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જીવન વાણી એ જ સાહિત્ય સરવાણી 

                                                       ભનષુ્મ ુને જીલન ુવલબાજ્મ અંગ છે. ભનષુ્મનુું જીલન લૈવલધ્મણૂણ છે એટરે જ જીલન-યવ ટકી યશ ે છે. 

પ્રત્મેક ભનષુ્મને તેની કથા છે. ુઅ કથા રઘ ુકથા શોુઇ ળકે કે શોુઇ ળકે ભશા કથા. કોુઇક શઝર જેવુું જીલે કોુઇ 

ગઝર જેવુું જીલે તો કોુઇ ઝર જેવુું યશસ્મભમ. કોુઇકનુું જીલન મકુ્તક જેવુું. ટૂુંકુું છતાું ુથણવબય તો કોુઇક ટૂુંકી 

લાતાણ જેવુું. જેની ુવય ચોટ ઊંડી ુને દીઘણ. ‘વાહશત્મ’ જીલનના ખુંડોનુું પ્રવતબફિંફ છે. સવુલહદત છે કે વાહશત્મભાું 

‘વહશત’ ળબ્દનુું ખફૂ જ ભશત્લ છે. ‘વહશતો’ એટરે વાથે યશવે ુું. કોનુું? ળબ્દ ુને ુથણનુું. વભાજ ુને વાહશત્મનુું. 

જીલન ુને વાહશત્મનુું. એથી ુઅગ લધીને વ્માક ુથણભાું જોુઇએ તો બબન્ન બબન્ન લગોનુું વાુંસ્કૃવતક વહશત્લ. 

‘વહશત’નો એક ુથણ એ ણ ખયો કે જેભાું વભાજનુું કે રોકોનુું હશત કે કલ્માણ વભાવલષ્ટ શોમ. ુઅચામણ ભાટે 

વાહશત્મના ુનેક પ્રમોજન ૈકી જે દળાણવ્મા છે તેભાુંન ુું એક તે ‘વળલેત્તય ક્ષતમે.’ ુથાણત કે ુભુંગના વનલાયણ 

શતે.ુ ભાકણવલાદી કા વલલેચકો તો વાહશત્મને વભાજની ુનલુાદ જ ગણે છે. એટરે એ સ્ષ્ટ છે કે વાહશત્મ એ 

ભનષુ્મના અંતયુંગ ફાહ્ય હયલેળ વાથે ુબબન્નણે જોડામેર તત્ત્લ છે. વાભાજજક મલૂ્મ શોમ કે લૈક્ક્તક મલૂ્મ ણ 

એક પ્રકાયે ‘મલૂ્મ’વનષ્ઠ વાહશત્મ બાલકોને લધ ુ પ્રતીવતકય ુનબુલામ છે. ‘તભવો ભા જોમોવતગણભમ’ ન્મામે 

અંધકાયભાુંથી પ્રકાળ તયપ દોયી જલાનુું હદવ્મ કામણ ળબ્દ કયે છે. ભાણવ ોતાના જીલન દયવભમાન જે જે બાલોની 

ુનભુવૂત કયે છે એ વલણ બાલો વાહશત્મભાું ‘નલ-યવ’ની ુબબવ્મક્ક્ત છે. શ ૃુંગાય, શાસ્મ, કરુણ, યૌદ્ર.... 

