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શબ્દ અન ેસવંેદનાન  ંશાશ્વત રૂપ : મતં્રોચ્ચાર 

                 છેલ્લા દોઢસો વર્ષની અવાષચીન ગ જરાતી કવવતાનો વવચાર કરીએ તો સમયાતંરે તેના પ્રવાહને સમદૃ્ધ 
કરનારા ં કવવએ-કવવએ તેની તાસીર બદલાતી રહી છે. દલપતરામની દેશી રાગ અને જોડકણા ં સ્વરૂપ કવવતાથી માડંીને 
નાનાલાલની શબ્દબ્રહ્મથી લઇ નાદબ્રહ્મ સ ધી પહોંચતી કવવતા, બ.ક.ઠા. ના પ્રભાવને ઝીલતી કવવતાથી માડંીને ઉમાશકંર-

સ દંરમની સમાજ વ્યાપ્ત કવવતા, પ્રહલાદ પારેખના ંસૌંદયષલક્ષી વલણથી માડંી રમેશ પારેખના ંગીતોમા ંગ  જંી ઊઠતી કવવતા 
અને નવી સદીના પ્રથમ દાયકામા ં આ પ્રવાહને સમધૃ્ધ કરતા રહલેા ગ જરાતીના અગણણત ગૌરવાન્વવત કવવઓ અન ે
નવપલ્લ્લત સર્જકો ધ્વારા ગ જરાતી કવવતાન  ંસમદૃ્ધ કાઠ  બધંાય  ંછે. તેમા ંકવવશ્રી કનૈયાલાલ ભટ્ટનો ‘મતં્રોચ્ચાર’ કાવ્યસગં્રહ 
એક ઊંડી અને અલગ જ પ્રકારની અલખ જગાવે છે. કાવ્યોન  ં સ્વરૂપ અને વવર્ય વૈવવધ્ય ઉપરાતં એક સ્વરૂપમા ં પણ 
પોવતકી આંતરસ  ઝથી કવવની કવવતા પ્રત્યેની ઊંડી વનસબત અન ેકવવતાન ેઉત્તમ કોટિ સ ધી પહોંચાડવાની મથામણમાથંી 
પ્રગિતી પટરપક્વતાના ંદશષન કરાવે છે.  
 

  વવવવધ પ્રકારની વાસંળીઓથી સજ્જ મ ખપષૃ્ઠ ણચત્રથી સમગ્ર કાવ્યસગં્રહ અને કવવ હ્રદયે અન ભવેલી 
સવંેદનાની પ્રતીકાત્મકતા જોઇ શકાય છે. શબ્દથી મતં્રની કોટિએ પહોંચેલો સ  ર વાસંળીના માધ્યમથી અવવરત વહતેો રહ ેછે. 
સહજ વવસ્મય પમાડ ેએવ  ંશીર્ષક ‘મતં્રોચ્ચાર’ શબ્દની અને અથષની અનેકવવધ શક્યતાઓને તાગે છે. વાણીના ચાર સ્વરૂપોથી 
પણ ઉચ્ચ સ્થાન ે ણબરાજે છે, એ છે મતં્ર. તો કોઇ કવવતા મતં્રની કક્ષાએ પહોંચી શકે ખરી? અહીં કવવએ ભાર્ાના ખલ પર 
જીવનની સવેંદનાને એવી ઘ  િંી છે કે તેના વાચંન-શ્રવણ પછી ણચત્તના બ્રહ્માડંમા ંએ મતં્ર રૂપે ગ  જંતી રહ ેછે.  
 

કાવ્યસગં્રહના અંતરંગને તપાસીએ તો મ ખ્યત્વે ચાર સ્વરૂપના કાવ્યો અહી સમાવેશ પામયા ંછે. દોઢસો પષૃ્ઠના આ 
પ સ્તકમા ંપ્રથમ સો પષૃ્ઠ ગઝલ માિે, પછીના સત્તાવીસ પષૃ્ઠમા ંસત્તાવીસ ગીતો અને બાકીના વીસેક પષૃ્ઠમા ંઅછાદંસ અને 
પદંર લઘ  હાઇક  દ્વારા એક નવીન કાવ્ય સ્વરૂપનો પ્રયોગ કવવએ રજ  કયો છે. એિલે કે ગીત અને ગઝલ સમગ્ર 
કાવ્યસગં્રહમા ંઆવધપત્ય ભોગવે છે.  

 

 કવવશ્રી કનૈયાલાલ આ જ પ્રવાહમા ંગઝલ અને ગીતને પોવતકી રીતે અને આગવા વમજાજમા ંરજ  કરે છે. સવેંદનાને 
શબ્દ સ ધી લઇ જવામા ં કવવએ કોઇ ઉતાવળ દાખવી નથી. અને તેથી જ ત્રણ દાયકાથી કવવતા ક્ષેતે્ર પ્રવતૃ્ત હોવા છતા ં
કવવનો આ ત્રીજો ગ જરાતી કાવ્યસગં્રહ છે. છેલ્લે ૧૯૯૮મા ંઆવેલો તેમનો કાવ્યસગં્રહ ‘હ  ંપણછ ખેંચીશ નહીં’ પછી દોઢ 
દાયકાના અંતરે આ સગં્રહ કવવ આપે છે. એ બનંે કાવ્યસગં્રહો ધ્વારા કવવની વવસ્તરતી જતી સવંેદન-ણક્ષવતજો, કવવતાને વસદ્ધ 
કરવાના અથાગ પ્રયત્નો અને ભાર્ાના માધ્યમને સાફ-સ  થર ં કરવાન  ં વલણ સ્પષ્િપણે જોઇ શકાય છે. કવવની ગઝલ-
કવવતાનો મ ખ્ય વવર્ય રહ્યો છે પે્રમ અને પરમતત્વ. આ મ ખ્ય વવર્યની તળે પે્રમની અનેકવવધ મન:ન્સ્થવતઓ, સમયાતંરે 
બદલાયેલી પટરન્સ્થવતઓ તમેજ પરમતત્વના વહાલા ંઅને વરવા ંરૂપોને કવવ ઊંડાણમા ંજઇ સ્પશે છે. ક્યારેક તો ગઝલનો 
મક્તા કે ગીતન  ંમ ખં   ંએિં   ંમાવમિક હોય છે કે એક જ વાચંને આપણા સ્મરણમા ંઅંકાઇ જાય છે. ગઝલ વવભાગના પ્રથમ 
પષૃ્ઠ પર કવવએ એક શેર મ  ક્યો છે.  જ ઓ  
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                              હીંચકે  બેસીને  કેવી  વાસંળી  મારી વગાં   ંછ ં
                           જજિંદગીના દ :ખ સઘળા રોજ એ રીતે ભગાં   ંછ.ં”  ( પ.ૃ ૧ )    

 અહીં હીંચકે બેસીને ઝૂલવાની ટિયા અને વાસંળી વગાડવાથી જીવનના ભ  લાતા દ :ખોની વાત એકદમ માવમિક રીતે 
પ્રસ્ત  ત થઇ છે. અહીં કવવ વેદનાને સ  રની કોટિએ પહોંચાડી સવષભોગ્ય બનાવવાની વાત કરે છે. જજિંદગીનો સ  રીલો શબ્દ-નાદ 
એ કવવ પ્રવતભાનો ઘોતક છે. તો વળી શીર્ષક ગઝલ “મતં્રોચ્ચાર”મા ંકવવ આસ્થા અને અનાસ્થાની વાત ભીતરની દૃષ્ષ્િએ 
મ  લવે છે. જ ઓ –  
                              ઇશ્વરને  એરાણે  મ  કી ભીતર મતં્રોચ્ચાર કર ં છ.ં  
                          શ્રદ્ધાની ડાળી ના ઝૂકી ભીતર મતં્રોચ્ચાર કર ં છ.ં  ( પ.ૃ ૨ )  
જાણે સદીઓ જ ની ઇચ્છઓ હવે બળાવાખોર બનીને બદં ક નહીં, સીધી તોપ તાકી રહી છે. આ ઇચ્છાઓ અને જીવનના 
વાસ્તવ વચ્ચ ેરહેંસાતો કવવ પીડાન  ંરણશીંગ  ંફકેં છે પણ અંતે તો એ ભીતરના મતં્રોચ્ચાર તરફ જ વળે છે. આ પીડાને કવવ 
ભીતરમા ંએિલી હદે ઘ  િેં છે કે જાણે કવવન  ંઅંતર તીરથ બની જાય છે.  
                               વ્યથા તીરથ બને ત્યારે લખાતા ગીત ક ણા ં
                          નદી વ્હતેી  રહ ેશબ્દોને  અથો  લ ૈ સં  ણા.ં”    - ( પ.ૃ ૧૩ )  
આશય અહીં સાવ સ્પષ્િ છે. વ્યથાની ચરમસીમાએ શબ્દરૂપી ગીત ફિી નીકળે છે. સટરતા જેવા શબ્દોનો અસ્ખણલત પ્રવાહ છે 
અને વાલ્મીટક જેવો તીવ્ર સવેંદ છે ત્યારે સં  ણા અથોવાળી કવવતા કેમ ન પ્રગિે ? પણ આ તો વાત થઇ કવવતાન ે
પ્રગિાવતી થોડીક ટદવ્ય ક્ષણોની. આ વસવાય જીવનનો મોિો ભાગ એવો છે કે જયા ંકોઇક જ દી જ ભ  વમકાએ પોતાનો ટકરદાર 
વનભાવવાનો હોય છે. ત્યા ંસવેંદના કે આંસ  ન ચાલ,ે ત્યા ંશબ્દો કે હ્રદયની ઋજ તા પણ ન ચાલે. ચાલે કેવળ આ વાસ્તવ 
જજિંદગીનો. જયા “કોઇપણ કારણ વવના હસવ  ંપડ,ે રડવ  ંપડ”ે છે. સમાજના આડબંરો એ હદે વ્યાપ્ત છે કે માત્ર કારણ વવનાના 
હાસ્યન  ંજ નહી, રડવાન  ંપણ મહત્વ છે. પણ અહીં તો કવવનો ‘ભીતરી રોગ’ એન  ંકારણ બને છે. દવાઓ ઘણી થઇ છે. પણ 
હજ  સાચા વનદાન ધ્વારા સાચી દવાની શોધમા ંછે. આ કાળ-જાળ આઘાતો વચ્ચ ેએક અવત સવંેદનશીલ એવા ‘ભીતરીરોગ’ 
ની દવા કોણ નક્કી કરી શકે? કદાચ, કવવ પોત ેપણ એ વવશે અજાણ છે. “ સમજાય છે કૈ “ ગઝલમા ંમ  ળસોતા ઊખડી જતા 
અન્સ્તત્વની વાત કવવ નાજ કતાથી કરે છે! અન્સ્તત્વનો આધાર જ ખરી પડ ેતો કોઇપણ અન્સ્તત્વ કેવી રીતે િકે ? પાદંડા જેવા 
કવવના અન્સ્તત્વએ જીવનના અનેક ઝઝંાવાતો ઝીલ્યા છે. એકવાર ત  િીને પણ કવવ નામશેર્ થઇ ગયા નથી. પરંત   ત  િવ  ં
અને સધંાવ  ંએ પ્રટિયા વનરંતર ચાલ્યા કરી છે.  
                                                “ઝાકળ લઇને ઝઝંાવાતો સહતેો રહ  ંછ ં

                                      વારંવાર  ત  િીને  પણ  હ  ં સધંાયો છ.ં” - ( પ.ૃ ૨૮ )    

