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ક�લ�ગ : એક અ�યાસ

��તાવના :-

�જુરાતી સા�હ�યમાં એક ખાિસયત રહ� છે � તે �ગુ ક� સમયમાં � તે સા�હ�ય �વ�પને આગવી કલા અને સૌ�ઠવ સાથે િવકસવાની તક
મળ� છે. સા�ંત સમયમાં ગઝલના �વ�પે ઘણો વગે પકડયો છે. ગઝલને અનેક �તર� િવકસવાની તક મળ� છે શરાબ, શાક� અને
�યાલીમાથંી નીકળ�ને �જુરાતી ગઝલે આ�યા�મ અને �ચ�તનના િવશાળ આકાશમાં �ચી ઉડાન ભર� છે ને આથી જ તો ગઝલના આ
ભ�ય િવકાસને �યાનમાં લઈને રા�શ �યાસ ‘િમ��કન’ અને ��કત િ�વદે� ના ત�ંીપણા હ�ઠળ ગઝલિવ� નામે �ેમાિસક શ�ંુ થાય છે.

ને વાચકોના મનમાં ને હ�યામાં ગઝલ વસી છે આ સીલસીલાને જોતા ભિવ�યમાં સા��ત�ગુ ગઝલ�ગુ તર�ક� ઓળખાય તો નવાઈ
નહ�.

છે�લા દાયકામાં અનેક સ�કોએ ગઝલ �વ�પ ઉપર પોતાનો હાથ અજમા�યો છે ને તેમાથંી આપણને અનેક ��ેઠ ગઝલકારો �ા�ત
થયા છે. �માનંા એક ગઝલ�વામી અશોક�રુ� ગો�વામી છે. તેઓ ‘અથા��’્  (૧૯૯૦) અને ‘ક�લ�ગ’  (૨૦૦૫) એમ બે ગઝલ સ�ંહ
લઈને પોતાના આગવા િમ�જ સાથે ગઝલ �ે�ે �વશે કર� છે ગઝલ ��યેના �ેમ અને ગઝલને જ શ� બનાવીને સામાને પડકારવાની
અદા �યાનપા� છે, તેમના �થમ ગઝલ સ�ંહ ‘અથા��’્ માં તેઓ કહ� છે ક� -

“તને હ� ગઝલ , એ ર�તે ચાહ�ું છે
કહ� કોઈ બાળક હ� ધાવ�ું છે.” [૧]

ગઝલ ��યેનો આ �ેમ જ તેમની ગઝલ ��યેની િન�ઠાની ઝાખંી કરાવે છે. આજથી બે હ�ર�ક વષ� �વૂ� અશોક સ�ાટ� ક�લ�ગ ���ું ને
તે પછ� તેમાનંા આવલેા પ�રવત�ન, તેના મનમાં થય�ું મથંન �ચ�તન, તેને ધમ� તરફ વાળે છે તો બી� એટલે ક� આજના અશોકને
(અશોક�રુ� ગો�વામી) પોતાની �દર થતા મનોમથંન �ચ�તન તેમને ગઝલ તરફ વાળે છે. તેઓ પોતે જ આ મનોદશાને �ય�ત કરતા
તેમના ‘ક�લ�ગ’ ગઝલ સ�ંહની ગઝલના શરેમાં લખે છે.

“હ� ગઝલ �ાં ક�ુયં ���ું છે
તોય ક�લ�ગ ��ું વી��ું છે.” (�.ૃ૧૦૫)

તેઓ પોતે પણ ��તાવનામાં ન�ધે છે - “અહ� પેલા .. અશોક , સ�ાટ અશોક અને ક�લ�ગની વાત હોવા છતાં તલવાર લઈ ક�લ�ગમાં
�વશેતા અને �ભ�ાપા� લઈ ક�લ�ગની બહાર નીકળતા અશોકને �ુ ં મારામાં અ�ભુવી ર�ો �ં �વન �ગે જગત ��યે� ું ન�ું સઘંાન
છે.” [૨]

પરં� ુ �વિનલ પાર�ખ ન�ધે છે ક� -

“અશોક�રુ�ની ભીતર રહ�લા આ બનંે અશોકની મનઃ ��થિત�ું �િત�બ�બ �ઝલા� ું નથી.”[૩]

