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અ�યાસ�કુત રસાળ ‘શ�દાયન’
(શ�દાયન: ડા�.ભરત સોલકં�, િવ��તા: �ડવાઇન પ��લક�શન,ગાઘંીરોડ, અમદાવાદ. �.આ.૨૦૧૦, �.ૃ૧૩૦, �ક� �.૭૫)

િવવચેક, કિવ, વાતા�કાર, િનબઘંકાર અને સપંાદક તર�ક� ઠ�ક ઠ�ક સ��ય રહ�લા ડા�.ભરત સોલકં� એક દ��ટસપં�, સિંન�ઠ િવવેચક
તર�ક� પોતાની ઓળખ ઊભી કર� ર�ા છે. તેમની પાસેથી ‘િસતા�ં ુ યશ��ંની કિવતા’, ‘આ�િુનક �ૂંક�વાતા�માં સિં�િઘકરણ’ આ�દ �થંો
તેમજ તેમના આ �ી� િવવચેનસ�ંહ ‘શ�દાયન’માં �થં�થ થયેલા િવવચેન લેખો જોતાં આ વાતની �ખુદ �તીિત મળ� રહ� છે.

‘શ�દાયન’  �યાનપા� એટલા માટ� છે ક� એમાં �થાન પામેલા િવવચેન-સમી�ાઓ-અવલોકન અને �ૃિત આ�વાદના અઢાર લેખોમાં
ડા�.ભરત સોલકં�ના અ�યયન-અ�યાપનના અ�ભુવનો િનચોડ જોવા મળે છે. 

‘શ�દાયન’માં �થં�થ લેખો �સગંોપાત �યા�યાન િનિમ�ે અને �જુરાતીના �િત��ઠત સામિયકોમાં આ અગાઉ �ગટ થઇ �કૂ�લા છે.

િનવદેનમાં ડા�.ભરત સોલકં� કહ� છે: “ ….......‘સિ�ઘાન’  પ�રવાર તેમજ ‘સિ�ઘાન’ના કાય�િશ�બરો, �યા�યાનો માર� સ�ક ભાવક
ચેતનાને િવ�તારતા ગયા. એમ.�ફલ.,-પીએચ.ડ�.ના સશંોઘનકાય� દરિમયાન �ૃિત આ�વાદ તથા �ૃિતસમી�ા એમાં ઉમેરો કરતી ચાલી,
હ�મચ�ંાચાય�ની કમ��િૂમ પાટણ સા�હ�યની સેવા કરવા �થળિવશષે �ા�ત થ�.ુ ‘આનત�’ �જુરાતીનો અ�યાપક સઘં અ��ત�વમાં આ�યો,
તેમાં સ��ય થવા�ું ને કયાર�ક �યા�યાનને લીઘે સમી�ાઓ પાસે પહ�ચવા� ુ થ�ુ.ં આ બઘાનો �હસાબ એટલે આ �થં ‘શ�દાયન’.’’

‘આ�િુનક કિવતામાં ઉમાશકંર જોશી�ું �દાન’ એ આ સ�ંહનો �થમ �યા�યાન �કારનો લેખ છે. �માં ડા�.ભરત સોલકં�એ ‘આ�િુનક’
શ�દ અને આ�િુનકતાને ઘડનારાં પ�રબળોને �વૂ��િૂમકા�પે ર�ૂ કર�ને ઉમાશકંર જોશીની ‘સ�તપદ�’કા�યસ�ંહની કિવતાઓમાં ક�વી
ર�તે આ�િુનકતા �વશેે છે તે બ-�બૂી �ગટાવી આપે છે. આ સ�ંહની અ�કુ રચનાઓના પ�ંકતખડંો ઉદાહરણ�પે �કુ�ને અ��ુિૂત અને
અ�ભ�ય�કતની દ��ટએ એક આ�િુનક કિવ તર�ક� ઉમાશકંર જોશી�ું �ભુગ દશ�ન કરાવીને તેઓ યથાથ� જ લખે છે: “……. જયાર� જયાર�
કિવતામાં આ�િુનકતાની વાત કરવાની આવે �યાર� ઉમાશકંર જોશી�ું નામ અવ�ય લે�ું પડ� તે વાત િનિવ�વાદ છે.”(�.ૃ૧૧) સરળ
ભાષામાં ર�ૂ થયેલ આ �યા�યાન �કારનો આ લેખ િવવચેકની ચીવટતાને લીઘે વાચંવા અને સાભંળવા યો�ય પણ બની શકયો છે.