 ઝાકળ જેવ  ં ક્ષણભગં ર અન્સ્તત્વ લઇને પણ કવવ આંતટરક અને બાહ્ય સઘંર્ો સહતેા રહ્યા છે. અનેક વ્યથા છતા ં
ત  િવાથી સધંાવા સ ધીની રચનાવવૃત્ત તરફ તેઓ સતત આગળ વધતા રહ્યા ંછે. પરંત   વારંવાર આ ઘિનાઓ પછી જીવનના 
એક ચોક્કસ મ કામે પહોંચી પોતાના જીવનને મ  લવે છે ત્યારે ઘરેા વવર્ાદ  વસવાય ત્યા ંકંઇક જ નથી.  
                                 એિલે હોવાપણ  ંમારૂ ંથય  ંના વસધ્ધ દોસ્તો 
                                              સ્વપ્નના સૌ રોજ ફુગ્ગા ફોડવ  ંભારે પડ ેછે.”     ( પ.ૃ ૨૯ )  
 અન્સ્તત્વ એળે ગય  ં છે અને જીવનના પ  વાષધષમા ં સ્વપ્નના જે રંગબેરંગી ફુગ્ગા ણચદાકાશમા ંઊડયા કરતા હતા તેન ે
હવે ઉત્તરાવસ્થા તરફ પહોંચતા જાતે જ ફોડવા પડ ેછે. જે સ્વપ્નોના ફુગ્ગામા ંકલ્પનાના રંગો ભયાષ હતા. તનેે હવે ઉડવાની 
જગ્યા રહી નથી. ત્યારે જાતે જ તેને ફોડી નાખવા જેવી ભારે વ્યથા બીજી કંઇ હોઇ શકે ? જીવનની કોઇક ક્ષણે આ પ ણ્યપ્રકોપ 
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છતો પણ થઇ જાય છે. ક દરતન  ંસત્ય એ જ કવવ હ્રદયન  ંપણ સત્ય છે. પણ અનેક અસત્યો ભેગા થઇ જયારે તેને દબાવી દે 
છે ત્યારે કવવ સમય તો પારખી લે છે પણ પ  ણ્યપ્રકોપ પ્રગિ કરે છે.  
                                                   “સ્વપ્ન મારા ંછીનવી, સત્યને ડામય  ંભલ ે

                                  જા હવે થાશે પ્રલય, ત   ંસમયની રાહ જો”   ( પ.ૃ ૩૧ )  
એક સત્યવનષ્ઠ હ્રદયમાથંી ના છૂિકે નીકળેલો આ ણચત્કાર છે. જે સમયે કવવ પાસેથી ઘણ  ંબધ  ંછીનવી લીધ  ંછે તે ‘મ જ વવતી 
ત  જ વીતશે, ધીરી બાપ ટડયા’ જેવા વયાય પર વવશ્વાસ કરે છે. પરંત   ક દરતની ગવત વયાય આપનારી છે ખરી? બીજ ,ં આ 
વ્યન્ક્તગત સત્યને સામ  ટહક સત્ય તરીકે સ્થાવપત કરવા માિે કવવ વસવાય બીજ  ંકોઇ એમની પડખે છે ખર ં? 

                                                   “ચોતરફ રણભ  વમમા ંહ  ંસામસામે 

                                         જાત સાથે એકલો લડયા કર ં છ.ં”   ( પ.ૃ ૩૩ )  
 

 ચારેય બાજ  નજર કરતા અહીં પોતે જ પોતાની જાત સામે છે. બહ  જ ઉમદા અને અથષસઘન આ શેરમા ં કવવએ 
માનવજાતની વરવી વાસ્તવવકતા સામે ઘરી દીધી છે. વ્યન્ક્તન  ં બાહ્ય વ્યન્ક્તત્વ અને આંતટરક વ્યન્ક્તત્વ વચ્ચેન  ં ય ધ્ધ 
સદીઓથી ચાલ્યા કરે છે. જગત જેને ઓળખે છે એ બાહ્ય-રૂપ અંતરને ક્યારેય પ્રગિ થવા દેત   ંનથી. પરંત   સત્ય તો અંતરન  ં
સ્વરૂપ છે. બાહ્ય તો છળ છે, કપિ છે, એક મહોર ં છે. માણસન  ંઆ બે વચ્ચેન  ંઅંતર જેિં   ંઓછ ં તેિલો જ એ પ્રામાણણક 
સત્યવનષ્ઠ. પણ, એના માિે તો કવવ કહ ેછે એમ જીવનની આ રણભ  વમમા ંઆજીવન પોતાની જ જાત સામે લડવ  ંપડ ેછે. અન ે
એ પણ ક્યારે શક્ય બને. કવવના જ શબ્દોમા ંકહીએ તો સાવ ક ણા લાગતા ઘાવ પણ છાતી ચીરી નાખે તેવા છાતીવઢા 
પ રવાર થાય ત્યારે કદાચ અંતર અને બાહ્ય એકાકાર થઇ શકે.  
 

 જીવનના વાસ્તવન ે બરોબર પચાવીને બેઠેલો કવવ જયારે બૌદ્ધદ્ધક કક્ષાએ રહી પોતાના જીવનની વવર્ાદય ક્ત 
પટરન્સ્થવતઓન  ંકારણ નથી સમજી શક્તો ત્યારે અંતે તે પ્રારબ્ધ તરફ વળે છે. પોતાની જાતને કસોિી પથ્થર પર અનેકવાર 
ચકાસ્યા બાદ પણ કાયષકારણ સબંધં પ્રસ્થાવપત નથી થઇ શકતો ત્યારે કવવ કહ ેછે,   
                                     “એિલે બરબાદ ઇચ્છઓ કરી ગઇ 
                             અંત સમયે હસ્તરેખાઓ ફરી ગઇ”      ( પ.ૃ ૪૩ )  
 પ્રબળ ઇચ્છાશન્ક્ત હસ્તરેખાઓને પોતાને અન રૂપ બનાવે કે હસ્તરેખાઓ મ જબ ઇચ્છાઓને વાળી શકાય? ગભંીર 
પ્રાણપ્રશ્ન છે આ. પરંત   કવવ અંતે પોતાના પ્રારબ્ધને- હસ્તરેખાઓને દોર્ દે છે. ઇચ્છાઓની નાવ ટકનારે પહોંચવાની 
તૈયારીમા ં જ હતી કે શ  ં બવય  ં સાવ અચાનક? એ નાવન  ં સ કાન જ ફરી ગય  ં ને આંખ સામે જ ઇચ્છાઓની નાવની 
જળસમાવધ...! આજીવન શ્વાસની જેમ સઘંરી રાખેલી ઇચ્છાઓ પ  ણષતાને આરે જ બરબાદ કરી ગઇ.  
“શ્વાસમા ંં  મા ભરીને શ્વાસને પડકારતો 
 

                          તો ય કોને રાતભર શ્વસતો રહ ેછે શખ્સ આ”  ( પ.ૃ ૪૪)  
 ં  સંક ં થીજીને ં  મો થઇ ગય  ં છે. હવે તો શ્વાસ પણ રૂધંાય છે તો એની સામે પણ કવવ પડકાર ફેંકે છે. રાતે્ર પણ 
શ્વસનટિયાની સાથે જે ઓતપ્રોત છે એના આધારરૂપી શ્વાસ અિકે તો ખરા? જીવન પ્રત્યેની પોતાની ઇચ્છાઓની પટરપ ણષતાને 
આરે પહોંચાડવા માિેની આ જીજજવવર્ા છે. જીવનની અિપિી પટરભાર્ા કવવએ અહીં વ્યક્ત કરી છે. એક તબકે્ક જે માત્ર 
ઇચ્છા હતી ત ેઆગળ વધતા શ્વાસ જેવી જરૂટરયાત બની જાય છે. જાણ-ેઅજાણ ેકવવ એને જ શ્વસતો રહ ે છે. પરંત   આ 
ન્સ્થવતએ પણ કવવ નબળાઇની વાત નથી કરતા જે ઇચ્છાઓ કદી બહાર જ આવી નથી તેને એક શેરમા ંપ્રતીકરૂપે રજ  કરે 
છે.  જ ઓ  
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                                   “ મેં પણ જાહોજલાલી જોઇ છે વરસાદની 
                       દોસ્ત, જે વરસ્યા નથી એવા ંવાદળની વાત કર”    ( પ.ૃ ૪૮ )  
 અવયની ઇચ્છઓ અનરાધાર વરસાદરૂપે પટરપ  ણષ થતી કવવએ જોઇ છે. એની જાહોજલાલી કેવી હોય તેના તેઓ 
સાક્ષી છે. પણ અહીં તો જે વાદળ વરસ્યા જ નથી તેન  ંશ  ં? તેની વાત કરવાન  ંતેન  ંવનરાકરણ સ  ચવવાન  ંકવવ ગણભિત રીતે 
સ  ચવે છે. સદીઓથી એક જ વાદળ તરફ-ઇચ્છા તરફ મીિ માડંીને વાિ જોવાની પીડાને અણભવ્યક્ત કરતા કહ ેછે.  
                                   “હ  ંઝાઝંવાથી દટરયો થયો છ,ં  
                                પીડા નદી માફક નીતરે છે.”     ( પ.ૃ ૫૩ )  
જે અન્સ્તત્વના આભાસ માત્ર હતો તે હવે દટરયા જેવ  ંસઘન અન્સ્તત્વ ધરાવે છે. પરંત   જીવનમા ંઅનેક પીડારૂપી નદીઓએ 
આ દટરયામા ંપીડા જ ઠાલવી છે. ‘પીડાનો દટરયો’ થઇ જીવતો કવવ ભાર્ાન  ંઉત્તમ કલ્પન અને અથષનો ઊંડો આયામ રચ ેછે. 
પોતાની વાતને નક્કર રીતે રજ  કરવા માિે કવવ પાસે ભાર્ાન  ંઅને અન ભવોન  ંબળકિ ઓજાર છે. વસ્ત  ગત સહસબંધં રચી 
કવવ પોતાને જે અણભપ્રેત છે તેને અનેક ઉદાહરણો સાથ,ે કવવતાન  ંમાધ યષ ગ માવ્યા વવના મ  કી દે છે.  
                                     “હોય ખરવાન  ંછતા ંઝૂલ્યા કરે 
                                 મ  ળમા ંએનાય માતમ હોય છે.”    ( પ.ૃ ૬૩ )  

 

 કવવએ પણ પોતાના હ્રદયના સાતમા પાતાળે આ માતમ ધરબી દીધો છે. ફલની જેમ એમન ેપણ પોતાના જીવનની 
વાસ્તવવકતા ખબર છે. પરંત   તેનો અવબોધ સાવ નજીક રહનેારાઓને પણ ન થાય તેમ પ્રવવૃત્તરૂપી ડાળી પર તેઓ ઝૂલતા ં
રહ્યા છે. આ ઝૂલતી-ઝૂમતી જજિંદગીના તળ કોઇ ઉવેખે...   !  
 

