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પરં પરાગત વાતાાન ં ગદ્ય
ગદ્ય ળબ્દ વંસ્કૃતના ‘गदˎ’ ધાતુ યથી ઉતયી આવ્મો છે . જેનો એક અથથ ‘ફોરવુ’ં થામ છે . અંગ્રેજી
બાાભાં તેને ‘Prose’ કશેલામ છે . ભાનલીના યોજફયોજના વ્મલશાયભાં લાણી, લતથનના ભાધ્મભ રૂે વાધલાભાં
આલતી અભબવ્મક્તત તે બાા છે . જમાયે આ બાા વલચાય અને કલ્નના અંળોથી યીાકથ થઈને તકથ , ભનન અને
ભચિંતનનું ભાધ્મભ ફને છે ત્માયે તે ‘ગદ્ય’ ફને છે . બાા અને ગદ્ય નો સ ૂક્ષ્ભ અભ્માવ કયીએ ત્માયે તે લાતની ખફય
ડળે. તેથી તેવ ું ન કશી ળકામ કે દયે ક ફોરતો ળબ્દ ગદ્ય છે . વંસ્કૃત કવલ લાભનને કહ્ું છે કે ‘गधं कवीन ं ननकषं

वदन्ति’ -ગદ્ય એ કવલઓની કવોટી કયે છે . જે વાચી લાત છે . ગુજયાતી વાહશત્મભાં ગદ્યની ળરૂઆત ભધ્મકાથી
જોલા ભે છે . ત્માયફાદ અલાથ ચીનકાભાં તે વલે લધુ વબાન  ૂલથક ખેડાણ થમેલ ું જોલા ભે છે . લાતાથ ,
નલરકથા, નાટક, આત્ભકથા, વલલેચન, વનફંધ લગેયે ક્ષેત્રે ગદ્યનો વલકાવ જોઈ ળકામ છે . અશીં ગુજયાતી લાતાથ
ક્ષેત્રે ગદ્યનો વલકાવ કેલો થમો છે તે જોલાનો ઉક્રભ છે . લાતાથ ની વલવધલત ્ ળરૂઆત યં યાગત વભમથી જોલા
ભે છે ભાટે અશીં યં યાગત લાતાથ ન ુ ં ગદ્ય કેલા લાંકો રઈ યહ્ું છે . તથા આજે જે લાતાથ રખાઈ યશી છે . તેના
ામાભાં યં યાગત લાતાથન ુ ં ગદ્ય કેલા આમાભોભાંથી વાય થયુ ં છે . તે જોલાનો અશીં પ્રમાવ કમો છે .
પ્રથભ લાતાથકાયનું ભાન ભેલનાય કંચનરાર લાસુદેલ ભશેતા-ભરમાવનરનુ ં ગદ્ય ધ્માન ખેંચનારું છે .
એભની શેરાં સુધાયક યુગભાં અનેક લાતાથઓ ભે છે ખયી યં ત ુ ખયા અથથભાં કાત્ભક ટૂંકી લાતાથ નો મળ
‘ગોલારણી’ યી જામ છે . આ લાતાથભાં લાતાથ તત્લની ભાલજતની વાથે વાથે તેન ુ ં ગદ્ય ણ નોખુ ં છે . આથી કદાચ
ગદ્યના ઉત્તભ ઉન્ભેોને કાયણે ણ તેને પ્રથભ લાતાથ તયીકેધ ૂભકેત ુ જેલા વલદ્રાનો ભાનતા શળે, એવુ ં કશી ળકામ.
ગ્રાભીણ દૂ ધ લેચનાયી નાયી, તેની ાછ રટ્ટુ થમેરો યભણત યુલાનને જે યીતે ગોલારણી ાઠ બણાલે છે તે
લાતાથન ું મુખ્મ લસ્ત ુ છે . લાતાથ કાયે ‘ગોલારણી’ના દે શનુ ં જે લણથન કયુું છે તેભાં ગદ્યના ઉત્તભ અંળો પ્રગટ થમા છે
જુઓ,
‘તે ઘણી જ જુલાની શતી. કોઈને ંદય લથની ઉંભયે અધય ય ગુરાફ પયકે છે ... એને વોભી ળયદે કંઠભાં કોમર
ટહુકતી શતી... નશોતી કેલામેરી તોમે જફયી ચંચ શતી. નશોતી ળશેયની તોમ વળષ્ટ રાગતી શતી. નશોતી ઉચ્ચ
લણથની તોમે ગોયી શતી. આંખે આલીને બભયા ફેઠા શતાં. કીકીભાં તીયની ધાય શતી. ગારભાં ગુરાર છલયામાં શતાં.
તેના દળથન થામ તે શેરા જ વલાયના શોયભાં ળેયીએ ળેયીએ જાણે કોમરનો ટહુકો ગુજી
ં ઊઠે ‘દૂ ધ રેવ ુ ં વે, હ,ુ ં
દૂ ...ધો...’વાંબતાં ળેયીની સ્ત્રીઓ ઝટ થાયીભાંથી ઊબી થામ.’ (નલભરકા વંચમ, વં. યભેળ ય. દલે અને અન્મ,
ગ ૂર્જય ગ્રંથયત્ન કામાથ રમ, અભદાલાદ,પ્ર.આ.૧૯૯૮,  ૃ.૧૯)
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અશીં નાવમકાના દે શ લણથનભાં લયામેર રૂકો તથા પ્રમોજામેલ ું ગદ્ય એ (ગોલારણી) શેરાની લાતાથ કયતાં
જુદું ડે છે . ગદ્યનો આયોશ-અલયોશ રશેકો તેભજ નકાય દ્રાયા શકાયની લાત, તેના રૂનુ ં લણથન સુેયે પ્રગટ કયુું છે
તે અથથભાં ભરમાવનર જુદાં લાતાથ કાય છે . લાતાથની ખયી ળરૂઆત તથા હદળા –ઘાટ આનાય લાતાથકાય છે ધ ૂભકેત ુ.
રાગણીપ્રધાન નલભરકાઓ આનાય આ લાતાથકાય ાવેથી ‘તણખા ભંડ’ના ળીથક શેઠના વંગ્રશો પ્રગટ કયી
એકથી લધુ રોકવપ્રમ લાતાથ ઓ આી છે . તેભની લાતાથ કાને ભફયદાલતા શ્રી અનંતયામ યાલ નોંધે છે કે ‘એભનુ ં
અલ
ૂથ કશી ળકામ એવુ ં વર્જન તો ટૂંકી લાતાથ ન ુ ં જ. ધ ૂભકેત ુ  ૂલે ટૂંકીલાતાથ ઓ રખાઈ અહ્તી. એભણે નલભરકાના
સ્લરૂને સુયેખતા અને સુગ્રવથતતા અર્પમાથ , અને એકવાથે ૧૯ લાતાથઓનો નમ ૂનેદાય લાતાથ વગ્ર
ં શ ‘તણખા-૧’ પ્રગટ
કયીને ટૂંકી લાતાથના સ્લરૂને આણે ત્માં અ ૂલથ પ્રવતષ્ઠા આી. એટરે જ શ્રી ઉભાળંકય જોળીએ ‘ટૂંકી લાતાથનો
ુ ે શાથે શંભેળ ભાટે યોામો અને દ્રઢમ ૂર થમો’ એભ કશીને, ‘ધ ૂભકેત ુની
કરાયો ગુજયાતી વાહશત્મભાં શ્રી ધ ૂભકેતન
પ્રવતબાની કક્ષાએ કાભ કયતા એ લખતે હશિંદભાં ાંચ-છ લાતાથરેખકો શોમ તોણ ભોટી લાત’ એવુ ં એભના
ુ ાંલાતાથ યત્નોઐવતશાવવક પ્રદાનનુ ં મ ૂલ્મ આંક્ુ ં છે .’(‘ધ ૂભકેત ુ તો એક જ !’,ુસ્તક હયચમભાંથી, ધ ૂભકેતન
ધ ૂભકેત,ુ ગ ૂર્જય ગ્રંથયત્ન કામાથરમ, અભદાલાદ, ુનમુદ્ર
થ ણ- ભાચથ-૨૦૧૧) ‘વલવનાત’, ોસ્ટ ઓહપવ’, ‘યજ ૂતાણી’,
ુ નલભરકાના
‘બૈમાદાદા’, ‘જુભો ભબસ્તી’, ‘ ૃથ્લી અને સ્લગથ’ લગેયે જેલી તેભનીલાતાથઓ જાણીતી છે . ‘ધ ૂભકેતએ
વલકાવભાં ભાગથસ ૂચક તથા કાત્ભકઘાટ આર્પમો છે ’ એલો શ્રી ભોશનરાર ટે રનો ભત વલથથા વાચો ઠયે છે .