પરં� ુ અહ� એ ન�ધ�ું ઘટ� ક� અશોકની મનઃ��થિત�ું �િત�બ�બ કરતા એ મનઃ��થિત �ારા �ા�ત થયે� ું પ�રણામ કિવને વધાર� અ�ભ�ેત
છે. રા� અશોક ક�લ�ગના ��ુ પછ� ધમ� અને આ�યા�મ તરફ ઢ�યો એ જ ર�તે �વન�પી ક�લ�ગના ��ુ પછ� અશોક�રુ� ગઝલમાં
આ�યા�મ તરફ િવશષે ર�તે ઢ�યા છે.

કિવએ ‘અથા�ત’ ગઝલ સ�ંહ પછ� ‘ક�લ�ગ’ આ�યો અને ક�લ�ગ માં તેઓ િનરાળા સા�બત થાય છે. એમાં િવષયની �યાપકતા સવંદેનની
ગહનતા અને અ�ભ�ય��તની તાજપમાં કિવની કા�યશ��તનો ક�ળવાયેલો કસબ ઉપરાતં િવકાસા�મક ઉ�મેશ પણ જોઈ શકાય છે.

‘ક�લ�ગ’  ગઝલ સ�ંહમાં ૧૮૦ ગઝલોને સમાિવ�ટ કરવામાં આવી છે.  અગાઉ નવલકથા અને �મરણકથાઓમાં સફળ ર�તે હાથ
અજમા�યા પછ� કિવએ િન�ઠા�વૂ�ક ગઝલને નાણી �માણી છે. �વૂ� ��ૂરઓના સ�ંકારથી પણ તેઓ સાવ અ��યા નથી ર�ા.
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કિવની કલમ અ�યા�મભાવથી ઋ�ુ છે અને વાણી સ�ંકાર� છે, એટલે સામા�જક સાત�ય �ચ�તનના ઘરેા રંગથી રંગાઈને આવે છે.

�વનસગંત િવભીિષકાને શ�દ�થ કરતા કિવનો �રૂ ઘણીવાર વદેના��ત ને તેથી �યિથત થતો પણ જોવા મળે છે.

કોઈ પણ કિવનો શરે આમ તો લાગણીનો ઉદઘોષક હોય છે. પરં� ુ આ કિવમાં િવચાર�ું પા�ુ �બળ છે. એ કોઈ લાગણીને �ય�ત કર�
છે. �યાર� �યાં પણ લાગણી િવચારની �ગળ� પકડ�ને ચાલતી હોય એ�ું લાગે છે.

‘ક�લ�ગ’  ગઝલસ�ંહમાં કિવ ક�પનનો િવિનયોગ બાબતે ઘણા સભાન જણાય છે. �યૂ�, �ધકાર દ�રયો,નદ�, દપ�ણ, કિવના િ�ય
ક�પનો છ. આ ક�પનો મહ�્�શે ગઝલના ઉ��ત ભાવા�મક િવ�ના �ોતક છે, �માં મ��ુયના સવંદેનો, િવચારો, અને ઉિમ�ઓનો તથા
આ�યા�મના ઉ�ચ િશખરનો સમાવશે થાય છે. આ ગઝલસ�ંહમાં કિવ �ચ�તનની સપાટ� પર સમાજના પાખડં �ુઃખદદ�  , �ણય, ��ા ,
મહાનતા, સાહસ �વા િવષયોને સમાિવ�ટ કર�ને � ુદંર ગઝલો આપે છે.

