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‘કોઇ તા�ંુ નથી’

‘ છોડ�ને આવ �ુ ં’ �વા �રુ��ૃત ગઝલસ�ંહથી લોકિ�ય બનેલા �જુરાતી ગઝલકાર રા�શ �યાસ ‘િમ�ક�ન’ ગઝલ �ે�માં એક ડગ�ુ
આગળ વધે છે એમના નવા ગઝલસ�ંહ ‘ કોઇ તા�ંુ નથી ’ �વારા.

૧૯૦૦ થી આરંભાયેલી તેમની ગઝલયા�ા અિતરત પણે નવીન�ુપે ધારણ કરતી રહ� છે. તે� ું ઉતમ ઉદાહરણ ૨૦૦૦ માં �ગટ થયેલ
આ ગઝલસ�ંહ છે.

ગઝલની સાચી સમજણ સાથે ગઝલની �થમ બે પ�ંકતઓ રચાઇ �ય એટલે ક� ‘ માલા’ સ�ક માનસમાથંી ઉતર� આવે અને તેનાથી
આગળ ક�ું જ ન રચા�ું હોઇ એવી ઘટના ‘ િમ�ક�ન’ સાથે અનેકવાર બની છે. પરં� ુ સ�ક�ું ભાવિવ� કોઇ એક સવંદેન �રુ� ું સીિમત
હો� ું નથી સ�ક �ણોમાં �વતો હોય છે. અને આ �ણોને �ચરં�વી બનાવવા મથતો હોય છે. પછ� એ �ણોને શ�દ�ુપે તે ક�દ કર� �યાર�
એ �ણો ગઝલ બને ક� મ�લા પ�રણામ તો શ�ધતતામાં જ આવે છે.

�વૂ��િૂમકા આ ર�તે ર�ુ કરવા�ું કારણ એ છે ક� આ સ�ંહમાં ગઝલો તો છે જ, સાથ-ેસાથે ૧૬૪ મ�લા પણ સ�ં�હત છે. તેથી એક
દ� ��ટએ આ ગઝલસ�ંહને મ�લાસ�ંહ પણ કહ� શકાય. કારણ ક�, મ�લાનો �માં સ�ંહ થયો હોય એ�ું લગભગ તો આ �થમ ��ુતકજ
છે.

��યેક શરે�ું �વત�ં ભાવિવધ હોય છે. ઘણી વખત એમ પણ બને છે ક� � વાત આખી ગઝલ ન કહ� શક� એ વાત મા� ગઝલની બે
પકંિતઓ એટલે ક� શરે કહ� જતો હોય છે. ઉદાહરણઃ-

‘ માણસની ખોટ ક�ટલી મા�લુી નીકળ�,
ચાલે બ�ુ બધેય બધાનો વગર હોય ’

�યકિતિવ�છેદ અને લાગણી િવ�છેદમાથંી જ�મતી વદેના અને તે વદેનાની અકળામણે સ�કને ‘કોઇ તા�ંુ નથી’  આ સમાધાન �ધુી
પહ�ચાડવા છે.

‘કોઇ તા�ંુ નથી’ શીષ�ક વાચંતા જ સ�ંહને ખો�યા િવના જ આપણા મોઢામાથંી એક વાકય સર� પડ� છે. ‘‘ સાચી વાત છે’’ વાકયની
પાછળ �પાયેલી કિવ હદય ની વદેના આ સ�ંહમાં �મશઃ િવ�તરતી રહ� છે. ઉદાહરણઃ

‘‘ કઇ ર�તે �ુ ં મના�ું તને બોલ મન,

બોલ લાગી શરત કોઇ તા�ંુ નથીમા� આ ગઝલસ�ંહ જ નહ� પણ સ�કતા ગઝલ રચનાના �ળૂ િવરહના ઉ�પાદનમા,ં તરફડાટમાં
લડ�લા છે. એમ કહ�વામાં જરાય અિતશયો�કત નથી. ૧૯૦૦ની સાલમાં �ને ગઝલની �થમ પ�ંકત કહ� શકાય તેવી તેમની �થમ

રચના જોવાથી તેનો તરત જ ખયાલ આવશ.ે ઉદાહરણઃ

‘ હદયની વદેનાનો ��થુી અણસાર આ�ુ �.ં ,

કથા �રુ� નથી કહ�વી િનતરતો સાર આ�ું �.ં’