‘�ગતની કિવતાઓ�ું વાવતેર મબલક પાક’માં ડા�.ભરત સોલકં�એ આ�િુનક કિવ રાવ� પટ�લના એક મા� કા�યસ�ંહ ‘�ગત’ને
�યાનમાં લઇ એક િસ�ઘહ�ત કિવ તર�ક� રાવ�ની શકયતાઓને તેઓ તાગી છે.  રાવ�ના‘�ગત’  કા�યસ�ંહની કા�યરચનાઓને
-એના સવંદેનિવ�ને ��ુય�વે �ણ િવભાગ-  �ૃિષ�વન-  ગોપ�વનનાં �તીક-  ક�પનનો ઉપયોગ, આ�િુનકતા�ું સવંદેન, �વન
�વવાનો તલસાટ ને ��ૃ��ુ ું કપ�ંુ વા�તવમાં �કૂવાનો અને એ ર�તે સમ�વવાનો તેઆએ �ય�ન કય� છે. 

�જતે�� કા. �યાસનો કા�યસ�ંહ ‘ભ�મર�� ું મઘ’ને નવમા દાયકા�ું નજરા�ું તર�ક� ઓળખાવીને એ કિવ ઊિમ��ઘાન ગીતોમાં િવશષે
મહોર� ઉઠતા તેઓને લાગે છે. ગીત, ગઝલ અને આ�િુનક સવંદેન�કુત રચનાઓમાં શ�દોની �નુ�ુ��તઓને મયા�દા લેખે  પકડ� શ�ા
છે. �હલાદ પાર�ખના ‘બાર� બહાર’ કા�યસ�ંહમાં સમી�ક ન�ઘે છે:“............સામા�ય ર�તે સ�કચેતના સમાજથી િવ�ખુ ભા�યે જ
રહ� શક�. �હલાદ પાર�ખની કિવતામાં તો પછ� આમ ક�મ ન બ��ુ?ં(�.ૃ૨૬)નો ����ુર ઉમાશકંર જોશીના અવતરણમાં શોઘે છે.

મ�યકાલીન કિવ �ેમાનદંના ‘મામે�ંુ’ આ�યાનના આઘાર� �ેમાનદંની વણ�નશલૈી તથા રસિન�પણની િવશષેતાઓને તપાસવાનો ઉપ�મ
એમાં રખાયો છે. વણ�ન અને રસિન�પિ�ની પ�ર�ણૂ�તાનો પ�રચય કરાવવા માટ� તેઓ ઉ�ત �ૃિતમાથંી �ણીતી પ�ંકતઓ �કૂ�ને ��ય�
કર� આપે છે. આ લેખ તેમની અ�ય સમી�ાઓની �મ લાઘવતાનો �ણુ  ઘરાવે છે. 

�જુરાતી સા�હ�યના આ� લ�કુથાકાર, નવ�લકાકાર, નવલકથાકાર, િનબઘંકાર અને િવવેચક �ી મોહનલાલ પટ�લના ‘હા�ય ઝ�ખે બેઠ
ક�’ હા�યિનબઘંોના �થંને તેઓ અવલોકતાં એને િવચાર, �ચ�તન, હા�યનો િ�વણેી સગંમ તર�ક� ઓળખાવે છે. આ સ�ંહના િનબઘંોનો
પ�રચય આ�વા� બની ર�ો છે.

‘�બ�લો �ટ�લો ટચ’ એ �ણુવતં શાહની સ�ંમરણા�મક કથામાં સ�કની ��િૃતઓ    �મરણકથા�ું �વ�પ ક�વી ર�તે પામે છે, તે �ૃિતમાથંી
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વાકયખડંો �કૂ�ને સમી�ક િવગતે �પ�ટ કર� આપે છે. આ �ૃિતની �વ�પિસ��ને તેઓએ �બરદાવી છે. �ૃિતગત િવશષેતાને લાઘવથી આ
ર�તે �કૂ� છે.: “…… સમ� ર�તે જોતાં �મરણકથાના સ�ક પાસે હોવી જોઇએ તે �કારની હદય�પશ� ��િૃતઓ, તે�ું િનખાલસ િન�પણ,