‘અથા��’્  ગઝલસ�ંહમાં અશોક�રુ�એ  ‘ક�લ�ગ’  ગઝલસ�ંહમાં ગઝલના મહાસાગરમાં તેઓ તયા� છે,  ગઝલના �ડાણમાં ઉતર�ને
ગઝલિસ��ના મોતી લઈને બહાર આ�યા છે. ‘ક�લ�ગ’ ગઝલસ�ંહમાં નાનક, મીરા ં, નરિસ�હ અને ક�બર �વા �ય��ત��વો �ધુી તેઓ
પહ�ચી શકયા છે. અને �માણમાં �ચતન , મનન અને આ�યા�મને તેઓ પામી શ�ા છે. મા� �શુાયરાઓ ગજવતી ગઝલોને બદલે
ભાવકના �ચ��માં ન�ું સવંદેન જગાવી જતી ગઝલને તેઓએ �જુરાતીમાં ભાષાને ચરણે ધર� છે. આ સઘળ� િવશષેતાઓને ચકાસવા
‘ક�લ�ગ’ ગઝલ સ�ંહની ગઝલોની ભીરતમાં �કાશ પાથર�એ.

‘ક�લ�ગ’  ગઝલસ�ંહની ગઝલોમાં �ચતન ત�વ ઘ�ું �યાનાકષ�ક છે. ગઝલકાર અશોક�રુ�એ ગઝલસ�ંહને �તે ગઝલિવષયક ચચા�
કર� છે તેમાં �ચ�તન અને �વનદશ�ન પર િવષેશ ભાર ��ૂો છે. “�વન અને જગત િવશ�ે ું એમાં �ચ�તન / મનન દશ�ન હોય એમાં
આ�યા�મ અને અને સતંપરંપરાના લ�ણો જોવા મળે” [૪] ને આ બાબતમાં િવશષેતા ક�પનોના િવિનયોગ �ારા તેને આકષ�ક
બનાવવાનો ઉપ�મ જળવાયો છે.  ગઝલમાં �ચ�તન એ ગઝલકારના અ��ુિૂતિવ�નો જ પડઘો છે,  �વાતા �વનનો િનચોડ છે,

અ�ભુવ�ું ભા�ું છે, તે �વનની �ટ��ટુ�ને સમજવાની અને ભાવકને સમ�વવાની મથામણમાં પ�રણમે છે.

સા��ત સમયના માનવના સાહસ અને િવકાસની દોડને લ�યમાં લઈને �કનારા અને મજધાર �વા ક�પનોનો િવિનયોગ કર�ને લખેલો
શરે ક�ટલો આકષ�ક છે તે �ુઓ -

“આ �કનારાથી મને સતંોષ �ાં છે.

મન સતત મા�ંુ હવે મજધાર તાક�.” (�.ૃ૧)

તો માનવી �ણે �ણે સતત અનેક રહ�યોથી િવ�ટળાયેલો રહ� છે પરં� ુ આ રહ�ય પામવાની મથામણ કોણ કર� શક�? �ણુવતં શાહ
‘પત�ંગયાની આનદંયા�ા’ નામના �થંમાં જણાવે છે ક�. �ું રહ�યથી વ�ટળાયેલો �ં એવો ભાવ �વનભર �ળવી રાખે તે કિવ હોય,

મનીષી હોય ક� પછ� ઋિષ હોય”૫ ને આ જ રહ�યની શોધ કિવમાં �ૃ�યમાન થાય છે. “માર� બેચેની પછડતા ધોધમાં છે. / �જદગી �ણે
કશાની શોધમાં છે.” (�.ૃ ૫) ને આ શોધ ��ણક નહ� પણ શા�ત છે. માણસ પળેને પળે �પ બદલતો જવા મળે છે, પરં� ુ ગઝલકાર તો
�તરા�માને બદલવાની ઝખંના કર� છે માનવીની ભીતરમાં પડ�લા �ુ�રત ત�વને �યાગવાની ઝખંના કર� છે ને આથી જ અસતંોષ�વૂ�ક
માનવીના દંભ પર કટા� કરતા લખે છે-

“�યાગી શક� તો �યાગ � ું �દરના ઝેરને
આ સાવ ખાલી કાચંળ� �યાગનો અથ� �ુ ં?” (�.ૃ૧૫)

“�ણયજગતમાં શ�દોને �યાર� સીમાડા નડ� છે �યાર� હોઠ મૌન સેવે છે. �યાર� હોઠ�ું કાય� �ખના ઈશારાઓ ઝડપે છે. �ાણયજગતની
આવી ��ુમ બાબતને કિવ ક�ટલી સરળતાથી �કૂ� આપે છે.