 કવવશ્રી કનૈયાલાલ ગઝલ સ્વરૂપે જે કાવ્યો આપ્યા ંછે તેમા ંમાનવીય પીડાના ઉદ ગારો સવષલક્ષી બની એક વવવશષ્િ 
ભાવરચનાને પામયા ં છે. ઇશ્કે-હકીકી કહી  શકાય એવા વસ્ત  વાળી આ ગઝલોમા ં કવવના જીવનાન ભવો પ્રાણ પ  રે છે. 
અણભવ્યન્ક્તની ણભન્ન-ણભન્ન તરેહો એક જ વવર્યને પણ એકવવધતાના અણભશાપથી બચાવે છે. સાટહત્ય-કાવ્ય અંગેની ઊંડી 
સમજને પચાવીને કવવએ ક્લમ ઉપાડી છે એિલે પોતાની અન ભવ-વાણીને રજ  કરતા ભાવકના ણચત્તને સકંોરે અને સહજ 
સ્વીકારે એવા વસ્ત  ગત સહસબંધંકો સાથે મ  કી આપી કવવએ ગઝલ કાવ્યસ્વરૂપન ેએક કદમ ઊંચેર ં કરી બતાવ્ય  ંછે.  
 

 પોતાનો પ્રત્યક્ષ પ્રેમ અને તેની વનષ્ફળતા કોઇની યાદ અને તેના લીધે જ આથડતી, ફગંોળાતી રહલેી જીવનની 
નાવ એની વાત પણ કેવી લાઘવતાથી કરે છે!  
                                   “ સાચવી રાખી તેમ છતા ંસળગી ઊઠી 
                                 યાદ એની ણચનગારી નીકળી.”      ( પ.ૃ ૭ )  

 

 એક શીતળ અન ભવરૂપે કોઇની યાદને કવવએ સઘંરી રાખી છે. પરંત   પટરન્સ્થવતનો પવન ફકંાતા  જ શીતળતામાથંી 
ભડકો થાય છે ત્યારે કવવને સમજાય છે કે જે સાચવી રાખી હતી એ તો ણચનગારી હતી...! કેવો મોહભગં... કેવી નક્કર 
રજ આત? આવા વરવા અન ભવ છતા ંકવવ હ્રદયની ઋજ તા એ વ્યન્ક્તને છોડવા તૈયાર નથી. એ વીનવે છે   જ ઓ,  
 

                            “એક ચપિીમા ંહજી અજવાસ લૈ ઊભો છ ં
                       આવ, પાછી આવ ભીના શ્વાસ લ ૈઊભો છ.ં”   ( પ.ૃ ૧૭ )  

 

 હજ  આશાન  ંચપિીક અજવાળં લઇને કવવ ‘ભીના શ્વાસે’ તેની રાહ જ એ છે. તેને આવવાની વવનતંી કરે છે પરંત   
તેમની આ વવનતંીઓ- આજીજીઓ અંતે તો વનષ્ફળ  નીવડ ેછે.    
                                              “તોય માછલી પ્રેમની થઇ ના શકી ફરી જીવતી 
                                બયે હાથમા ંજળ હત  ંઅને ત   ંહતી અને હ  ંહતો”     ( પ.ૃ ૩૨ )  
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હથેળીભર નહી પણ ખોબો ભરી લાગણીઓન  ંજળ લઇને કવવ ઊભા છે ને તોય એકવાર મતૃપ્રાય થયેલી પે્રમની માછલી ફરી 
વાર જીવતી થઇ શકતી નથી. વધે છે માત્ર પ્રેમરટહત બે પાત્રો – ‘ત ’ં અને ‘હ ’ં. પે્રમ જેમાથંી બાદ થયો છે એવા જીવનન ે
જોગવતા બરબાદ કવવની આ દાસ્તાન છે. આ ન્સ્થવતમા ંપણ કવવ પોતાની નહીં, સામેના પાત્રની જ ણચિંતા કરે છે.  
                                  “દ દષશા તારી મને જોવાઇ ના 
                              રોજ ઊભી ના રહ ેબારસાખમા”ં     ( પ.ૃ ૩૪ )  
 આ દ દષશા અણસમજમાથંી ઊભી થયેલી છે. કવવની માનવસક પક્વતા પટરન્સ્થવતને થાળે પાડવા મથ ેછે તો વળી 
માનવીય મનોન્સ્થવતને પણ જ દી રીતે મ  લવે છે. જેઓ કોઇને ચાહી શકતા નથી.  કારણ કે -  
                                  “ન ચાહી શકે કોઇને જજિંદગીભર 
                             સતત માણસો વાચંવાની અસર છે”    ( પ.ૃ ૪૦ )  
 જેણે ‘ચાહવ ’ં મ  કી ‘વાચંવ ’ં શરૂ કય ષ છે એ માણસ કોઇને કંઇ રીતે ચાહી શકે ? સતત માણસોને વાચંવાની િેવને 
કારણે એક શકંાશીલ સ્વભાવન  ં વનમાષણ થય  ં છે. આવ  ં વ્યન્ક્તત્વ કોઇના હ્રદયને કઇ રીતે સમજી શકે? આ ણભન્ન પ્રકૃવત 
ધરાવતા પાત્રને સમજાવતા લેખકના પ્રયત્નો જ થાકી ગયા નથી પણ કવવ જજિંદગીથી થાકી ગયા છે. બે મમષસ્પશી શેરમા 
આ સહજ ઉદગાર સરી પડ ેછે.  
                              “હ  ંહવાના રૂખને બદલી શક ં છ ંપણ તને નૈ 
                          કેમ મારે બદલવો ઇવતહાસ બસ થાકી ગયો છ.ં”  ( પ.ૃ ૪૬ )  

 

                              “તો જ સમજાશે તને આ હારવાનો અથષ પ  રો 
                          બ ેક્ષણો ત   ંબેસ મારી પાસ બસ થાકી ગયો છ.ં”   ( પ.ૃ ૪૬ )  
 પોતાના તમામ પ્રયત્નોની વનષ્ફળતા પારખી ગયેલા કવવનો આ વન:સાસો છે. દ વનયાનો રૂખ બદલવાની નમે લઇન ે
નીકળેલો કવવ એક વ્યન્ક્તના વવચાર પણ બદલી શકતો નથી, ને થાકી જવ  ં પડ ેએવી લાચારીનો અન ભવ કરે છે. આ 
ન્સ્થવતની હ્રદય વવદારકથી વધ  વ્યથા શી હોઇ શકે? ‘હારવ ’ં એ પણ પોતાના વપ્રય પાત્રથી એની પીડા તીવ્ર છે. બીજ  ં કંઇ 
નહીં, ‘બે ઘડી મારી પાસે બેસ’ તો પણ તન ે સમજાઇ જશે એવી વવનતંીઓનો પણ કોઇ અથષ સરતો નથી. ત્યારે કવવ 
સ્વીકારી લે છે. 
                                “ હર પળે ચોપાિના પાસા બધા ફેંકી દીધા 
                            સ્નેહબાજી જીતવાન  ંકોઇ કારણ ન રહ્ ”ં    ( પ.ૃ ૬૪ )  

 

જીવનસત્વ રૂપે શરૂ થયેલો પ્રણય તેના અંવતમ મ કામ સ ધી પહોંચતા જ ગાર બની બેઠો છે. પ્રયત્નોના બધા જ પ્રકારના 
પાસા કવવએ ફેંકી જોયા છે. પણ વનષ્ફળતા વસવાય કશ  ંજ હાથ લાગ્ય  ંનથી. એિલે તો આ જીવન-વાસ્તવને સ્વીકારી કવવ 
સાવ ચોખ્ખા શબ્દોમા ંકહી દે છે. 
                                 “રણ અને મગૃજળ વચાળે ઘર કરી 
                               ત  ંતરસ પ  છયા કરે એ ઠીક નૈ”     ( પ.ૃ ૭૫ )  
 રણ જેવી જજિંદગી છે અને મગૃજળ જેવો પે્રમ છે. બનેં બાજ ની દોડનો કરૂણ અંજામ છે. આ બનેંની વચ્ચે ઊભા રહી 
કોઇની તરસ વવશે પ  છયા કરવ  ં એનાથી મોિી ક્રુરતા કઇ હોઇ શકે? સતત આ પટરન્સ્થવતમા ં જીવતો માણસ ક્યા ં સ ધી 
જજિંદગીને જોગવી શકે? ણચતભાવોની સતત આવી ઉદવેગભરી ન્સ્થવત હવે શરીર તરફ વળે છે અને એમાયં કવવ પોતાના એ 
વપ્રય પાત્રને જ પ  છે છે  
                                      “લે કપાળે સ્પશષ, તાવ છે? 
                                   પ્રેમનો છેલ્લો પડાવ છે.”     ( પ.ૃ ૮૩ )  
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જયા ંપ્રયત્નો, દલીલો, વવનતંીઓ બધ  ંજ વનરથષક પ રવાર થય  ં છે ત્યા ંબસ મૌનમા ંસરી જવાય એવો છેલ્લો ઉદગાર છે. 
પ્રેમના આ છેલ્લા પડાવન ેકવવ પામી ગયા છે. તીવ્ર મનોભાવો અને ઉદવેગભરી ણચતન્સ્થવતઓન  ંશારીટરક પટરવતષન કવવ 
અહીં બવાવે છે સારવારથી જે ન મિી શકે એવો તાવ. આ પ્રેમનો છેલ્લો પડાવ છે.  
 

 આમ પ્રણયભગંને વવર્ય બનાવીને લખાયેલી ગઝલ સવેંદનાન  ંએક વત ષળ રચ ેછે. આ પ્રણયભગંની ન્સ્થવત માત્ર 
લાગણીવેડામા ંન સરી પડતા કાવ્યત્વ સ ધી પહોંચે છે. ઘાયલ કે મરીઝ કે શ  વય પાલનપ રીની કોટિએ જઇ કવવ પોતાની 
સવંેદનાને અણભવ્યક્ત કરી શકે છે. શ  વયના જ એક ગઝલ શેરથી કવવની આ વ્યથાને મ  લવીએ તો  
                                  “દોરવા પડશે નહીં આલેખ તડપનના હવે 
                                  આંખ ણબડાઇ જતા ંણબસ્તરને પણ આરામ છે.” 
                                   ( યાદનો રાજયાણભર્કે, સજં  વાળા, પ.ૃ ૫૧ )   
 દદષની સમાનતા અને રજ આતની ણભન્નતા રજ  કરતી આવી તો અનેક પનં્ક્તઓ શોધી શકાય એમ છે. પરંત   પે્રમ, 
વવરહ, વનષ્ફળતા, ઇશ્વર, પીડા, પ્રકૃવત જેવા વવર્યો અને ભાવો શાશ્વત છે, જેને પ્રત્યેક કવવઓએ પોતાની રીતે આલેખ્યા છે. 
કવવશ્રી કનૈયાલાલ એ પણ સમજે છે કે જે રજ આત ભાર્ાના માધ્યમ ધ્વારા થઇ શકી છે એ તો ભાવક માિે પે્રમના દદષન  ં
આચમન માત્ર છે. સઘળં કહી શકાય એવ  ંસબળ ભાર્ા માધ્યમ તો હજ  ંઅવતરવ  ંજ બાકી છે.  
                             “ત   ંપ્રણયને બાધં નહીં ભાર્ા મહીં 
                            છોડ શબ્દો – અથષ સાચો લય પકડ.”   ( પ.ૃ ૭ ) 
વવરાિ પ્રેમતત્વ મયાષટદત ભાર્ામા ંબધંાઇ રહ ેએવ  ંનથી. અને એમાયં શબ્દો-અથો દરેકને પોતાની માવયતા મ જબ અણભપે્રત 
છે ત્યારે કવવ તેને છોડીને લાગણીના લયને પકડવાન  ંકહ ે છે. એિલ ેજ કદાચ ભાર્ા કરતા વાસંળીમાથંી વહતેો લય-સ  ર 
કવવને વધારે મનપસદં છે.  
 