હો�ું અને હોવાની ઝઝંટ જ બધી સમ�યાઓ ઉભી કર� છે. જયાર� �લૂ�ું એ ચેતનાને નવા અ�ભુવ સાથે જોડ� આપે છે. નામ અને વટને
ખાતર �ય�કત સબંધંોને �લુી �ય છે. �યાં સ�ક �વી િનદ�ષતા �હણ કર� �વવા સમ�વે છે. ઉદાહરણઃ-

‘‘ ચાલ બાળકની �મ બ�ું ઝટ �લૂી જઇએ,
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આ હો�ું હોવાની ઝઝંટ �લૂી જઇએ ’’

બહારથી ઝગમગાર ભર� જ�દગી ભીરતમાં એ એટલી ભરચક હોતી નથી. કયાર�ક એકલતા તો કયાર�ક ભીડ બનંેમાં અ�ભુવાતી �યથાને
સ�ક� ગઝલમાં િન�ુપી છે. ઉદાહરણઃ

કયાં ખોટ કશાની છે ઘરમા ં?
��ું �ં �ણે અવસરમાં આ કોણ
યાદ આ��ું િમ�ક�ન, ક� �ત અ�રૂ‘

કિવની કોઇ તા�ંુ નથી’ ની �યથાનો �રુ સમાધણ પામવા કયાર�ક પોતાની �ત�ું તો કયાર�ક ઇ�ર�ું શર�ું શોધે છે અને તેમ છતોય
િ�યજનનો તલસાર તો ક��� �થાને યથાતથ રહયો છે તેથી આ ગઝલસ�ંહની ગઝલોને �ણ િવભાગમાં વહ�ચી શકાય.

િવરહવદેનાની, િ�યજનને પામવાની તરસની ગઝલો1. 

�ત સાથે સમાધાન સાધતી ગઝલો2. 

ઇ�રના સાિન�યમાં ��ુકતનો અ�ભુવ કરતી ગઝલો3. 

�વન અને જગતની �યિથત થયેલો મ��ુય આખર� તો ��ૃિત અથવા પરમત�વના શરણમાં જતો હોય છે. અને શાિંતનો અ�ભુવ કર�
છે. તેમ અહ� પણ બ��ું છે. �થમ િ�યતમની �ુદાઇની �યથા, તેની ઉ�કટતાની ગઝલો પછ� તેને ન પમી શકવાની �યથા અને પછ�
�તે એ જ સનાતન ત�વોને �વીકાર અહ� પણ થયો છે. �મ ક�,

........‘‘ સાવ તરસી �ખોમાં એનાં �મરણ,

આજ પણ છલકયો ને છલકાવી ગયા.’’

-‘લે � ું જ કહ� કઇ ર�તે ગોઠ� આ �વ�ુ,ં
�ખોમાં એક સાજં ઠર� એય આમ તેમ’

-‘‘દો�ત ચાર� �દશામાં તાળાં છે,

હાથમાં એટલે જ માળા છે.’’

- ‘ક�ટલા ને ? કયાં લગી ? �શુ રાખ�ુ,ં
ચાલ મન પોતાને ખાતર માણીએ.’’

- ‘�વ�નવત મા�ું જયાં સઘ�ં, ક� તને,
આ અકળ ��ૃ�ટમાં ત�મય જો� �.ં’

ચાહ�ું ઘ�ું સરળ છે તેમાં કોઇ િવક�પ હોતો નથી. પણ સમજ�ું ઘ�ું અઘ�ંુ હોય છે. અને િવક�પો અપાર હોય છે. એ એમની ગઝલોથી
સમ�ય છે. દા.ત.

ચા�ું �ં �પૂચાપ તને
ચાહ� જો �પૂચાપ મને.

ગઝલકારને મત ગઝલ એનો આ�મિવ�ાસ છે એને �વાડનાર �વા��ુતુ ત�વ છે.

આખર� એ જ ગઝલના શ�દો એના �વનનો સાર આપણી સમ� યથાવત ��થિતમાં �કૂ� આપવાને કારણ�ુપ બને છે. ગઝલકારને મન
શ�દો �હમ�વ�ુપ �વા હોય છે.

