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O સુંપાદકીિ
'વનસ્િુંદન'નુ ું સુંકલન કાિષ ચાલી રહ્ુું િતુ ું ત્િાું જ સમાચાર આવ્િા કે આપણા અલગ્રમ કવિ સુરેશ દલાલ નથી રહ્યા.
દશકાઓથી ગુજી
ું રિેલો એક ગરિો અિાજ અચાનક મૌનમાું વિલીન થઈ ગિો. સુરેશ દલાલ આપણા એક અલગ્રમ કવિ
િોિા ઉપરાુંત સારા અનુિાદક ,સફળ સુંપાદક, સિજ સુંકલનકતાષ ,આગિા પત્રકાર ,પ્રખર િલતા ,કુશળ પ્રકાશક અને
વશક્ષક િતા. ગુજરાતી કવિતાને િૈવશ્વક મુંચ સાથે જોડિા માટે અને આપણી કવિતાને (સાથે કવિઓને પણ!) અપેલક્ષત
ગૌરિ અપાિિા માટે તેમણે નોંધપાત્ર કાિષ કર્ુું છે . જીિનને ઉત્સિ જેમ ઉજિી ગિેલા આ બહઆ
ુ િામી વ્િક્લતત્િની
ગુજરાતી સાહિત્િજગતને ખોટ સાલશે .
તેમના જીિન –કિનનાું વિવિધ પાસાુંઓને આપણે આગામી અંકમાું સુંભારીશુ ું . 'વનસ્િુંદન'નો આગામી અંક

'સુરેશ

દલાલ સ્મ ૃવત વિશેર્ાુંક ' તરીકે પ્રગટ કરિાનુ ું વિચારે લ છે .
ગત સમિમાું અન્િ બે ગુજરાતી કવિઓ પણ આપણને છોડીને ચાલ્િા ગિા છે . – ભાિનગરના કવિ અરુણ દે શાણી અને
કવિ હદનકર 'પવથક' .

હદિુંગતોને 'વનસ્િુંદન' શ્રદ્ાુંજલલ પાઠિે છે .

'વનસ્િુંદન'ના ગત અંકને મળે લ આપના ઉષ્મામાસભર આિકારથી ખરે ખર રોમાુંલચત થઈ જિાર્ુ ું છે . ૨૫૦ થી પણ િધુ
ઈ-મેઇલ પ્રવતભાિ અમને મળ્િા છે . 'વનસ્િુંદન'ના પ્રચાર -પ્રસારમાું મદદરૂપ થિા કરાિેલી અપીલને પણ સુદર
ું
પ્રવતસાદ મળી રહ્યો છે . આપના સિકાર િડે જ 'વનસ્િુંદન' સરીખુું હડજીટલ લઘુસામવિક વિસ્તરી અને વિકસી શકે.
આજ સુધીમાું 'વનસ્િુંદન' ૪૦૦૦ થી િધુ કોમ્પ્ર્ુટર સ્ક્રીન સુધી પ્રત્િક્ષ રીતે પિોંચતુ ું થર્ુ ું છે .(પરોક્ષ પ્રસાર આનાું કરતા
િધારે િશે )
સાહિજત્િક રુલચઘડતરની હદશામાું કશુકું અથષસભર કાિષ કરતા રિેિાની 'વનસ્િુંદન'ની નેમ છે . ગુજરાતી સાહિત્િકારોનાું
ખુલ્લાું મનના સિકાર િગર આ કાિષ શક્ય નથી. સાહિત્િકારો તરફથી ઉત્તમ કૃવતઓ અમને મળતી રિેશે તેિી શ્રદ્ા છે .
આભાર

િોગેશ િૈદ્ય

તારીખ: ૦૧ .૯ . ૨૦૧૨.

O ગઝલ
ઘેરથી નીકળી ચ ૂક્યો િો તો પછી પાછો ન ફર !
સાદ સામેથી થિો િો તો પછી પાછો ન ફર !
િન વિકટ રાનીપશુઓ ને ભિાિિ રાત િો !
પગ વનકટ રસ્તો રહ્યો િો તો પછી પાછો ન ફર !
આ નદીની પાર જાિાનુ ું િતુ ું મુશ્કેલ પણ !
પુલ બુંધાઈ ગિો િો તો પછી પાછો ન ફર !
આમ તો અધિચ્ચે પિોંચી પાછા ફરવુ ું વ્િથષ છે !
પુંથ જો અડધો રહ્યો િો તો પછી પાછો ન ફર !
જો િિે રોંઢો થશે ને તો પછી રૂપાળી સાુંજ
સ ૂિષ મધ્િાહ્ને ગિો િો તો પછી પાછો ન ફર !

O િરહકસન જોશી

O ગઝલ
થોડાક

ફૂટપાથ પર બેઠા રડી રહ્યા.

થોડાક એક પગ ઉપર ઊભા લડી રહ્યા.
ઊભા લડી રહ્યા , લડીને લડખડી રહ્યા ,
થોડા મ ૂરખ અરસપરસ ત્િાું આથડી રહ્યા
કોઈના શબ્દ સાિ ટાઢાબોળ સ્પશષતા,
તો કોઈ શબ્દ તણખેતણખે તડતડી રહ્યા.
નીકળી રહ્યા જીરણ જૂના કૈં ખ્િાલથી ઘણા,
તેમજ ઘણા સડયા વિચારોમાું સડી રહ્યા.
ચાલ્ર્ુ ું ગર્ુ ું એ કોણ અિીં શબ્દ િેરતુ ું !
કે ચોકચોતરે થી

O હકસન સોસા

કૈં

મોતી જડી રહ્યાું.

