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િવવેચનની ���યા’ – લેખકની સરાહનીય સ�જતા
�ુ�તક�ું નામ : િવવેચનની ���યા, લેખક : રમણલાલ જોશી, �કાશક : આર. આર. શેઠની કં પની, � ૂ�ય : ૩૫

�ુજરાતી િવવેચન �ે�ે ‘િવવેચનની ���યા’ ��ું મહ�વ�ુ ં �ુ�તક આપનાર �ી રમણલાલ જોશી�ુ ં સા�હ�ય �ે�ે થયે� ું �દાન � ૂબ જ
ન�ધપા� છે . તેમના આ �ુ�તકમાં તેમણે િવિવધ �સંગોએ ઊભી થયેલી જ�ર�યાત �ુજબ કર� લાં િવવેચનોને સમા�યાં છે . તેમાંથી
તેમના િવવેચક તર�ક�ના �ય��ત�વ�ુ ં એક સબળ પા�ુ આપણી સામે ઊભર� આવે છે . અહ� ૯ �ટલા િવભાગોમાં તેમના ૨૯ �ટલા
િવવેચન લેખો સમાિવ�ટ થયા છે . તેમાં િવષયની ���ટએ ને �વ�પની ���ટએ જળવાયે� ું વૈિવ�ય િવવેચન પણ રસ�દ ર�તે માણી
શકાય છે તેનો ઉ�મ ન� ૂનો બની રહ� છે . તેમના આ લેખોમાંથી પસાર થતાં મને જણાયેલી તેમની િવવેચક તર�ક�ની િવશેષતાઓ આ
લેખોના ક�ટલાક �શોને ન�ધીને બતાવવાનો અહ� ન� �યાસ છે .
�ારં ભે � ૂકાયેલો ‘િવવેચનની ���યા’ લેખ તેમના આ �ે�ના અભાસની �ડ� � ૂઝ� ૂઝ�ુ ં ઉ�મ �િત�બ�બ પાડ� એવો છે . આ અભાસ
તેમણે �ુજરાતી સા�હ�ય પ�રષદના ૨૯મા અિધવેશનના સા�હ�ય-િવવેચન િવભાગના ��ુખ તર�ક� આપેલા �યા�યાન િનિમ�ે થયેલો
છે . આ અ�યાસમાં તેમણે કયા કયા ��ોની છણાવટ કર� છે તે �ારં ભે જ દશા�વી દ�� ું છે . “િવવેચનકારનો શ�દ �ું િસ� કર� છે ? એ�ુ ં
�યોજન �ુ?ં િવવેચન �� ૃિ� જો સમાજને અને સા�હ�યને ઉપકારક છે તો એની ���યા ક�વીક હશે? ” – ને આ �ુ�ાઓની ઝીણવટભર�
ચચા� અનેક પા�ા�ય અને ભારતીય િવ�ાનોના મત-મતાંતર�ને ટાંક�ને પોતાને � કહ�� ું છે તે � ૂબ જ �પ�ટ ર�તે કહ� શ�ા છે . �રચ�્ � ઝ
સારા િવવેચકનાં � �ણ લ�ણો દશા�વે છે . : (૧) િવવેચક � કળા�ૃિત�ુ ં � ૂ�યાંકન કરતો હોય એની સાથે ��� ુત એવી મન:��થિતનો

અ�ુભવ કરવાની તેની �ુશળતા (૨) અ�ુભવનાં ઉપરચો�ટયાં લ�ણોની બાબતમાં તેમને એકબી�થી �ુ દાં તારવવાની શ��ત અને (૩)
� ૂ�યો�ુ ં ન�ર � ૂ�યાંકન કરવાની શ��ત – તે તેમના આ �ુ�તકમાં પણ આપણને જોવા મળે છે . તો િવવેચનની હાલના સંજોગાઓમાં
રહ�લી આવ�ય�તા દશા�વવા તેમણે ક�ું છે : “કળાઓ ��યેના આવા િવ�મયનો ભાવ આ� આપણે �ુમાવી ર�ા તો નથી ને એવી
દહ�શત રહ� છે . આજની �ુિનયાને ભૌિતક સંપિ� ક� િવકાસ બચાવી શક� એમ નથી. રાજકારણ િવશે તો માનવ�િતએ હાથ ધોઈ ના�યા