આત્મલક્ષી પ્રેમની વવફલતા અને તેમાથંી ઉત્પન્ન થયલેા વવરહના સાવ સામા છેડ ેપ્રગિેલી પ્રણય –ખ મારી પણ 
કવવની ગઝલનો વવર્ય બન ેછે: 
                            “એ જ શતરંજ ન ેએ જ પ્યાદા, સ્મરણમા ંરહ ે
                        દાવ મારો ફરી ખોલવાનો છ ંજો જો તમે.”    ( પ.ૃ ૧૨ )  
જીવનની કારમી હારને ફરી પાછી જીતમા ંબદલવાની વાત કવવ અહીં કરે છે. ત્યારે સાધ્યને પ્રાપ્ત કરવા સાધનો બદલવાની 
જરૂરત એમને જણાતી નથી. એિં   ંતો ફણલત જ છે કે શરૂઆતથી જ શ ધ્ધ સાધનો ધ્વારા સાધ્ય તરફની ગવત હતી. ફરી 
વાર એ જ િમ પ નરાવતષન પામશે. હાર નહીં માનવાની વાત સાથે અહીં ‘શતરંજ’ અને ‘પ્યાદા’ ધ્વારા સાધનની શ ધ્ધતા 
અંગે પણ રજ આત થઇ છે. પોતાના જ બળે આગળ વધવાની વાતને વધાવતા ંકવવ કહ ેછે,  
“ચાદં સ  રજ હાથમા ંલ ૈક્યા ંફર ં છ ં
                જાત બાળીને જ અજવાળં કર ં છ.ં”    ( પ.ૃ ૪૭ )  
 જાત બાળીને અજવાળં કરવાની વાત જ સઘંર્ષમય સફર અને આત્મગૌરવ તરફ દોરે છે. ચાદં-સ  રજ જેવા 
ઝળહળતા પરંત   ઉછીના વ્યન્ક્તત્વોને સાથે લઇ આગળ વધવ  ંએના કરતા ંજાત બાળીને જ અવય માિે અજવાળં કરવ  ંકવવને 
વધારે અણભપે્રત છે. આ જ વમજાજને આગળ વધારી કવવ ત્યા ંસ ધી કહ ેછે કે,  
                         “હાથ ખ લ્લા શ્વાસ ખ લ્લા લો લગાવો ણખલ્લા 
                         િોસ પર ઇશ  ંથૈ લિકવાની મજા લેવી છે.”     ( પ.ૃ ૮૬ )  
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 અહીં કશ  ંગોપનીય નથી. હાથની સાથે શ્વાસ પણ સાવ ખ લ્લા છે. બસ દ વનયા ક્રુરતાના ણખલ્લા લગાવે એિલી જ 
વાર છે. અને ફકીરી તો છે ભગવાન ઇસ  જેવી. એની પણ મજા લવેી એ કવવના વમજાજની આગવી રજ આત છે.  
 

કનૈયાલાલની ગઝલોનો બીજો પ્રમ ખ વવર્ય છે ઇશ્વર અને આધ્યાત્મ. તેમાયં બે વવભાગ પાડીને જોઇ શકાય. એક 
તો ઇશ્વર પ્રત્યેની ઊંડી આસ્થા ને ક્યારેક એ જ ઇશ્વર સામેનો ખ લ્લો વવદ્રોહ. બે સામસામા છેડાના આત્યાવંતક ભાવોન  ંવનરૂપણ 
પણ કવવ ઉત્તમ રીતે કરી શક્યા છે. શીર્ષકનામી ગઝલમા ંજ કવવ કહ ેછે.  
                                   “એક સ  ર અનહદનો ચાખી ઝાકળના દટરયાની મધ્યે 
                                  મતૃ્ય ને  મઝધારે  મ  કી  ભીતર  મતં્રોચ્ચાર  કર ં  છ.ં”   ( પ.ૃ ૨ )  
અધ્યાત્મનો-અનહદનો સ્વાદ-સ  ર કવવ પામી ચ  ક્યા છે. સસંાર એ તો ઝાકળનો દટરયો છે. ઝાકળ ઊડી જાય એિલી જ 
વારમા ંઆ સસંારન  ં સત્ય સમજી લેવ  ં પડ ે છે. આ સત્ય સમજયા પછી કવવએ મતૃ્ય ને મઝધારે મ  કી દીધ  ં છે. ઇશ્વર અને 
આધ્યાત્મનો આવો સ્વાદ-રસ સાધારણ સજોગોમા ંમાણી શકાય નહીં. એ સત્યને ઉજાગર કરતા કવવ કહ ેછે, 
                             “એમ ઇશ્વર સાવ સસ્તો કૈ નથી, જો 
                             સ્હજે થાજે બાવરી, સમજાય છે કૈં?”   ( પ.ૃ ૧૬ )  
નરવસિંહ અને મીરાનંી બાનીમા ંપરમતત્વની પ્રાલ્પ્તનો રસ્તો કવવ સહજેે ખોલી આપે છે. તીવ્ર બ લ્ધ્ધશન્ક્ત જે ઇશ્વરને પામી 
શકતી નથી તે એક ‘બાવરી ગોવપકા’ પામી જાય છે એ સત્યને કવવએ અહીં ઉજાગર કરી આપ્ય  ંછે. સાથે જે જે ઇશ્વર પ્રત્યેની 
આસ્થા ખોઇ બેઠા છે તેને પણ પ  રી શ્રધ્ધાથી કવવ કહી શકે છે 
                              “તે ભલે શ્રધ્ધા ગ માવી જાત પર 
                              ખોલ, ઘરના બારણે ઊભા હટર.”     ( પ.ૃ ૬૮ )  
પ  ણષ શ્રધ્ધાથી બસ એક દરવાજો જ ખોલવાની વાત છે હટર તો હમંેશા ંબારણે જ ઊભા છે. આ શેર ધ્વારા કવવની ઊંડી ઇશ્વર-
આસ્થાના દશષન થાય છે. કહવેાય છે કે ઇશ્વરતો પોતાના સાચા ભક્તની પરીક્ષા લે જ. પરંત   ક્યારેક કોઇ ભક્ત ઇશ્વરની 
પરીક્ષા લે ત્યારે પરબ્રહ્મની- ઇશ્વરની કેવી હાલત થાય? કવવનો એક શેર છે:  
                               “છેવિે પરબ્રહમની કેવી દશા 
                           એક શબરી રામને પણ ચાખતી.”   ( પ.ૃ ૫૬ )  
 ઇષ્વદ્રય વ્યત્યય ધ્વારા કવવએ અહીં સ્થ  ળ, સ  ક્ષ્મ, બ્રહ્મ – પરબ્રહ્મ વવશે અનેક તથ્યો ખ  લ્લા કયાષ છે. ‘શબરી બોર 
ચાખતી હતી કે રામન?ે’ શબરી બોર વનવમત્તે રામને ચાખતી હતી. બોરની બે શક્યતાઓ હોય ખાટ ં કે મીઠ ં. બ્રહ્મની પણ બ ે
શક્યતાઓ હોય. પોતાની ઝૂપંડીએ આવે કે ન આવે. પરંત   જયારે એક સાચો ભક્ત પરબ્રહમને ઉરના-ઉમળકાથી ચાખવાની 
નેમ લઇ લ ે ત્યારે પરબ્રહ્મને પણ એ આંગણા સ ધી ખેંચાઇ આવવ  ંપડ.ે એક નવીન અથષ-સદંભષ કવવ અહીં રચી આવ ેછે. 
દ વનયાની નઝરે બોર ચાખતી શબરી હકીકતમા ં તો રામને ચાખતી હતી. એક ઉત્તમ અથષપ  ણષ રજ આત ધ્વારા કવવ એક 
મીથ(Myth)ને નવ  ંપટરમાણ અપી શક્યા છે.  
 

    ઇશ્વર પ્રત્યે ઊંડી શ્રધ્ધા વ્યક્ત કરનાર કવવ જીવનની કોઇ વવપટરત ક્ષણ ેસાવ સામા છેડાની લાગણી અન ભવે છે.  
                                 “એ જ ગ વહગેાર છે સવંદેના આપી મન ે
                             હોય જો ઇશ્વર તો ફાસંીની સજા નક્કી કરો”     ( પ.ૃ ૧૫ )  
હટરને છેક બારણે ઊભા રહ્યાની આસ્થા વ્યક્ત કરતા કવવ અહી ‘જો...તો’ ધ્વારા ઇશ્વરના અન્સ્તત્વ અંગે પણ સદેંહ વ્યક્ત કરે 
છે. એનાથી આગળ વધીન ે ‘જેવા સાથે તેવા’ જેવો ટહસાબ ઇશ્વર સાથે પણ કરવા માગંે છે. ઇશ્વરે સવેંદનાઓ સીંચીને આ 
હ્રદયને સમદૃ્ધ બનાવ્ય  ંપણ જીવનપથ પર હમંેશા ંએવા જ માણસો મળ્યા જેમણ ેઆ સવંેદનાઓન ેઊંડો આધાત જ આપ્યો. 
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એક સવેંદનાય ક્ત વ્યન્ક્ત પર મરણતોલ ઘા પડતા રહ્યા. ત્યારે આના મ  ળ વનવમત્તરૂપ ઇશ્વરને ફાસંી આપવાની વાત કવવ કરે 
છે. આ જ વવર્યને આગળ લઇ જતા ંકવવ ક્યારેક પોતાના સ્વમાનને પણ અંદર ઉમેરે છે.  
                               “એક તો અન્સ્તત્વ એન  ંપ્રશ્ન છે; શ્રદ્ધાય ઓછી 
                              હાથ જોડી મટંદરે જૈ માગંવ  ંભારે પડ ેછે.”     ( પ.ૃ ૨૯ )  
કવવ અહીં ઇશ્વરના અન્સ્તત્વ અને પોતીકી શ્વદ્ધા બનેંનો છેદ ઉડાડ ેછે. અને ‘હ  ંહાથને મારા ફેલાવ  ંતો’ વાળી જ સ્વમાનની 
વાત પણ કવવને ઇશ્વર આસ્થા સામે વવચાર કરતા કરી મ  કે છે. ક્યારેક તો કવવ ઇશ્વરની ણબલક લ સામે આવી જાય છે ને 
ખ લ્લો પડકાર ફેંકે છે.  
                                “ત   ંભલ ેિચલીએ ગોવધષન ઉપાડ ેઆખો 
                                આ ઊભો માર ં કશ યં ત   ંબગાડી તો જો.”    ( પ.ૃ ૫૦ )  
સ પ્રવસદ્ધ મીથ (myth) નો ઉપયોગ કરી એક તબકે્ક ઇશ્વર સામે હાથ જોડતો કવવ ઇશ્વરને ચલેેવજ કરી દે છે. પટરન્સ્થવત એ 
પણ હોય છે જીવનમા ં હવે બગાડવા જેવ  ં કશ  ં જ બાકી નથી રહ્ .ં ઊંડી ઈશ્વરાસ્થા વખત ે પણ જીવનની વવપરીત 
પટરન્સ્થવતઓમાથંી બચી શકાય  ંનહી એિલે જ કવવ ઇશ્વરને પણ હવે આવો પડકાર ફેંકવા શન્ક્તમાન છે. ઇશ્વર એ હવે સાચો 
પરમેશ્વર નથી રહ્યો તેન  ંકારણ પણ કવવ એક શેરમા ંરજ  કરે છે. 
                                     “ત   ંથયો પથ્થર અને હ  ં– હ  ં
                                   હ  ંપણાના બે ય દાવ છે.”   ( પ.ૃ ૮૩ )  
ઇશ્વરમા ંય ‘હ ’ં પણ  ંજાગ્ય  ંત્યારથી તે ઇશ્વર મિીને પથ્થર બની ગયાની વાત કવવ કરે છે. માણસ અને ઇશ્વર બનેંન  ં‘હ ’ંપણ  ં
તેમને વનમન કોટિએ-એક સમાન કોટિએ લઇ આવ્ય  ંહોવાની વાત કવવ અહીં રજ  કરે છે.  
 