“બધી બા� લઈ લે હાથમાં આ �ખ દરવખતે
�કૂ� છે હોઠ પણ �યાર� ક�ું એની ફરજ ��ુ”ં (�.ૃ૨૦)

સાહસથી ટ�વાયેલ �ય��તને ડર નથી લાગતો તેવી સરળ બાબતને કિવ સરળતાથી જ આલેખે છે.

“ઉછળે મો� ને દ�રયો �ઘૂવે છે.

એ બ�ું કયાં ખારવાને �ુજંવે છે.” (�.ૃ૨૬)

કિવ અશોક�રુ� પોતાની ગઝલમાં �ણય�ું �ચ�તન ઘ�ું ગહન કર� છે, ને એ ગહનતાને ઘણા જ સરળ શ�દોમાં ઢાળવાની કિવની કલા જ
આગવી સ�દય� �ઝુના દશ�ન કરાવે છે.
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“માછલી થઈને કહ� છે હઠ ન છો�ુ ં,
િન�ળા થાતી નદ�નો પટ ન છો�ુ,ં” (પ.૨૭)

�ણયમાં િન�ઠા અને ઈમાનદાર� ઘણાં જ મહ��વનાં ત�વ બની રહ� છે, ને તેની જ વાત અહ� કિવએ કર� છે, આજ વાતને બી� શરેમાં
�ુદા ક�પન �ારા દોહરાવે છે.

“પણ� ખરતા �ળૂ મરતા ને છતાં પણ ,

��ૃની �ં છાલ મા�ંુ થડ ન છો�ુ”ં (�.ૃ૨૭)

ધમ�ના બધંનોને ફગાવવા એ એક �ાિંત છે અને આ �ાિંત જ કિવના રોમેરોમમાં �સર�લી હોય એમ જણાય છે, મ�ંદર મ��જદમાં જ ઈ�ર
ક� અ�લાહ છે એ વાતને પોકળ કરતો શરે �ુઓ.

“નમા� ભલે �ય મ��જદ મહ�
અમાર� �ુદ� બદંગી હોય છે.” (�.ૃ૩૮)

મ��ુય �યાર� પોતાના �તર તરફ �ૃ��ટ કર� અથવા તો �દરનો અવાજ સાભંળ� લે છે. પછ� એને બાહય જગત�ું વળગણ રહ�� ું નથી,
તે �ભતર� સફરમાં વધાર� �ડાણમાં ઉતર� છે, આવા આ�યા�મના જ�ટલ િવષયને પણ સરળતાથી ગઝલમાં ઢાળવાની શ��ત દાદ
માગંીલે તેવી છે.

“ભીતર નવા રંગને ભાળ� લીધા પછ�,
છાટંો બી� ન જોઈએ મનગમતાં રંગને.” (�.ૃ૪૩)

ગઝલકાર એ ગઝલમાં મા� �ચ�તન અને દશ�ન �રૂતો સીિમત નથી રહ�તો તે સમાજને પ�રએષણાથી તપાસે છે,  ને એમાથંી જ
માનવીના સારા અને નરસા બનંે પાસાનો અ�ભુવ થાય છે. કિવ અશોક�રુ� પણ આ જ ���યામાથંી પસાર થાય છે ને માનવી� ું ઘ�ું
મો�ંુ નકારા�મક પા�ુ માનવદંભ છે, તેના િવશે પણ તેમણે કટા� કય� છે. કિવએ માનવદંભને સમ�વવા માટ� પ�ીઓ , પારઘી અને
��ૃોનો િવિનયોગ કય� છે.

“��ૃોની ઠ�કડ� કર� પખંી ઉડ� ગયા ં,
હા પારઘીના બાણથી ઉગારવા છતા.ં” (�.ૃ૧૦)

અહ� ‘ક�લ�ગ’ માં ગઝલ સાથે પરંપરાગત ર�તે સકંળાયેલી �રૂાને પણ પોતાની ગઝલમાં �થાન અપા�ું છે.

“થઈ ચક�રૂ �ુિનયા આખી છે.

