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સા��ત સમયમાં અખાની ���િુત

��તાવના :-

સા�હ�ય જગતમાં ક�ટલાક સ�કો પોતાના વાચકવગ� �રૂતા સીિમત હોય છે, ક�ટલાક પોતાના સમય �રૂતા, ક�ટલાક પોતાના �ગુ �રૂતા
પણ ક�ટલાક સ�કો  (�બૂજ ઓછા) કાલાિતત હોય છે.  તેમ�ું સ�ન સમયે સમયે તા�ુ ં જ જોવા મળે છે.  મ�યકાલીન �જુરાતી
સા�હ�યમાં થયેલા ક�ટલાક (�ગળ�ના વઢે� ગણાય એટલા) કિવઓ આ� પણ એટલા જ ���તુ છે, �ટલાતેમના સમયમાં હતા.
મ�યકાળનો અખો આ� પણ ���તુ છે. તેના િવચારો અને રચનાઓ આ� પણ સમાજ પર િવ�ઝાતી હોય તેમ દ�ખાય છે.

સમયની �ૃ��ટએ અનેક મતમતાતંરો જોવા મળે છે. ઉમાશકંર જોશી અખાનો સમય સવંત 1697 થી 1705 હોવા� ું મા��ું છે.1 તો
ક�.કા. શા�ી ‘પચંીકરણ’ ની ભાષાને આધાર� તેને જ�મ ઇ. સ. 1644 (સવંત 1697) માને છે.2 અનતંરાય રાવળ અખાનો �વનકાળ
ઇ.સ. 1591 થી 1657 માને છે.3 જો ક� આવા અનેક મતં�યોને આધાર� તેનો �વન સમય સવંત 1644 થી 1709 ( ઇ.સ. 1591

થી 1656) ગણી શકાય.4

અખો એ મ�યકાલીન �ાનમાગ� કિવતાનો સા�ક છે.  તેણે અનેક �થંો લ�યા �માં ‘પચંીકરણ’,  ‘�ચ�િવચાર સવંાદ’,  ‘��ુુિશ�ય
સવંાદ’, ‘અખેગીતા’, ‘અ�ભુવ �બ��ુ’  તથા �હ�દ� માં ‘સતંિ�યા’  છે. આ િસવાય અખાએ છ�પા લ�યા છે � સમાજના દંભ ઉપર
ચા�કુની �મ િવ��ય છે. �ાનની �યોત જગાવનાર આ અખો તેના સમાજ અને સમય કરતા ઘણો આગળ હતો છતાં તે મ�યકાલીન
સમાજ તેને ઓળખી ન શ�ો જોક� અખાના છ�પા આ� એકવીસમી સદ�માં પણ ���તુ છે. સમાજમાં વખોડાયેલો અખો િવવચેકોમાં
વખણાયો છે. સા�હ�યમાં સાર�વત મનાયો છે. �ાનીઓ વ�ચે પણ તેની આગવી �િતભા ઝળક� છે. ઉમાશકંર જોશી અખાને �ાનમાગ�
કિવતા�ું િશખર5 કહ� છે. પરં� ુ આ અખો આપણી વ�ચેથી આ� પણ �લૂાયેલો જ છે. આજની આ�િુનક પેઢ�ને સ�કોના નામ �છુ�એ
તો ચેતન ભગત અને અ�ંુધતી રૉય �વાના નામ પઢાયેલા પોપટની �મ બોલી જશે પણ �જુરાતી સા�હ�યના કવીઓ અને તેમાં પણ
અખા �વા કિવઓના નામ તો તેમને ભા�યે જ યાદ હશે અથવા આવડતા પણ હશ.ે અપણો અખો મા� સા�હ�ય અ�યાસ�મ અને
િવવચેકોના વ� ુ�ળમાં જ રહ� ગયો છે. અખાને સમાજની વ�ચે લાવવાન ગણા �ય�નો થયા છે પણ તે િનરથ�ક બની ર�ા છે. અખાના
સ�ન�ું ��ે� અ�વુાદ કર�ને તેને આ�િુનક પેઢ� સામે �કૂવાના �ય�નો પણ થયા છે. આજના દંભી – આ�િુનક માનવ સ�દુાયને
અખાના અિતઆ�િુનક િવચારોની તાતી જ�ુર�યાત છે. અખાના છ�પા આ� પણ એટલાજ ���તુ છે �ટલા તેના સમયમાં હતા.