ઐવતશાવવક અભ્માવને કાયણે તેભની લાતાથ ઓનુ ં ગદ્ય ભાનલજીલનના ઊંડા યશસ્મો તથા યં ગદળીતા ફંનેમ રક્ષણો
એકવાથે તાકે છે . ‘ોસ્ટ ઓહપવ’ લાતાથ નો નામક અરીડોવો ુત્રી- ભયીમભના ત્રની યાશ જુએ છે તથા લાતાથ ન્તે
મત્ૃ યુ ાભેરા અરી ડોવાના કફય ય રાગણીશીન ોસ્ટભાસ્તય ત્ર મુકલા જામ છે તે પ્રવંગભાં રાગણીળીર
વત ૃહૃદમ જાગી જામ છે તેન ુ ં ગદ્ય જુઓ,
“ણ દયે ક કાગભાં ધડકતુ ં હૃદમ શોમ તેભ ોસ્ટભાસ્તય આજે એકી નજયે એ તયપ જોઈ યહ્યા છે ! કલય એટરે
એક આનો ને ોસ્ટકાડથ એટરે ફે ૈવા એ દૃષ્ષ્ટ ચારી ગઈ છે . ઠેઠ આહિકાથી

કોઈ વલધલાના એકના એક

છોકયાનો કાગ એટરે શુ?ં ોસ્ટ ભાસ્તય લધાયે ને લધાયે ઊંડા ઊતયે છે .
ભનુષ્મ ોતાની દૃષ્ષ્ટ છોડી ફીજાની દૃષ્ષ્ટથી જુએ તો અયધુ ં જગત ળાંત થઈ જામ” (પ્રવળષ્ટ નલભરકાઓ બાગ-૧,
વં. યઘુલીય ચૌધયી, અરુણોદમ પ્રકાળન,અભદલાદ, ફીજી આવ ૃવત્ત-૨૦૧૨,  ૃ. ૧૬)
ુ ી રાક્ષભણકતા એ છે કે તેઓ લાતાથ ભાં ોતે આલીને વલચાયનો તણખો મુકે છે . જે
ઉયના ગદ્યભાં ધ ૂભકેતન
અશીં ણ જોલા ભે છે . તો લી ‘જુભો ભબસ્તી’ લાતાથભાં નામકનો શુપ્રેભ કેલો વયવ યીતે વનરૂામો છે તેજુઓ:
“શજી ણ શંભેળા જુભો વલાયના જ એકરો, અળાંત, એ યસ્તે ફૂર રઈને આલતો દે ખામ છે , અને એક ભાનીતા
થ્થય ય ફૂર મુકીને ‘લેણ ુ !... લેણ ુ !... લેણ ુ !’ એભ ત્રણ બ ૂભ ાડીને ચાલ્મો જામ છે .” (ગ્રાભચેતનાની
નલભરકાઓ, વં. યભેળ ય. દલે અને અન્મ, ગ ૂર્જય ગ્રંથયત્ન કામાથરમ, અભદાલાદ, ુનમદ્ર
થ ૃ ણ-૨૦૦૧, ૃ.૩)
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અશીં જુભોના શુપ્રેભની વાથે ગદ્યની નજાકત બાત ણ વનખયી આલે છે . ‘લેણ’ુ ળબ્દનુ ં ત્રણ લાયનુ ં
ુ ી લાતાથ ઓનુ ં ગદ્યભાં રાગણીના પ્રલાશની વાથે વાથે
ુનયાલતથન એ ફંનેના પ્રેભને વનદે ળ કયે છે . આભ ધ ૂભકેતન
વલચાયનો તંત ુ ણ જોડામ છે . આવુ ં વળષ્ટ ગદ્ય તેભની લાતાથ ઓભાંથી પ્રગટ થામ છે .
ધ ૂભકેત ુ છી ઓછી ણ ભશત્લની લાતાથઓ આનાય લાતાથ કાય દ્વિયે પ છે . યા.વલ. ાઠકે ‘દ્વિયે પની લાતો’
નાભથી ત્રણ બાગો આર્પમા છે . તેભના ગદ્યભાં ભાનલજીલનના ઊંડા યશસ્મો, ભાનલીમ ભનોવંચરનો,
ગ્રાભીણજીલન, સ્ત્રી-ુરુના વંફધ
ં ો તથા બુધ્ધ્ધ ૂત ાત્રો લગેયે ફાફતો ધ્માનાત્ર છે . ફોરી તેભની લાતાથન ું
આગવુ ં રક્ષણ છે . તેથી તેભની‘વૌબાગ્મલતી’, ‘ખેભી’, ‘ઈન્દુ’, ‘મુકુન્દયામ’, ‘બુધ્ધ્ધવલજમ’ જેલી લાતાથઓ તયપ
વલલેચકોએ લીલી નજય કયી છે . ‘વૌબાગ્મલતી’ લાતાથની નાવમકા ભધ્લ્રકા અંતે વતથી કંટાીને મ ૃત્યુ ાભે છે .
