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કવલ જમેન્દ્ર ળેખડીલાાના ગદ્યકાવ્મો 
          

“ભોક્ષભમી લાસના એટરે કવલતા”  

“સખં્માતીત સભમો અને વલશ્વો ાય કયીને ફોલ  ંછં ત્માયે આ અલાજ તભે ભાનો છો એટરો સ્થૂ કે સાપં્રત 
નથી જ. અસખં્મ સકૂ્ષ્ભતાઓભાં ઓગી ગમેરી ભાયી આજ અને આદદતત્ત્લ લચ્ચેનો સેત   છે આ કવલતા”- જમેન્દ્ર 
ળેખડીલાા  
  કાવ્મતત્તત્તલને ાભીને રખનાયા કવલ આણે ત્તમાાં આંગીને ટેયલે ગણી ળકામ એટરા પ્રભાણભાાં જ છે, 
એલા કવલભાાં કવલ જમને્દ્ર ળેખડીલાાન ાં નાભ અચકૂ નોંધવ ાં જ ડે. સ્લબાલે વનખારવ એથીમ લધાયે કવલતા 
ભાટે પ્રવતફદ્ધ. જમેન્દ્ર ળેખડીલાા એટરે કાવ્મતત્તત્તલને નખવળખ ાભી ગમેરા વર્જક એભ કશીએ ત વશજે ણ 
અવતળમક્તત નશીં કશલેામ.  
 અરોકકક તત્તત્તલ અને કાવ્મતત્તત્તલ લચ્ચે જાણે-અજાણે આકદ યાંયાથી ઘવનષ્ઠ વાંફાંધ યશરે છે. 
બક્તતભાગગન ાં નયવવિંશ છી અન વાંધાન અલાગચીન ય ગભાાં યાજેન્દ્ર ળાશ અને શયીળ ભીનાશ્ર  જેલા કવલની  
કવલતાભાાં ઝીરામ છે, ત એલી યીતે જ્ઞાનભાગી યાંયાન ાં  અખાની કવલતા જેવ ાં અન વાંધાન જમેન્દ્ર ળેખડીલાા 
કવલતાભાાં અન બલાત  ાં રાગે છે. યાંત   જમેન્દ્ર ળેખડીલાાની કવલતાભાાં અખાની કવલતાની જેભ રોકકક જીલન 
તયપન તીખ કટાક્ષ નથી, અરોકકક તત્તત્તલ, બ્રહ્મતત્તત્તલને ાભી જલાની પ્રકિમાની યભણા છે. તેભ છતાાં વાાંપ્રત 
વાથેન ાં ઐક્ય તે તડી નાખતા નથી. ફરકે તે કશ ેછે કે, 

“ભાયો એક ગ સ્થૂ સાપં્રતભા ંછે. અને ફીજો અનાદદ 

વલશ્વોની યજકણોભા ંબી જઈને અદૃશ્મ થઈ ગમો છે. 
આ ફેઉ ગે ચાલ્મો છં હ ં આ કાવલતા! અસ્ત  ."    (કા.વાં. કલ્કક, કેકપમત ભાાંથી) 