ળબ્દ જીલાતા જીલનભાુંથી ુઅલે છે.  જીલનનુું વત્મ જ્માયે વાહશત્મ રૂે ુબબવ્મક્ત ાભે છે ત્માયે 
વૌન્યાત્ભક ુનભુવૂત ભામ છે. ુરફત્ત જીલનનુું એ વત્મ ગભે તેટું ુું કુરૂ ણ કેભ ન શોમ ણ વાહશત્મ તો 
છેલટે જીલનવત્મની આંનદજન્મ બાાગત કરાત્ભક ુબબવ્મક્ક્ત છે. લૈજ્ઞાવનક વલકાવથી થતાું ુઅમરૂ હયલતણનો 
ણ જીલન તથા ળબ્દના ુબબન્ન વુંફુંધનો નાળ ન કયી ળકે. ળબ્દ ુભય છે ભાટે જ તો ુ-ક્ષય કશલેામ છે! શા, 
ુથોના ભરૂ બયેર વલવનમોગને કાયણે તે વનસ્તેજ ચોક્કવ થુઆ જામ છે ણ જ્માયે એ જ ળબ્દો ‘નુયોથાન’ થામ 
છે ત્માયે તે નવ્મ વુંદબો વાથે જીલુંત થુઆ ુઉઠે છે. દા.ત. ‘ુસ્તેમ’ કે ‘ુહશિંવા’ જેલો ળબ્દ. જે ળબ્દકોળભાું શોમ છે 
ત્માયે ભાત્ર કે ળબ્દ જ શોમ છે ણ એ જ ળબ્દો જ્માયે ગાુંધીની કરભે જીલુંત થામ છે ત્માયે દૃઢ વુંકર ળક્ક્ત વાથે 
નુ; વજીલ થુઆ ુઉઠે છે.  

જીલન વાદ ાડે છે ુને વાહશત્મ તેનો પ્રવતવાદ ુઅે છે. જેભ કભરનો વુંફુંધ વયોલય વાથે છે તેભ જેભ 
વકૃ્ષના મૂનો વુંફુંધ ભાટી વાથે છે તેલો જ વુંફુંધ જીલન ુને વાહશત્મ લચ્ચે છે. વભાજ વાહશત્મકાયને કેલણી 
ુઅે છે વળક્ષણ ુઅે છે ુને વાહશત્મકાય અંગત ુનબુલસષૃ્ષ્ટ કે વુંલેદન વમદૃ્ધિનુું ુઈભેયણ કયીને ‘વાહશત્મ’ રૂે 
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વભાજને યત કયે છે. એક યીતે તે વભાજની રુબચ ઘડતયભાું ણ પાો ુઅે છે. યલીન્દ્રનાથ ટાગોયે એટરે જ 
કદાચ વાહશત્મને નોખા હયપે્રક્ષ્મભાું જોુઆને કહ્ુું શળે કે વાહશત્મ એ ુઅખયે ભતૂનુું બવલષ્મ વાથે, દૂયનુું વનકટ 
વાથેનુું, ગ્રુંથનુું ગ્રુંથ વાથે નશીં ણ ભાનલનુું ભાનલ વાથેનુું વભરન છે. તો ટોલ્વટોમે કાને કેલ ભનોયુંજનના 
વાધન રૂે ન સ્લીકાયતા ભાનલજીલનની ુવનલામણતા રૂે જોલાનો ુઅગ્રશ કમો છે. લાસ્તલભાું વાહશત્મ ુઈધ્લણગાભી 
જીલનની વલકાવ વળરા છે. જીલન છે તો વાહશત્મ છે ુને વાહશત્મ છે તો વભાજ છે. સવુલહદત છે કે જ્માયે 
વભાજળાસ્ત્રીમ સ્લતુંત્ર વલદ્યાળાખા નશોતી ત્માયે વાહશત્મ જ વભાજળાસ્ત્રનો સ્તુંબ ગણલાભાું ુઅલતુું શત ુું. ુઇવતશાવ 
યાજા ભશાયાજાઓની વલગતો ુઅે છે વાહશત્મ વભકારીન દેળકાનુું પ્રવતબફિંફ ઝીરે છે. કોુઆણ યગુના વાહશત્મનુું 
ુધ્મમન કયો તો તેભાું બબન્ન બબન્ન રૂે જીલાતી પ્રજાના જીલનનો ુઇવતશાવ ધફકતો જોલા ભે છે. એક વભમ શતો 
કે જ્માયે ટેકનોરોજી ુઅ રૂે વલકવી નશોતી. જેભ ુઅજે હપલ્ભોનો પ્રબાલ કે દુષ્પ્રબાલ જે ત્લયાથી પ્રજા ઝીરે છે 
એટરી જ ત્લયાથી એક વભમે વાહશજત્મક ાત્રસષૃ્ષ્ટનો પ્રબાલ ઝીરાતો શતો. ‘વયસ્લતીચન્દ્ર’ નલરકથાનો નામક 
વયસ્લતીચુંદ્ર શોમ, નાવમકા કુમદુ શોમ, ‘ભેરા જીલ’ના કાનજી ુને જીલી શોમ, ‘ભાનલીની બલાુઇ’ના યાજુ ુને 
કાળુ શોમ, ‘હદવ્મચ’ુનો ુરુણ શોમ, ‘ઝેય તો ીધા છે જાણી જાણી’ના વત્મકાભ ુને યોહશણી શોમ કે છી ક.ભા. 
મનુળીની નલરકથાના મળસ્લી ાત્રો શોમ કે ચુંદ્રકાન્ત ફક્ષીના ાત્રો શોમ. 

