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             શવમખુ ાઠકની પ્રતીકયાગી કવલતા   
 

                  સ્લાતતં્ર્મોત્તય કાના પ્રમોગળીર કવલ શવમખુ ાઠક છે. પ્રત્મેક કૃવતભા ં વલમલસ્ત,ુ છદં-રમ 
અને અભબવ્મક્તતના નલા પ્રમોગો ભાટે ભથતા આ કવલએ ‘નભેરી વાજં’ (૧૯૫૮)ની અઢાય યચનાઓ ઉભેયી છે. 
ફનંે ખડંની યચનાઓ બાલફોધ અને અભબવ્મક્તતની યીતે ભબન્ન છે. શવમખુ ાઠકની કવલતાભા ં પ્રવતૃ 
અરકંાયૃ અથાાત ઉભા કે ઉત્પે્રક્ષા તયીકે નશીં ણ કાવ્મભા ં વ્માી યશરે વલચાયને ધ્લવનત કયલા ભાટે 
પ્રમોજલાનુ ંલરણ નલીન કવલતાઓભા,ં આ કવલ દ્વ્રાયા ણ સ્ુટ થત ુ ંજોલા ભે છે. રમ, પ્રાવ, પ્રતીક અને કૌંવ 
જેલી કથનની તયકીફો દ્વ્રાયા આ કવલ અને તેભના વભમના કવલઓ, કવલતાન ેઆકાય આલા વપ યહ્ા ંછે. 

                           શવમખુ ાઠકના ંપ્રથભ કાવ્મવગં્રશ ‘નભેરી વાજં’ભા ંઉય દળાાલેરી નલીન કવલત્લયીવતના ંસુદંય 
વનદળાનો યૂા ાડે છે. એભનુ ં‘ઉચાો’ કાવ્મ જોઈએ,  

                        “છે એક કોઈ વદૃ્ધ ,યે કંુબાય  

                        (ધીભી ચર જાણે ળાશ્વતે ડગરા ંબયે ઈશ્વય) 

                        અને વગંાથે છે ખોરકંુ  

                        (યે મકૂ ભાનલતા વયીખુ ં!) 

                        ીઠ ય એની યહ્ો છે બાય.” 
                        જાણે કે જગતભાથંી ઈશ્વય અને ભાનલતા ઉચાો બયી યહ્ા ંછે. 
                        ત્મા ંતો અચાનક કતૂયા ં(ળમતાનના ંફચચા ં!) 

                        ફધા ંજાગી જઈ શુ ંતીવ્રતાલૂાક બસ્મા ં! 
                        ભધયાતભા ંમ ૂગંા યહ્ા ંછે તાયરા.  

  અશીં વદૃ્ધ, ખોરકંુ અને કતૂયાના ંપ્રતીકો દ્વ્રાયા કવલને અભબપ્રેત અથા કૌંવભા ંઆપ્મો છે. તે કઇંક અંળે 
કાવ્મના ધ્લવનન ેસ્ૂટ કયી દે છે. છેલ્રી કં્તતભા ંસચૂલેલુ ંતાયાનુ ંભૌનકવલ જેલા વભબાલીની રાચાયી દળાાલે છે. 
અશીં મકૂ ભાનલતાની લાત છે. પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ મોગ્મ કહ્ુ ંછે- “અશીં મકૂ ભાનલતાનુ ંપ્રતીક ખોરકંુ છે. તેની વાથ ે
જતો કંુબાય ઈશ્વયનુ ં પ્રતીક છે અને તેભના  પ્રવત બવતા ં કતૂયા ળમતાનના પ્રતીકો છે. ઉય અલરોક્ુ ં તે 
કાવ્મભા ંકવલએ ફભરષ્ઠ પ્રતીક યચના કયી છે. તેના ંપ્રતીકો પ્રભાણભા ંવકુંર છે અને કાવ્માત્ભક યીતે પ્રમોજમા ંછે.  
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” (૧) કવલનો વકેંત એભ દળાાલે છે કે ઈશ્વય અને ભાનલતા જગતભાથંી વલદામ રઈ યહ્ા ંછે. દક્ષા વ્માવે મથાથા 
કહ્ુ ં છે- “શવમખુ ાઠકને વપ્રમકાતંની ેઠે કાવ્મભા ં દૃશ્મ ,પ્રવગં  કે કથાત્તત્લનો આબાવ ઊબો કયીને વ્મજંના 
વાધલાનુ ંવલળે પાલત ુ ંજણામ છે”. (૨) ‘કોઈને કાઈં છૂવુ ંછે?’ભા ંશે્રષ્ઠ પ્રતીકમોજના દેખામ છે. નફંય રગલેરો 
ાડો, ભચક્કાય ફવ અને ‘કૌંવ ય જે થામ તે થઈ ગયુ’ં એ ઉદ્દગાયો લેધક યીતે વનષ્ઠુય વભાજના કૌંવ ય દેલાત ુ ં
વ્મક્તતનુ ંફભરદાન સચૂલે છે. કવલની વલેંદના ભફનગંત ઢફે કાવ્મભા ંકરાત્ભક ૃે ઠયે છે એ તેની વલળેતા છે. 

                            ભદં લેગે ચારતો.. 
                            નફંય રગાલેરો જતો ાડો...  

                            ને કૌંવ ય જે થામ છે તે થઈ ગયુ,ં 
                            રોશીના ંખાફોભચમાભા ંભાવંના રચકા  

                            અને ફે ળીંગના ટકૂડા – 

                           એના વલળે,કશો 
                           કોઈને કાઈં છૂવુ ંછે? 