O ખોઈ નાખી
આપણે ગીત ગાતા

એ ખોિાઈ ગિા છે

આપણી બધીિ કથાઓ

કણકણ થઈને ભળી ગઇ છે માટીમાું
આપણી પાસે િતા

સોના-રૂપાના િાથપગ

િતા લોઢા જેિા મનસ ૂબા

અને િતો પોતાનો કિેિાિ

એિો હકિંમતી ખજાનો છાતીએ
આપણી પાસે િતી સમજણ

આ છે ડાથી પેલા છે ડા સુધી પિોંચિાની
િતી સમજણ

બે છે ડા કઇ રીતે ભેગા કરિા, એની
જુગજૂના મનખા અિતારે

O ગઝલ

વનભાિિાની િાત

ઝાડ સાુંભળ્િા કરે ત ૂટેલ ડાળખાુંની િાત

ધરતીથી આભનો સુંબધ
ું
ખોઈ નાખી

આભાસી અજિાળાને િળગિા જતાું

પીઠ પર પડેલ લોિીઝાણ ચાબખાની િાત
ના પરખ થઈ શકી સમિનાું સત્િની કદીિ

આભાસી અજિાળે

વિશ્વ આ કરી રહ્ુું છે તોિ પારખાુંની િાત

પાછલે બારણેથી

અંધકારમાું મળી જશે ઉજાશનાું સ્િરૂપ

લોિી પી પીને નભતાું જનાિર
ધીમે ધીમે કરતાું કેમ કરીને

બે ઘડી જ સાુંભળો તમે જો બેરખાની િાત

એની સુધ જ ન રિી

છે િજી તો આિિાની માગષમાું ઘણી િસુંત

આપણી ચારે કોર ગોઠિાઈ ગિાું

O ફારૂક શાિ

િાદ ના કિાષ કરો િીતેલ આિખાુંની િાત
પ ૂણષતા તો જજિંદગીના િાથનો અધ ૂરો જામ

શ્વાસે શ્વાસે નીકળી અધ ૂરાું અબળખાની િાત
સાચિી શક્યાું નથી જે નેિની સગાઈ દોસ્ત!
એ બધાિ બેધડક કરે છે રખરખાની િાત

ભ ૂતકાળના તમામ અથષ ભ ૂતકાળ માત્ર

માણસોનો િતષમાન ધ્િસ્ત માળખાની િાત.

O સાહિલ

O મઝ
ું ૂ િણ (નઝમ)
કાગળમાું અંદરની

બાજુ

લઇ જાિ છે કાચા રસ્તાઓ
જેમાું ધુમ્મસનો

પાર નથી

િણખેડાિેલા ,

ખરબચડા ,

જિાું કોઈ પણ જાનાર નથી ;
કિેિાિ છે એમાું દૂ ર સુધી
અક્ષરની ભાળ નથી મળતી ,
કિેિાિ છે એમાું દૂ ર સુધી
બસ મ ૃત દૃશ્િોનાું ટોળાું છે ;
ક્યારે ક તો એવુ ું લાગે કે
એક શ્વેત રું ગનો પડછાિો
આંખો

ફાડીને

જુએ છે .

જાણે િમણાું ભરખી લેશ;ે
આ કાગળમાુંના

રસ્તાઓ

બોલાિે છે અડધી

રાતે..

..હુ ું જાણુ ું છું કે જાઉં અગર
પાછો ક્યારે િ નહિ આવુ ું !

O વમલલન્દ ગઢિી

O ગઝલ
તને ભીંજિીને કરે તરબતર જે િિે એિો િરસાદ પણ ક્યાું પડે છે ?
પડે તો ગજાથી િધુ માતબર જે િિે એિો િરસાદ પણ ક્યાું પડે છે ?

સમિસારણીથી ઉનાળો પ્રજાળે , સ્મરણ રાત-દી મન ચિે ત્િારે બાળે ,
બધુ ું ઠારી દઈને કરે બેઅસર જે િિે એિો િરસાદ પણ ક્યાું પડે છે ?

મને સ ૂિષ બાળે ને િાદળ બનાિે, પિન તારી શેરી સુધી લાિી ઠારે ,
ટીપુ ું થઈ પલાળે તને, તારુંુ ઘર જે િિે એિો િરસાદ પણ ક્યાું પડે છે ?
કશુકું ક્યાુંક કાિમ રિી જાિ કોરુું, ખ ૂણાખાુંચરાઓ ચિે એક ફોરુું,

પરું ત ુ કણેકણની રાખે ખબર જે િિે એિો િરસાદ પણ ક્યાું પડે છે ?
સદાથી, કદીથી, અટલથી, િહદથી, મને ભીંજિે જે ક્ષણોથી, સદીથી,

િળોટી રિે કાળની સૌ સફર જે િિે એિો િરસાદ પણ ક્યાું પડે છે ?
િિે એ પડે છે તો છત્રી બનીને િા ટોપી કે જેકેટ, ગમશુઝ બનીને,

પડે તો બધા આિરણની િગર જે િિે એિો િરસાદ પણ ક્યાું પડે છે ?

O વિિેક મનિર ટેલર

O ગઝલ
રિો ટોચ પર તો સદા ધ્િાન રાખો,
જે ટેકો બન્િા એમનુ ું માન રાખો.
કરે િાદ તો આંસુ આિે ખુશીનાું,
બધી આંખમાું એટલુું સ્થાન રાખો.
જરૂરત પડે ત્િાું લડી લો ભલે પણ,
વ ૃવત્તમાું સતત બસ સમાધાન રાખો.
વ્િથાને જીિનમાું ન સ્થાિી થિા દો,
રિે ત્િાું સુધી માત્ર મ્િેમાન રાખો.
છે ભાડાનુ ું ઘર ક્યાુંક ભ ૂલી ન જાશો,
અિીં ખપ પડે એ જ સામાન રાખો.