કરાનો વલમ જ ુઅખયે જીલન છે. જીલન તત્ત્લને હયભાજિત કયલાની, ુઈધ્લીકયણ કયલાની, ુઈદ્દાતતા 
ફક્ષલાની ુદમ્મ ક્ષભતા કાભાું યશરેી છે ુને ભાટે જ તો જીલનભાું તેનુું સ્થાન ુવલચ યહ્ુું છે. જ્માયે ુઅણે 
‘લાણી’ કે ‘લાચા’ એભ કશીએ છીએ ત્માયે ળબ્દને બ્રહ્મના પ્રતીક તયીકે સ્લીકાય કયીએ છીએ. ભાટે તે જીલની 
ુઈાવનાનો માણમ ફની યશ ે છે. વાહશત્મ એ કેલ શસ્તક કે ભસ્તકનો વ્માાય નશીં ણ ુઅજત્ભક-શાહદિક ુને 
ુરૌહકક કા છે. અંગે્રજીભાું એટરે જ તો કશલેાયુું શળે કે ભનષુ્મ ભાત્ર બે્રડ ય જ જીવલત યશી ન ળકે. વાહશત્મભાું 
યશરે કોુઇ ુરૌહકક ુભય તત્ત્લ ુગમ્મ ુગોચય એલા ુઅનુંદની ુનભુવૂત કયાલે છે. યાભામણ, ભશાબાયત, 
ુઆબરમડ, ઓહડવી, ુબબજ્ઞાન ળાકુન્તર જેલી ુભયકૃવતઓભાું ુઅખયે કુઇ ુભયતા છુાુઇ છે? – 
જીલનબાલનાઓનુું યભ વત્મ ુઈત્કૃષ્ટ દળણન. જે ગુઇ કારે રખાયુું છે તે ુઅજને ણ તાગે છે. કદાચ એટરે જ 
વાહશત્મકાય વભથ ાવે જામ છે. ‘સ્લપ્ન દુ:સ્લપ્ન’, ‘ફાહુક’, ‘વળખુંડી’, ‘એકરવ્મ’, ‘મમાવત’, દ્રોણ’, ‘કેભ ભકનજી 
ક્ાું ચાલ્મા’, ‘કાર હયલતણન’, ‘ળકુુંતરા કી અંગઠૂી’ કે ‘જટાય’ુ જેલી યચના શોમ. ‘જટાય’ુ ખુંડકાવ્મભાું વત વભક્ષ 
ફચ્ચાુંની બચિંતા વેલતી પહયમાદ કયતી ભા કશ ેછે: ‘ભાતા કશ ેફાને ુઅનુું શુું થળે તભે કેલ, ુઅભ તો ફીજુ ું કુંુઇ 
નશીં ુઅને ુઈડલાની ફહુ ટેલ..’ ુઅજે ણ ચોતયપ પેરામેર રીરા અંધકાયને જોુઆને વનદો ફાકની ભા બચિંતા 
વેલે એ વશજ છે. ુઅણે વહુ ુઅલા રીરા અંધકાયભાું ભરૂા ડીએ છીએ ુને  વદ-ુવદ-ધભણ-ુધભણની ખોજભાું 
હદલવો વ્મતીત કયીએ છીએ. ભાણવ ફદરામ છે તેભ જીલન ફદરામ છે ુને જીલન ફદરામ તેભ વાહશત્મ 
ફદરામ છે.  