 કવવની ત્રણ દાયકાની કાવ્યપ્રવવૃત્તની સાધનામા ં  સમયે સમયે જે પટરવતષન આવ્ય  ં છે તેમા ં કેિલીક માવયતાઓ 
વવશેની સ્પષ્િતા વધી છે. એિલે જ ક્યારેક ઇશ્વરને ‘માણી’ શકતો કવવ ક્યારેક એને ‘નાણી’ પણ જ એ છે. કવવશ્રી માધવ 
રામાન જ કહ ેછે કે, “કનૈયાલાલના કાવ્યોન  ંભાવવવશ્વ પે્રમ, પીડા, પ્રકૃવત અને પરમતત્વ છે.” 
 

 ઉપય ષક્ત કથનમા ંવધ  એક મ દ્દો ઉમેરી શકાય એમ છે, તે જીવનરીવત-જીવનખ મારી અને જીવન પ્રત્યેની રચનાત્મક 
દૃષ્ષ્િ. આ વવર્ય પણ કવવશ્રીના કાવ્યોનો ઘણો ભાગ રોકે છે. એક ઉદ્દાત જીવન-રીવતની વાત કરતા ંકવવ કહ ેછે.  
“અણગમાઓ ઊંચકીને ખ  બ ચાલ્યા છોડ, ત  ંપણ આવ 
 

         પ્રમેથી સૌને અહીં મારી સહજ લગની લગાં   ંછ.ં”   ( પ.ૃ ૮ )  
આ અણગમાઓનો બોજ અસહ્ય છે. અણગમાઓને જ હમંેશા ં આગળ ધરીને માણસ થાકી-હારી ચ  ક્યો છે. હવે જો 
જીવનદૃષ્ષ્િનો પ ન:સચંાર કરવો હોય તો તે ‘પ્રેમ’ જ એવ  ં તત્વ છે જે આ ચમત્કાર કરી શકે. સમજ આડને  ંએક પાદંં   ં
હિાવવાની વાત અહીં રજ  થઇ છે. એવી સમજણ લઇ ચાલનારને સાથે એ પણ કહ ેછે 

“ક્યાકંથી મળશે સરોવરના ંસગડ 
આમ ત  ંઅત્યારથી ભાગંી ન પડ.” 
“ય દ્ધમા ંપાડંવને કૌરવ ત   ંજ છે 

                                              થા ઊભો ને જાત સાથે ત   જ લડ.”     ( પ.ૃ ૯ )  
જીવનન  ંપ  ણષ વવરામ ન આવે ત્યા ંસ ધીમા ંઅનેક અલ્પવવરામો માણસે વેઠવા પડ ેછે. એ દરેક વખતે ભાગંી પડવાને બદલ ે
રચનાત્મક દૃષ્ષ્િએ શોધતા ંમાત્ર અંજણલભર પાણી જ નહીં આખ  ંસરોવર મળી રહ ેછે. સાથે કવવને એ પણ અણભપે્રત છે કે 
પોતાની જ અંદર બેઠેલા સદ્-અસદ્ વચ્ચેની લડાઇ એ જ જીવન છે. દરેક વ્યન્ક્તની અંદર આવ  ંએક ક રૂક્ષેત્ર લડાય છે. 
જોવાન  ંતો ફક્ત એિં   ંજ કે કઇ પ્રબળ વવૃત્તનો વવજય થાય છે?  
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આ જીવનરૂપી ય ધ્ધમા ંપણ વ્યન્ક્તએ ઝખંેં   ંએક સામટ ં અને વવપ લ માત્રામા ંએક સાથે મળી જત  ંનથી. એિલે કવવ કહ ેછે 
કે, 
                                 “સ  યષની ઝખંા મ  કી દઇને 
                                હાથમા ંનાની દીવી લઇએ.”    ( પ.ૃ ૧૦ )  
દરેકને ઝખંનાતો સ  યષની જ હોય. પરંત   એવી અશક્ય ઝખંનાઓને મ  કી દઇને નાનામા ંનાના કાયષની દીવી પણ લઇ શકીએ 
તો ઘણ  ં છે. વાત છે માત્ર શરૂઆત કરવાની. નહીં તો સ  યષની ઝખંનામા ંજ જજિંદગી આખી પસાર થ ઇ જાય છે. જીવનની 
અનેકવવધ બાબતોને આ અથષ લાગ  પાડી શકાય છે. કવવને મન સ્નેહ સબંધંન  ંપણ એક મ  લ્ય છે. તેથી તો તે સબંધંોન ે
સાચવવાની રચનાત્મક દૃષ્ષ્િ આ રીતે રજ  કરે છે.  
                                 “ એકબીજાને ગમતા રહીએ 
                                થોં   ંથોં   ંનમતા રહીએ.”    ( પ.ૃ ૩ )  
બસ નમતા શીખી જવાય તો ‘ગમતા’ ની આડ ેકશ  ંઆવી શકે એમ નથી. સાવ સાદી ભાર્ામા ંએક સ ત્રાત્મક વાત અહીં રજ  
થ ઇ છે. આવા જ જીવન વાસ્તવને સ્વીકારતા કવવ એક જ્ગ્યાએ કહ ેછે. 
                               “લૈ હલેસાઓ ઉછીના નાવ ચાલ ેક્યા ંસ ધી? 
                          સવષને સૌ નોખો ટકનારો છે જીવોને િેશથી”      ( પ.ૃ ૬૫ )  
આપબળે વસદ્ધ થઇ શકત  ંદરેક વ્યન્ક્તન  ંનોખ  ંલક્ષ્ય અહીં ચોિદાર રીતે રજ આત પામય  ંછે. પારકા-ંહલેસા-પ્રયત્નો બહ  લાબંા 
િકતા નથી. સફળતારૂપી ટકનારે પહોંચવા માિે તો પોવતકા હલેસા જ કામ લાગે. ઉપરાતં દરેકના ટકનારા પણ નોખા પડ ેછે. 
જીવનસાગરમા ંઉતરેલા આપણે સૌ એક જ ટકનારા તરફ જવા ઇચ્છતા નથી. એિલે પોતાના હલેસાઓ ધ્વારા પોતાના જ 
ટકનારે પહોંચવ  એ જ જીવનન  ંશે્રય હોઇ શકે.  
 

 આ મ ખ્ય વવર્યો ઉપરાતં કવવએ ગઝલના સ્વરૂપને લઇ મા વવશે, વદૃ્ધાવસ્થા વવશે, તો ક્યારેક કવવશ્રી રમેશ 
પારેખની અસત તળે ‘ગાધંીનગર’જેવા મહાનગરની વાસ્તવવકતા જેવા વવર્યોને પણ અજમાવી જોયા છે. ગઝલ વવશ ે
ગઝલમા ંજ વાત કરતા ંક્યારેક ગ જરાતી ગઝલની દ દષશા વવશે તો ક્યારેક પોતાના ગઝલ પ્રત્યેના તાદાત્મય અંગ,ે ક્યારેક 
અસલી ગઝલને પામવા વવશે તો ક્યારેક પોતાની કેટફયત સ્વરૂપે, ક્યારેક ગઝલના વવર્યોન ે સાધવા તરફ તો કયારેક 
જીવવાના ચાલકબળ સમાન ગઝલને રચવાનો કવવનો પ્રયાસ છે. કેિલાકં ઉત્તમ ઉદાહરણ જોઇએ: 
“ 

શોધી લાવો ગ જરાતી  આ ગઝલ ગણણકા કેમ બની ગ?ૈ 
પાણી જેવ  ંપોત હત   ંકે ભાર્ા યે પણ મેલી છે.”     ( પ.ૃ ૬ ) 

 

“એ ગ જરાતી ગઝલ લખે છે 
ઝીણ  ંઝીણ  ંસજલ લખે છે.”      ( પ.ૃ ૧૯ ) 

 

“કેિલાય ગ્રથંો ઉકેલી જ્ઞાનની પીઠો તમે ખોલી શકો 
કોઇના ધબકારાને વાચંી શકો તો આ ગઝલ પામી શકો.”    ( પ.ૃ ૨૧ ) 

 

“છે ગઝલ મારી તરસની તીથષયાત્રા 
આંસ ઓના જણ મહી ઝરણા ંકરી લે”    ( પ.ૃ ૧૯ ) 

 

“ભલ,ે ગઝલ હ  ંલખ  ંવ્યથા નૈ 
ં  સક ં તો ગ્રસી જવાય .ં”   ( પ.ૃ ૫૧ ) 



KCG-Portal of Journals 

10 | P a g e  
 

“હ  ંવગાં   ંવાસંળી તો સ  રમા ંવહતેી ગઝલ 
એક તારી ના મળે જો દાદ તો હ  ંશ  ંકર ં”     ( પ.ૃ ૫૪ ) 

 

“ક્યા ંલખી છે મેં ગઝલ તારી ભલા 
શ્વાસ મારા મેં વનચોવ્યા છે જરી”     ( પ.ૃ ૬૮ ) 

 

 જગતના કહવેાતા સત્ય અને જ્ઞાની પ ર ર્ોના કામ સામે પણ કવવનો પ ણ્યપ્રકોપ જાગી ઊઠે છે. તો ક્યારેક જીવનની 
નોંધારી વાસ્તવવકતાને પણ કવવ હસી કાઢે છે અને શ્લેર્ય ક્ત વાણીમા ં િકોર કરી યથાથષન  ં ભાન કરાવે છે. સમાજ કે 
સાટહત્યના સ્થાવપત ટહતો સામે અવાજ ઉઠાવતા કવવ કહ ેછે  

“પટંડતોના મો મચકાયા 
સાલ્લો આ તો અસલ લખ ેછે.”      ( પ.ૃ ૧૯ ) 

સત્યની આડમા ંમાણસ હજ  પણ પોતાની સદીઓ જ ની જગંણલયતને પોરે્ છે. વવૃત્ત અને વતષન વચ્ચેના આ ભદેને પારખતા 
કવવ કહ ેછે, 

“ખલપણ  ંકે મલ્લપણ  ંકે છલપણ  ંતાર ં અડીખમ છો 
સાચની તોડી શકે ત   ંઆડ તો સાચો મરદ માન ”ં     ( પ.ૃ ૨૭ ) 

 

તો ક્યારેક ઉપલટકયા જ્ઞાનની શ ષ્કતા-વનરથષકતા બતાવતા અખાની કોટિએ પહોંચીને કહ ેછે 
“તાપથી અવસાન પામયો એક જણ 

એ હતો પીએચ.ડી. તડકા ઉપર.”     ( પ.ૃ ૩૬ ) 
 