O ડો.કેતન કારીિા

O ગીત
હુ ું પણ િોત કનૈિો !

પણ િાતિાતમાું િચ્ચે આવ્િો તારો એ જ નનૈિો !
તાર શ્વાસના બાુંધીને મેં વસતાર િૈિે ચાુંપી
મઢી પોપચાું

મ ૃદું ગમાું , હુ ું બેઠો

છું ટાુંપી

તારા રસ કે રું ગ રૂપનાું ગીતનો થિા ગિૈિો.

પણ િાતિાતમાું િચ્ચે આવ્િો તારો એ જ નનૈિો !
દરે ક હદિસો ગુલાબ માફક મેં કેિા લખલિેલા?

જાત સુકાિી જીિ વનચોિા િર પળ અમે ઊભેલા!
મિેકાવુ ું અત્તરથી જીિતર

એિો શબ્દ સરૈ િો!

પણ િાતિાતમાું િચ્ચે આવ્િો તારો એ જ નનૈિો !

O સતીશચન્ર વ્િાસ

* શ્રદ્ાુંજલલ *

કવિ સુરેશ દલાલ

તા.૧૧૧૯૩૨-૧૦- તા૨૦૧૨-૦૦-૧૦.

ગીત

રાધાનુ ું નામ તમે િાુંસળીના સ ૂર મિીં વ્િેત ુ ું ના મેલો, ઘનશ્િામ !
સાુંજ ને સિાર વનત વનિંદા કરે છે ઘેલ ુું ઘેલ ુું રે ગોકુલળર્ુ ું ગામ !
િણગથ્ું ૂ િા કેશ અને અણઆંજી આંખડી
કે ખાલી બેડાુંની કરે િાત;
લોકો કરે છે શાને હદિસ ને રાત
એક મારા મોિનની પુંચાત.
િળી િળી નીરખે છે કુુંજગલીપ ૂછે છે :, કેમ અલી! ક્યાુંગઈ' તી આમ?
રાધાનુ ું નામ તમે િાુંસળીના સ ૂર મિીં વ્િેત ુ ું ના મેલો, ઘનશ્િામ!
કોણે મુક્ ુ ું રે તારે અંબોડે ફૂલ ?
એની પ ૂછી પ ૂછીને લલિે ગુંધ;
િિે અંતરની િાત એ તો આંખ્ર્ુની ભ ૂલ,
જો કે િોઠોની પાુંખડીઓ બુંધ.
મારે મોંએથી ચિે સુંભાળિા સાિેલી માધિનુ ું મધમીઠુું નામ;
રાધાનુ ું નામ તમે િાુંસળીના સ ૂર મિીં વ્િેત ુ ું ના મેલો, ઘનશ્િામ!

‘વનસ્િુંદન’નો આગામી અંક ‘સુરેશ દલાલ સ્મ ૃવત વિશેર્ાુંક’ રૂપે પ્રગટ કરીશુ.ું
સાહિત્િકારો તથા શ્રી સુરેશ દલાલના અંગત સુંપકષ માું રિેલા વમત્રો/કવિતા પ્રેમીઓ ,અભ્િાસીઓ /
પત્રકારોને તેમના હદિુંગત સાથેનાું સુંસ્મરણ / કાવ્િાુંજલલ તથા સુંસ્મરણલેખ / અભ્િાસલેખ
(અપ્રગટ) પાઠિિા અપીલ કરીએ છીએ , વનમુંત્રણ પાઠિીએ છીએ.

આપણે સહુ સાથે મળીને આપણા કવિ સુરેશ દલાલને સુંભારીએ તેિો ઉપક્રમ છે .
આપના અંગત સુંગ્રિમાુંના સુરેશ દલાલના ફોટોગ્રાફ્સ , ઓહડિો/વિડીિો ક્લલવપિંગ્સ અમને મળશે તો
આ સુંભારણુું અનેરુું બની રિેશે 0 તુંત્રી–સુંપાદક

* શ્રદ્ાુંજલલ *

તા.૦૧-૦૦-૧૯૫૦
તા.૦૪-૦૭-૨૦૧૨

તા. ૨૦-૦૯ -૧૯૨૦
તા.૧૦-૦૭ -૨૦૧૨

O ગઝલ
એક પુંખી જેમ િળિો થઈ ગિો
આંખ સામે ક્ષણનો માળો થઈ ગિો
જી
િજૂરી
જાત સાથે

કેટલી
મોંઘી પડી
કેિો ઝઘડો થઈ ગિો

ચુંર
દે ખાતો થિેલો
બાદમાું
તારા મુખ પર પિેલાું પડદો થઈ ગિો
િાુંકિા માુંડી
ઝાુંઝિાઓને

મેં નૌકા રણ મિીં
ધ્રુજારો
થઈ ગિો

મેં અરીસાને પ ૂછ્ુું ,
"શા કારણે
લબિંબ છોડી, કાચ ઠાલો થઈ ગિો?"
મેં ગઝલ પ ૂરી કરી બસ એ ક્ષણે
હુ ું મટી મારો , બધાનો થઈ ગિો

O હદનકર 'પવથક'

O કોલાિલ
ભરબપોરે
પિને

બુંધ કરી દીધી
ખુલ્લી બારીને

કાુંઉ કાુંઉ ગજિતો
વ્િવથત કાગડો

પાુંખથી એક પીછું ખેરિતો
ઊડી ગિો િન તરફ
િરસો બાદ

એકાએક એને િાદ આવ્ર્ુ ું
ખરી ગિેલ ુું એ પીછું
અને જઈ ચઢયો

પેલી જૂની-પુરાણી બારી પાસે
ત્િારે એને ત્િાું

એ પીંછું તો ન જ મળ્ર્ુ ું
પણ એના આકાશને ,

એની જર્જહરત પાુંખોને
િળગી પડ્ુું

કોલાિલથી ખદબદતુ ું શિેર!