છે . આજની �ણે મોટ� અિનવાય�તા એ છે ક� �વનના ક���માં ક�પનો�થ સા�હ�યની �ુન:�થાપના થાય. �ુિનયાના ન�શાને
િવ�ાપનમાંથી ઊઠાવીને ધમ�ના માળખામાં � ૂકવાથી કદાચ એ ન�હ� બને. એ તો શ� બનશે સ�ના�મક સા�હ�ય આ�દ કળાઓથી.
આપણો સમાજ �ને માટ� યો�ય છે એની કળા આપણને મળ� છે એમ કહ�� ું બરાબર નથી. પણ આપણી કળા �ને માટ� યો�ય છે એવો
સમાજ આપણે મેળવીએ છ�એ. એવો સમાજ ક�ળવાય એ માટ� કળા ��યેની સમજદાર�� ૂવ�કની અ�ભ�ુ�ચ ઘડવામાં આજને તબ�ે

િવવેચનની ચ�રતાથ�તા રહ�લી છે .” (� ૃ. ૧૯-૨૦) આ પેર��ાફ તેમના િન� �ય��ત�વનો પડઘો તો પાડ� જ છે સાથે સાથે વત�માન
િવગતો િવશેના તેમના �ચ�તનને પણ ર�ૂ કર� છે .
બી� ભાગમાં તેમણે આ�ુિનક િવવેચન, �ુજરાતી િવવેચન સા�હ�ય: ૧૯૭૮-૭૯ તથા �માણ� ૂત પા�પ�રચય એમ �ણ લેખો
સમા�યા છે . આ લેખોમાં િવવેચન �� ૃિ� િવષયક �ુજરાતી સા�હ�યના સંદભ�માં થતી �હલચાલ�ુ ં �વ�થ દશ�ન ર�ૂ થ�ું છે . આ�ુિનક
િવવેચનમાં તેમણે આ�ુિનક િવવેચને બી� માનવિવ�ાઓનાં ઓ�રોને કામે લગાડ�ાં એ �વીકાર�ને પણ તેની મહ�વની મયા�દાઓ
અહ� તેમણે �ુ�ાસર બતાવી આપી છે . બી� લેખોમાં �ુજરાતી િવવેચન સા�હ�યના �ે�ે �દાન કરનારા િવવેચકોની િવશેષતાઓ અને
મયા�દાઓ �ૂંકમાં પણ સચોટ ર�તે �ગળ� � ૂક�ને બતાવી આપી છે . થોડાંક ��ટાંતો જોઈએ,
1. િવવેચક તર�ક�ની �ી �ુદરમની
ં
સરદયતા, રિસકતા, સા�હ�ય�ીિત, સમ� પ�રવેશની �ણકાર� અને એક � ૃહ�્ સંદભ�માં
સા�હ�યપદાથ�� ુ ં યથાથ� � ૂ�યાંકન કરવાની શ��ત�ુ ં �દશ�ન થાય છે . (�ુદર�્
ં
િવશે)

2. �ી મન�ુખભાઈને પોતા�ુ ં ચો�સ ���ટ�બ��ું હોય છે , એ માટ� નો આ�હ હોય છે , પણ � ૂવ��હ ક� અહમહિમકા �ાર� ય હોતાં
ુ ગ
નથી.xxx તે પોતાની વાત તક� �સ
ં ત ર�તે ર�ૂ કર� છે , એ �ગેની દલીલો આપે છે , પણ સવ�� વૈ�ાિનકતાની સાથોસાથ
સરદયતાજ�ય �યાપક સમભાવ સંલ�ન હોવાને કારણે એમનાં લખાણો મા� આ�વા� જ નહ�, િવચાર�ેરક પણ િનવડ� છે . (�ી
મન�ુખલાલ ઝવેર� િવશે)
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3. ‘આમોદ’માં એમના તેજ�વી �વા�યાયના પ�રપાક �પે �ુ દા �ુ દા િવષયો પરના અ�યાસ િનબંધો આપણને મ�યા છે . xxxxx

કિવ �હાનાલાલના કા�યસત�ુ ં તેમ�ુ ં અ�ુશલીન �ોતક ���ટ�બ��ુઓ આપવા સાથે એમની કિવતાના સ�દય�- �શને �ગટ કર�
આપે છે . (�ી �ુદર�
ં
બોટાઈ િવશે)

4. �ુજરાતી કિવતાને તેમણે ભાષા, છંદ, લય, અલંકાર વગેર� ���ટએ તપાસી છે . એમની તપાસ સવ��ાહ� અને � ૂ�મ છે . �ુજરાતી
કિવતામાં �ગટ થયેલી આ�ુિનકતા અને સાચી �યોગશીલતાને પણ તેમણે ઉ�સાહ� ૂવ�ક પ�ખી છે . (�ી ઉશન�્ િવશે)

5. િવવે�ય�ૃિતની ઝીણવટ� ૂવ�કની તપાસ એમના િવવેચનલેખોનો આગળ તર� આવતો �ુણ છે . એ તપાસનાં તારણોની ર�ૂઆત
��યેક િવવેચન લેખમાં �ુ દ� �ુ દ� હોવાને કારણે સમ� �ુ�તકમાં િવષય વૈિવ�યની સાથે િવવેચનશૈલી�ુ ં વૈિવ�ય પણ િસ� થાય
છે . (�ી રાધે�યામ શમા� િવશે).