 જમેન્દ્ર ળેખડીલાાભાાં યશરેી કવલપ્રવતબાન કયચમ આતા સ યેળ દરાર નોંધ ે છે કે, “આણા વો 
કવલએ એક લાત કદી ન ભરૂલી જઈએ કે વાકશત્તમભાત્રભાાં અવનલામગણે તત્તત્તલજ્ઞાન કે જીલનદળગન - જે કાાંઈ 
કશવે  ાં શમ તે કશ - એ કયડયજ્જૂ છે અને વાકશત્તમ એન ચશયે છે. ચશયે દેખાલ જઈએ ણ કયડયજ્જૂ દેખાલી 
જઈએ નશીં. યાજેન્દ્ર ળાશની કવલતાભાાં ખાવ કયીને ધ્લવન છી ચશયેાને ફદરે કયડયજ્જૂ જ દેખામા કયે છે. 
જમેન્દ્રભાાં વભત રા જલામ છે...કઈ છેૂ જમેન્દ્ર કેવ ાં રખે છે? ત એલજ જલાફ આલ કે જમેન્દ્ર જમેન્દ્ર જેવ  
રખે છે.”૧ આભ, જમેન્દ્ર ળેખડીલાાભાાં ન દીઠેરી વભત રા જલા ભે છે. તત્તત્તલદળગન આલે ત ણ કાવ્મ કલચભાાં 
રેટાઇ અલતયે. જમેન્દ્ર ળેખડીલાા ાવેથી „કલ્કક‟ (૧૯૮૨), „કકલદાંતી‟ (૧૯૮૮), „કદગભકરી‟ (૧૯૮૮) નાભ ે
ત્રણ કાવ્મવાંગ્રશ ભે છે. જેભાાં તેએ ગીત, ગઝર, વૉનેટ, અછાાંદવ જેલા કાવ્મના વલવલધ સ્લરૂભાાં વર્જન કય ું 
છે. આ ઉયાાંત એભની ાવેથી ઘણી પ્રમગળીર યચના ણ પ્રાપ્ત થઈ છે. 
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  એક કવલ જ્માયે દ્યકાવ્મનાાં છ કઠા વય કયી નીકે છે ત્તમાયછીન વાતભ કઠ એ ગદ્યકાવ્મન 
શમ છે. ઉભાળાંકય જળીએ કહ્ ાં છે તેભ ગદ્યકાવ્મ એ કવલની આંતકયક જરૂકયમાતભાાંથી જન્દ્ભે છે. જમેન્દ્ર 
ળેખડીલાાએ  કાવ્મના ગીત, ગઝર, વૉનેટ, અછાાંદવ આકદ સ્લરૂભાાં વર્જન કિમા-પ્રકિમા કયી છે. એથી તે 
એ સ્લરૂની યચના-વાંયચનાથી આંતય અને ફાહ્ય કયલેળે કયચચત છે, એથી લધ  કહ ાં ત તે કાવ્મતત્તત્તલનાાં  
સ જાણ છે. એથી કવલતાની  આંતય જરૂકયમાતન આ કવલ ાયખ ાં છે. તે નોંધે છે કે, “હ ાં કવલતા જીવ ાં છાં…ભાયે 
ભાટે કવલતાન ળબ્દ એટરે રશી. રશીભાાં „રશ‟ યશલે  ાં  છે. તેભ કવલતાનાાં ળબ્દભાાં ળક્તત, ઘનતા ઉજાગનાાં યવામણ 
જેવ ાં પ્રબાલક અનાંત તત્તત્તલ યશલે  ાં છે. આણી કવલતાન ળબ્દ એ જ આણા અક્સ્તત્તલની ઉજાગળક્તતન ાં લાગાથૌ 
રૂાાંતયણ.”૨ આભ, કાવ્મના ઘનત્તલની, એની ળક્તતની, એની ઉજાગની આ કવલને ખ છે; એથી  કાવ્મ વાતભ ે
કઠે યશરેા ગદ્યકાવ્મ સ્લરૂના ગબગથી ણ આ કવલ કયચચત છે એલી સ ઝ એભની આ કાવ્મ વલબલનાથી 
પ્રલતે છે. જમેન્દ્ર ળેખડીલાાએ યચેરા ગદ્યકાવ્મભાાં „વયશદ‟, „હ ાં, ભાટીન ાં ઘય અને તાંચગય ‟, „ભ્રભદ્વાયેથી‟, „વદેૃ્ધય 
નેથ્મે‟ લગેયે ભશત્તત્તલના ગદ્યકાવ્મ છે. જેભાાંથી અશીં „વયશદ‟, „ભ્રભદ્વાયેથી‟ અને „વદેૃ્ધય નેથ્મે‟ જેલાાં ગદ્યકાવ્મ 
દ્વાયા વર્જકની વર્જન પ્રકિમાન તાગ ભેલલાન ભાય પ્રમાવ છે. જઈએ... 
 

સયહદ 

   અચાનક નદીની સયહદ ળરૂ થામ છે, લનની ગવત અને  
   બીનાળ ગાઢ ફને છે, કશ કં ગભતીલ  ંઘેયી લે છે, 

   અને, તાયા વલચાયોની સયહદ ળરૂ થામ છે, નદી ક્યાયેક  
   હોમ છે તાયી આંખોભા,ં ક્યાયેક નદીની આંખભા ંજોઉં છં  
   તને, અને, અચાનક આસ નંી સયહદ ળરૂ થઈ છે, 

   ધફકાય સાબંી ળકામ તેટરી ળાવંત, અને, થ્થયો  
   હલાભા ંતયલા રાગે તેટરી હલાળ ગાઢ ફને છે, 

   કળીક સભમહીન સ લાસ ઘેયી લે છે, અને, કવલતાની  
   સયહદ  ળરૂ થામ છે. 
  