O પ્રીતમ લખલાણી

O મનેખ
મનેખ પણ કુંઈ થાિ છે ને ભૈ !
અડીને અભડાતા બે િોઠ
બોલીને બાિળે પ ૂગે
કાિાના શણગારે શ ૂરા
અમથાું અમથાું આથડે આથમણે
એંઠા િાથ થાળીમાું ધ ૂએ
ને િાુંડો ઉપાડી ગાગર મ ૂકે
આિાું ગામતરાું કરે રોજ
ઊભે ખેતર િચ્ચે ખાુંભાની જેમ
ને મારગને પ ૂછે :
ક્યાું જાિ છે તુ ું ?
પછી ઘ ૂમે
ઘાણીના બળદ િોિ એમ
િરસતા િરસાદે બારણે બેસી
ધનુર્ના રું ગોને પુસ્તકમાું જુએ
ફરતા-ફેરિતા
મોવતિાના ડોળે
ગમતા રું ગ શોધતા
ઠેઠ પ ૂગે મસાણે
મનેખ પણ કુંઈ થાિ છે ને ભૈ ?

O સુખદે િવસિંિ ગોહિલ

O ક
ક મિો. અને ના મિો. એના બાપ સમ
ક, એના દાદા સમ ગામના સ્મશાનમાું ડૂબ્િો.
ડૂબ્િો પણ ના ડૂબ્િો. એ કાદિમાું ગિો.
કાદિમાું અને કાદિમાુંના મગા
ું ૂ પથ્થરમાું.
અબોલ ત્િાું િિે. ભ ૂલતો. છેં કતો. છે ત્િાું િમણા અને નથી.
કારણ નથી ત્િાું જગ્િા. એ અંત અને શરૂઆત વિન છે .ક-ક-ક.
કોઇ મર્ુ.ું કોઇ નિીં. એનુ નામ - ભ ૂલાર્ુ.ું
એના બાપ અને દાદાના નામ સમ. ક્યારે ક
ક િસ્તુનો ખખડાટ. જે સ ૂિા ગિો
ક્યારે ક જાગી જાિ, જે જાગરણ સતત મરતુ ું જાળિે.
ક્યારે ક ક-ક-ક એના અિાજનુ ું સ્થાન શોધતો અસહ્ય ત્રાસ.
ક્યારે ક ક-ક-ક શેરીમાું પડતા િરસાદની એકસ ૂરી ઉદાસી.
ક-ક-ક સમુર બિાર નીકળતા ખળખળે .
ક-ક-ક ઘહડિાળમાું લિાર્ટષ ઝના વનસાસા.
ખાત્રીપ ૂિષક કેિળ-- ક છે મ ૃત.
જે કોઇ વિચારે એ કોઇકિાર સાુંભળે છે એને સાુંભળજો ઇતર કાનથી,
જે કોઇ એને નથી સાુંભળતુ ું , સાુંભળ્િા કરશે વનરથષક.

O એલેસ સ્ટેગર

અનુિાદ - હિમાન્શુ પટે લ

કવિ વિશે નોંધ

સ્લોિહકિન કવિ એલેસ સ્ટેગર એમના તત્િજ્ઞાન અને ઊવમિર્લુ ત િલણથી એ દે શના ર્ુિાન આશાસ્પદ કવિઓમાું સ્થાન
પામ્િા છે ."બ ૂક ઓફ વથિંગ્સ" કાવ્િસુંગ્રિ જે અમેહરકા ખાતે પ્રવસદ્ થિેલો પિેલો છે . પચાસ કાવ્િમાું સર્જક "િસ્તુઓ"

દા.ત. એસ્પહરન, ખુરશી, બ ૂચ િગેરેને અજોડ કાવ્િપ્રવતભાથી નવુ ું સ્િરૂપ આપે છે . પણ એ એમના મધ્િ ર્ુરોવપિન
ઇવતિાસગત તાત્પિષથી એમાું વિર્ાદ પણ ઉમેરે છે , ઘોળે છે . એમના પદાથષ વિશાળ િેદનાથી તરબતર છે , દા.ત. "લાળ"

કાવ્િમાું એ કિે છે ," દાુંત િચ્ચે,તમે જિારે થકું ૂ ો પોતાનો નાનકડો જાવતસુંિાર.." શાિી સુકાિ તે પિેલાું અંગ્રેજી અનુિાદ
મળિા એટલા સિજ નથી. કાવ્િસુંગ્રિ પ્રવસદ્ થિાનાું પાુંચ િરસમાું તો અનુિાદ કરિા કોઇને મજ્બ ૂર કરી ગિો એટલો

સશલત છે , જે ફ્રાન્સના પોંજે અને ક્રેગ રનેં જેિાની િાદ અપાિી જાિ છે .
અિીં આ કાવ્િમાું પણ 'ક' પેલા કાફકાના ‘k’ જેિો છે કે કામ્ર્ુના સ્રેન્જર જેિો છે િા ગીતામાું કહ્યો છે તે' દરે ક' જણ છે મરિા જન્મેલો. સ્ટેગર પાસે જલસ્ટાપોઝ કરિાની લાક્ષલણક આિડત છે . એમની અલભરુલચ 'વિરામ' મ ૂકિામાું નિીં પણ
ભ ૂતકાળ ટપકાિામાું છે . પદાથષને ફરીથી િણઓળખ્િા કરી નાખિા એમની સિજવ ૃવત્ત છે અને એ જ સર્જકકમષ છે .
િણઓળખ્િા કરિાથી પદાથષને સજીિ કરે િા મેટાફર તરીકે પ્રિોજે જે ક્યારે િ ઉઘાડુું (ઓક્બ્િિસ) નથી પણ િમેશા
ુ ૂવત ઉમેરી આપે છે ..-- હિમાન્શુ પટે લ
એમાું નવ્િ સુંપ ૂણષ અથાષનભ