રોકવાહશત્મ શોમ કે વ્રતો-કશલેતો-ુઈખાણા ુઅ ફધુું તો ુઅણા જીલનનો એક બાગ છે. લય ઊંચો શોમ કે 
નીચો, ભાદુંડ તો ુઅભ જ ગામ: એક ઊંચો તે લય  ના જોજો યે દાદા.. ઊંચો તો વનત નેલાું બાુંગળે, એક નીચો તે 
લય નાું જોજો યે દાદા, નીચો તે વનત ઠેફે ુઅલળે... ુઅ ગીત ેરો રોકકવલ નશીં ણ વભાજ ગામ છે. છોકયીના 
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અંતયની લાત કેલ નથી ણ રોકાેક્ષા ણ ુશીં ગુુંજે છે. ભધ્મયગુના વાહશત્મને જોુઇએ છીએ ત્માયે ણ 
જીલાતા જીલનની કે રોક ભાનવનુું પ્રવતબફિંફ તેભાું ભે જ છે. નાવળિંશ શોમ કે ભીયાું, બારન શોમ કે ુખો 
...વભાજભાું જ્માયે વડો પ્રલેળે છે ત્માયે ત્માયે વુંલેદનળીર કવલ કરભે કતણવ્મ વનબાવ્યુું છે. ‘રબરતા દુુઃખદળણક’ 
નાટકનુું દૃષ્ટાુંત શાથલગુું છે. જેને જોમા છી એક વધૃ્ધાએ ોતાના વુંતાનના કજોડાું પોગ કયેરાું. ુંહડતયગુની 
નલરકથા ‘વયસ્લતીચુંદ્ર’ કે જેની વાભગ્રી ‘કાચા વોનાનો ગઠ્ઠો યૂલાય થમેરી.’ એલી ફીજી ભશાનલર રખલાની 
ુવનલામણતા વિકને યશી જ નશીં કાયણ કે જીલનની ળક્તાઓથી બયયૂ ુઅ કૃવત યશી છે. ન્નારાર ટેર 
‘ભેરા જીલ’ કે ‘ભાનલીની બલાુઇ’ જેલી કૃવત ુઅે છે ત્માયે ભાનલભનના સ્લબાલની વલબચત્રતા ુબબવ્મક્ત 
કયીને જીલનમરૂક દૃષ્ષ્ટના વાક્ષી ફને છે ુને ફનાલે છે. ઝલેયચુંદ ભેઘાણીની યચનાઓ રો. ‘વોયઠ તાયા લશતેા 
ાણી’ રૂે વભગ્ર યગુજીલનનો ુઅરેખ યજૂ કમો છે. સ્લાભી ુઅનુંદ ુઅણા એલા જ એક ભશત્લના ગદ્યકાય છે 
‘ધયતીની ુઅયતી ધયતીનુું ું ણૂ’ રૂે વભગ્ર કાથોડી વભાજનુું કરુણ બચત્રણ મથાતથ યજૂ કયેર છે. ‘લયવના ભહશના 
લીવ’ ગણીને ળોણ કયતો ળાહુકાય ુને ુઅ ગયીફ કાથોડી પ્રજાની ક્સ્થવત જીલાતા જીલનની એક ુનન્મ તાવીય 
પ્રગટાલે છે. ુઈભાળુંકય ુને સનુ્દયભના વિનભાું ભાનલતાનો વાચો યણકાય ભામ છે. ુઈભાળુંકયની એક કવલતાનુું 
ુશીં ચોક્કવ સ્ભયણ થામ. જેભાું લાજુ ું લગાડલાનુું ળીખતી ફાા ભોટી થામ છે. વાવયે જામ છે ત્માયે ફા બચિંતા 
કયે છે – વુંવાયનુું ગાડુું ણ ચારળે ફયાફય? યગુ કોુઆણ શોમ ણ ફાનુું ુઅ વુંલેદન કોુઆણ વતા ુનબુલી 
ળકે છે. સનુ્દયભની લાતાણ ‘ેટ્રાકનો પ્રલાવ’ રો. પ્રલાવે નીકેરા રોકો ુઅખા યસ્તે લાતો કયે છે: ખફૂ ભજા ુઅલળે 
ણ વુંલેદનળીર લાશનચારક તેને ક્ાુંથી રુઆ જામ છે ઝૂડટ્ટીનાું એહયમાભાુંથી. ુને ભજાની કલ્ના કયનાય 
રોકોને જીલનના ફીજા લાસ્તલનો હયચમ ભે છે જ્માું એક ફાજુ ગટય છે તો ફીજી ફાજુ નગય છે.  