6. �મોદ�ુમારની િવશેષતા સા�હ�ય િવવેચનના � ૂળ� ૂત ��ો ઊભા કરવામાં રહ�લી છે . એની માંડણીમાં તે અનેક પા�ા�ય
સા�હ�યશા�ના �ંથોના સંદભ� આપે છે . એમનો િનબંધ ��થી શ� થઈ ��માં પર�ણમે છે . (�ી �મોદ�ુ માર પટ� લ િવશે).

7. તે પણ માંડ�ને વાત કરનારા છે . એથી �વાભાિવક ર�તે જ િવષયા�તરમાં તે રાચે છે અને એમના વાચકો પણ સાચકલી
સા�હ�ય�ીિતથી મંડાયેલી સા�હ�યવાતા� માણે છે . xxxxx િનશે:ષ િન�પણ કરવાના લોભમાંથી આ �કારની અ�યાપક�ય
િન�પણર�િત િવ�સી છે . (�ી ચં�કા�ત શેઠ િવશે)
આ ઉપરાંત જયંત કોઠાર�, યશવંત િ�વેદ�, ચ��શંકર ભ�, ચી.ના. પટ� લ, ધી�ુ પર�ખ, મફત ઓઝા, રમણલાલ ચી.શાહ, દ�પક
મહ�તા, �વીણ દર�, ઈ�લા�લ દવે, અિનલા દલાલ, ક�ુભાઈ �ની, વગેર� અનેક િવવેચકોની િવવેચન �� ૃિ�ને �ૂંકમાં પણ ન�ધપા�
ર�તે દશા�વી છે .
ુ �ુ�થાનકાળની રાજક�ય, સમા�ક, આિથ�ક,વૈચા�રક તથા
�ી� ભાગમાં ‘�હાનાલાલનો સમય સંદભ�’ લેખમાં તેમના સમયના �ન
��ક�ય ��થિતઓ અને ઘટનાઓના સંદભ� �હાનાલાલના �ય��ત�વને ઉ�ગર ક�ુ� છે . �હાનાલાલની � ૃ�બ� કિવતા લેખમાં; “તેમની
� ૃ�બ� રચનાઓ, આપણે અગાઉ જો�ું તેમ, કિવની કિવતાશ��તના �વાભાિવક ઉ�મેષ�પે હતી અને તેઓ ડોલનશૈલી તરફ વ�યા તે
� ૃ�ો પરના પોતાના અસામ�ય�ને લીધે ન�હ પણ અ�ભ�ય��ત-મા�યમની શોધની અિનવાય�તાને કારણે. પર�ણામે તેમની ડોલનશૈલીને
પણ કિવની છંદની તાલીમ મદદ�પ થઈ છે .” તેમ � ૃ�ો પર સામ�ય� હોવા છતાં આવ�ય�તાને પર�ણામે ડોલનશૈલી ઉદભવી છે તે
બતાવી આ��ું છે . તો �હાનાલાલ : િવવેચક લેખમાં તેમના િવવેચના�મક લખાણોનાં દસ લ�ણો તારવી બતા�યા પછ� તેમની મયા�દા