O ભાિનવ્િાપાર : પહરમાણો અને પ્રશ્નો

વનસગષ આિીર

કલા છે ભોજિ મીઠી ને ભોલતા વિણ કલા નહિ ,
કલાિાન કલા સાથે

ભોલતા વિણ મળે નહિ.

કલાપી આ પ્રમાણે કિે છે તેમાું કલાના રચવિતા અને ભોલતાના સુંબધ
ું ની મ ૂળગામી િકીકત રજૂ કરિામાું આિી છે .
સર્જન, ભાિન અને વિિેચનના પ્રશ્નો સાહિત્િ જેટલા જ જૂના છે . એનો અંત આિિાનો નથી. સમિેસમિે નવુ ું ઉમેરાતુ ું
જાિ છે તેમતેમ નિા નિા પ્રશ્નો સામે આિતા જ જાિ છે . પરું ત ુ એટલુું તો ચોક્કસ કે સર્જન છે તો ભાિન છે અને
ભાિન છે તો કલાની પ્રવ ૃવત્ત થતી રિે છે . બન્નેનો સુંબધ
ું અવિનાભાિી છે . સર્જનવ્િાપાર સમજાિિો ખ ૂબ જ કહઠન છે
એમ ભાિનવ્િાપાર પણ સમજાિિો મુશ્કેલ છે . અિીં હુ ું ભાિનવ્િાપાર વિશેની કેટલીક પાિાની બાબતો મુદ્દાપુરઃસર
મ ૂકિા માગુું છું.
ભાિનની વિભાિના :
‘ભાિન’ શબ્દમાું જ ‘ભાિ’ની પ્રધાનતા છે . સર્જક જે સર્જન કરે તેને પોતાના લચત્તમાું ઝીલીને લબનઅંગત ભાિવિશ્વને

અંગત ભાિરૂપે સ્િીકારીને સાહિત્િાનુંદ માણે તે ભાિક. ભાિક પાસે સર્જનનુ ું સાધારણીકરણ થાિ તેિી સજજતાની
અપેક્ષા રિે છે જ. આ સજજતા એટલે વ્િાપક સુંવિદતુંત્ર, કેળિાિેલ ભાિવિશ્વ, કલાપદાથષની વિસ્ત ૃત સમજ, પ ૂિષગ્રિમુલત
ઉચ્ચ રુલચ, અધ્િિન-મનન-લચિંતનના પહરણામે જન્મેલ વિિેક ઈત્િાહદ. જેમ સર્જકપક્ષે, તેમ ભાિકપક્ષે પણ પ્રવતભાની
અપેક્ષા રિે છે .

િાચન અને ભાિન :
િાચક અને ભાિકમાું તાક્ત્ત્િક ભેદ છે . િાચન માહિતી, જ્ઞાન, જાણ માટે િોિ છે ; ભાિન અનુભ ૂવત માટે િોિ છે . એના દ્વારા
માહિતી, જ્ઞાન કે જાણકારી મળે તો તે સારુું છે , પણ સાહિત્િિાચનનો મુખ્િ આશિ તો ભાિનનો જ છે અને ભાિન દ્વારા
પ્રાપ્ત થતા આનુંદનો છે . કૃવતના ભાિનની પળોમાું શુ ું થતુ ું િોિ છે ભાિકલચત્તમાું ? સર્જનની સમાુંતરે તેની તમામ
ચેતનાની ગવત થતી િોિ છે અને પોતાનુ ું અલાિદુું વિશ્વ રચાતુ ું આિે. તેન ુ ું ભાિવિશ્વ વ્િાપક બને, લચત્તના સુષપ્ુ ત ભાિો
જાગૃત થાિ, નિો પ્રકાશ લાધે, રમ્િ કેન્રો આનુંદથી ખુશખુશાલ કરી દે , ગોવપત રસસ્થાનો મુગ્ધ કરી દે , ‘િિે પછી શુ ું ?’ની અપેક્ષા જાગે, કલ્પનાજગત સળિળી ઊઠે, પ્રત્િક્ષીકરણ થિા લાગે, પોતાની અનુભ ૂવત પણ એમાું ભાગ લેિા લાગે,
વનજી અનુભિો જાગૃત થઈ ભાિનાત્મક સવધિારો શોધી લે ઈત્િાહદ ઈત્િાહદ. ભાિક માત્ર સર્જનની સાથેસાથે ચાલે છે

તેમ નહિ, તે ખાસ્સો વિરોધાિ પણ છે , અટકે છે , વિચારે છે , નિા રસ્તાઓ જાતે જ શોધી લે છે . તે સર્જકની કચાશોને જાતે
પ ૂરતો પણ જતો િોિ છે . આિી અનેક પ્રહક્રિાના અંતે તેને જે મળે છે તે ભાિસૌંદિષ અને આ સૌંદિષ આનુંદપિષિસાિી
િોિ છે .