‘‘ શ�દ �ળૂ ��ૃ�ટ�ું શ�દ દ�હ�ું બ�ધન
��ૃ�ટ �હાર નીકળવા એ જ મા� અવલ�વાન’’

આજના મ��ુયની ય�ંવત ��થિતથી િમ�ક�ન પણ બચી શકયા નથી. બહારથી માણસ દ�ખાતો મ��ુય �દરથી ક�વો સાવ ખાલી હોય છે.

કોઇના સહારાને સતત ઝખંતો પ�ર��થિત સામે ઝ�મતો મ��ુય અહ� ‘ કરફ��ુ�ત અમદાવાદ’ ગઝલમાં વાચા પા�યો છે. �મ ક�
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‘ હર ગલી ને હર�ક ઘર ઘ�,

આમ આ�ુયં આ નગર ��ુ
શહ�રને કોણ �ુટંવા બે�ું

લાગણીઓ લઘરવઘર ��ુ’

-‘માણસાઇ હતી નદ� �વી,
તોય કયાં દ�રયે સઘંયેા� માણસ.’

આમ, સ�કની પોતાના �ગત હદય ભાવમાથંી જ�મેલી વદેના િવ�તારતી જ તેમના િ�યજન �રુતી સીિમત રહ�તી નથી. �યથાની કથા
તો �ય છે દર�ક હદયમાં �પાયેલી જ હોય છે. અને �પશ�નાર, સભંાળનાર ત�વ હો� ું જ�ુર� છે. અને આમ પણ કિવ હદય�ું ભાવિવ�
કોઇ એક સવંદેન �રૂ� ું સ�ું�ચત હો� ું નથી. સમ��ટની વદેના તેની પોતાની પણ એટલી જ હોય છે. વળ� જ�દગી �ુઃખમાં વ�ુ સ�ય�ુપ
ધારણ કર� છે. તેથી જ તો પોતાની �યથાને �લૂવા માટ� �ચ�તન તરફ વળેલા સ�ક મા� પોતાને નહ� સવ�ને પણ એ જ પથ ચ�ધે છે.

‘ કોઇ તા�ંુ નથી’ અને અહ� ઇ�ર �ૃપાથી �ા�ત થયેલ સમ� ��ૃિત કોઇ એકની નહ� પણ સવ�ની છે એને માણવા �માણવાનો અિધકાર
બધાને છે. માયાથી અ�લ�ત બનેલો મ��ુય આ જગતની સવ� ��ૃ�ટને પામવાનો અિધકાર બને છે. માટ� તેમની ગઝલ આ ર�તે વળે છે.

‘ ચલ બ�ું �લૂીને સાગર માણીએ,

�ખની સામે છે ઇ�ર માણીએ.’

કયાકં અટક� જઇને પળભર માણીએ,

�ખૂ ઝડપી છે આ �વતર માણીએ’

- થઇ જશે હો�ું �વય�ં ૂ આનદંમય,

�ાસ છે, એક�ક અવસર માણીએ.

અગાઉ આપણે વાત કર� છે એ �જુબ આ મા� ગઝલસ�ંહ નહ� મ�લાસ�ંહ પણ છે. મ�ણલાલ ન�ભુાઇ ��વદે� તેમના આ �બુજના
મ�લાથી લોકિ�ય બનેલા છે.

‘‘ કહ� લાખો િનરાશામા,ં અમર આશા �પાઇ છે,

ખફા ખજંન સનમનામાં રહમ �ડ� લપાઇ છે. ’’

તેવી ર�તે રા�શ �યાસ ‘ િમ�ક�ન’ ની ગઝલનો આ મ�લા �બૂ લોકિ�ય બનેલો છે.