અખાએ સમજમાં ચાલતા પાખડંો ઉપર સિવશષે પોતાની કલમ ચલાવી છે. તેણે અ�રૂા ઘડા �વા અને બની બેઠ�લા ��ુુઓ ઉપર
પોતાના છ�પામાં �બુજ તીખા તેવરમાં ર�ુઆત કર� છે. અખાની આ વાત આ� પણ એટલીજ અથવા તેના કરતા પણ વધાર� લા�ુ
પડ� છે. આ વાત કોઇ એક ધમ�ના ��ુુઓને લા�ુ ન પડતા તમામ ધમ� અને સ�ંદાયોના વડાઓને લા�ુ પદ� છે.

પોતે હ�રને ન જણે લેશ,ે (ને)
કાઢ� બેઠો ��ુુનો વશે.

�યમ સાપને ઘરે પરોણો સાપ,

�ખુ ચાટ� વ�યો ઘરે આપ.

આવે ��ુુ ઘણા સસંાર,
અખા �ું �કૂ� ભવ પાર?6

સા�ં�ત સમયમાં તો આવા ઢ�ગી ��ુુઓનો રાફડો ફાટ� નીક�યો છે. તા�તરમાં જ આપણી સામ� આવલેી ‘ઓહ ! માય ગોડ’ �ફ�મ
તેનો જ પડઘો પાડ� છે. અખો તો �વયમ પરમ�માને જ પોતના ��ુુ માનવાની વાત કર� છે.
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��ુુ મારો નવ અવતર� અને નવ ઘર� ગભ�વાસ
ઊપ� અને વણસે ખરો એ તો માયાનો િવ�તાર 7

જોક� ઇ�રને ��ુુ માનવા એ બાબત આ�યા��મક ર�તે પછાત માનવ સ�દુાયમાં મહદ�શે અ�વીકાય� જ રહ� છે. અને એથી જ આ�
અનેક સ��દાયો �બલાડ�ના ટોપની �મ �ટ� નીક�યા છે. ખાનગી ક� સરકાર� કંપનીની �મ આ સ�ંદાયો પોતાના આગવા િસ�બોલ
રાખે છે. અખાએ એના પર પણ પોતાના મતં�યો ક�ાં છે.

િતલક કરતા �ેપન થયા
જપમાળાના નાકાં ગયાં 8

માણસ િનરાશાની ભીડમાં ઇ�રને શોધતો રહ� છે. િતથ�નો મ�હમા ઘણો વ�યો છે- વધારવામાં આ�યો છે. લોકમાનસમાં તીથ� ચાલતા
જવાની ગેલછા વધતી �ય છે. ધીમે ધીમે તે ફ�શન�ું �વ�ુપ ધારણ કરતી �ય છે. તેમાં �ય��ત ઇ�રને બદલે આનદંને વધાર� મહ�વ
આપતો હોય એ�ું જણાય છે. આથીજ અખાએ ક�ુ છે.

તીરથ ફર� ફર� થા�ા ચરણ
તોએ ન પહ��યા હર� ને શરણ 9

કણેકણમાં વસનાર ઇ�રને માનવે મન ફાવે �યાં �થા�યો છે તો પછ� ઇ�ર �ાથંી મળે. � મ��ુય માટ� હોટલ અને મ�ંદર સમાન હોય
તેને ઇ�ર �ા�તી ક�વી ર�તે થાય!  આજના સમયમાં કથાનો ��ડ પણ �માણમાં સારો િવ��યો છે. જોક� કથા સાભંળવાથી આપણને
આનદં મળે છે પણ ���ાન મળ� ું નથી. આથીજ અખો કહ� છે-

કથા �ણુી �ણુી �ટ�ા કાન
તોય ન આ��ું ���ાન 10

આ� રામાયણ સાભંળવા માટ� અનેક �ય��તઓ �ય છે, અર� કથાકારો પણ એટલા િવશાળ મા�ામાં જોવા મળે છે. છાતી �ચર�ને રામ
બતાવનારના દ�શમાં રહ�નર �ય��તની છાતીમાં રામ વસી પણ નથી શકતો. મા� ઘર અને સસંાર છોડવો એ જ સાચી ��ભુ��ત નથી
રામતો સસંારના કણેકણમાં છે. તે પોતાના ઘરમાજં છે, તો ખોટો વનવાસ શા માટ�!  એતો ભાઘ�ુેં �િૃ� છે. ક�ટલાક સ�ંદાયો આવા
સસંાર�યાગના તક� િવહોણા સમથ�ન કર� છે તેના પર અખો કહ� છે-