ભાિન સુંદભે પાિાના પ્રશ્નો :
સર્જક પોતાને અલભપ્રેત અનુભ ૂવત, લાગણી, સૌંદિષ, સત્િ, તથ્િ, આિેગો, કલ્પનામાધુિષ ઈત્િાહદને કોઈ કૃવતવપિંડ રૂપે મ ૂકે

એને અલભવ્િક્લત કિેિાિ છે . એિો સર્જનવપિંડ સાુંભળિાથી, િાુંચિાથી કે કોઈ અન્િ માધ્િમથી ભાિક ઝીલે એટલે એિા
વ્િાપારને સુંક્રમણ, અિગમન કે પ્રત્િાિન કિેિાિ. આ અથષમાું કતાષ, કૃવત અને ભાિકનો વત્રકોણ રચાિ તે
રચનાપ્રહક્રિાની પ ૂણષતા દશાષિે છે . પ્રશ્ન એ થાિ છે કે શુ ું કૃવતના કતાષએ કિેલ ુું તમામ ભાિકમાું સુંક્રાુંત થાિ છે ? સર્જકની
ભાિાિસ્થા અથિા મનોભ ૂવમકાએ ભાિક પિોંચી શકે છે ખરો ? સર્જકનુ ું વનજી અનુભ ૂવતવિશ્વ ભાિકનુ ું િથાતથ ભાિવિશ્વ
બને છે ખરુંુ ? સર્જક પાસે એિી અપેક્ષા રાખી શકાિ કે તેણે ભાિકોને ધ્િાનમાું રાખીને જ સર્જન કરવુ ું ? ભાિક પાસે પણ

એવુ ું અપેલક્ષત રિે કે તેણે સુંપ ૂણષપણે સર્જકની સમાુંતરે થવુ ું ? ભાિન વિશેના આિા અનેક પ્રશ્નો છે , જેનો સરળતાથી ઉત્તર
આપી શકાિ તેમ નથી.

ભાિન-અનુભાિન :
કોઈ પણ કૃવતનુ ું ભાિન શક્ય છે , અનુભાિન અશક્ય છે . સર્જકલચત્તમાુંથી સજાષિેલ રચના દ્વારા ભાિનની કક્ષાએ
સુંપ ૂણષપણે સર્જકની સમકક્ષ થવુ ું અશક્ય છે . એિો આગ્રિ પણ શા માટે િોિો જોઈએ ? સર્જક સર્જન કરે પછી કૃવત સ્િાિત્ત
બની જતી િોિ છે . ભાિક ભાિન દ્વારા પોતાની કલ્પનાશક્લત, અનુભ ૂવત, રસરુલચ અને પ્રવતભાના આધારે કલાનુંદ માણે એ
જ પ ૂરતુ ું છે .

અથષઘટનના પ્રશ્નો :
આપણુ ું જગત નક્કર તથ્િ સાથે સુંકળાિેલ ુું છે . એટલે જ આપણે સાહિત્િમાું પણ તે તથ્િને શોધિા મથીએ

છીએ. આપણે અથષિીન કશુ ું સ્િીકારી શકતા નથી, કેમકે આપણુ ું નામરૂપાત્મક જગત એનાથી પામી શકાતુ ું નથી. એટલે
સામાન્િતઃ સાહિત્િકૃવતના ભાિન િખતે ‘આનો અથષ એટલે આ...’ એિી સમજની સિજ જ પરું પરા ચાલતી િોિ છે .
શબ્દની સાથે અથષ સુંકળાિેલો જ િોિ, પણ ઘણી િાર શબ્દોનાું સુંિોજનો સ ૂક્ષ્મસુંકુલ િોિ તો તરત જ પ્રશ્ન થાિ કે

‘આનો અથષ શુ ું ?’ સામાન્િતિા ભાિક કૃવતનુ ું અથષઘટન કરિા મથે છે . પણ આપણે એ સમજી લેવ ુ ું જોઈએ કે અથષ કરતાું
પણ વિભાિના-concept-િધારે મિત્ત્િની છે . આપણુ ું જગત જેટલુું સ્થ ૂળ છે એટલુું જ સ ૂક્ષ્મ છે . જેટલુું મ ૂતષ છે તેટલુું જ

અમ ૂતષ છે . આપણા મોટા ભાગનુ ું જીિન તો અમ ૂતષ ધારણાઓ, કલ્પના કે ભાિનાના આધારે જ ચાલતુ ું િોિ છે . એટલે જે
તે સાહિત્િપદાથષનો અથષ શોધિો એ સિષસ્િીકૃત બાબત િોિા છતાું એ જ સાધ્િ છે એમ માની લેિાની જરૂર નથી.
શબ્દના અથષની પણ બે કક્ષા છે : અથષશક્લત-significance-અને અથષવ્િક્લત-value. સર્જક શબ્દની આિી અનુંત
શક્યતાઓને આધારે મિત્તમ અથષવ્િાપાર સર્જતો િોિ છે .
અથષસકું ુ લ અને અથષબહલ
ુ રચના :
ચોક્કસ અથષઘટન ધરાિતી કૃવત કરતાું અથષબહલ
ુ કે અથષસકું ુ લ કૃવત કલાની દૃષ્ષ્ટએ સારી. અલગઅલગ સમિની
િાચનાએ આિી કૃવત નિાું જ પહરમાણો આપતી િોિ છે . આ અથષમાું કેટલીક કૃવતઓ નાહરકેલફલપાક જેિી િોિ છે , એનુ ું
કોચલુું ભેદિાની સજજતા આિકાિષ છે .