ને તે ‘વૌબાગ્મલતી’નું ભફરુદ પ્રાર્પત કયે છે , યં ત ુ આ ફન્નેમભાંથી ખયી વૌબાગ્મલતી કોણ? જેલો પ્રશ્ન બાલકના
ભનભાં રેખક મ ૂકી દે છે . તેન ું ગદ્ય જુઓ,
‘અને લયવેકભાં તેણે ોતાના જીલનનો અંત આણ્મો. વલનોદયામ ડી---ભાં શતા ને એ ભયી ગઈ. તેના ભયણના
ખફય આવ્મા ત્માયે અભાયા ઓખીતાં ભાયે ઘેય આવ્માં અને ભાયે ભોઢે ખયખયો કયલા રાગ્માં. ફધા કશેતા શતા:
‘કેલી રૂાી!’ ‘કેલી નભણી!’ ‘કેલી બાગ્મળાી!’ ‘ને વૌબાગ્મલતી જ ભયી ગઈ!’ ભને ભનભાં થયુ ં :
‘વૌબાગ્મલતી!!’(પ્રવળષ્ટ નલભરકાઓ બાગ-૧, વં. યઘુલીય ચૌધયી, અરુણોદમ પ્રકાળન, અભદલાદ, ફીજી આવ ૃવત્ત૨૦૧૨,  ૃ. ૭૦)
અશીં લાતાથકાય ઉદગાય ભચહ્ન ાવેથી કેટલું ફધુ ં કાભ કઢાલે છે અને અંતભાં (‘વૌબાગ્મલતી!!’) ફે લખત
આલતા ઉદગાયો આશ્ચમથની વાથે વાથે બાલકના ભનભાં પ્રશ્ન મ ૂકી જામ છે . તો લી બુધ્ધ્ધવલજમ, જક્ષણી, એક
પ્રશ્ન- જેલી લાતાથઓભાં વંસ્કૃત બાાની અવયના રીધે જુદી ડે છે . વભત્રોની આગ ોતે ગયીફ ન દે ખામ એલો
બાલ રઈને મુકુન્દ વભત્રોને ઘય- ગાભ દે ખાડલા રઈને આલે છે . ઘયની હયક્સ્થવત- લાતાલયણ એ જુદો જ વનદે ળ
કયે છે . વભત્રોને સ્ટેળન ય મુકલા ગમેરો મુકુન્દ ાછો આલતો નથી. ઉદાવ વતા-યઘનાથ ને ફશેન -ગંગા
વભજાલે છે . વતા ગંગાને વલભળાની કથા કશે છે . તેન ુ ં ગદ્ય જુઓ- ‘એ વલભળા અંફાજીનો બતત શતો. વતા
સ્લસ્થ થતા જામ છે એભ ભાની ગંગાનો ઉત્વાશ લધતો જતો શતો. અને તે વય ઉત્વાશથી શોંકાયા દે લા રાગી, ‘તે
અંફાજીના એકલાય દળથન કયલા જતો શતો, યસ્તાભાં એક ભોટી લાલ આલી એભાં એ ાણી ીલા ગમો. લાલના
ગવથમા ય એક લણજાયો ફેઠો શતો, તેણે ાણીનો ૈવો ભાગ્મો. વલભળાએ ‘ળેનો ?’ એભ  ૂછ્ુ.ં લણજાયાએ
લાલનો વળરારેખ ફતાલી કહ્ું કે ‘આ લાલ ફંધાલનાય ભીમો ભાયો દાદો થામ. અભાયી ક્સ્થવત ફગડી ગઈ એટરે
હુ ં ભાયી ફાુકી લાલ ય રાગો રેલા આવ્મો છં’ વલભળાને થયુ ં કે ભેં આલાં દે યાં તો ફંધાવ્માં ણ ભાયી છલાડે
ક ૂત જાગે તો ભાયાં દે યાંની ણ આલી દળા થામ !”ગંગાનો શોકાયો વળવથર ડતો ગમો...છી અંફાજી ાવે ગમો.
તેને અંફાજી પ્રવન્ન શતાં. તેભણે કહ્ુ:ં ‘ફેટા,ભાગ ભાગ.’ વલભળાએ કહ્ુ:ં ‘ભાજી, ફીજુ ં કાંઈ ન ભાગુ.ં ભાગું એક
નખ્ખોદ’” શલે ગંગાનો શોકાયો વનશ્વાવ જેલો થઈ ગમો શતો. ફીજીલાય કહ્ુ:ં ‘ભાગ, ભાગ’. પયી લાય ણ નખ્ખોદ
ભાગ્યુ.ં ત્રીજીલાય ણ નખ્ખોદ ભાગ્યુ.ં ’ ડોવા પયી નીયલ ળાંવતભાં ડયા.
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આખા ઘયભાં મ ૃત્યુ જેલી ળાંવત છલાઈ યશી.” (દ્વિયે પની લાતો, બાગ-૧, યા.વલ. ાઠક, ગ ૂર્જય ગ્રંથયત્ન કામાથરમ,
અભદાલાદ, ુનમુદ્ર
થ ણ-૨૦૦૫,  ૃ.૭૯) આ ગદ્ય કથાળૈરીનો હયચમ કયાલી જામ છે . તેની ભાલજત વયવ યીતે
લાતાથકાયે કયી છે . તો લી ક્યાયે ક તેભની લાતાથભાં લતથભાનત્રભાં પ્રગટ થતાં ગદ્ય જેવુ ં ઉ.દા. જુઓ ‘કંકુડીને
કાવનમો’ લાતાથભાં“એક લયવ આખા ગુજયાતભાં બમંકય અવતવ ૃષ્ષ્ટ થઈ વાત હદલવ સુધી અનાધાય ભેઘ લયસ્મા કમો. જયા લયવાદ
ઓછો થમો રાગે ત્માં તો જાણે કઈ યશી યશીને વાંબયી આલત ુ ં શોમ,તેભ ાછા ઊભટી ઊભટીને ઝાટાં ડલા ભાંડે!
લનને લયવાદ ફંનેન ુ ં જોય! ફધી વનળાો ફંધ, કચેયીઓ ફંધ, લેાયીઓના લેાયો ફંધ, ટ્રે નો ફંધ, તાય ફંધ,
લતથભાનત્રો ફંધ ! કોઈને કળી ખફય ડે નશીં કે ફશાય શુ ં થામ છે ! ફશાય તો વનકામ જ નહશ, ને ઘયભાં ણ
વરાભતી ન રાગે. કોઈ કોઈને ભદદ કયી ળકે નશીં. જાણે શુ ં થઈ જળે એથી એક પ્રકાયની ધાક વૌના ભનભાં ેવી
ગમેરી.”(યા. વલ. ાઠક ગ્રંથાલરી-૨,વં. શીયાફેન ાઠક અને અન્મ, ગુજયાત વાહશત્મ અકાદભી, ગાંધીનગય,
પ્ર.આ.-૧૯૯૦,  ૃ.૨૬૯-૨૭૦)
આ આખું ગદ્ય લાતાથ ભાં લયવાદ ડયા છીની હયક્સ્થવતનો ભચત્રાત્ભક ભચતાય આે છે . તેભાં કોઈ કલ્ન કે
પ્રતીક વલનાનું વીધુ જ આરેખન છે . આજે આણા લતથભાનત્રોભાં ણ લયવાદ ડયાં છીનુ ં ગદ્ય વય, વાદું
છતાં અથથવબય છે તે બુધ્ધ્ધગમ્મ છે . બાા ાવેથી વર્જક વારું કાભ કઢાલી ળક્યા છે જે તેભની લાતાથકાય તયીકેની
વલળેતા ફને છે .
વૌયાષ્ટ પ્રદે ળની બાતીગ વંસ્કૃવતને લાતાથ ભાં રઈ આલનાય ઝલેયચંદ ભેઘાણીનુ ં સ્થાન ગુજયાતી લાતાથના
વલકાવભાં ભશત્લનું છે . ભેઘાણી અઠંગ પ્રલાવી શતાં. જજજ્ઞાસુ શતાં. રોકવાહશત્મને ભૌભરક યં યાભાંથી ઝીરી
રીીફધ્ધ કયલાનું ભશત્લનુ ં કાભ કયલાભાં જજિંદગીખચી નાખી. વોયઠ પ્રદે ળને ઉજાગય કયલાભાં તે અગ્રેવય છે .
તેનાથી તેભનું ગદ્ય જુદું છે . રમ,રશેકો, કાઠું તથા વૌયાષ્ટની રોકફોરી ભેઘાણીના ગદ્યને અરગ ાડે છે .