 જીલનન ાં તટસ્થ વત્તમ એ છે કે, આણી આવ-ાવ અંદય-ફશાય જે કઈ ણ ફનત ાં શમ છે તે ફધ  જ એક 
યીતે ત અચાનક ફનત ાં શમ છે. અચાનક થત  ાં શલાથી એની વાથે જડાઇ છે વલસ્ભમ. અશીં અચાનક નદીની 
વયશદ ળરૂ થલી એ જીલનન અચાનક થમેર આયાંબ છે અને  એથી એન ક્યાયેક અચાનક અંત ણ વનવિત જ 
છે. અચાનક આયાંબ એ વલસ્ભમ ઉજાલે છે કયણાભે નવ ાં નવ ાં શલાથી ગભતીલ ાં ઘેયી લે એની નલાઈ નશીં 
કશલેામ. અને એ અરોકકક તત્તત્તલના વલચાયની વયશદ ળરૂ થઈ જામ છે અને એભાાં રીન થઈ જલાઈ છે, એકાકાય 
થઈ જલાઈ છે એથી કશ ેછે કે, „નદી ક્યાયેક શમ છે તાયી આંખભાાં, ક્યાયેક નદીની આંખભાાં જઉં છાં તને,‟ આ 
ઐક્યની ક્સ્થવત છે, એક ફીજાભાાં તપ્રત થઈ જલાની ઘટના છે. એ ઈશ્વય, પે્રભીજન કઈણ શમ ળકે. અશીં 
આસ ાંની વયશદ એ કઈ વડા નથી એ એક રમભાાંથી ફીજા રમભાાં ગવતની ક્સ્થવત છે. ત્તમાય ફાદ જે ળાાંવત છે 
શલાળ છે એભાાં નદીની ચાંચતા નથી, એભાાં વભમન ાં ફાંધન નથી યાંત   અવભમની, અનાંતની વોયબ છે. 
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થ્થય શલાભાાં તયલા રાગે એટરી શલાળ છે, કશ ાં કઠય યશતે  ાં નથી ઋજ ત્તલ આલી જામ છે અથાગતૌ કઈ ણ 
પ્રકાયન ફજ નથી, ફાંધન નથી, મ ક્તત છે વભમરીન જીલનટથી છૂટીને અનાંત સ ધીન ાં વાશચમગ કેલામ છે. 
એથી જીલનના કઈ ફાંધન યશતેા નથી, કઈ વયશદ યશતેી નથી. શમ છે કેલ અનાંત વત્તમ અને ત્તમાાંથી ળરૂ થામ 
છે કવલતાન અનાંતટ્ટ. બતતકવલ અયજણદાવ કશ ેછે તેભ, 

આડી નદદમા નીય બયી, 
   ણ ખંીને ક્યા ંડી, 

એક રકભા ંાય ઉતાયે, 

   ના ફેસે નાલડી, 
ળફદભા ંજજનક ં ખફયા ંડી. 

   

  આભ, એક વયશદની ફે ફાજ ન  ાં આ કાવ્મ છે. એની એક ફાજ  સ્થૂ યીતે ફે કાાંઠાભાાં વ્માપ્ત એલા 
જીલનની છે ત ફીજી ફાજ  ળફદતણાાં વાંગાથથી અનાંતકટી વલસ્તયેરાાં કાવ્મવલશ્વની છે. ટૂાંકભાાં સ્થૂ જીલનની 
સ્થૂતાને ત્તમજી જલાઈ ત કાવ્મના અનાંત વલશ્વને ાભી જલાઈ. 
આ પ્રકાયની જ વલમ ગ ૂાંથણી ધયાલત  ાં ફીજ ાં કાવ્મ છે „ભ્રભદ્વાયેથી‟.  
     ભ્રભદ્વાયેથી 
   દેલકન્દ્માઓની ભવૂભભાથંી ઉતયી આલે છે ત  ,ં અને, 

   ક્ષક્ષવતજ ઉયની આબા સલી ઊઠે છે, વનળાવંતક 

   ઉવિર ાંણો, અચાનક ઊંચકામ છે, તાયો 
   ન  યયલ સાબંીને, અને, ભાયા વનજીલ દેહભા ંભાયો 
   જન્દ્ભ થામ છે... ભાયી સજીલતાને ગોાલીને, લૂાાંચરે, 

   પ્રકાળન  ંપ્રથભ દકયણ થયામ છે, ને તાયા રમફદ્ધ 

   વનગગભન છી ઘભૂયામ છે ભાયી ચેતના; મ ૂગંી સ્તબ્ધ; 

   સ્સ્થય ધમૂ્રજમોતન  ંધીભે ધીભે, ચર-સ્સ્થય લાતાલયણ 

   ફધંામ છે, આ મતૃ્ય  નથી, આ છે ધયતી અને આકાળની 
   ઐક્યગવતનો આરેખ-હ ેક્ષક્ષવતજ ત   ંછે ક્ષચયંતનનો ગબગ 
   પ્રદેળ, ત   ંછે એ ભ્રભદ્વાય કે જમાથંી પ્રલેળી ળક ં હ ં, 
   સત્મના અનતં યદેળભા.ં.. 
  