 આમ ગઝલના મ ખ્ય કહી શકાય એવા પ્રેમ અને અધ્યાત્મ વસવાય પણ અનેક વવર્યો કવવ સવંેદનાનો વવર્ય બની 
ગઝલમા ંઅવતયાષ છે. એ દરેક વવર્યને કવવ પોતાના અન ભવના ઊંડાણથી સ્પશે છે અને ભાર્ાના ઓજારની બરાબર 
કસોિી કરીને તેને ગઝલ-સ્વરૂપમા ંઆકારે છે. ગઝલ સ્વરૂપ કવવને હસ્તગત છે. ટ ંકી કે લાબંી બહરના શેરમા ંકવવ ભાવની 
સભાનતા સાથે સ્વરૂપની સમથષતા પણ દાખવે છે. ક્યારેક ગઝલન  ંએક વનવશ્વત સ્વરૂપ પકડી રાખવાને બદલે પોતાની સ  ઝ 
પ્રમાણે અન ેભાવની અવનવાયષતા પ્રમાણ ેપ્રયોગાત્મકતા પણ દાખવે છે. કવવશ્રી કનૈયાલાલની પ્રસ્ત  ત સો ગઝલોમાથંી પસાર 
થતા ંએક સમાન લક્ષણો એ તારવી શકાય કે એમા ંક્યાયં ગઝલના અંવતમ શેર ‘મત્લા’મા ંકવવએ પોતાના નામ, ઉપનામનો 
ઉલ્લખે કયો નથી. એ રીતે પરંપટરત ગઝલથી તે અલગ પડ ેછે. ગઝલના સ્વરૂપમા ંસસં્કૃત વતૃ્તોનો ઉપયોગ. કવવએ પ્રસ્ત  ત 
કાવ્યસગં્રહમા ચાર ગઝલ માિે સસં્કૃત છદંોનો ઉપયોગ કયો છે .એક ગઝલ વસતંવતલકા, એક મદંાિાતંા અને બે ગઝલ 
ઇવદ્રવ્રજ્જા છદંમા ંરચી કવવએ ગઝલ સ્વરૂપની સસં્કૃત વતૃ્તમા ંશક્યતા તપાસી જોઇ છે. આ સસં્કૃત વતૃ્તોની સકંલતા વખતે 
પણ કવવએ રટદક-કાટફયા સહીતન  ંગઝલન  ંબધંારણ ચ સ્તપણે જાળવી રાખ્ય  ંછે. વસતંવતલકામા ંલખાયેલ ‘વલયો સદીના’ 
ગઝલનો પ્રથમ શેર અત્યતં આહ્ લાદક છે.  

“છે સતંના કવનમા ંવલયો સદીના 
કાશી કહી વદનમા ંનયને મદીના”         ( પ.ૃ ૩ ) 

ગઝલના ચ સ્ત બધંારણ સાથે આવી સસં્કૃત વતૃ્તોની પણ સમજભરી જાળવણી એ કવવતા-પ્રવતભાન  ંધોત્તક લક્ષણ છે. ત્રણ 
દાયકા સ ધી સતત વવસ્તરેલી રહલેી કવવ પ્રવતભાનો લાભ પ્રસ્ત  ત ગઝલને મળ્યો છે. અને એિલે જ આગલી પઢેીના 
ગઝલકારોથી ગઝલ સ્વરૂપને એક કદમ આગળ લઇ જવાની ક્ષમતા-પ્રવતભા ધરાવનાર કવવઓમા ંકવવશ્રી કનૈયાલાલન  ંનામ 
સ વનવિત છે.  
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 પ્રસ્ત ત આ ગઝલોને ધ્યાનમા ં લેતા ંએની અનેક વવશેર્તાઓ છતા ં કેિલીક મયાષદાઓને પણ નજર અંદાજ કરી 
શકાય નહી. એમા ંસૌથી પ્રમ ખ મયાષદા એ છે કે કેિલીક ગઝલો માત્ર સ્વરૂપની રીતે લખાઇ હોય એમ લાગે છે. ઘણી 
ગઝલોમા ંએક-બે શેરને બાદ કરતા આખી ગઝલને રટદફ-કાટફયાના આયાસો દ્વારા કવવ હકંારે જાય છે. કથનાત્મક રીવત 
ગઝલમા ં પણ સાવ શ ષ્ક રીતે ચાલી આવતી હોય અને ક્યારેક સ્વરૂપમા ં પણ વૈવવધ્ય દાખવવા જતા લાબંી બહરેની 
ગઝલમા ંગદ્યાળતા ઉપસી આવતી હોય એવ  ંસ્પષ્િપણે જણાઇ આવ ેછે. ‘એક ગોવાણળયાની ગઝલ’ એન  ંઉદાહરણ છે. તો 
ક્યારેક કોઇપણ ચમત્કૃવત વગરની અને સાવ સપાિી પરની અને કોઇ દૈવનક અખબારોની આવવૃત્તમા ંહોઇ શકે એવી ગઝલ કે 
શેર પણ કવવ કરી જાણ ેછે.  

“હોઠ એના તો ચિાકેદાર છે 
ગાલ ગોરા પણ મસલેદાર છે.”      ( પ.ૃ ૫૯ ) 

આ ઉપરાતં ‘સબંધંને સેલોિેપથી સાધંી શકાય નૈ’ જેવ  ંડહાપણભય ષ કથન પણ સીધે સીધ  ગઝલમા ંમ  કી શેર રચી તેના જેવા 
અવય શેર દ્વારા ગઝલ રચ ે છે. તેમા ં કવવએ કાટફયાની રચના તો કરી છે પરંત   ‘બાધંી,તોલી, રાધંી, ખાળી, ખોલી જેવા 
કાટફયા વચ્ચે ક્યાયં પ્રાસન  ંસાય જય જળવાય  ંહોય એમ જણાત   ંનથી.  
 

 વવર્ય વૈવવધ્ય દાખવતા કવવને ‘એક વધૃ્ધની અન ભ વત’ નામન  ં કાવ્ય રચવાની ઇચ્છા થઇ અને પછી તો 
વદૃ્ધાવસ્થાને બાલ્યવસ્થા સાથે સરખાવી આમ  સમગ્ર  ડહાપણનો નીચોડ કવવએ સાવ કથનાત્મક રીતે આ ગઝલમા ંઉતાયો 
છે. એક શેર છે.  

“પાઠ,માળા અને ધ્યાન કીધા ંઘણા ં
અવનવી ટફલ્મ જોવાન  ંમન થાય છે.”    ( પ.ૃ ૯૫ ) 

 

ભાવ-ભાર્ા અને સ્વરૂપના વવવવધ ઊંડાણ દાખવતો કવવ ક્યારેક આવી સામાવય વાત પણ કરી બેસે છે. જો કે કલમે રચાયેં   ં
કંઇ બધ  જ ઉત્તમ નીવડી શકે નહીં. પરંત   જે ઉત્તમ નથી તેને સ્વ-અવલોકન ધ્વારા ઉત્તમની સાથે આવત  ંજરૂર રોકી શકાય. 
ક્યારેક તો કવવ મધ્યકાલીન કવવઓ જેવી ફલશ્ર વત પણ ગઝલમા ંરજ  કરે છે.   

“સાભંળશે જે ધ્યાન ધરી એ લોક વૈક ંઠ પામે રે 
મે કલ્પવકૃ્ષની ડાળે બેસીને ગઝલ તારી લખલેી છે.”     ( પ.ૃ ૬ ) 

 

જો કે અહીં કલ્પવકૃ્ષની ડાળે બેસી એની ગઝલ લખવાન  ંકલ્પન એકદમ નવ  ંઅને તાજ  ંછે.  
આ ઉપરાતં ‘જો અન ેતો’ ની શરતો સાથે લખાયેલી ‘તો જીવી જાશો’ ગઝલ પણ સાવ કથનાત્મક અને સપાિી પરના 
ભાવોને ગઝલ સ્વરૂપમા ંઉતારનારી છે. તો ‘એક ચ બંન આપ?’ ગઝલમા ંપ્રત્યેક શેરના રટદકના અંતે મ કાયેં   ંપ્રશ્નાથષ ણચહ્ ન 
પણ પ્રત્યાયન માિેનો પ્રશ્નાથષ છે. રટદફ જે ભાવાથષ રજ  કરે છે તે પ્રમાણે તેમા ંસ  ચનાત્મક-કથનાત્મક કે વવનતંી સ  ચક ભાવ 
રજ  થયો છે. પરંત   કવવએ પ્રશ્નાથષ શા માિે મ  ક્  ંછે તે સકં લતા સમજી શકાય એવી નથી. એક ઉદાહરણ જોઇએ.  

“લે બધી મારી ગઝલ તારી, હવે તો એક ચ બંન આપ? 
જીવતરની ખ લશે બારી, હવે તો એક ચ બંન આપ?”    ( પ.ૃ ૬૧ ) 

 આ ઉપરાતં જે શબ્દ કવવને ગમી જાય છે તેનો એિલો બહ લ માત્રામા ંઉપયોગ થયો છે કે તે એકવવધતા અંગ ે
પ નરાવતષનના દોર્ સ ધી પહોંચી જાય છે. ‘િેરવા’ં અને ‘હસ્તરેખા’ જેવા શબ્દો પ્રત્યેના કવવના અવત-લગાવને લીધ ે
પ નરાવતષનનો દોર્ પ્રવેશી ગયો છે. આવી કેિલીક મયાષદાઓને ધ્યાનમા ંલીધા બાદ પણ કહવે   ંપડ ે છે કે કશ કં નવ  ંકરી 
બતાવવાનો ઉવમેર્ પ્રસ્ત  ત કાવ્યસગં્રહ ધ્વારા ચટરતાથષ પામયો છે.  
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 ‘મતં્રોચ્ચાર’ કાવ્યસગં્રહન  ંબીજ  ંમહત્વન  ંસ્વરૂપ ગીતકાવ્ય છે. આ સગં્રહ વનવમત્તે કવવએ સત્તાવીશ ગીતો આપ્યા ંછે. 
ગીત કાવ્યપ્રકાર એ આમ તો માનવ-જાતના વવકાસ જેિલો આટદમ છે. તેમ છતા ંગ જરાતી સાટહત્યમા ંછેલ્લી અડધી સદી 
દરમયાન ગ જરાતી ગીતન  ંજે ચોક્કસ કાવ્યાત્મક સ્વરૂપ નીપજી આવ્ય  ં તેના એક સોપાન તરીકે શ્રી કનૈયાલાલ ગ જરાતી 
ગીતને પ્રવતભા-સપંન્ન રીતે ખેડી બતાવે છે. પ્રકૃવત, પ્રવતભા અને અભ્યાસ ત્રણેયનો સમવવય આ સ્વરૂપ વનવમત્તે થયેલો જોઇ 
શકાય છે. ગ જરાતી ગીતના સ્વરૂપ અને તેના પ્રમ ખ ગીતકાર સદંભષ કવવએ મહા-શોધ વનબધં તૈયાર કરેલો છે. તેનો સીધો 
લાભ અહીં કવવ સવેંદનને ગીત સ્વરૂપમા ંઢાળવામા ંપ્રાપ્ત થાય છે. જો કે કોઇપણ સ્વરૂપની શાસ્ત્રીયચચાષ કરવી અને તે 
સ્વરૂપને રચી બતાવવ  ંએ બનેં ણભન્ન બાબતો છે. તેમ છતા ંઅગાઉ ઉલ્લેખ કયો એમ આ સ્વરૂપ રચનામા ંઅભ્યાસની સાથે 
કવવની પ્રકૃવત અને પ્રવતભા પણ કામે લાગી છે. પરંત   કવવના આ ગીતકાવ્યોનો અભ્યાસ કરતા એક બાબત સ્પષ્િ છે કે આ 
તમામ ગીતો પર કવવશ્રી હરીવદ્ર દવે, રમેશ પારેખ, અવનલ જોશી, વવનોદ જોશી અને માધવ રામાન જનો પ્રભાવ ક્યાકં ન ે
ક્યાકં વતાષય છે. અવય ગીત કવવઓનો પ્રભાવ પણ કવવએ વત્તા-ઓછા અંશ ેઝીલ્યો છે 
 