‘‘તા�ંુ ક�ું ના હોય તો છોડ�ને આવ � ુ,ં
તા�ંુ જ બ�ું હોય જો તો છોડ� બતાવ � ુ.ં’’

�જુરાતી ગઝલના છદંો િવશે છે�લા ૩૦ વષ�થી સશંોધન કર� રહ�લા તથા ગઝલ�ે�માં છે�લા ૩૬ વષ�થી કાય�રત કિવએ મ�લાથી
આગળ વધી ન શક�લી ઉ�મ પ�ંકતઓને ગઝલ બનવા માટ� િવવશ કર� નથી. કારણ ક� અનેક ચેતના જયા-ંજયાં �ગટ�ુપ ધારણ કર�
�યાં શ�દો ચોકકસ છદં, લય બ�ુ સાથે જ લઇ આવતા હોય છે. ઉ�મ મ�લા ક�વી ર�તે સ��ય છે તે� ું ઉદાહરણ તેમણે ��તાવનામાં
આ��ું છે. પરં� ુ આપણે અહ� સ�ંહાયેલા મ�લાનો પ�રચય મેળવી �ુ.ં

‘‘ �ખોમાં ક�ક ભાવ ઉઠ�ને રામી જતા,ં
મારા �રૂજ ઉગીને આમ આથમી જતા.ં’’

- ‘ ખબર છે ક� મા�ંુ ક�ું પણ નથી,
છતાં છોડવા�ું ગ�ુ ંપણ નથી.’

અહ� પણ �યજનની ગેરહાજર�થી સ��તી એકલતા વદેના િન�ુપાઇ છે.

‘ જો � ું નથી તો આ સમય ��ું ય પણ નથી,
ર�તો કપાતો �ય ને લાગે ચરણ નથી.’
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વદેના દર�ક વખતે શ�દો ર�ુ ન પણ કર� શક� �યાં શ�દોને પણ મયા�દા નડ� છે � નથી સમ�વી શકા�ું તેને માટ� મૌન ઉપકારક થઇ
પડ�.

‘‘ શ�દમાં જયાર� એકાતં આ��ું હશ,ે

ક�પી લે કઇ ર�તે મન મના��ું હશ.ે’’

મ��ુય શર�ર હાડ-માસ�ું બને�ું છે. એનામાં �વ પણ છે. બ�ું જ તે� ું હોવા છતાં અ�યની લાગણી �ેમ જ તેને ચેતનવ�ં ુ રાખે એ
ક�વી લાચાર� છે ? પરવશતા છે એ તેમના આ મા�લાથી સમ�શે.

‘ ક�ટ�ું પરવશ �વન છે શહ�રમાં આખર �ધુી,
ઘો�ડયાદારથી લઇને છેક ઘરડાઘર �ધુી.’

અહ� પણ ગઝલની માફક �મ જળવાયો છે િ�યજનના અભાવની લાચાર�નો અને �ત સાથે સમાધાનનો. �મ ક� -

‘ હવે ફર� મળવાની ઇ�છા કરવી માર�,
��થુી એક નદ� �ુવાર� ભરવી માર�.’

- ‘�થમ તો કોઇ કારણ િવના મળવા�ું ટાળે છે,

પછ�થી રાત આખી એના પ�તાવામાં ગાળે છે.’

- ‘‘ આ જ આ�ાસન બધા સબંધં�ુ ં,
છે ગ�ણત અઘ�ંુ ઋણા�બુધં�ુ.ં’’

કિવ રા�શ �યાસ ‘ િમ�ક�ન’ ની ગઝલો પરંપરાગત શલૈી નો હોય પણ સ�કને પોતાની �યથાને ર�ુ કરવાનો મોકો મળે અને એ પણ
ભાવક હદયને િનકટતાથી �પશ�ને એનાથી વધાર� સફળતા સ�કની કઇ હોઇ શક� ? તેમણે પોતાના મનોજગતને િનખાલસતાથી અહ�
ર�ુ કય� છે. એમના સ�ંહમાં આવતી �નુશ�કતની મયા�દા સજક� પોતે �વીકાર� છે તેથી તેમને વ�ુ કંઇ કહ�વા�ું રહ�� ું નથી. આ
ગઝલસ�ંહ એમની લોકિ�યતામાં વધારો કર�ને એક ચોકકસ �થાન �ા�ત ક� ુઁ છે. એમાં કોઇ શકંા નથી.

*************************************************** 

ડા�.આરતીબેન પટ�લ
કા.આચાયા� અને અ�યટ�
�જુરાતી િવભાગ
એન.પી.પટ�લ મ�હલા આટસ� કોલેજ,

પાલન�રુ

C opyright © 2012 - 2016 KC G. A ll Rights  Reserved.   |   P owered By : Knowledge C onsortium of Gujarat

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue8/aarti.php

4 of 4 15-02-2016 04:37