ભાિકે એ ધ્િાનમાું રાખવુ ું જોઈએ કે સારી સાહિત્િકૃવત એક જ અથષ આપીને અટકી જતી નથી. એમાું અથષઘનતા િોિ છે
અને અથષબાહલ્ુ િ પણ િોિ છે . બે શબ્દની િચ્ચે રિેલો અિકાશ, કદી સ્થ ૂળ રીતે ન દે ખાતો અથષ જ કૃવતને રમ્િ બનાિે

છે . બધુ ું જ દશાષિી દે િાનો આગ્રિ સારો સર્જક ન રાખે. તે જે દે ખાડે તેના કરતાું તો િધારે છૂપાિે. કિેિા કરતાું ભાિકની
કલ્પનાને ખીલિાનો અિકાશ આપે. સર્જકની આિી પ્રર્ુક્લતઓને સમજીએ તો કૃવતનુ ું ગોવપત સૌંદિષ પામી શકાિ. ઘણી

િાર સામાન્િ િાચકને ‘દુબોધ’ લાગતી કૃવત િસ્તુતઃ તો અથષબહલ
ુ િોિ છે કે વ્િુંજનાસભર િોિ છે . એિી કૃવતનુ ું સૌંદિષ
પામ્િા પછી લચત્ત નાચી ઊઠે છે .
ભારતીિ મત:
ભાિક સુંબધ
ું ી ચચાષમાું ભારતીિ સાહિત્િમાું જે કુંઈ મીમાુંસા થઈ તે સુંદભષ પણ તપાસિો રસપ્રદ છે . રાજશેખરે ભાિકનુ ું
ખ ૂબ મિત્ત્િ કરીને સર્જન માટેની કારવિત્રી પ્રવતભા જેટલુું જ મિત્ત્િ ભાિન માટેની ભાિવિત્રી પ્રવતભાને આપ્ર્ુ.ું ભારતીિ
પરું પરાએ ‘સહૃદિ’ જેિો અદ્દભુત શબ્દ પણ આપ્િો. ‘સહૃદિ’ એટલે ઉત્તમ કૃવતઓના પહરશીલનથી જેનુ ું લચત્ત મુકુરીભ ૂત
થર્ુ ું છે તે.

ભારતીિ સાહિત્િમીમાુંસામાું ધ્િવન અને િક્રોક્લત વિશે જે વિચારણા થઈ છે તેમાું સાહિત્િની આિી અનેકસ્તરીિ
અથષિત્તાનુ ું જ મિત્ત્િ કરિામાું આવ્ર્ુ ું છે . ભાિક જો સજજ ન િોિ, રસરુલચ કેળિાિેલ ન િોિ તો ધ્િવનસુંકેતો, સાિચિો,
સ ૂક્ષ્મતા અને અથષબાહલ્ુ િને પામી શકે નહિ એ િકીકત છે , પણ સાહિત્િ ભાિક પાસે પ્રવતભાની અપેક્ષા રાખે જ છે . આખરે

સાહિત્િ કેળિાિેલા માનિ માટેની પ્રવ ૃવત્ત છે , પ્રબુદ્ લોકો દ્વારા વસદ્ થિેલી કલાસુંપવત્ત છે . શબ્દની ચાર શક્લતઓ
સિષવિહદત છે : તાત્પિાષ, અલભધા, લક્ષણા અને વ્િુંજના. આપણો ભાર્ાવ્િાપાર મુખ્િત્િે અલભધાના સ્તરે , ક્યારે ક લક્ષણાના

સ્તરે અને ભાગ્િે જ વ્િુંજનાના સ્તરે ચાલતો િોિ છે , પણ સાહિત્િની ભાર્ામાું અલભધા કરતાું લક્ષણા અને વ્િુંજનાશક્લતનુ ું
જ વિશેર્ મિત્ત્િ િોિ છે . એટલે જ સાહિત્િની ભાર્ા અને વ્િિિારની ભાર્ા જુદીજુદી છે . સાહિત્િમાું સર્જકની
અલભવ્િક્લત િોિ છે . આ અલભવ્િક્લત એ સાહિત્િના માધ્િમ એિા શબ્દ અને અથષનો ઉપિોગ કરીને કરે છે . શબ્દ અને

અથષ સાહિત્િનાું માધ્િમ જરૂર છે , પણ માત્ર શબ્દાથષ એ જ સાહિત્િ નથી. શબ્દ અને અથષન ુ ું ન ૂતન સુંિોજન એટલે જ
સાહિત્િ. એટલે કે સીવમત શબ્દોને અસીવમત બનાિિા જતાું સાહિત્િકાર શબ્દની અથષશક્લતને િધારે વ્િાપક બનાિે છે .
વિિેચન અને આસ્િાદ :
કૃવત પાસે અમુકતમુક અપેક્ષાએ જિાથી સરિાળે ભાિકને ગેરલાભ છે . પરું ત ુ એ પણ િકીકત છે કે સારાું વિિેચનો અને

સારા આસ્િાદો િાુંચિાથી ભાિકની ભાિનલક્ષી સજ્જતા િધે છે . શરત એટલી જ છે કે કોઇ પણ પ્રકારના િાડામાું
બુંધાવુ ું જોઇએ નહિ. કૃવતગત વિિેચન કૃવતને અનેક પહરપ્રેક્ષ્િમાું મ ૂકી આપે છે અને એની અનેક સ ૂક્ષ્મતાઓ પામી શકાિ
છે . સારા આસ્િાદોથી કૃવતનાું અનેક રસકેન્રો વિસ્તરી રિેતાું િોિ છે . સુરેશ જોર્ીએ ગુજરાતી કવિતાનો આસ્િાદ કરાવ્િો
છે તે એક નમ ૂનારૂપે લઈ શકાિ. સારા વિદ્વાનોનાું આસ્િાદનો અને વિિેચનો ભાિકને ઘણી બધી રીતે મદદરૂપ થતાું િોિ
છે .