સંદભ� પણ � ૂચક િવધાન ક�ુ� છે �મ ક�; “લેખકમાં કિવ-��ૃિત-સહજ પયગંબર� આવેશ છે અને સા�હ�ય�ૃિતઓ િવશે તે ચા�ુ ઉ�ચ
�વર� બોલે છે . �ાર� ક તેમના િવધાનોમાં અ��ુ��ત ભળે છે .xxxxxx �હાનાલાલના � ૂવ��હો અને પ�વાદ� મા�યતાઓ તેમને િવવેચક
તર�ક� આ�યંિતક બનવા �ેર� છે .”
ચોથા ભાગમાં સાત લેખો સમાિવ�ટ છે . �માં પાંચ લેખો �ુ દા �ુ દા કિવઓના કા�યસં�હોની ��તાવના �તગ�ત લખાયેલા છે . કિવ
� ૂ�લાલના ‘કા�યસે� ુ’સં�હની ��તાવના ‘ઉ�વા��ભ�ુખ કિવની કિવતા’, કિવ જયંત પાઠકના કા�યસં�હ ‘અ�ુનય’ની ��તાવના
‘વેદનાની વેલનાં �પાળાં �લો, કિવ રમેશ પાર� ખના કા�યસં�હ ‘ખ�ડ�ગ’ ની ��તાવના ‘ખ�ડ�ગ ખ�ડ�ગ અવાજ’ કિવ �િુ ધર દ� સાઈના
‘� ૂય�ને તરતો � ૂ�ુ ં �ં’ ની ��તાવના ‘ખી�યા �ુલમહોર �મ’ છે તો જગદ�શ જોષીની કિવતાની � ૂલવણી તેમના ‘વમળનાં વન’માં કર�
છે . કિવતા �ગેની તેમની � ૂઝ-સમજનો �યાલ ઉપરો�ત લેખોમાં જોવા મળે છે . રમેશ પાર� ખના ગીતોમાં ઢાળસંદભ� તેઓ કહ� છે ;
“ગીતોમાં �ૂનાઢાળોને તેમણે નવી ર�તે �યો�યા, અને �ુનજ�િવત કયા� અને �ુ�વરતા સાથે સાંકળ� દઈ એક ન�ું જ લાવ�ય �ગટ ક�ુ�
એ એમની િસ�� છે . એ જ ર�તે સૌરા��ની લોકબોલીના લહ�કા અને તળપદા શ�દોનો કા�યમય િવિનયોગ કર� એક �ુ દ� જ પદાવ�લ�ુ ં
િનમા�ણ ક�ુ� તે પણ એમની સભર સ�કતાનો િવિશ�ટ ઉ�મેષ ગણાય.” (� ૃ. ૧૨૫) તો રમેશ પાર� ખની કિવતામાં આવતા ‘લીલા’ રં ગ
િવશે� ુ ં તેઓ�ુ ં તારણ: “રમેશ પાર� ખની કિવતામાં આવતો લીલો રં ગ એમની �તર�ક અભી�સા અને ઝંખનાનો વાચક બની રહ� છે .
રમેશની સમ� કિવતામાં � સૌ�યતા છે , શામ�તા છે તે એમાં �યો�યેલા લીલા રં ગના કારણે છે , અને એમની રં ગદિશ�તાને સંયિમત
કરવામાં એમનો ફાળો નાનો � ૂનો નથી: (� ૃ. ૧૨૭). આમ, � તે કિવની સ�કતા ક� કિવતા િવશે� ુ ં તેમ�ુ ં � ૂ�યાંકન એકદમ સચોટ હોય
છે . �માં તેમની િવવેચક�ય શ��તની સાથે તેમનો બહોળો અ�યાસ પણ �િત�બ��બત થવા પા�યો છે .
પાંચમો ભાગ નવલકથા અને વાતા� િવશેના િવવેચનને લગતો છે . ‘�ુણ�ુદર��ુ
ં
ં �ુ�ુંબ�ળ’માં ‘સર�વતીચં��’ નવલકથાના આ બી�

ભાગ �ગે �કાશ પાડ�ો છે . ‘દ� વદાસ’ : �ુ�ધ �ણયની ક�ુણ કથા’ લેખમાં દ� વદાસ નવલકથાના કથાવ�� ુને �પ�ટ કરતાં કરતાં તેના
સ�ક અને �ૃિત િવશેષોને આકષ�ક ર�તે �થ
ં ૂ ી લીધા છે . શરદબા�ુ િવશે તેઓ કહ� છે ; “શરદબા�ુ નવલકથાકાર તર�ક� ‘મેલો�ામે�ટક’

થયા િસવાય આલેખન કર� શકતા નથી તે આ નવલકથાના �તભાગમાં � ૃ��ુ સામે બાથ ભીડ� પા�ુની પાસે પહ�ચવા મથતા
દ� વદાસના �ચ�ણમાં જોઈ શકાય છે . (� ૃ. ૧૭૩) આ �ૃિતની વાત કરતાં રામનારાયણ પાઠક� � �ટ�પણી કર� છે તેને પણ તેમણે વણી
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લઈને એ િવશે પોતા�ુ ં ���ટ�બ��ુ ર�ૂ ક�ુ� છે . ‘�િતકાર અને �િતભાવની કથા’ �ી �ુિનલ ગંગોપા�યાયની ‘�વગ�ની નીચે મ�ુ�ય’