આ કવલ એ ‘વદૃ્ધ’ ‘આ આમનાભા’ં અને ‘વજૉન’ એ ત્રણ કૃવતઓભા ંકં્તતઓની વશતેકુ વલવળષ્ટ ગોઠલણી કયીને 
દૃશ્મ આકાય ઉવાલલાનો પ્રમત્ન ણ કમો છે. ‘વજૉન’ભા ં આકાળ, લાય,ુ તેજ, જર,થૃ્લી એ ળબ્દોને 
એકફીજાની નીચે અન ે તાયા, ગ્રશો ને વનશારયકા, એ ળબ્દોને નક્ષત્રોની યીતે ગો લત ુાૃે ગોઠલીને કવલ 
લતતવ્મનો ભભા આકાયભાથંી ઉવાલલાનો પ્રમાવ કયે છે. ‘વદૃ્ધ’ભા ંળીાકની ળૃ થઈને છેલ્રા ળબ્દ ‘જે – 

સધુી એલી  ગોઠલણી કયી છે કે ચક્રકાયે લાચંન થામ ને તેભાથંી બાલચક્રનુ ંસચૂન થામ. 

                       “કેવુ ંયોઢે ઉઘડે (વળશનુ ુ ંફગાસુ)ં 

                        આ ળશયેનુ ં,રથરડમા ંબયતા વૌ  

                        (શુ ંયાતાી કયતા ંભજૂય?) તાયા... 
                         કેલી ફોય (ઘયડી ણ લાઝંણી સ્ત્રી) 

                         ને વાજં (ભરસ્સ્ટક લડે ળણગાયી ઓષ્ઠ) 

ફાહ્ ભચત્રની વાભે તલ્પ્નોત્થ વા્મ દળાાલતી કૌંવભાથંી ઉત્પે્રક્ષાઓ કૃવતનો વલવળષ્ટ આકાય ઉવાલી આે છે.એક 
વંગ લાક્યભા ં યૂા થતા ં ‘જાઉં આગો’ભા ં આંખનુ ં કાભ ગને અને ગનુ ં કાભ કાનને વોંીને કવલએ 
ઇસ્રિમવ્મત્મમનો આશ્રમ રીધો છે. 

                          “આંખનો ટેકો રઈને, કાનની બાખંોડ બયતા ં
                           ઘાવ રીલુ ં(ઈશ્વયે ખોો હુપંાો ાથયેરો શોમ), 
                                              તેભા ં સમૂાના ળબ્દો વભજલા ગ  

                                              અડાડી  વયકત ુ ંઅશીં ફાગભા.ં..” 
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                            શવમખુ ાઠકની કવલતાભા ંવાભાજજક અરમામ, નગયજીલનની બીંવ, ભાનલજીલનની ભજબયૂી કે 
કૃણતા, વભ્મ જગતની જડતા, શષુ્કતા, ગવતળીર અગવતકતા ોતીકી યીતે પ્રગટે છે.કવલની લક્રદૃસ્ષ્ટ તેભની 
યચનાઓભા ંવતત યોલામેરી યશ ેછે. 

                 શવમખુ ાઠકના ભચિંતનપ્રલણ કાવ્મોભા ં વલમલૈવલધ્મ વારંુ છે. સખુ, દુુઃખ, વલચાય, અદ્વતૈ, 
વયખાભણી જેલા વાલ અમતૂા વલમો ય કવલએ ોતાનુ ં ભચિંતન કાવ્મના સ્લાગંભા ં યજૂ કયુું છે. ભાણવની 
લાવનાઓ, આળા-આકાકં્ષાઓ, આધ્માજત્ભક બાલ ઈત્મારદ ણ કેટરાકં કાવ્મોભા ંરાક્ષભણક યીતે વ્મતત થમા ંછે. આ 
ફધી યચનાઓની વલળેતા એ છે કે કવલનુ ંરક્ષ્મ ભચિંતન યજૂ કયલાનુ ંનશીં ણ કાવ્મ વવદ્ધ કયલાનુ ં છે. ‘વેત’ુ, 
‘યાશ’, ‘ઈચછામતૃ્ય’ુ  અને ‘વધં્માલદંન’ આ ચાયે ભચિંતનપ્રલણ કૃવતઓભા ંઆધ્માજત્ભક અભબગભ જોઈ ળકામ છે.  

               ‘નભેરી વાજં’ની ‘વાજં’, ‘તણખલુ’ં, ‘આંફો’, ‘કોઈને કાઈં છૂવુ ં છે ?’, ‘શરુોક’, ‘વદૃ્ધ’, ‘મતૃ્ય’ુ, 

‘રાજઘાટ પર’ ળગેરે રચનાઓ વ્યજંનાગર્ભ સકું પ્રતીકાત્મકતા, કૌંસના ઉપયોગ દ્વારા બે સ્તરે ચાતી ગતત, 

માત્રામેલ છદંોના ખડંકોનો યંરયત પ્રમોગ અને આધવુનક બાલફોધ જેલી રાક્ષભણકતાઓથી ધ્માનાશા છે. મતૃ્ય,ુ 

પ્રેભ, ચૈતરમતત્ત્લ જેલા ગશન-વ્માક બાલોને વલમ ફનાલતી ‘વળય ન્યુ’ં,  ૌયાભણક ાત્રો કે પ્રવગંોને આધાયે 
રખામેરી ‘અંતઘડીએ અજાવભર’, અંતય-અલગાશન કયતી ‘ગજેરિ ભચિંતન’ લગેયે દીઘા યચનાઓ ગદ્યરમની અનેક 
ળક્યતાઓને પ્રગટાલે છે. 
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