ગાુંધીજીએ જીલનને કા રૂે જોુઇ છે. ‘વત્મના પ્રમોગ’ જેલી કૃવત ુઅીને ોતે જ યૂલાય કયુું કે ુઅચયણ 
ન કયનાયનો ુઈદેળ કોુઇ સ્લીકાયત ુું નથી. ુઅજે જ્માું શોલા કયતા દુંબ-દેખાડાનુું  તત્ત્લ લધ ુપ્રલેળી ગયુું છે ત્માું 
ુઅલા પ્રમોગો લાચનની ુવીભ ુવનલામણતા જોુઇ ળકામ છે. ટાગોયે જાવભની યોમને ુઇ.વ. ૧૯૪૧ભાું એક ત્ર 
રખેરો જેભાું વયવ લાત રખેરી. તેભાું રખયુું શત ુું કે ભોટાબાગના રોકોને ોતાની આંખોનો ુઈમોગ કેભ કયલો એ 
ુઅલડતુું નથી ુથલા તો એલો કોુઇ ુઈમોગ તે કયલા નથી ભાુંગતા. એ ફધાું ોતાના દુ્ર વ્મલશાયભાું ખ ૂુંેરા 
શોુઇને ુલરોકનશીન ુને ુઈદાવીન યશી જતા શોમ છે. કરાકાયને તો વાદ ાડલાભાું ુઅવ્મો શોમ છે. એણે 
દૃષ્ષ્ટવલશીનોની ફહુજન વુંખમાને, ુઅ દૃશ્મભાન મતૂણ જગતના ોતે કયેરા ુવ્મલહશત દળણનના વશબાગી 
ફનાલલાના એને પાે ુઅલેરા કતણવ્મનો ડકાય ઝીરી રુઇને પ્રવતવાદ ાડલાનો શોમ છે. એ ગીત ગાતો નથી કે 
નથી ફોધ ુઅતો. એ ોતાની કૃવતને જ ફોરલા દે છે. એનો વુંદેળ શોમ છે: જુઓ, હુ ું તો ુઅલો છુું. ુમભશભ બો: 
(બક્ષવતજ યોમના અંગે્રજી ુનલુાદ યથી)* ળયદચન્દ્ર, ચેખલ, શને્રી કે કોુઆણ ભશાન વિકનુું રેખન જીલનથી 
ુગુું નશીં શોમ. જેને ુઅને ‘હયમાબરટી’ કશીએ છીએ ત ેલાસ્તલ ુન ેવત્મ ફુંને બબન્ન માણમો છે. લાસ્તલનો 
ુથણ ભાત્ર લસ્તગુત છે. વાભેના વલશ્વભાું જે દેખામ છે તેભાુંથી જડ્ુું છે તે. ણ વત્મ? બાલકે બાલકે ુનભુવૂતના 
વત્મની ુાય ળક્તાઓ છે.   
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ગજુયાતી વાહશત્મભાું ુત્માયે વલવલધ ધાયાભાું વાહશત્મ રેખન થામ છે. તભેાું ણ જીલનની તાવીય જ તો 
પ્રગટે છે! હશભાુંળી ળેરત એક ુચ્છા લાતાણકાય. લાતાણઓભાું તો જીલનબાલનુું પ્રગટીકયણ છે જ ણ ‘પ્રેટપોભણ 
નુંફય ચાય’ જેલી સ્મવૃતકથા ણ જીલનના એક કરુણ લાસ્તલને ફમાન કયે છે. એટરે કશલેાનો ુથણ એ કે કેલ 
હપક્ળન જ નશીં ણ વિક જ્માયે ુઅત્ભકથા કે વુંસ્ભયણ કથા રખે છે ત્માયે ણ તેભાું ‘જીલન’નો ડઘો ચોક્કવ 
ડતો શોમ છે. ુઅજે જ્માું ુઅણે વાહશત્મના ફે લગણ કયીએ છે- પ્રવળષ્ટ ુને રોકવપ્રમ. પ્રવળષ્ટ એ કે જે ુઈચ્ચ લગણ 
ભાટે રખામેું ુું, પ્રવળષ્ટ કૃવત યથી પે્રયણા ાભેું ુું જમાયે રોકવપ્રમ વાહશત્મ ફશોા લગણની જીજ્ઞાવા યવન ે
વુંતોલાનો આંનુંદ ુઅે છે એવુું વાભાન્મ યીતે ભનામ છે. ુને તેભામ વાહશત્મભાું શલે રોકવપ્રમ ુને પ્રવળષ્ટની 
વાથે વાથ ેશ્રીર–ુશ્રીર જેલા દ્વ ુંદો ણ ુઈભેયામા છે. જેટરાું ભાથાું તેટરી હયબાા, તેટરી વભજણ. ગાુંધીજી 
ણ રોક સધુી શોંચ્મા શતા. ણ ુઅજે જે ુથણભાું રોકવપ્રમ વાહશત્મને જોલાુઇ યહ્ુું છે તે ુથણભાું ગાુંધીજીને 
રોકવપ્રમ વાહશત્મકાયની શે્રણીભાું મકૂી ળકીશુું ખયા? ણ તોમ કેન્દ્રભાું તો શતો ભાણવ. તેભને ભન રક્ષ્માુંક શત ુું 
કેલ ભનષુ્મ ચેતના સધુી શોંચલાનુું. છી તે નગયજન શોમ કે ગ્રાભજન.  