     ‘મતં્રોચ્ચાર’ સગં્રહન  ંપ્રથમ ગીત ‘માછલીનો દટરયો  કે...’ કવવશ્રી કનૈયાલાલના ઉત્તમ ગીતોમાનં   એક છે. વવર્ય, 
સવંેદન અને ઉત્તમ કલ્પનગીત તરીકે એન  ંઆગવ  ંમહત્વ છે. તેમ છતા ંરમેશ પારેખના ‘એક પ્રશ્ન’ ગીતની ઊંડી અસર આ 
ગીત ઉપર છે એમ ચોક્કસ કહી શકાય. આ ઉપરાતં ‘બસની એક જ સીિ પર બઠેેલા છોકરા-છોકરીન  ંગીત’, ‘એક છોકરી 
રઘ વીર ચૌધરીના પ્રેમમા ંપડી’, ‘હેં! છોકરીન  ંનામ નૈ’, ‘એક છોકરી હવેથી નવલો અંદાજ’, ‘મ બંઇની એક છોકરીન  ંગીત’ 
જેવા ગીતોમા ંપણ આ અસર જોઇ શકાય છે. આ અસર છતાયં કવવ-પ્રવતભાનો સસં્પશષ ઘણા ગીતો વનવમત્તે અન ભવાય છે. 
વવર્ય-વૈવવધ્ય દાખવતા ંકવવએ ઉપય ષક્ત એક ગીતમા ંભાર્ા-સાટહત્યના વવવવધ સ્વરૂપોને છોકરીની ઉપમા આપી છે અન ે
આ ભાર્ા અને સ્વરૂપ ગ જરાતીના મ  ધષવય સાટહત્યકાર શ્રી રઘ વીરના પે્રમમા ંપડી ચાટરતાથષ થયા ંએવા ભાવને કવવ વ્યક્ત 
કરે છે. ‘ઝળહળતા સ  રજ’ અને ‘ભાર્ાના વડ’ તરીકેની કવવ શ્રીરઘ વીર ચૌધરીની ઉપમા યોજે છે ત્યારે કવવની પ્રવતભા સ્વય ં
જ્ઞાનની પીઠ તરીકે ઉપસી આવે છે.  
 

‘હેં! છોકરીન  ંનામ નૈં?’ અને ‘એક છોકરી હવેથી નવલો અંદાજ કવવ-પ્રવતભાના તેજ દશાષવતા પણ કયારેક કૃવત્રમતામા ંસરી 
પડતા ંમધ્યમ કક્ષાના ગીત કાવ્યો છે. જીવતરમા ંએક છોકરી હોવાની મહચે્છા અને પછી એ છોકરી ન હોવાની વાસ્તવવકતા 
ઉદ્ ગાર અગે પેલા વશયાળની ‘દ્રાક્ષ તો ખાિી છે’ ની નીવત થી અણભવ્યક્ત થઇ છે. જીવતરમા ંએક છોકરી ન હોવાની આરત 
અન ભવનો નાયક વવવવધ રીતે પોતાની જાતને મનાવવા વાના ંકરે છે. છોકરી તો ‘મ સીબતનો પહાડ’ છે, ‘દ :ખોન  ંઝાડ’ છે, 
‘બ દ્ધદ્ધમા ંતાડ’ છે, એવી રજ આત કરી છેલ્લે તો ‘છોકરીની જાત જ લબાડ છે’ એમ કહવેા સ ધી  પહોંચી જાય છે. આ ય ન્ક્ત 
સમગ્ર ભાવને ઉપકારક સાણબત થાય છે. સાથે સ્વરૂપ વવશેની સ  ઝ પણ ગીતને ઉપયોગી બને છે. પરંત   લય સાધવાના 
અથાગ પ્રયત્નરૂપે કવવ ‘પત્તાની તીનપત્તી બાજીમા’ં જેવા સમાનાથી શબ્દય ગ્મ કે ‘ભારેખમ લોન છે’ જેવા કૃતક પ્રયોગો કરે 
છે તે ગીતની મયાષદા તરીકે ઉપસી આવે છે. ‘નવલો અંદાજ’ ગીત પણ  પ્રલબં લયમા ંએક છોકરીનો રાધા, મીરા,ં લૈલા, 
રઝીયાથી અલગ અંદાજ બતાવે  છે. આ ગીતની વવશેર્તા એ છે કે પ્રલબં લયમા ંછોકરીની અનેક વવશેર્તાઓ દશાષવત   ં
ગીત હોવા છતા ંલયબદ્ધતા એક ભાવપ્રવાહમા ંવહ ેછે. એ ગીતનો એક અંતરો જોઇએ.  

“છોકરીની ખણખણતી આંખ ને આંખમા ંઝાઝંરીનો રવ 
ને રવમા ંઅન ભ  વત વેદની 

છોકરીની પાપંણમા ંઝૂલે પ્રભાત ઝૂલે રહ કાઓ સાત 
અને િહ કામા ંઅન ભ  વત કેદની” 
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 સમગ્ર કાવ્ય એના ઉત્તમ કલ્પન અન ેપ્રાસરચનાને કારણે સવાાંગ-સ દંર નીપજી આવ્ય  ં છે. કવવ આવા જ ઉત્તમ ગીતોની 
સાથે ‘બસની એક સીિ પર...’ અને ‘મ બંઇની એક છોકરીન  ંગીત’ જેવા સાવ સામાવય ગીતો પણ આપે છે. ગીત-સ્વરૂપની 
દૃષ્ષ્િએ એમા ંકયાયં બાધં-છોડ નથી પરંત   સમગ્ર ગીતને અંતે એમા ંએવ  કશ  ંનીપજી આવત  ંનથી કે જે ભાવક ચેતનાને 
સકંોરે. વવર્ય તો ગમે તે હોઇ શકે પણ કવવ કક્ષાએ થયેલી ભાવ-સવેંદનની રજ આત ઊણી ઉતરે છે. અને ક્યારેક તો કૃતક 
પ્રયોગ સમી બની રહ ે છે. થોડાક સમય માિે બસની એક સીિ પર બેઠેલા ં છોકરા-છોકરીના મનમા ં પાગંરતો પ્રેમ તેની 
નાવયકા ‘ગળામા ંગાણળયો’ પહરેી લે એિલી હદે લઇ જાય છે જે કાલ્પવનક વાતાષ જેવી ઘિના લાગે છે. ઉપરાતં ‘બસની 
સ્પીડ’ જેવા શબ્દપ્રયોગો પણ ગીત-રચનામા ંખ  ચંતા હોય એમ લાગ ેછે. ‘મ બંઇની એક છોકરીન  ંગીત’મા ંકવવએ મ બંઇ જેવા 
મહાનગરના દટરયાથી માડંીને હૈંગીગ ગાડષન અને જ હ  ંચોપાિીના સ્થળો તેમજ છોકરીની વાતોમા ંવી.િી.સ્િેશનથી ઊપડતી 
ટે્રન જેવી ગીરદી-ભીડ બતાવીને એક છોકરી વનવમત્તે મ બંઇ-દશષન કરાવ્ય  ં છે. લયપ્રાસ અને ગેયતાના જાણકાર કવવ એક 
સામાવય વાતને પણ ગીતમા ંગ  થંી શકે છે તેન  ંઆ ગીત ઉદાહરણ છે.  
 

‘સાહ્યબોમારો’, ‘મ  ઇ એક છોકરાને’ અને ‘ચપંાની પાદંડી ઉફેન  ં  ગીત’ કવવશ્રી વવનોદ જોશીની કવવતાની અસર 
ઝીલતા ંગીતકાવ્યો છે. એમાયં ‘સાહ્યબોમારો’ ગીતનો ઉપાડ તો કવવશ્રી વવનોદ જોશીના ગીત ‘સખી ! મારો સાયબો’ ગીતને 
એકદમ મળતો આવે છે. આ ત્રણેય ગીતમા ં તો નાવયકા પોતાના વપ્રયતમ સાથેના પ્રણય-વમલાપની ક્ષણો આલખેે છે. 
રજ આત માિે પડકારજનક એવી આ ક્ષણોને પણ કવવ પોતાના ઉત્તમ ભાર્ા ઓજાર ધ્વારા સહજે પણ અલ્શ્લલતામા ંસરી 
પડયા વવના આલેખ ેછે.  

“ઢોણલયેતો અજવાસ કરી ઝોંકાર 
મ  ઓ એ પારેવા ંપપંાળે 

અધમણ લઇને ધબકારાનો હાફં 
ઝૂં   ંએના હોઠની ડાળે” 

પોતાના ંમનવાવંછત છોકરાને જોતા ંજ એના પ્રેમમા ંપડી જવાની સવંેદના ‘મ  ઇ એક છોકરાને’ કાવ્યમા ંઆલખેી છે. છોકરાના 
વ્યન્ક્તત્વની વવશેર્તા અને તેને જોયા પછી પોતાની પરવશતા કવવ ઉત્તમ રીતે નાવયકાના મોઢે આલેખ ે છે. ‘ચપંાની 
પાદંડી...’ ગીતમા ંપણ નાવયકા પોતાને ચપંાની એક પાદંડી જેવી નાજ ક બતાવી પોતાની સાથે, પોતાની લાગણીયો સાથ ે
મદૃ વ્યવહાર કરવાની વવનતી કરે છે. ‘ક ણા ં માખણ મારા ઓરતા રે એનો રંગ ઘધે  ર’ જેવી ઉત્તમ કાવ્યપટંકત આ ગીત 
વનવમત્તે રજ  થઇ છે.  
 

 પ્રેમની પીડાને અણભવ્યક્ત કરતા અવય ગીતોમા ં ‘રાતી ચોળ વેદના’, ‘એક બણખયો’ તેમજ ખડં વશખટરણીમા ં
લખાયેલ સોનેિ વમવશ્રત ગીત ‘તમે’ છે. ‘રાતી ચોળ વદેના’ મા ંએક તરફ ‘ખીચોખીચ તરસતી’ રવસક નાવયકા છે તો સાવ 
સામા છેડાન  ંવ્યન્ક્તત્વ ધરાવતો ‘ઠાણલયાના પહાડ’ જેવો નાયક છે. નાવયકાના શમણા ં‘ઉંબરની અંદર જ શણગારેલા’ં રહી 
જાય છે. અને તેમાથંી અન ભવાતા તીવ્ર સઘંર્ષની વેદના અનેક કલ્પનો અંગે પ્રતીકો વાપરીને કવવએ કહી છે. ‘એક બણખયો’ 
ગીત કાપડામા ં બણખયો ભરવાથી માડંીને જીવતરમા ં બણખયો ભરવા સ ધી વવસ્તરે છે. ઇચ્છાઓ-અરમાનોના બણખયા ભરી 
ભરીને નાવયકા કાપં   ં તૈયાર કરે છે અને નાવયકા પોતે ઝરણ  ંબની દટરયા રૂપી નાયકમા ંએકાકાર થવાની ઇચ્છા સેવે છે. 
‘તમે’ કાવ્યમા ંકવવ સોનેિન  ંસવંમશ્રણ કરવા માિે ખડં વશખટરણીનો પ્રયોગ કયો છે  જ ઓ “ અમ ેનેત્ર ેભયાષ પ્રણય રસના 
રાસ-રસણા ં“  
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અહીં ત્રીજી પનં્ક્તમા ંઅણગયાર અક્ષરી ય ગ્મનો ઉપયોગ કવવએ કયો છે. તેમા ંપણ ‘મનકમળમા ંયાદ તમારી’ તેમા ંપણ 
છેલ્લા ય ગ્મ ‘લગા’ ના ંસ્થાને ‘ગાગા’ આવે છે.   