રામ રડવડતા ક�ને મ�યો, ઘલેોને ઘર�ખુથી ટ�યો.
�ું મા�ંુ ખોયા �ું કામ, મળે અખા ઘરબેઠા રામ.11

આપણો સમાજ �ાર�ધ અને �હદશામાં િવશષે માને છે.  અને આ કહ�વાતા ��ુ�ધ�વી અને ચ�રુવગ�ને �ુટંવા માટ� �તુારા
�યોિતષીઓની સ�ંયા પણ અ�પમા�ામાં નથી. અખાએ એના િવશે પણ તે�બી મતં�ય આ�� ું છે.

હ�રજનને �હો �ું કર�, જો �હ બાપડા પરવશ ફર�,
રિવ ભમતંો શશીને તો ખે રા�ુ તો ઘડિવહોણો વહ�.
કાણે ��ુ ને �લૂો શિન �હુ�પિત �ી ખોઇ આપણી.12

આમ જો �હ પોતે જ જો અ�ય પર પોતાનો આધાર રાખે છે તે બીચારા આપણને �ાથંી નડવાના! વ�ૈાિનક અ�ભગમ ધરાવતા અનેક
માણસો�ું કહ�� ું છે ક� �હો, �હદશામાં માન�ું એટલે વહ�મને પોશ�ુ.ં13 ભારત એક �બનસા�ંદાિયક દ�શ છે. માણસ કોઇ પણ ધમ� ક�
સ�ં�દાય ��ગકાર કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે. પરં� ું એનો કંઇક �ુદો જ અથ� અહ� લેવાયો છે. ‘ક�ું કાઇં ને સાભં��ું ક�ુ’ં �વો ઘાટ
થતો �ય છે. કોઇ પણ પથંને �વીકારનાર �ય��ત ક�ર અને અસ�હ��ું બનતો �ય છે. પોતાના સ�ંદાયને અ�યના સ�ંદાય કરતા
ચ�ઢયાતો બતાવવની હોડ લાગે છે. આથી જ અખો તેની સામે લાલ �ખ કર� કહ� છે-

મોટ� તાણ છે પથં જ તણી,
નથી �ૂજવા એક છે ધણી.
પોતાના ઇ�ટની પાળવી ટ�ક,
સકળ ઇ�ટનો અિધપિત એક.
રાજ એક �� �ુજવી,

અખ એ ર�તે �ુએ અ�ભુવી.14
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આજનો સમાજ આવી સરળ બાબતેને સમ�વવા છતાં નથી સમ� શકતો. આજનો �ય��ત મહોરાઓ પહ�ર�ને ફર� છે તેની કથની અને
કરણીમાં ફરક છે. �મક� આજના આપણા રાજક�ય નેતાઓ પોકળ અને ખોખલા વચનો આપવામાં માહ�ર છે. આ�વન �ણે કોઇ ટોપી
નથી પહ�ર� એવા �ય�તીના નામની ટોપી પહ�ર�ને �ગતા અને ઉઘાડ� �ખવાળા સમાજને છેતર� છે. અખાએ તેના પર પણ શ�દની
��ુલી કટાર ફ�ક� છે.

એ રહ�ણી િવના કહ�ણી � કથ,ે

મહ� િવના પાણી �યમ મથે.
�યમ કોયલ �તુને પાળે કાગ,

પણ વસતં રત ઉડ� �યે �ગ.15

�વી ર�તે કગડો કોયલના બ�ચાને પાળે છે પણ વસતં ઋ� ુ આવતા તેના અવાજથી આખી પોલ �લુી �ય છે. તેમ આ� મચં પરથી
��ને આબાદ કરવાના વચનો આપનારા અનેક નેતાઓને આપણે �લમાં જોઇ ��ૂા છ�એ. આમ આજની સા�ંત બાબતોમાં પણ
અખો ���તુ છે. છતાં તે મા� ��ુતકોના બે � ુઠંાની �દવાલો વ�ચે જ રહ� ગયો છે. અખાએ ત�વ�ચ�તના િશખર� પલાઠ� લગાવી છે સાથે
સાથે દર�ક સમયમાં અને આવનરા સમયમાં પણ તે સમયના િશખર� પલાઠ� લગાવતો રહ�શે.  પણ આ� તેને સમાજના ચૉકમાં
લાવવાની જ�ુર વતા�ય છે.
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