એ �રૂાને મ�ય ચાખી છે.” (�.ૃ૭)

તો �રૂાને પીવડાવનાર સાક� િવષયક આખી ગઝલ તેઓ િન�પે છે.

“કદમ અ��થર છે એ�ું તો �ણી�ય છે સાક�
વ�ુ એક �યાલી પીવડાવી �માણી �ય છે સાક�.” (�.ૃ૩૧)

તો સમાજની મા�યતાઓ અને કહ�વતોને પણ પોતાની ગઝલમાં કિવએ આગવી �ઝુથી ઢાળ� છે તે �ુઓ-

“આજ ડાબી �ખ કાં ફરક� સતત
આ સમય પણ ક�ટલો બા�રક છે.” (�.ૃ૭૨)

તો કહ�વતનો પણ ગઝલમાં આગવી છટાથી કર�લો િવિનયોગ �યાનાહ� છે.

“નામ મગ�ું કોઈ તો પાડો ક�ુ ં,
કાક�દૂ� ક�ટલી માિમ�ક છે !” (�.ૃ૭૨)

ગઝલમાં �રુાક�પન એક �કારની િવિશ�ટતા લાવે છે અને ગગઝને અસરકાર અને ચોટદાર બનાવે છે ને ખાસ કર�ને એ �ારા
અવા�ચીન મ��ુયની ��થિતને દશા�વવાનો અ�ભગમ વધાર� ર�ો છે ક�લ�ગ માં પણ આ �કારના �રુાક�પનોના િવિનયોગ થયેલો જોવા
મળે છે. મહાભારતમાં અ�ુ �નના પ�ીની �ખ િવધવાના �સગંને લઈને �યેયલ�ીતા તરફ કિવએ �ગળ� ચ�ધી છે તે �ુઓ -

“િવ�ધે છે �ખ આમ તો િનશાની પહ�લા
�સુવાટ િવના �ાં ક�યુે બાણમાં હ� ુ.ં”(�.ૃ૪૯)
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તો ભ��ત અને ભ�તના મ�હમાગાન માટ� કિવએ શબર�ના �રુાક�પનનો િવિનયોગ કય� છે.

“ભલે બોર �ઠા ��ૂયો રામ ખાતો,
ન શબર� સ�ું કોઈ પાવક અસલમા.ં” (�.ૃ૬૬)

કિવએ પોતાની ગઝલમાં ક�બર,મીરા,ં નરિસ�હ �વા ઐિતહાિસક પા�ોનો િવિનયોગ � ુદંર ર�તે કય� છે. તેમાં મીરાબંાઈ િવશનેો આ શરે
�ુઓ.

“બાઈ મીરાનંા �વ�પે ઝળહળ� �,

એ ઉદાસીને �વયં અવતાર તાક�.” (�.ૃ૧)

ગઝલ એ કહ�વાની અને સાભંળવાની કલા છે, આથી તેમાં વાતચીતની લઢણ ઘણી અસરકારક બની રહ� છે. ક�લ�ગ માં વાતચીતની
સરળ શલૈીમાં કિવએ ગઝલો આપી �ણી છે, �મા ં‘એણે કહ�ુ’ં રદ�ફ લઈને આ િમ�જ બતા�યો છે.

“જોઈને ખાતાવહ� એણે કહ�ુ ં,
� ક�ું બાક� નથી એણે કહ�ુ.ં” (�.ૃ૬૩)

“કોણ છે � ુ ં, વાચં � ુ વશંાવલી
બાપના ��ું વઢ� એણે ક�ુ.ં” (�.ૃ૬૩)

ગઝલના બા� બધંારણની બાબતે ગઝલકાર અશોક�રુ� ગો�વામી ‘ક�લ�ગ’ માં ગઝલના �વ�પને મહદ �શે વળગી ર�ાં છે, ગઝલના
િનયમો�ું મોટ� ભાગે ��ુત પણે પાલન ક�ુ� છે. મ�લામાં કિવએ બરાબર રદ�ફ �ળ�યો છે. શરેોમાં પણ આપણને રદ�ફ અને ક�ફયાનો
�મુેળ જોવા મળે છે. જોક� ઘણી જ�યાએ કા�ફયાની �લૂો પણ જોવા મળ� છે. �મ ક� �.ૃ૨૫ ઉપરની ગઝલમાં આ �લૂ જોવા મળે છે.

