં ��ય� ર�તે કોઈ એક જ ભાવ ક� સવંેદનને લઈને ચાલતા નથી હોતા પણ અનેક સદંભ� વડ�
કોઈ એક ભાવને પરો� ર�તે વફાદાર રહ�તા હોય છે. તેજ ર�તે તેઓ ગીતની શ�આત કયા� બાદ �ુદા �ુદા અનેક સદંભ�માં તેનો િવ�તાર કર�ને ગીતના
સ�દય�માં અ�ભ��ૃ� કર� છે. ‘ગઈ પાનખર પાનસ�સર�’ગીતમાં વ�ો��તભર� કા�યબાનીમાં અનેક સદંભ� ઉઘડતા નજર� ચડ� છે

“ રણને દ�રયો કરવા ચકલી રોજ સવાર� તળાવમાથંી ટ��ું લઈને રણમાં જઈને નાખે
દ�રયો �રૂવા �ખસકોલીબાઈ રોજ સવાર� રજકણ લઈને દ�રયે જઈને નાખે

***
�ગૃની પાછળ રામ ગયા તે �દવસે વનમાં રામસીતાનો �ગૃજળ થયો િમલાપ

હવે �ગૃજળ ઉપર �લુ બાધંવા બધા વાદંરા પ�થર ઉપર રામ લખીને કરતા ર�ા િવલાપ ”

‘અભર� ભરાઈ ગયા’ં‘�ળૂ’, ‘ઝીણાં ઝીણા’ં, ‘બરફના પખંી’, ‘ક�યાિવદાય’, �વા ગીતોમાં અિનલ જોશીનો ગીતકિવ તર�ક�નો આગવો િમ�જ નજર� ચડ� છે.

‘ક�યા િવદાય’ તેમે� ું �બુ જ �સશંા પામે�ું ઉ�મ કહ� શકાય એ �કાર�ું ગીત છે. આ ગીતમાં લ�નના ક�ુણ-મગંલ �સગં�ું માિમ�ક આલેખન સાથે
સમાજમાં આવા �સગેં ર�ુ થતી માનિસકતા�ું અસરકારક આલેખન કર� આપે છે. નવવ� ૂ તથા તેની માતાના ભાવોની અ�ભ�ય��ત કર� ું આ ક�ુણ-મગંલ
ગીતની સવંેદનસભર �િતકા�મકર�ૂઆત ગીતના ભાવની અ�ભ�યજંના સાથે સ�કનો વા��વલાસ પણ ર�ુ કર� છે.

“ સમી સાજંનો ઢોલ ઢ�કૂતો �ન ઊઘલતી �હાલે
ક�સ�રયાળો સાફો ઘર�ું ફ�ળ�ું લઈને ચાલે.”

અિનલ જોશીના ગીતોમાં જોવા મળતો અટ�ા િવનાનો ગિત લય આ ગીતમાં પણ જોવા મળે છે. ગીત શ�ુ થાય �યાથંી લઈને �ણૂ� પામે �યાં �ધુી
વ�ચમાં �ાય પણ અ�પિવરામ ન �કૂ� છે�લે �ણૂ� િવરામ �કૂ� આખા ગીત ને એક સીધી લીટ�નો લય આ�યો છે. ઉપરાતં આ ગીતમા ં‘ક�સ�રયાળો સાફો’,

‘ઘરચોળાની ભાત’, ‘દ�વડો થર થર કંપે’ �વા �યોગોથી ગીત �યજંનાસભર બ�� ું છે.

અિનલ જોશીના ગીતોમાં નાર� �દયની ઊિમ�ઓને વાચા આપવા� ું મહદંશે વ�ુ બ��ું છે, તેમના મોટાભાગના ગીતો નાર�ની સવંેદનાને લઈને આવે છે
‘ફળ’ રચના મા��ૃવની અ�ભલાસ સેવતી �ીની વેદનાને અ�ભ�ય�ત કર� છે. ‘�યાગ’માં નાર�ના અ��ત�વને લોપી દ�તી ક�ુણતા �ગટ થઇ છે. તો ‘પ�થરની
કાયામા’ં પણ ‘ફળ’ની �મ મા��ૃવની અ�ભ�સા �ગટ થવા પામી છે.

ગીતકિવ અિનલ જોશીની ગીતસપંિ� ઉપર ���ટપાત કર�એ તો એક કિવ તર�ક�ની અનેક િસ��ઓ તેમના ભાષાવૈભવમાં જોઈ શકાય છે. ગીતને તાજપ
બ�તી ભાષા તથા એ ભાષાને સ��ૃ બનાવતા ક�પનો, �તીકોથી સભર ર�ૂઆત તેમની રચનાઓમાં જોવા મળે છે. એજ ર�તે તેમને ઇ���ય�ય�યય સભર
ર�ૂઆત કરવામાં પણ િવશેષ રસ છે. �યવહા�ુ �વનમાથંી આવતા અનેક સદંભ�ને કિવ ઇ���ય�ય�યયમાં �યો�ને ઇ���ય�ા� ર�ૂઆત કર� છે. ભાષાના
મા�યમનો �ણૂ� �પે ઉપયોગ કરવામાં માનનારા આ સ�ક �જુરાતી ભાષાની ઉ�ચારણ િવિશ�ટતાનો તથા ગીતમાં જ�ર જણાય �યાં તળપદ� ભાષાનો
�યોગ કર� આ લય��ુધ કિવએ ગીત સાથે� ું સગપણ વ�ુ મજ�તુ ક�ુ� છે. આઠમા દાયકા નો આ ગીતકિવ એના ગીતોની તાજપભર� કા�યબાનીને કારણે
પણ �ચરં�વ બની રહ�શે.

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

વણકર ધમ�શ�ુમાર વી.
�રસચ� ફ�લો
�જુરાતી િવભાગ
વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવિસ�ટ�, �રુત.
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