તટ�થતા વગેર� અહ� અ�ભુવાય છે.  અ�ભુવો અહ� સીઘ-ેસીઘા ન ખડકાતાં �વાહ� બનીને,  કલા�પ પામીને આ�યા છે.  તેથી
�મરણકથા આ�વા� બની છે. અને કા�યપ�ંકતઓ, �લોકો, �ચ�તનો, સવંાદો, પ�ો, અલકંારો, �તીકો, �રુાક�પનો, રસો વગેર�ના �ુદંર
િવિનયોગને કારણે આ �મરણકથા આ�વા� બની છે.” (�.ૃ૪૮) ભોળાભાઇ પટ�લનો ચોથો �વાસકથાનો િનબઘંસ�ંહ ‘શાલભ�ંજકા’માં
લેખકની સ�દય�ખોજને સાહ�જકતાથી તેઓ �પશ� શકયા છે. જનપદના સ�ક મ�ણલાલ હ.પટ�લના િનબઘંસ�ંહ ‘કોઇ સાદ પાડ� છે’ના
��ૃિતરાગી િનબઘંોને તેઓ તટ�થતાથી તપાસે છે. આ સ�ંહના શીષ�કના મમ�ને લા��ણક ર�તે વાચક  સમ� ઉદઘા�ટત કર� આપે છે.

લેખને �તે સમી�ક લખે છે. “આ સ�ંહમાં ��ૃિતને �સતા, ��ૃિતને માણવા સ�ક પણ ��ૃિતની �મ પાગંયા� છે તે ઓછા સતંોષની
વાત નથી.” (�.ૃ૫૮) િનબઘંકારના ભાષાકમ�ની છણાવટ પણ સિવગત કર�લી છે.

‘રાવ� પટ�લ:�વન અને સ�ન’ એ સશંોઘન ઉપરના ��ુતકની ચચા� કરતાં સમી�ક એના લેખક શેખની સશંોઘનકાર તર�ક�ની �્��ટનો
અને એમની મયા�દાઓને પણ �ામા�ણકતાથી �કૂ� બતાવતાં લખે છે. :“…. શખે�ુ અિતવાચંન અને એને કામે લગાડવાના શખેના
�લોભનના કારણે અહ� સતત આવતાં અ�ય િવવચેકોનાં મતં�યો શખેની  મૌ�લકતાને દબાવી દ� છે. વળ�, શખેે રાવ�ના �વન-કવન
તથા કિવતા �ે�ે � િન�બત ક� વફાદાર� રાખી છે તે કથાસા�હ�ય ��યે રાખી શ�ા નથી. ”  (�.ૃ ૬૩ ) આમ  છતા,ં આજ કાલ �ગટ
થતા,ં  નબળાં સશંોઘનોની વ�ચે �કાિશત આ સશંોઘન કંઇક �શે સમી�કોને હ�યાઘારણ આપ� ું સશંોઘન લાગે છે. ઋચા શાહની
પીએચ.ડ�.ની પદવી માટ�નો સશંોઘન  �થં ‘લાભશકંર ઠાકર:સ�નિવશષે’માં ‘સશંોઘન’  શ�દ સાથ�ક બનતો અ�ભુવી લાભશકંરનો
સા�હ�યકાર તર�ક�નો �ણૂ� આલેખ મળ� શકયો નથી. એનો ખેદ પણ ડા�.ભરત સોલકં� �યકત કર� છે. તો બી� બા�ુ, ‘િશવ�ુમાર જોષી�ું
નાટયસા�હ�ય’ એ ડા�.સોહન દવનેા સશંોઘન�થંને ડા�.ભરત સોલકં� સ�ક-સ�નને �યાય મ�યો છે ખરો ?ની માિમ�ક ટકોર કરતાં ન�ઘે
છે: “ ……. સા�હ�યમાં ચાલતાં રાજકારણે િશવ�ુમાર જોષીને ભલે �યાય ન આ�યો હોય, ઉપે��ત રાખી યો�ય સ�માન ન આ��ું હોય,

પરં� ુ ડા�.સોહન દવએે આ િવષયને િનિમ�ે િશવ�ુમાર જોષીનાં સમ� નાટક-એકાકં� સા�હ�યને �જુરાતી ભાવકો, વાચકો સમ� આ �થં
�વ�પે �કૂ� �નુ:�વતં કરવા�ું �શસંનીય કાય� તો ક�ુ� જ છે.” (�.ૃ૭૨)