ઘણીલાય લાચક કેલ એ લાતથી વાહશત્મથી દૂય જામ છે કે તેને વાહશજત્મક ુથણ વભજાતો નથી. બાલકનો 
દૃષ્ષ્ટકોણ ણ ભશત્લનો છે. તેને વાહશત્મ દાથણને વભજલા પ્રમાવ કયલો યહ્યો. તો ફીજી તયપ ‘ુભે સ્લાન્ત: 
સખુામ’ ભાટે રખીએ છીએ એલા રેખકને ણ છેલટે બાલકની ુેક્ષા યશ ે જ છે...ણ ખરુું જોતાું રેખન એ 
વિકની ુઅત્ભુબબવ્કવ્ક્તનુું ભાધ્મભ ફને છે. ુરફત્ત ુઅ ુબબવ્મક્ક્ત ‘ુઅત્ભ’ભાુંથી છેલટે ‘વલણ’ ુબબવ્મક્ક્ત 
ફનલા ગવત કયે છે ત્માયે તેભાું ુનેયી વાથણકતા ુનબુલામ છે. લાસ્તલભાું વાહશત્મ તો જીલનની હયબાા છે. 
વાહશત્મનો વુંફુંધ વલણ વાથે છે જે જીલનને બાત કયે છે. 
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