‘વદાવળલ ટારી’, ‘લહુ અને ઘોડો’, ‘જી’ફા’, ‘ફદભાળ’ જેલી લાતાથઓ ગદ્યની દ્રષ્ષ્ટએ ધ્માનાત્ર છે . ‘વદાવળલ
ટારી’ લાતાથભાંજ્ઞાવતપ્રથા, વલધલા વલલાશના ભાખાને જલાફ આતો વદાવળલ ટારી ભંગા વાથે રગ્ન કયે
છે . આ લાતાથના અંતભાં સ્નેશનો વલજમ થામ છે . વલધલા વલલાશનો ફાધ નથી, ોસ્ટ ખાત ુ ં કભથચાયીને ભનસ્લી યીતે
છૂટો કયી ળકે તેભ નથી. ઘણુ ફધુ ં ફદરાયુ ં છે , તેભ છતાં અનેક વંકટો વાભે-વંઘથ વાભે સ્નેશ વપ થામ છે .
ફંનેમ ાત્રો ભશેનત કયીને જીલન જીલે છે તે ગદ્ય જુઓ,
“ને દુવનમા શુ ં આટરી ફધી નપટ છે ! એની નપટાઈની અને તેના ભ ૂરકણા સ્લબાલની તે ળી લાત કયલી !
વદાવળલ અને ભંગા યોજ ેરા ઓહયમાની ભાટી રાલે છે . ચોભાવે વીભભાંથી ગાંવડી રાલે છે .

ઉનાે

કયગઠીમાંની બાયીઓ રાલે છે :નપટ રોકોએ ચંડોોથીમે ફે દ ફે ાાત્ભાઓની બાયીઓ લેચાતી યાખે છે !...”
(પ્રવળષ્ટ નલભરકાઓ બાગ-૧, વં. યઘુલીય ચૌધયી, અરુણોદમ પ્રકાળન, અભદલાદ, ફીજી આવ ૃવત્ત-૨૦૧૨,  ૃ.
૧૦૧)
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રૂહઢચુસ્તતા,ગ્રાભીણ હયલેળ અને તેના પ્રેભ વંઘથને વનરૂતી આ લાતાથ છે . તો તાયાના મુખે કશેલામેરી
લાતાથ ‘લહુ અને ઘોડો’ તેભાં પ્રમોજામેર પ્રતીક-તદા વંસ્કાયોને રીધે નોંધાત્ર છે . લાતાથભાં પ્રતીકાત્ભક ગદ્ય
ઘોડાના વંદબથ સ ૂચક યીતે યજૂ થયુ ં છે , જેભકે-‘હુ ં ભેડી ઉય ચારી ગઈ: આંધી સ ૂયજને કેડયે રઈને ફાયીભાં ઉબી
યશી: ઘોડો દે ખામો ત્માં સુધી તાકી યશી. ભાયી આંખો ખખ ડી; વલચાય આવ્મો: ‘ઘોડાની ભાપક ભાણવને ળા
વારું નહશ કાઢી નાખતા શોમ? ઘોડો તો નવીફદાય થઈ ગમો; ણ આવુ ં નવીફ ભાનલીને કાં નહશ?’(એજન,
૧૨૬)
રેશકો તથા તે પ્રદે ળની ફોરીની છાંટને રીધે તે ગદ્ય જુદું ડે છે . ઝલેયચંદ ભેઘાણીની રોકવાહશત્મની વેલા
તથા મ ૂ વ્મક્તતના વંકથ ને કાયણે ગદ્યભાં તાજ અનુબલામ છે . તે નોંધવું યહ્ુ.ં
આ ગાાભાં ફે કવલ વભત્રોની લાતાથ ઓનુ ં ગદ્ય ોતીકી યીતે ધ્માનાશથ યહ્ું છે . તેભાં સુન્દયમ ્ ાવેથી ‘ભાને
ખોે ’, ‘ખોરકી’, ‘નાગહયકા’ ‘ભાજાલેરાનું મત્ૃ યુ’, ‘અંફાબાબી’, ‘ેકાડથ નો પ્રલાવ’, જેલી ભશત્ત્લની લાતાથઓ ભે છે .
તેભની ‘ખોરકી’ લાતાથ ભાં ચંદનની લેદનાને લાચા આી છે . ચંદનનો વતનુ ં અંતનુ ં લાક્ય ‘આભ પયને ખોરકી
!’ભાં નાયી જીલનની વ્મથા વનરૂાઈ છે . ખોરકી લાતાથ ભાં ગ્રાભીણ હયલેળ અને તેના ાત્રોનો હયચમ કયાલત ુ ં
ગદ્ય જુઓ- ‘એભના કોટના ભખસ્વાભાંથી જયા જયા દે ખાતો રીરો રૂભાર તે કાઢલા જતો શતો ત્માં ભાયા ફાાએ
એને લામો કે, ‘યશેલા દે નયબા કોઈની ચીજો પેદામના.’ છી ભાયા કાકા આવ્મા અને ફોલ્મા કે, ‘ચરો ઉઠો,
મુખીને ત્માં ફધાને ચા ીલા જલાનુ ં છે . અને હડ
ુ ુ ડુડુ કયતાંફધા બામડા ઉઠયા અને ચોચ પાભમાં ભાથે ભેરી
દીધાં.અને શીંડલા ભાંડયો. અને કોઈનેમ માદતો યહ્ું ના કે એ તો ાછા યશી જામ છે .’’(સુન્દયમ ્ ની શ્રેષ્ઠ લાતાથઓ,
વં.ચંદ્રકાન્ત ળેઠ, આદળથ પ્રકાળન, અભદાલાદ, ત્રીજુ ં ુન મુદ્ર
થ ણ-૨૦૦૮,  ૃ. ૪૬)
તો ‘ભાને ખોે ’ લાતાથભાં નયાધભ વવયો ળબુ ય હુભરો કયે છે તેભાં ભાને ખોે જતી ળબુન ુ ં જે વનરૂણ થયુ ં છે
તે વભમનું ગદ્ય જુઓ‘તેના ગા ય બીંવ લધતી શતી. તેના ગ છાડા ભાયલા રાગ્મા. તેના લય તે કડલાનો પ્રમત્ન કયલા રાગ્મો
તેના ગાભાં વોવ લધલા રાગ્મો. ભશીવાગયના ાણીભાં ોતે ડૂફકી ભાયતી શોમ તેવ ુ ં તેને ઘડીક રાગ્યુ ં તેની
આંખો ખેંચાલા રાગી. તે ઘડીક એકદભ ખ ૂરી ગઈ તેના ભોં ય વવયાનુ ં લરુ જેવુ ં મ ૂછાળં ભોં ઝઝૂભી યહ્ું
શતુ.”(એજન,
ં
 ૃ.૯૯)
આખું ભચત્રાત્ભક ગદ્ય. આ છે લાતાથ કાય સુન્દયમ ્ ની વલળેતા. ળબુનો વવયો તેના ય નદીભાં હુભરો કયે
છે ને જે આખી હયક્સ્થવત યચામ છે તે નયી આણી આંખ વાભે પ્રત્મેક્ષ થતી શોમ એભ એનુ ં વનરૂણ અશીં
લાતાથકાયે કયુું છે . આ ગદ્યભાંથી વાથે- વાથે વવયાની નયાધભતા અને વતનુ ં કામયણુ ં ણ યોક્ષ યીતે પ્રગટી
આલે છે . આભ, સુન્દયમ ્ નું ગદ્ય, ગદ્યના અનેક તત્લોની ભાલજતને રીધે અન્મ લાતાથ કાયો કયતાં નોખુ ં તયી આલે
છે . ચંદ્રકાન્ત ળેઠ તેભની લાતાથના ગદ્ય વંદબે નોંધે છે કે “સુન્દયમ ્ ની લાતાથઓભાં ગુજયાતી બાાની- તેના ગદ્યની
ળક્તતનો ણ ાકો યચો ભી યશે છે . સુન્દયમ ્ ની લાતાથભાં કવલતા છે , ણ તે એભાંના કથાતત્ત્લને આડેધડ
તાણી જામ એલી નથી. તાજગીબમાથ અરંકાયો-કલ્નો ને ક્યાયે ક પ્રતીકોમ એભાં આલે છે ; યં ત ુ સુન્દયમ ્ એભના
લાતાથવલશ્વભાં વચ્ચાઈબયી બાલાનુભ ૂતીના વંદબથભાં ાત્ર ઘટનાના કથાનાત્ભક વંદબો વર્જનાયા કરાકાય છે .