  આ કાવ્મ એ ચૈતન્દ્મના આગભનન ાં કાવ્મ છે. અશીં દેલકન્દ્માની ભવૂભ અથાગતૌ ચૈતન્દ્મ ાંજની ભવૂભ 
કે જ્માાંથી ચૈતન્દ્મન ાં આગભન થય ાં છે એ ભવૂભ અને જ્માાં આગભન થય ાં છે તે સ્થ છે ચક્ષવતજ. આ ચક્ષવતજ એ છે કે 
જ્માાં ધયતી અને આકાળ ભે છે, સ્થૂ-સકૂ્ષ્ભ, રૂ-અરૂ, બ્રભ-વત્તમ ભે  છે એ ફીજ યેખા છે ચક્ષવતજ અને એ જ 
સ્થ છે ભ્રભદ્વાય. આ ચક્ષવતજ ય ચૈતન્દ્મના આગભનથી ચક્ષવતજ ય યશરેી આબા/તેજ/દ્ય વત વલી ઊઠે છે, 
પ્રજ્વલચરત થઈ ઊઠે છે. અથાગતૌ આબા તે જ અચબન્ન અંગ છે ચક્ષવતજની, ભાત્ર તેને જરૂય શમ છે એક િાાંવતની. 
છીની ાંક્તતભાાં મગની અલસ્થા અને ચૈતન્દ્મના આગભનની  ક્સ્થવત જ : “વનળાાંવતક ઉવન્નર ાાંણ, અચાનક 
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ઊંચકામ છે, તાય ન  યયલ વાાંબીને, અન,ે ભાયા વનજીલ દેશભાાં ભાય જન્દ્ભ થામ છે...” ાાંણ ખરી નથી, આ 
ભેે અચાનક ઊંચકામ ગઈ છે; ચૈતન્દ્મન રમફદ્ધ નૂ યનાદ વાાંબીને લોથી જેના આગભનની ઝાંખના શમ 
અને એ આલી ચડે અને જે ક્સ્થવત વજાગમ તે આ ક્ષણ છે અને એથી જ કશ ેછે કે „ભાયા વનજીલ દેશભાાં ભાય જન્દ્ભ 
થમ.‟ આ આગભન અને વનગગભન છીની ક્સ્થવતન આરેખ કવલ આ યીતે આરેખે છે જ : “...ભાયી વજીલતાન ે
ગાલીને, લૂાુંચરે, પ્રકાળન ાં પ્રથભ કકયણ થયામ છે, ને તાયા રમફદ્ધ વનગગભન છી ઘભૂયામ છે ભાયી ચેતના; 
મ ૂાંગી સ્તબ્ધ; ક્સ્થય ધમૂ્રજમતન ાં ધીભે ધીભે, ચર-ક્સ્થય લાતાલયણ ફાંધામ છે, આ મતૃ્તય  નથી, આ છે ધયતી અને 
આકાળની ઐક્યગવતન આરેખ” ચૈતન્દ્મના આગભન ફાદ જે વજીલતા પ્રલેળી, નલજીલન પ્રગટ્ ાં એ „સ્લ‟ભાાં 
ગવત થઈ ગય ાં છે અને જન્દ્ભની કઈ ક્ષણે એ પ્રકાળન ાં પ્રથભ કકયણ ફનીને પ્રવયાઈ ગય ાં છે, અથાગતૌ ત સ ધી 
વલસ્તય ું છે. આ ચૈતન્દ્મના રમફદ્ધ વનગગભન છીની જે ળાાંવત છે, સ્તબ્ધતા છે એન ાં એક લાતાલયણ ફાંધામ છે અને 
કવલ આરેખે છે એભ એ મતૃ્તય  કે અંત નથી જ. એ ત આરેખ છે સ્થૂ અને સ ક્ષ્ભના, રૂ અને અરૂના ચક્ષવતજ 
યની એ ક્ષણના ઐક્યન. આ કવલ એ ઐક્યના સ જાણ છે. એથી કવ્માન્દ્તે ભ્રભદ્વાયરૂ એ ચક્ષવતજને વાંફધીને કશ ે
છે કે, „શ ે ચક્ષવતજ ત  ાં છે ચચયાંતનન ગબગ પ્રદેળ, ત  ાં છે એ ભ્રભદ્વાય કે જ્માાંથી પ્રલેળી ળક ાં હ ાં, વત્તમના અનાંત 
યદેળભાાં...‟ આ અંવતભ ાંક્તતભાાં કાવ્મભભગન ઉઘાડ થામ છે કે, ભ્રભદ્વાયને જે લટાલી દે છે એ અનાંત વત્તમના, 
વત્તમના અનાંત પ્રદેળને ાભે છે. આભ, આ કાવ્મ સ્થૂ અને સકૂ્ષ્ભના ઐક્યન ાં, વત્તમના અરોકકક પ્રદેળન ાં, 
ભ્રભદ્વાયથી વત્તમના અનાંત પ્રદેળની માત્રાન ાં કાવ્મ છે.   
 