�ૃિતનો �ી ભોળાભાઈ પટ� લે કર� લો અ�ુવાદનો આ�ુખ છે . આ �ૃિતમાં આવતાં આ�વા� �થાનોની સાથે સાથે �વ�ન ટ� ��નકનો સ�ક
�ારા થયેલા �યોગની યો�યતા સા�બત કર� આપી છે . ‘છે �લા દાયકાની �ુજરાતી નવલકથા:એક ���ટપાત’માં નવલકથાનો �ૂંકો
િવકાસ અને તેના સ�કોની િવશેષતાઓ અને કળાક�ય ���ટકોણ ને આલેખી આ�યો છે .
‘�ી �ુદરમને
ં
કિવ તર�ક� જ આપણે સિવશેષ ઓળખીએ છ�એ. પણ તેમની સ�કતા વાતા� �કારમાં પણ અનવ� �પિનમા�ણ �ારા
�ચર�થાયી અસર � ૂક� �ય છે ’ આ િવધાન તેમણે �ુદરમની
ં
વાતા�ઓ�ુ ં િવવેચન કરતાં ઉ�ચાર� છે . �ુદરમની
ં
વાતા�ઓ�ુ ં કળાક�ય
પા�ું તેમણે �ુદર
ં
ર�તે ઉ�ગર ક�ુ� છે . �ી મોહંલાલ પટ� લની ‘�લાઈ�ડ વમ�’માં ગરોળ��ુ ં �તીક’-ક�વી ર�તે �થ
ં ૂ ા�ું છે તે ગરોળ�નો
ઉ�લેખ વાતા�માં ક�વી ર�તે ને ક�ટલી વખત થયો છે તે ન�ધીને બતા��ું છે .
છ�ા ભાગમાં �ી �કશનિસ�હ ચાવડાના ‘અમાસથી � ૂનમ ભાણી’ ની તેમણે કર� લી ગિત�ુ ં વણ�ન ‘�ેયાથ�ની �તયા��ા’માં લઈને અને

બહા�ુરશાહ પં�ડતના લ�ુિનબંધસં�હના ‘રોચક બોધા�મકતા’ �ુ�તકને આવકા�ુ� છે . સાતમા ભાગમાં કિવની �ુલાકાતમાં ��ોની
પસંદગીની �ુદરમના
ં
�તર-બ�હર સ�વ અને ત�યને ઉ�ગર કર� છે .. તો �ુલાબદાસ �ોકર સાથેની �ૂંક� વાતા� િવષયક ��ો�ર� પણ
�ૂંક�વાતા�ની �થ�ગતતા અને �વ�પ િવષયક �ુદર
ં
િવચારણા ર�ૂ કર� છે . �ી રિસકલાલ પર�ખ સાથેની �ુલાકાત નાટકના �વ�પ
�તગ�ત િવચારો દશા�વે છે . આઠમા ભાગમાં ‘િવવેચન ���યા, સમકાલીન અને ગોવધ�નરામ’માં તેમને � ૂછાયેલા ��ોના િવગતે
આપેલા જવાબોમાં તેમના મંત�યો અને તે િવશેની િવશદ સમજ �ગટ� છે . આ�ુિનક કિવતા અને તેમના િવવેચન િવશેની �પ�ટ સમજ
અહ� આ ��ો�ર�માં દ� ખાઈ આવે છે . �િતમ નવમા ભાગમાં ‘મૅ��ુ આન��ડનો કા�યિવચાર’ માં �ારં ભે તેમના �વનની િવગતો આપી
તેમના ઘડતરની કથા અને પછ� તેમણે �િતપા�દત કર� લા કા�યિવચારને ઝીણવટભર� ���ટથી � ૂક� આ�યો છે . અહ� પા�ા�ય િવવેચકો
અને મીમાંસકોનો તેમનો અભાસ પણ જોઈ શકાય છે .
આમ િવવેચક તર�ક�ની તેમની િવશદ િવચારણા, �ડ� સમજણ, બહોળો અ�યાસ, �ૃિતનાં કળા�મક પાસંઓને પામવાની મથામણ,
�વ�પ સભાનતા, ઝીણવટભ�ુ� જોવાની � ૃિ�, આ�વા� અને રસાવહ ગ�શૈલી તેમના િવવેચનોને આ�વાદક બનાવે છે . િવવેચનનો

ભાર આપણને વતા�તો નથી ને �ૃિત તથા �વ�પગત િવચારને હળવાશથી ર�ૂ કરવાની � ૃિ�ને કારણે આપણને કોઈ આ�વા� �ૃિત
વાંચતા હોવાનો અ�ુભવ થાય છે .
સંદભ��થ
ં :::
(૧) િવવેચનની ���યા – રમણલાલ જોશી.
(૨) વાચનયા�ાનો �સાદ – મહ��� મેઘાણી
(૩) �ુજરાતી સા�હ�યનો ઈિતહાસ ભાગ – ૩
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