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ગુજયાતી બાા-વાહશત્મ એભની લાતાથ ના બાલવમ ૃદ્ધ કથાયવથી શહયમાળં ફન્યુ ં છે એ નક્કી. ગુજયાતી લાતાથકાના
ઉન્નામનભાં-એની ઉત્ક્રાંવતભાં સુન્દયમ ્ ની વર્જકતાનુ ં પ્રદાન કરાતેજે વદામે સ્ભયણીમ યશે એલી કક્ષાનુ ં છે
જ.”(એજન,  ૃ.૧૬)જેલાંળબ્દો તેભની લાતાથ ઓ વંદબે વચ્ચા છે .
સુન્દયમ ્ ની વાથે કવલતાભાં જેભને તયત જ માદ કયલા ડે તેલા ઉભાળંકય જોળી છે . લાતાથભાં ઉભાળંકય
જોળીએ ઉત્તય ગુજયાતની રોકફોરીનો વપ વલવનમોગ કમો છે . ‘છે લ્લું છાણુ’ં , ‘ભાયી ચંાનો લય’, ‘યાશી’ ‘શ્રાલણી
ભેો’, જેલી લાતાથઓ જાણીતી છે . ‘યાશી’ લાતાથ ભાં આહદલાવી વમુદામ વનરૂામો છે . જગર
ં
પ્રદે ળ- હયલેળને રીધે
આ લાતાથન ું ગદ્ય જુદું ડે છે તો ‘ભાયી ચંાનો લય’ભાં લાતાથકાય રક્ષ્ભી- ચંાનું ભનોજગત આરેખી ળકમા છે .
જભાઈ-વાસુના વંફધ
ં ો, ભાતા-ુત્રીના વંફધ
ં ો તથા તેભાં જોલા ભતી વંકુરતા, ગ્રાભીણ હયલેળ, યીતહયલાજ,
વ્મલશાયો લગેયે ફધુજ તેભના ગદ્યભાં અવયકાયક યીતે વનરૂાયુ ં છે તે જુઓ“શલે ળોધો કે ન ળોધો, રક્ષ્ભીનુ ં ફશાલયાણુ ં ણ થીજી ગયુ;ં એના ોતાના ળયીયભાંથી ણ પ્રાણ ચાલ્મો ગમો
શોમ એભ બાયે ખભ થઈને એ નીચે પવડાઈ ડી. એના પ્રાણને શલે ઊબા યશેલાનો આધાય જ ળો શતો!
બેગા થમેરા ભાણવોએ ળફને ભ ૂવભ ય ઉતાયુું !
શા, શા; રક્ષ્ભી વાચું કશે છે , એ તો ગમા, ણ શલે તાયે ઘય ઉઘાડું યાખવુ ં શોમ તો તારું નવીફ છે તે વાચલી યાખ,’
ફીજી કોઈ ફાઈ ફોરી.
‘શા; દીકયો અલતયળે તો કળી ખોટ નહશ યશે. બરી શો તો ઊગતા જીલને ટૂંી ખા ભાં !’ ત્રીજીએ ટાવી  ૂયી.
અને યોજ એભ વૌ ચંાને વભજાલતાં ને એને યોલા દે તાં નહશ. રક્ષ્ભી બરે રુએ. ણ વભાજ એને શક ૂલથક યોલા
દે કે ન દે , રક્ષ્ભીને નવીફે યોલા વવલામ શલે કશુ ં યહ્ું જ ન શત.ુ ં શલે પયી ાછં દુ:ખી દીકયીથી ોતાના જીલનને
બયી દે વ ું એ ખોટે છે ડેથી જજિંદગી ળરૂ કયલા જેવુ ં શત.ુ ં એણે યોમા જ કયુ.ું ન ખાધુ,ં ન આયાભ રીધો.”(ઉભાળંકય
જોળીની શ્રેષ્ઠ લાતાથઓ, વં. ઉભાળંકય જોળી, ગ ૂર્જય ગ્રંથયત્ન કામાથ રમ, અભદાલાદ, લતથભાન ુનમદ્ર
થ ૃ ણ જાન્યુઆયી૨૦૧૨, ૃ.૯૧)
અને આથી જ ઉભાળંકય જોળીની લાતાથ ઓ વલે લાત કયતાં ફાબુ દાલરુયા નોંધે છે કે ‘‘ઉત્તય ગુજયાત અને
વલળે કયીને ઈડય ંથકના વભાજ જીલનનુ ં વનયીક્ષણ અને વનરૂણ તેભણે સ ૂક્ષ્ભતા ૂલથક કયે લ ું છે . રોકફોરીના
રમ- રશેકાઓ, આયોશ-અલયોશ, ફોરાતી બાાની વાશજજકતા અને વચોટતાનો કામથવાધક રૂભાં વલવનમોગ
કયલાની તેભની સ ૂઝ-વજ્જતા અવાધાયણ છે . ગાભડાના ધવનક અને ગયીફ લગથ લચ્ચેની વાભાજજક વલભતા
‘શ્રાલણી ભેો’ જેલી લાતાથઓભાં ધાયદાય કરભે ઉવાલાઈ છે .” (ગુજયાતી લાતાથવલશ્વ –ફાબુ દાલરુયા, હડલાઈન
બ્બ્રકેળન, અભદાલાદ, પ્ર.આ.-૨૦૧૧,  ૃ.૭) તેભના આ ળબ્દો તેભની લાતાથઓના ગદ્યને જોતા વાથથક રાગે છે .
આ ગાના ભશત્ત્લના પ્રમોગળીર લાતાથ કાયોભાં ગુરાફદાવ બ્રોકયનો વનદે ળ કયી ળકામ. તેભની ‘ફા’,
‘નીરીનુ ં ભ ૂત’,‘રૂ’,‘સુયભબ’,‘ધુમ્રવેય’,‘ગુરાફદ્દીન ગાડીલાો’,‘રતા શુ ં ફોરે?’ જેલી લાતાથઓ ભશત્ત્લની છે . તેભની
લાતાથઓનું ગદ્ય ભહ્દ અંળે ભધ્મભ ળશેયી લગથના રોકોની યોજીંદી ઘટનાઓનો ફાહ્ય જીલનની ઘટભા ાછ
6|Page

KCG-Portal of Journals

યશેરાં સ ૂક્ષ્ભ અગોચય હયફોનુ ં ભનોલૈજ્ઞાવનક ભ ૂવભકાએ આરેખન કયે છે . ‘ગુરાફદ્દીન ગાડીલાો’ભાં ઘોડાગાડી
ચરાલતા યજૂ થમેલ ું જગત અને તેભાંથી ઉઘડતો સ્ત્રીનો ચશેયો તથા હયલેળ-બાા લગેયે ફાફતોને રીધે તેન ુ ં
ગદ્ય અરગ તયી આલે છે . તો લી ‘રતા શુ ં ફોરે?’ એ લાતાથ તેના લસ્તુને રીધે લાતાથ જગતભાં ઘણી ચચાથ પ્રદ
યશી છે . ત્રણ વભત્રોભાં રતાનુ ં વત વવલામ વતના વભત્ર તયપનું ખેંચાણ અને અંતે વંફધ
ં ફાંધી ફેવતી રતા,
વતના પ્રશ્નનો જલાફ આી ળકતી નથી તે લાતાથન ુ ં ગદ્ય જુઓ‘સુયેળે તેની ફેત્રણ હદલવ સુધી ઘેય યાશ જોઈ, ણ તે તો આવ્મો જ નહશ, સુયેળ વલચાયભાં ડયો. શુ ં થયુ?ં કંઈ
ભાંદગી તો નહશ આલી શોમ? ત્રીજે હદલવે રતાને વાથે રઈ તે વનયં જનને ઘેય ગમો. તેના ઘયના દયલાજે તાળં
ભાયુું શત.ું આજુફાજુ તાવ કયતાં ખફય ભી કે વનયં જન તો ફેત્રણ હદલવથી ઘય ખારી કયી ક્યાંક ફશાયગાભ
ચાલ્મો ગમો શતો.