 ત વાલ જ દા જ રમની અન ભવૂત કયાલતી યચના છે „વદેૃ્ધય નેપ્થ્મે‟. એક વદૃ્ધની ભન:ક્સ્થવતન ાં આરેખન 
કયતી આ યચના જઈએ. 
   વનષ્ણગ વકૃ્ષ યના ંાદંડાનો ખડબાટ, સડસડાટ 

   ઊતયે બીતય બીતય, તયફતય, વછિ વછિ ાગંયે 

   ઇધય ઉધય પ્રહય પ્રજડ ને ળાતં પ્રાન્દ્ત ઝાખંો 
   ાગંયે, કાગંયે અલાજના, ભૌનની ક્ષક્ષવતજ ય ઘય 

   કયીને વદૃ્ધન  ંએકાતં ળાતં ળાતં યે, પ્રાન્દ્ત યે 

   નદી ઉય તયી યહરેા ંમગૃજો,  સ્થો ોથી 
   દૂય દૂય ધસભસે છે પાટ પાટ, ખાટ ભેડી ભાઢની 
   ઝાખં લેરી આંખભા,ં ાખંભા ંખયી ડેરી 
   ઈચ્છાઓના ઢગ લે, બે અયલ અયલણે, ઝાખંી 
   ઝાખંી ળગ ફે, ભે અપયતી ક્ષચત્તહીન અલદળાઓ 

   શનૂ્દ્મની, ન્દ્યનૂની ગવતયવતના ઘોય કાા 
   કણગભા,ં હયે... પયે...તયે...ખયે...ભયે નીયલનો  ખડખડાહટ.... 
 

 બાલ પ્રભાણે કાવ્મ કકનન સ્લીકાય કયત  ાં શમ છે. અશીં આ કાવ્મભાાં વદૃ્ધની ભન:ક્સ્થવતન ાં પ્રવતચફિંફ સ કાઈ 
ગમેરાાં વકૃ્ષભાાં પ્રવતચફિંચફત કયલાભાાં આવ્ય ાં છે. આખ ાં કાવ્મ એક ગવતભાાંથી વાય થઈ યહ્ ાં શમ એભ રાગે યાંત   
ખયી દૃલ્ષ્ટથી જઈએ ત આ ગવત વદૃ્ધની સ્થૂ ક્સ્થયતાભાાંથી જન્દ્ભે છે. યલાન કાયી દાલચર લડે આખા કાવ્મન 
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રમ આકાકયત થમ છે. જેભ કે, „ખડબાટ વડવડાટ‟, „ઇધય ઉધય‟, „પ્રશય પ્રજ‟, „ળાાંત પ્રાન્દ્ત‟, „ાાંગયે કાાંગયે‟, 
„આંખભાાં, ાાંખભાાં‟... લગેયે. ઉયાાંત પ્રતીકની લાત કયીએ ત „ઘય કા કણગ‟ એવ ાં પ્રતીક વાલ નવ ાં જ છે. 
  યાલીન્દ્રનાથ ટાગયના ગદ્યકાવ્મ અંગે લાત કયતાાં સ ધીયનાથ દત્ત ે કવલને સચૂન કય ું શત  ાં કે, 
“તસ્મા કકઠન યલીન્દ્રનાથ ભાટે જે ભક્ષ છે તે આણે ભાટે કદાચ વત્તમાનાળની ળરૂઆત ફની જામ.”૩ જમેન્દ્ર 
ળેખડીલાાના ગદ્યકાવ્મન અભ્માવ કયતાાં ભાલભૂ ડે છે કે આ વર્જકને આ સ્લરૂ આત્તભવાત થય ાં છે. નલા 
વલમ અને ગદ્યની વલવલધ તયેશ એભાાં અંકે થમેરી જલા ભે છે. આભ, કાવ્મતત્તત્તલને ાભીને કાવ્મ યચનાય 
કવલભાાં કવલ જમેન્દ્ર ળેખડીલાાન ાં નાભ વદા અવલસ્ભયણીમ યશળેે. 
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