�નાં કા�ફયામાં �થં�થ, કંઠ�થ , તટ�થ, ગભ��થ, �વ�થ આ બધાયમાં ચોથા શરેમાં અ�ૃ�ય આગ��કુ લાગે છે. એ જ ર�તે ��ૃઠ ન.ં

૧૦,૬૧,૯૪, અને ૧૦૫ પરની ગઝલમાં આ �કારની કા�ફયાની �લૂો આપણને જોવા મળે છે. રદ�ફ બાબતે તેઓ ઘણા સભાન છે
કા�રયા �વી કોઈ �લૂ રદ�ફમાં દ�ખાતી નથી પરં� ુ તેમાં િવશષેતાઓ વધાર� દ�ખાય છે, �માં �.ૃ ૫૯ પર ‘માડં�ને વાત કર’  �વા
�માણમાં લાબંા ર�દફ પર સફળતાથી કામ ક�ુ� છે.

“અથ થી લઈ ઈિત લગી માડં�ને વાત કર ,
એવી શી આપદા હતી ? માડં�ને વાત કર.” (�.ૃ૫૯)

તો ચીલાચા�ુ રદ�ફોથી �ુર રહ�ને ક�લ�ગ ગઝલસ�ંહમાં �ુદ� જ રદ�ફોના િવિનયોગથી અ�ભ�ય��ત સાધી છે, �માં રંગલા અને રંગલી
�વી રદ�ફો સિવશષે �યાન ખ�ચે છે.

“ર�શમની �રૂવાલ રંગલા
પણના સીધી ચાલ રંગલા.” (પ.૧૦૨)

તો છે રહ�મરાહ� (�.ૃ૫૭), સાહ�બ મેરા (�.ૃ૭૮), પરોણો (�.ૃ૯૯) વગેર� રફ�દો તેમની ગઝલના આગવાપણાને અ�ભ�ય�ત કર� છે.

મ�તા માં મોટ� ભાગે ગઝલકાર પોતા�ું નામ ક� ઉપનામ વણી લેતો હોય છે. પરં� ુ અહ� તે ગઝલ (�.ૃ૧૮, �.ૃ૫૯) ને અપવાદ�પ
ગણીને કિવએ કયાયં પોતા�ું નામ ક� ઉપનામ જણા��ું નથી. જો ક� તે કોઈ કા�યદોષ નથી. આમ ગઝલકાર અશોક�રુ� ગો�વામી
ચાલીચા�ુ અને બીબાઢાળ િવષયોથી પર રહ�ને નવા જ ચીલાને ગઝલમાં ચાતર� આપવાનો સબળ �ય�ન કય� છે. ગઝલને તેઓ
આગવી ર�તે �માણે છે. ગઝલ �ે�ે સ��ૃ �દાન કયા� પછ� પણ ન�તા �વૂ�ક �તે �વીકાર� છે ક� -

“કસર હ�ય છે એ પણ �વીકારવા�ું છે.

ગઝલ�ું લો�ું હ� પણ તપવવા�ું છે.”

અશોક�રુ� ગો�વામી. (�જુરાત ગઝલ િવશે થોડ� િવચારણો )(�.ૃ ૧૧૨)

સદંભ� :::

1. અશોક�રુ� ગો�વામી ‘અથા��’્ (�.ૃ૧) �થમ આ�િૃ�.

2. અશોક�રુ� ગો�વામી ‘ક�લ�ગ’ (��તાવના – �.ૃ૮) �.આ.
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3. �વિનલ પાર�ખ ‘��ય�’, �ુલાઈ સ�ટ��બર ૨૦૦૬ �.ૃ૫.
4. અશોક�રુ� ગો�વામી ‘ક�લ�ગ’ ‘ગઝલ િવશે થોડ� િવચારણા’ (�.ૃ૧૧૧)
5. �ણુવતં શાહ, ‘પત�ંગયાની આનદંયા�ા’ (�.ૃ૧)
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