સુયેળને જ કંઈ વભજ ન ડી. કેભ ચાલ્મો ગમો શળે? ક્યાં ચાલ્મો ગમો શળે ? લગેયે પ્રશ્નો અણઊકલ્મા જ યશી
ગમા. તેણે રતા વાભે જોયુ ં અને  ૂછ્ું :
‘રતા, વનયં જને આવું કેભ કયુું શળે ?’
રતા શુ ં ફોરે?” (નલભરકા વંચમ, વં. યભેળ ય. દલે અને અન્મ, ગ ૂર્જય ગ્રંથયત્ન કામાથરમ, અભદાલાદ, પ્ર.આ.
૧૯૯૮, ૃ.૫૮)
ઉભાળંકય જોળીની વાથે ઉત્તય ગુજયાતના વફ લાતાથ કાય ન્નારાર ટે ર છે . ‘લાત્રકને કાંઠે’, ‘સુખ દુુઃખના
વાથી’, ‘ભોયરીના મ ૂગા સ ૂય’, ‘ાનેતયનો યં ગ’, ‘ઓયતા’, લગેયે લાતાથ વગ્ર
ં શો આનાય ન્નારાર ટેર બાતીગ
વંસ્કૃવત હયલેળ આરેખનાય વફ લાતાથ કાય છે . ‘ફાુનો કુતયો’ જેલી લાતાથ ભાં ગ્રાભીણ યજલાડી હયલેળનુ ં ગદ્ય
પ્રાર્પત થામ છે તો ‘ીઠીનું ડીકું’ લાતાથ ભાં ભેઘરી વાંજના લણથનભાં ગદ્યની ચભત્કૃવત ઉઘડે છે જુઓ-“એ ભેઘરી
વાંજ આફેહુફ ખડી થઈ યશી;નદી આવાવના ખખડધજ ઝાડ ઉય જાણે રી ઢી જતી શ્રાલણની લાદીઓ,
કોઈ બયી, તો કોઈ ઠારી, કોઈ લયવી તો કોઈ લયસ્મા લની ! લશી યશેરાં નદીનાં નીય ણ કોઈ નીતમાથ શતા તો
કોઈ લી ભ ૂખયા યં ગના...’’(લીણેરી નલભરકાઓ, વં. ન્નારાર ટે ર, વંજીલની પ્રકાળન, અભદાલાદ, ાંચભી
આવ ૃવત્ત-૨૦૧૧,  ૃ. ૮૭)
જમાયે ‘લાત્રકને કાંઠે’ લાતાથ ના અંતભાં નલર રગંડા વત તયપ કઈક અંળે આકથણ અનુબલે છે તેનો વર્જક
નલરની જાણ ફશાય આ યીતે આરેખે છે :
“એ નદીનો લાંક લળ્મો... એ રંગડાતો રંગડાતો ડુગ
ં યી ચઢયો... એ ઊતયે ... એ...એ...એ...એ ઊતયી ડયો!
.”(એજન,  ૃ.૧૪)
આ આખુ ં ગદ્ય નયી દ્રશ્મત્ભાકતા પ્રકટ કયે છે ! તો લી નલરના ભનભાં ચારતા વંઘથને વર્જક છે લ્રા લાક્ય
િાયા આભ પ્રકટ કયે છે જુઓ7|Page

KCG-Portal of Journals

“એક જ આળા શતી: ઢોય ચયાલલા ગમેરા ભાવા વાભા ભે ને એને વભજાલીને ાછો રાલે” (એજન,  ૃ.૧૪)
આવુ વળષ્ટ ગદ્ય ન્નારારની લાતાથભાં જોલા ભે છે . તો લી ‘નેવનર વેવલિંગ’ લાતાથભાં પ્રમોજામેલ ું આયં બનુ ં ગદ્ય
ધ્માન ખેંચનારું છે . આહદલાવી હયલેળને કાયણે આ લાતાથ ન ુ ં ગદ્ય અરગ તયી આલે છે આભ, ન્નારાર ટેર
લાતાથઓભાં જાનદી બાતીગ વંસ્કૃવત, રોકફોરીના કાકુઓ, રમ-રશેકા, કશેલતો, રૂહઢપ્રમોગો, દ્રશ્માત્ભકતા
લગેયેનો ગદ્યભાં વપ વલવનમોગ થમેરો જોલા ભે છે . તેભના આલા ગદ્યને રીધે તેભની લાતાથ ઓ લધુ રોકબોગ્મ
નીલડી છે .
ન્નારાર ટેરની જેભ ગ્રાભજીલન લાતાથભાં આરેખનાય ેટરીકય છે . ઈશ્વય ેટરીકયની લાતાથભાં ચયોતય
વભાજ, અંધશ્રધ્ધા-લશેભ, જડતા, લટ, ટે ક, ભાનલીમ બાલો લગેયેન ુ ં આરેખન જોલા ભે છે . ‘રોશીની વગાઈ’,
‘ચતુય મુખી’, ‘લટ’, ‘ભોટી ફશેન’, ‘સુખનો ઓડકાય’ જેલી લાતાથઓ લાતાથતત્લ અને ગદ્યને કાયણે જાણીતી છે .
‘રોશીની વગાઈ’ લાતાથભાં ગ્રાભીણ વભાજ-હયલેળનુ ં ગદ્ય પ્રાર્પત થામ છે . લાતાથ ન્તે અભયતકાકી ોતાની દીકયી
ુ ી નાતભાં(ગાંડા થઈ ગમા) લટરાઈ ગમા તેન ુ ં હફ
ભંગન
ૂ હુ વનરૂણ કયત ુ ં ગદ્ય જુઓ“લશેરા યોઢે ઘંટીનો અને લરોણાંનો ભધુય અલાજ ગાભભાં ગુજી
ં યહ્યો શતો ત્માયે ગાભ આખાને લીંધી નાખે તેલી
ુ ે ભાયી નાખી યે ...’