 અવય ત્રણેક ગીતો રાધા-કૃષ્ણ વવર્યક છે. ‘રાધાન  ં ટરસામણ ’ં, ‘સૈયર શ  ં કરીએ’ અને ‘હવ ે કેવો રે મોહ!’ આમા ં
‘રાધાન  ં ટરસામણ ’ં કાવ્ય કવવશ્રી માધવ રામન જના કાવ્ય ‘ગોક ળમા ંઆવો તો’ ની પ્રગાઢ અસર તળે રચાયેં   ં છે. બનેં 
ગીતોનો ઉપાડ જોઇએ:   

“ગોક ળમા ંકોક વાર આવો તો કા’ન, 
હવે રાધાને મ ખ ના બતાવશો’ 

ગાયોન  ંધણ લઇને ગોવધષન જાવ ભલ,ે 
       જમાનાને કાઠેં ના આવશો.” 

                                    -માધવ રામાન જ 
“રાધાને આંગણ ેઆવ ેભલે ને કા’ન, 

રાધાને ખોરડ ેના આવતો 
રાધાને ખોરડ ેઆવે ભલ ેને કા’ન, 

રાધાને ઓરડ ેના આવતો” 
                                   -કનૈયાલાલ ભટ્ટ 

બનેં ગીતમા ંસવેંદના પણ એક સરખી જ છે. ગોક ળમા ંરાધાને એકલી મ  કીને શ્રીકૃષ્ણ દ્વાટરકા જઇ વસ્યા. કનૈયામાથંી રાજા 
કૃષ્ણ બનવાની ઘિના પાછળ રાધાએ વેઠવો પડલેો કર ણ કાવ્યન  ંસવેંદન કેવદ્ર છે. આમ છતા ંબનેં કવવઓએ આ સવેંદનની 
માવજત પોતીકી રીતે કરી છે. ‘હવે કેવો રે મોહ !’ કાવ્યમા ં પણ કૃષ્ણરંગ ે રંગાયેલી ગોપી-વ્રજનારીની આત્મવવસ્મવૃતન  ં
બયાન છે. પોતાન  ંઅન્સ્તત્વ હવે શ્યામ-નામમા ંઓગળી ગય  ં છે એની અનેક આયામી રજ આત અને ગીતનો આંતર-બાહ્ય 
લય, શબ્દ-પ્રાસ તેને કણષમધ ર બનાવે છે. 
 

 આ ઉપરાતં ‘તમે કરો તે લીલા મનજી’, િહ કાઓ પછવાડ ેચીતરેલી પીડાને અણભવ્યક્ત કરત  ં‘લ,ે આવ  ંતે કંઇ હોય’ 
ભોળી નણદં અને છેલછબીલા નણદોઇના વ્યન્ક્તત્વ વવરોધાભાસને પ્રગિ કરત  ં‘નણદં-નણદોઇ’ ન  ંગીત અને કવવશ્રી રમેશ 
પારેખ જેવા તળપદા શબ્દોના લયને આબાદ ઝુલનાર ં અને રજવાદી કિાક્ષને આલેખતં   ‘ચાલો રાણી રંગ ે રમવા’ ગીતો 
કવવપ્રવતભાને બળે ઉત્તમ બવયા ં છે. એમા ં વવર્યન  ં સવેંદનન  ં એક નવ  ં જ ભાવવવશ્વ ઉઘડત  ં દેખાય છે. સ્વરૂપ પ્રત્યેની 
પ્રવતબધ્ધતા પણ આ ગીતો ધ્વારા છતી થાય છે. આ ઉપરાતં ટડઝીિલ ય ગમા ં વવસ્તરતા ઉપકરણોની સાથે સવેંદનાન  ં
સાય જય ‘આંખોથી ઇમેલ મોકલવાન  ંગીત’મા ંરજ  થય  ંછે. આ ઉપરાતં વવર્ય-વૈવવધ્ય રજ  કરતા ંને કવવશ્રી મકરંદ દવેના 
અનહદના નાદને આલેખતા, જીવતરની સાવ સરળ વ્યાખ્યા કરી જાણતા,ં ‘એક લય વહ ેઅંતરમા’ં અને ‘મનવા શ  ંકરીએ’ 
ગીત પણ કવવની ઊંડી ણચિંતનદૃષ્ષ્િ-જીવનદૃષ્ષ્િ અને ભાર્ાપ્રભ ત્વને કારણે જીવતં થઇ ઊડયા છે. અનહદને ન પામી શકતા ં
કવવનો ઉદ્ ગાર પ્રત્યેક ભાવકને અસરકતાષ બને છે.  

“શ્વાસે શ્વાસે ઝૂયાષ કરવ  ં
અનહદ સ  ર ના ચાખ  ં

અંધાર ં તો હોય આંધળં 
અજવાળં ય ઝાખં  ?ં” 

 આમ, સમગ્ર રીતે જોતા ં કવવશ્રી કનૈયાલાલે ગઝલ ઉપરાતં ગીતકાવ્યોમા ંપણ વવર્ય વૈવવધ્ય, ચોિદાર સવંેદન, 
ભાવને અન રૂપ ભાર્ારચના અને સ્વરૂપ અંગેની ઊંડીને સમજને કારણે અવનલ-રમેશ, વવનોદ-જગદીશ અને માધવ 
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રામાન જની પેઢી પછી એ પ્રવાહને સમધૃ્ધ કરવાન  ંકાયષ પ્રસ્ત  ત ગીતો ધ્વારા કય ાં છે. ડો. ણચન  મોદી કહ ેછે તેમ “એક ટદવસ 
એ ગીતને રમેશ, અવનલ, માધવ અને વવનોદથી જ દ ં લખી આપશે.” આ વાતન  ં સમથષન કરી શકાય તેવી સમદૃ્ધદ્ધ 
‘મતં્રોચ્ચાર’ના ગીતોમા ંવસલેી છે. એ વનવવિવાદ બાબત છે.  
 

 ગઝલ અને ગીત કાવ્યો બાદ ત્રીજા ભાગમા ંકવવએ અછાદંસ કાવ્યો આપ્યા છે. ચાર કાવ્યો અલગ અલગ વવર્યને 
રજ  કરે છે અન ેત્યાર બાદ આવતા અઢાર કાવ્યો ‘પ્રેમપત્ર કાવ્યો’ ના શીર્ષક અંતગષત મ  કાયેલ છે. પ્રેમની વેદનાને વાચા 
આપત  ંકાવ્ય ‘કશ  ંજ ના કહતેી’ કવવના સ્નાતન પ્રેમને આલેખે છે. ‘ત  ંમને જયારે જયારે ચાહ ે છે’ કાવ્ય અછાદંસમા ંપણ 
કવવની સગષશન્ક્તના દશષન કરાવત  ંકાવ્ય છે. ‘મારા દેહ મતૃ્ય  બાદ’ કાવ્ય કવવશ્રી સ રેશ જોશીના કાવ્ય ‘કવવન  ંવવસયતનામ ’ં 
કાવ્યની યાદ અપાવે એવ  ં છે. કવવ સ  યષની જેમ એક જગ્યાએથી આથમી તરત જ બીજી જગ્યાએ ઊગવાની વાત કરે છે. 
તેમજ મતૃ્ય બાદની લૌટકક વવવધઓ અન ે લાગણીઓથી ઉફરા જઇ પોતાના અન્સ્તત્વને ચીરસ્મરણીય બનાવવાની વાત 
અછાદંસના આંતર-લયને સાથે લઇને કરે છે.  
 

 પે્રમપત્ર કાવ્યોમા ં પે્રમના અનેક સ્વરૂપો રજ  થયા ં છે. કવવ પોતાના પ્રણયને ઇશ્વરની કોટિએ કલ્પે છે. પોતાના 
વપ્રયપાત્રની ઉડતી લિમા ં તો ક્યારેક એની રાહ જોવામા,ં ક્યારેક વપ્રયતમાને હોઠે કરેલા ચ બંનમા ં તો ક્યારેક પ્રકૃવતના 
લગાવમા ં કવવ પ્રમેરૂપી ઇશ્વરની કલ્પના કરી પ્રેમપત્ર લખવાની વાત કરે છે. વપ્રયતમા સાથેન  ં વમલન પણ કવવને એક 
બ્રહ્માનદંનો અન ભવ કરાવે છે અને તે તમામ સયંોગ શૃગંાર અને વવપ્રલભં શૃગંારના આલેખન વખતે િેરવાનંા હથેળીના 
અને હોઠના સ્પશષમા ંપે્રમપત્રો અંકાયેલા કવવ કલ્પે છે. ક્યારેક તો પોતાના ગીત –ગઝલ એ પણ પોતાના પ્રમેપત્રો જ હોય 
એવી રજ આત પણ કરે છે. તો અંતે જતા ં એસએમએસ, ફેસબ  ક અન ે વૉટ્સપ જેવા માધ્યમોન ે કારણે વવસરાતી જતી 
પ્રેમપત્રોની અમીરાતને એક ઊંડા આઘાતરૂપે અન ભવે છે. ‘આપણા જ હસ્તાક્ષરોની વવરાસત ગ માવી દીધી છે.’ જેવા ં
ઉદ્ ગારો ધ્વારા યાવંત્રક થતા જતા પ્રેમન ેકવવ સવંેદનની કક્ષાએ રહી અવલોકે છે.  
 

 કાવ્યસગં્રહની અંતમા ં કવવએ અઢાર લઘ  હાઇક નો પ્રયોગ અજમાવી જોયો છે. પાચં, સાત, પાચં અક્ષરન  ં
સ્વરૂપગ જરાતી સાટહત્યમા ંસ્નેહરન્શ્મથી માડંી આજ સ ધી રચાત   ંઆવ્ય  ંછે. કવવ એમા ંપણ પ્રયોગાત્મકતા દાખવી ત્રણ,પાચં, 
ત્રણ અક્ષરન  ંલઘ -હાઇક  કાવ્યપ્રકાર અજમાવી જ એ છે. આવા ક લ પદંર લગ  હાઇક માથંી થોડાકં અથષસઘન અને ભાવન  ં
ઊંડાણ તાગી શકવાની શકયતા ધરાવે છે: 

‘મીણનો      ‘િેરવે 
 સ્પશષ કેવો: ત   ં       પડી વતરાડ 

                  કહ ેને?’                        સ્પશષની’ 
આવા ઉત્તમ અથષગહનતા ધરાવતા લઘ -હાઇક ં કવવએ આપ્યા ંછે. અહીં આપેલા પદંર કાવ્યોમાથંી પાચંેક કાવ્યોને બાદ કરતા 
બાકીના કાવ્યો સામાવય કોટિના છે. તેમ છતા ંઆ વનવમત્તે એક કાવ્ય પ્રકારા કવવએ ખેડી બતાવ્યો છે તે પ્રસ્થાનકાર તરીકે 
તેમની વવશેર્તા છતી કરે છે. સમયની સખત અછત ધરાવતા આ ય ગમા ં ટ્ વીિર સ્િોરી અને માઇિો-ટફક્શન વાતાષઓ 
લખાતી થઇ છે ત્યારે કાવ્ય સ્વરૂપમા ંપણ આવ  ંઅવત લઘ  સ્વરૂપ ભાવકરૂણચને પોરે્ તો એમા ંનવાઇ નહી! 
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