આ સ�ંહનો સૌથી દ�ઘ� લેખ ‘�રુ�શ જોષીની નવ�લકાઓમાં સિં�િઘકરણનો િવિશ�ટ િવિનયોગ’ �પે �ા�ત થાય છે. આ ��ુતકમાં �રુ�શ
જોષીના ‘�હૃ �વશે’ વાતા� સ�ંહમાથંી ‘જ�મો�સવ’, ‘નળદમયતંી’, ‘અ�ભસાર’, ‘�ણ લગંડાની વાતા�’, ‘પાચંમો દાવ’, ‘બે �રૂજ�ખૂી
અને’, ‘વાતા�ની વાતા�’, ‘બે ��ુબનો’ વગેર� વાતા�ઓને ઉદાહરણ�પે લઇ સિં�િઘકરણની ���ુ�ત ક�ટક�ટલી ર�તે સભંવી શક� તે દશા���ું
છે. તો બી� તરફ �ણીતા િવવચેકોના આ વાતા�ઓ સદંભ�ના અ�ભ�ાયો પણ �કૂયા છે. લેખના �તે  ફલ�િુત�પે પોતા�ું મતં�ય
�પ�ટ કરતાં સમી�ક લખે છે:  “......�રુ�શ જોષી ખરા અથ�માં �યોગશીલ વાતા�કાર િસ� થાય છે.  વાતા�િવષય,  વાતા�કથન,

અ�ભ�ય�કતની િવિવઘ તર�હો-કયાર�ક ઘટનાઓ, કયાર�ક ઘટનાહાસ, ઘટના અને ક�પન, વ��મુાં કપોલક��પત, વ�� ુ અને �તીક,
વ�� ુ અને �રુાક�પન વગેર�નાં સિંમ�ણની એ અનોખી ભાત ઊભી કરતા �પવાદ� �રુ�શ  જોષી આ�િુનક વાતા�કારોમાં હરહમંેશ ��ખુ
�થાન ભોગવશે.” (�.ૃ૧૧૭)

આ સ�ંહનો �િતમ લેખ ‘િસતા�ંુ યશ��ંની કિવતા અને સર�રયલ’માં િસતા�ંનુી કિવતામાં સર�રયલ ત�વો ક�વાં �પમાં �ગટ� આવે
છે, તેની છણાવટ કિવના પોતાના ��ટ�કોણથી ડા�.ભરત સોલકં�એ ર�ૂ કર� છે. િસતા�ંુ યશ��ંની સર�રયલ કિવતાની િવશષેતાઓ
આપીને �જુરાતી િવવચેકોએ તેમની કિવતાની � મયા�દાઓ તારવી બતાવી છે તેને પણ અવતરણોમાં લઇ ડા�.ભરત સોલકં� પોતા� ું
ત�ય�કુત તારણ આપતા કહ� છે, “......……િસતા�ંુ સર�રયલ કિવ તર�ક� ભલે સ�ંણૂ�તયા સફળ ન ર�ા હોય આમ છતા,ં   િસતા�ં ુ જ
�થમવાર �જુરાતી કિવતામાં સર�રયલના ત�વને દાખલ કર� છે, �યાર� સા�હ�યજગતમાં નવી જ આબોહવા રચાય છે. િસતા�ંનુી બઘી
જ રચનાઓ ભલે સારા પ�રણામો લાવી શક� નથી, પણ ભાવક તર�ક� આપણે પ�રણામમાં રસ દાખવવાની સાથે સાથે ભાવનમાં પણ
રસ દાખવવાનો છે. �માથંી � કાઇં થો�ું ઘ�ું પામી શકાય તે પામવા�ું છે.”(�.ૃ૧૨૫)

�ૂંકમા,ં  સમી�ાલેખોના આ સ�ંહમાથંી પસાર થતાં ડા�.ભરત સોલકં�ની અ�યાપક તર�ક�ની સજજતાના �ભુગ દશ�ન થાય છે.  આ
સમી�ાઓમાં તેઓ ��ૂમ િનર��ણ કર�  શકયા છે. આ િનર��ણોના સમથ�નમાં અ�ય િવ�ાન િવવચેકો-સા�હ�યકારોના અવતરણો પણ
ટાકં� છે,  �   ઉભડક નથી લાગતા.  �લુના�મક સદંભ� પણ તેઓ ખપમાં લે છે.  દર�ક લેખની આગળ એની યો�ય �વૂ��િૂમકાના
પ�ર�ે�યમાં �ળૂ િવષયને તેઓ સહજતયા �કૂ� આપતા હોઇ વાચક માટ� તે વ�ુ અ��ુળૂ બની રહ� છે. સા�હ�ય�ૃિતની ન�ક જવામાં
ભાવકોને  ‘શ�દાયન’માં સ�ં�હત સમી�ાલેખો સહજ િવચારપાથયે  ��ંુૂ  પાડ�  શક�  તેવા રસાળ છે, એમ િન:સકંોચ કહ� શકાય.   
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ડા�.હ�મતં �થુાર,

�ી �.ુએચ.ચૌઘર� આટસ� કોલેજ,વડગામ
�જ.બનાસકાઠંા, ૩૮૫૪૧૦,

મો.૯૮૭૯૯૨૦૪૦૩
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