ચીવાચીવ અભયતકાકીએ કયી મ ૂકી: ‘ધાજો, યે ... ધાજો ભાયી ભંગન
દીકયો ખાટરાભાંથી ઉછી ડયો; ાડોળી દોડી આવ્માં; ઘંટીઓ અને લરોણા થંબી ગમાં. જેણે વાંબળ્યુ ં તે ધાઈ
ુ ી નાતભાં લટરાઈ ગમાં શતાં !” (ગુજયાતી લાતાથવલશ્વ –
આવ્માં અને આવ્માં તેલાં શફકી ગમાં. અભયતકાકી ભંગન
ફાબુ દાલરુયા અને અન્મ, હડલાઈન બ્બ્રકેળન, અભદાલાદ, પ્ર.આ.-૨૦૧૧,  ૃ. ૫૮)
ન્નારાર ટેર, ઈશ્વય ેટરીકય અને તેભની વાથે ત્રીજુ ં ફોરાત ુ ં નાભ વતાંફય ટે રનુ ં છે . ગુજયાતી
લાતાથવહશત્મભાં આ ત્રણ ‘ટે ર’ જોડીનુ ં નાભ વાથે ઉચ્ચાયામ છે . તેભની લાતાથઓ ગદ્યની દૃષ્ષ્ટએ નોંધાત્ર યશી
છે . તદા જીલનને આરેખનાય લાતાથ કાય ચુનીરાર ભહડમા છે . તેભની ‘લાની ભાયી કોમર’ ‘કભાઉ દીકયો’,
‘અંત:સ્ત્રોત’ લગેયે લાતાથ ઓ જાણીતી છે . ગ્રાભીણ ાત્રો, હયલેળ, વ્મલવામોનુ ં વાચુકલું વનરૂણ તેભની
લાતાથઓભાંથી ભે છે . તદુ ગદ્ય એ તેભની લાતાથ કાય તયીકેની વલળેતા છે તેભાં આલતા તદા ળબ્દો,
રૂહઢપ્રમોગો, કશેલત લગેયેને કાયણે નોંધનીમ ફન્યુ ં છે . તેન ુ ં ઉ.દા. જુઓ,
“ીઓ ભાયા ફા ! ીઓ ! ધયલ કયીને ીઓ ! ધયતીના ેટની આ ફધી ભામા છે . ધયતીના છોરું એના ધયલ
નહશ કયે તો ફીજુ ં કોણ કયળે ? ધયતીને ધલામ એટલું ધાલી લ્મો; કોને ખફય છે કારની? ”(ભહડમાની શ્રેષ્ઠ
લાતાથ ઓ, ચુનીરારા ભહડમા,નલબાયત વાહશત્મ ભંહદય, અભદાલાદ, ુનમુદ્ર
થ ણ-૨૦૧૨,  ૃ.૮૪)
ું
અશીં પ્રમોજામેર ધયતી-ધયલ-ધલામ=ધાલી જેલા ળબ્દો િાયા લણાથ નપ્રાવપ્રમોજામ
છે ને તેના િાયા ગદ્યભાં
એક પ્રકાયનો રમ પ્રમોજામ છે . આ દ્રષ્ષ્ટએ ભડીમાની લાતાથન ુ ં ગદ્ય ભશત્ત્લનુ ં છે . આ ગાાના ભશત્ત્લના છે લ્રા ફે
લાતાથકાયો છે : જમંવત દરારને જમંત ખત્રી. ફંને લાતાથકાય ોતીકી લાતાથઓ રઈને આલે છે . આ લાતાથકાય ોતીકી
લાતાથઓ પ્રમોગ, પ્રતીક, વનરૂણ યીવત લગેયેને કાયણે નોંધાત્ર યશી છે . જમંવત દરારનુ ં નાભ લાતાથની વાથે વાથે
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નાટક ક્ષેત્રે ણ જોડામેલ ું છે . તેભની ‘આ ઘેય ેરે ઘેય’ , ‘આબરાનો ટુકડો’ ‘જગભોશનને શુ ં જોવુ?ં ’ જેલી લાતાથઓ
ભશત્ત્લની છે .
અ ઘેય ેરે ઘેય’ લાતાથભાં નાવમકા-વવલતાએ ુભરન વાથે પ્રેભરગ્ન કમાથ છે યં ત ુ ુભરન ઓહપવભાં વાથે કાભ
કયતી ભનીાના પ્રેભભાંડે છે . ુભરનની ફેલપાઈ દળાથ લત ુ ં પ્રતીકાત્ભક ગદ્ય જુઓ“ેલ ું ફોયવરીનુ ં ઝાડ જોયુ?ં ાંદડે ાંદડે રાખ રાખ ફૂર શળે, ણ એ યાશ જોઈ યહ્યાં છે . લનની આછી
ફૂંકની... લનની આછી ફૂંક! થ્થયભાં પ્રાણ  ૂયે તેલી જજિંદગીની, ચેતનની આછી ફૂંક.” (પ્રવળષ્ટ નલભરકાઓ, વં.
યઘુલીય ચૌધયી,અરુણોદમ પ્રકાળન, અભદલાદ, ફીજી આવ ૃવત્ત-૨૦૧૨,  ૃ.૧૫૮) તથા “લીતી ગઈ એ લાત એ
લાત. ફદનાભ થઈને ઘેય ફેઠરો અભરદાય શુ ં ઘયની દીલાર ય અભરદાયી કાની છફીઓ રટકાલી યાખળે.
ઉતયી ગઈ ત.ું ઘેય ફેઠી તુ,ં ફદનાભ થઈને. ુભરને તને પાયગતી આી. તાયા યનુ ં શેત ઉતયી ગયુ.ં રાખ રાખ
ફૂરને ઝૂરાલતી ડાી એભની એભજ યશી, ણ લનની ફૂંક ન રાગી. એ તો ફીજી ઝાડની ડાીને ફૂંક ભાયલા,
એ ફૂર ખેયલલા જતો યહ્યો.”(એજન,  ૃ.૧૫૮)
અશીં ુભરનની ફેલપાઈ ઉયના ઉ.દા. િાયા-ફોયવરીના ઝાડના પ્રતીક િાયા યજૂ થઈ છે તો લી
લાતાથકથનની ટેકનીકભાં પ્રમોજામેલ ું ગદ્ય ‘જગભોશનને શુ ં જોવુ ં ?’ લાતાથભાંથી પ્રાર્પત થામ છે . આભ, તેભની
લાતાથઓનું ગદ્ય પ્રતીક, રૂકો ને દૃષ્ટાંતો ને રીધે આ ગાાના અન્મ લાતાથકાયોના ગદ્ય કયતાં નોખુ ં ડે છે .
જમંત ખત્રીની લાતાથઓભાં કચ્છનો હયલેળ વફ યીતે યજૂ થામ છે . તેભની ‘ધાડ’, ‘ખયાં ફોય’, ‘ખીચડી’,
‘તેજ ગવત અને ધ્લવન’, ‘નાગ’, ‘ભાટીનો ઘડો’ જેલી લાતાથઓ ગદ્ય અને વનરૂણયીવતને કાયણે નોંધાત્ર છે . જમંવત
દરારની લાતાથના ગદ્યની જેભ ખત્રીની લાતાથના ગદ્યભાં ણ પ્રતીકનો અવયકાયક વલવનમોગ જોલા ભે છે .
‘ખીચડી’ લાતાથભાં ખીચડીની જેભ ળેકાતી નાવમકાનું લણથનભાં લયામેલ ું ગદ્ય ભશત્ત્લનુ ં છે . જમાયે ‘રોશીનુ ં ટીુ’ભાં
ં
ફશેચયની ત્નીનો અંતભાં ુછામેરો પ્રશ્નભાં પ્રમોજામેલ ું ગદ્ય ધ્માન ખેંચનારું જેભકે,
“ફેચય ધફ દઈને ફેવી ગમો. જે આંખની કીકી આડે કોઈ દાશડો આંસુ નશોતા ઉબયામાં ત્માં આજે ઝાઝીમાં
આલી ગમાં.
ઘયલાી એની ફાજુભાં ફેવી ગઈ અને એના ભાથાના ફયછટ લાભાં આંગી બેયલી ધીમુ ં ફોરી:
‘હુ ં મ  ૂછં છં તભને, એ કોના રોશીનુ ં ટીુ ં છે ?’ (એજન,  ૃ.૨૦૭)
અશીં ‘રોશીનું ટીુ’એ
ં
પ્રતીક ફનીને ફાકનો વનદે ળ કયી

જામ છે તો લી ‘તેજ ગવત અને ધ્લવન’

લાતાથભાં કસ્તુયની હક્રમાઓનુ ં આરેખન કયત ું ગદ્ય જુઓ,
“એક વાંજે પ્રવાદજી એભના વપેદ ઘોડા ય ટે કયીનો ઢોાલ ઉતયી યહ્યાં શતાં. ત્માયે એભણે નદી- હકનાયે કસ્ત ુયને
એક ભોટા થ્થય ાછથી શલે ગરે ઓઢણીનો છે ડો કભયભાં ખોવતી એ ાટરી લાતી આગ આલતી
જોઈ, એના વલશલ નમનોના તેજ અત્માયે આથભતી વંધ્મા ફની ઢી ડયાં શતાં.વલખયામેરા લાની રટો પાલે
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તેભ શલાભાં ઊડી યશી શતી. એ દોડતી નશોતી દે ખાઈ તોમ એનો શ્વાવ બયાઈ આવ્મો શોમ એભ એની શાંપતી છાતી
એના કભખાને તંગ કયી યશી શતી.”(એજન,  ૃ.૨૧૫)
આ લાતાથ ન ું ળીથક જ પ્રતીકાત્ભક છે તેભજ તેભાં લાયં લાય આલત ુ ં ‘ઘોડા’નુ ં ાત્ર ણ પ્રતીકાત્ભક અથથ રઈને આલે
છે . તો ‘ધાડ’ લાતાથ ભાં કચ્છના હયલેળને આરેખતુ ં ગદ્ય જુઓ“લૈળાખ ભહશનાભાં આ પ્રદે ળભાં શંભળ લાતા લનનો એક ઝાટો અભાયા ઝૂંડાભાં ફાયી લાટે ેઠો. વાભેના
ઝૂંડાની છત યના ઘાવભાં એ જ ઝાટાએ એક રાંબ ુ ં રુદન કયુ.ું ત્રીજા ઝૂંડાની છત યથી ચકરીઓનું એક
ટોળં. ભચભચમાયી કયતુ.ં ઊડી ગયુ.ં અને ેરી સુન્દય સ્ત્રીને ોતાના હકિંભત લસ્ત્રો રશેયાલતી દોડતી ોતાના
ઝૂંડાભાં ેવી જતી ભેં જોઈ.”(એજન,  ૃ.૨૩૬)
કચ્છ પ્રદે ળભાં લૈળાખ ભહશનાના ફોયનુ ં હફ
ૂ હુ આરેખન છે . તો લી ‘ખયા ફોય’ લાતાથભાં ણ આવું જ
કચ્છનુ ં ભચત્રાત્ભક ગદ્ય જોલા ભે છે આભ જમંત ખત્રીની લાતાથઓભાં હયલેળ, ાત્રની હયક્સ્થવત તેભજ
વંલાદભાંથી પ્રગતી ચભત્કૃવતનુ ં ગદ્ય પ્રાર્પત થામ છે . તે અથથભાં જમંત ખત્રી ભશત્લના લાતાથ કાય છે .
આ ઉયાંત આ ગાાભાં ગદ્યની દૃષ્ષ્ટએ અન્મ ભશત્ત્લના લાતાથ કાયોભાં ક.ભા. મુનળી, ય.લ. દે વાઈ, કેતન
મુનળી, સ્નેશ યક્શ્ભ, જેલાનો વભાલેળ થામ છે . ક.ભા. મુનળી ાવેથી ‘એક ત્ર’ લાતાથભાં પ્રમોજામેર ત્રળૈરીનુ ં
ગદ્ય નોંધાત્ર છે . ય.લ.દે વાઈની ‘ખયી ભા’, કેતન મુનળીની ‘પટકો’ તથા સ્નેશ યક્શ્ભની ‘સ્લગથ ને  ૃથ્લી’ જેલી
ગદ્યની ભાલજતને રીધે જાણીતી છે .
આભ, આ તભાભ લાતાથ કાયો આ ગાાના ભશત્ત્લના છે . લાતાથના ગદ્યના વલકાવભાં તેભનો વલળે પાો છે .
ભરમાવનરની લાતાથભાં ાા ગરી બયતુ ં ગદ્ય જમંવત દરાર ને જમંત ખત્રીભાં આલતાં- આલતાં ગદ્યના
ભોટાબાગના વળખયો વય કયે છે . ળરૂઆતભાં વાદું, વય અને છે લટ પ્રતીકાત્ભક ગદ્ય સુધીની વપય તે આ ગાાભાં
કયે છે . આ ગાાના દરાર અને ખત્રીની લાતાથઓ પ્રમોગળીર યશી છે . લાતાથ તત્લ અને ગદ્યની દૃષ્ષ્ટએ
આધુવનકયુગભાં સુયેળ જોીના ગદ્યભાં જે નાવલન્મ- રાભરત્મ પ્રગટ્ું તેના અણવાય દરાર ને ખત્રીની લાતાથ ભાં
જોઈ ળકામ છે .અનુઆધુવનકયુગની ટૂંકી લાતાથ ભાટે ણ આ ગાાનુ ં ગદ્ય પ્રેયણાદામી યહ્ું છે .અનુઆધુવનકયુગના
લાતાથકાયો તેભની લાતાથભાં ફોરીનો અવયકાયક વલવનમોગ કયે છે જે યં યાગત યુગના દ્વિયે પ, ઉભાળંકય જોળી,
ભેઘાણી, ન્નારાર ટેર, ઈશ્વય ેટરીકય જેલા લાતાથ કાયોભાં ણ જોલા ભે છે . એટરે કે અનુઆધુવનકયુગની
લાતાથભાં-લાતાથકાયોના ામાભાં યં યાગતયુગની લાતાથ-લાતાથકાયોછે , તેવ ુ ં કશી ળકામ. અનુઆધુવનક વભમના
વલલેચક ચંદ્રકાન્ત ટોીલાા ગદ્યની વલબાલના આતા નોંધે છે કે ‘ગદ્ય રખાતી બાા શોલાથી ફોરાતી બાા
કયતાં લધુ સુગ્રવથત અને લધુ સુફધ્ધ છે . ફોરાતી બાાભાં આલતા ખચકાટો, અધ ૂયા લાક્યો કે  ૂયક અલાજો જો
એનો વલળે છે તો રખાતી બાા ગદ્ય સ્લરૂભાં ઢી વનમવભતતા અને વનમંવત્રતતાના અનુબલ વાથે પ્રભાણભાં
સુધ્શ્રષ્ટતાનો હયચમ આે છે .’ (વશલવતિ હયલતી, ચન્દ્રકાન્ત ટોીલાા, ાશ્વથ બ્બ્રકેળન્વ, અભદાલાદ, પ્ર.આ.
૨૦૦૪,  ૃ.૧૩) આભ યં યાગતયુગની ટૂંકી લાતાથન ુ ં ગદ્ય અનેક દૃષ્ષ્ટએ નોંધાત્ર યહ્ું છે .
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