સ ૂક્ષ્મતા-સ્થ ૂળતા અને સાુંપ્રત ક્સ્થવત:
અત્િારની મોટા ભાગની કાવ્િરચનાઓ કોઈ ચમત્કૃવતપ ૂણષ કે ચબરાહકર્ુ ું વિધાન કરે છે , જેમાું કૃતક ભાિોને શબ્દની રમત
દ્વારા, ભાર્ાની ભભક દ્વારા દશાષિિાનો આિાસ િોિ છે . એ િાચનનો વિર્િ બને છે , કાવ્િાનુંદ કે ભાિનનો નહિ જ, એમ

કવિઓએ સમજી લેિાની જરૂર છે . બ્રહ્માનુંદસિોદર-ભાિ તો ત્િારે જ જાગે, જિારે ધ્િવન પ ૂણષ વ્િુંજનાગભષ અનુભ ૂવતને

અપ ૂિષ રીવતએ મ ૂકી આપિામાું આિેલ િોિ. ચપટાું-લપટાું વિધાનો એ કવિતા નથી જ નથી. અત્િારની મોટા ભાગની
કાવ્િરચનાઓ આ પ્રકારની છે . એટલેસ્તો લખાિ છે ઘણુ,ું છપાિ છે અઢળક પરું ત ુ િુંચાિ છે ઓછું. સારી કવિતા

અનેકસ્તરે કામ કરતી િોિ છે . એને સમગ્રતામાું, અનેક સાિચિોના સુંદભે માણીએ તો જ ભાિન થર્ુ ું કિેિાિ. જેમકે,
રમેશ પારે ખની આ પુંક્લત જુઓ :
‘‘મારી

િથેળીમાું િ એિી રે ખાઓ, જેિી રે ખા છે ખાખરાના પાનમાું.’’

અિીં ખાખરાના પાનના સાદૃશ્િે િાથમાુંની રે ખાઓને જોઈએ તો ઘણી રે ખાઓ એ િૈભિ નહિ, િેદનાનો વિર્િ બને છે .
આપણા મનમાું ખાખરાનુ ું પાન, એમાુંની રે ખાઓ, શુષ્કતા, સુંકુલતા ઈત્િાહદના જે ભાિવિિતો જન્મે છે એની જ મજા છે .
સારો કવિ આિી અનુંત શક્યતાઓ ભાિક સમક્ષ ધરી દે તો િોિ છે .
ભાિન : એક અથષસકું ુ લ શબ્દ :
ભાિન અત્િુંત અંગત અનુભિ છે . અને ભાિનનાું કોઈ ચોક્કસ પહરમાણો બાુંધી શકાતાું નથી. િા, કોઈ ભાિકે
કરે લાું કે લખેલાું આસ્િાદનોને આધારે આપણે કૃવતનાું નિાું પાસાુંઓ પામી શકીએ એમ બની શકે. ભાિન માટે પ ૂિષની
અને પવિમની સાહિત્િમીમાુંસામાું અનેકસ્તરીિ ચચાષઓ થિેલી છે . પાિાત્િ મીમાુંસામાું ભાિક-પ્રવતભાિનો વિિેચનસુંપ્રદાિ -reader response school of criticism- પણ ખ ૂબ જ પ્રચલલત બન્િો છે .
ભાિન એક સુંકુલ સુંજ્ઞા છે અને તે

અનેકસ્તરીિ છે . આ ભાિનના અનેક પ્રકારો છે . જેમકે સાહિજત્િક ભાિન (literary criticism), સર્જનાત્મક ભાિન (creative
criticism), સમીક્ષાત્મક ભાિન (critical criticism), ભ્રાન્ત ભાિન (miscriticism), અવત ભાિન(over criticism), અલ્પ

ભાિન (under criticism), આદશષ ભાિન (ideal criticism), સાચુ ું ભાિન (true criticism), ઈત્િાહદ. આ રીતે, ભાિન અંગેની
ચચાષ ખ ૂબ વ્િાપક રીતે થિેલી છે , જેમાું સર્જનના જેટલુું જ ભાિનને પણ મિત્ત્િ આપિામાું આિેલ છે .

O અરથ અંતરી........

ફારૂક શાિ

ઘણી િખત પહરિેશગત વિસુંગવતઓ ઊભી થતી િોિ છે ત્િારે જ્ઞાન અને કળાના ક્ષેત્રોમાું પણ તેની સામે ઝૂઝિાનો
એક આિામ પ્રગટતો િોિ છે . વિસુંગવત પેદા થાિ ત્િારે જે રીતે અક્સ્તત્િ વિરોધી પ્રિાિો બળિતર બનતા િોિ છે તેની
સમાુંતરે અક્સ્તત્િને ઉગારનારા અને તેને પુષ્ટ કરિાની આકાુંક્ષા ધરાિતા પ્રિાિો પણ વનવમિત થઈને ગવતમાન થતા િોિ છે .
કવિતાને આત્માની કળા કિેિામાું આિી છે . તો આત્માની આસપાસ જે સ ૃષ્ષ્ટગત વ્િાપ છે , જે સમગ્રતા છે તેનાું
સ્પુંદનોની િાિક પણ એ બનતી િોિ છે , પરું ત ુ િુંમેશાું બનતી િોિ છે એવુ ું નિીં. આત્માની આસપાસ મન અને મનોવ ૃવત્તઓનુ ું
પણ જગત છે એટલે સર્જક પણ આખરે માણસ િોિાથી માણસગત મિાષદાઓ ધરાિતો િોિ છે . ત્િારે તે કળા દ્વારા ઊજળી
સુંભાિનાઓને તાગિાનુ ું સ ૂઝતુ ું િોિા છતાું અવનષ્ટ પ્રિાિો જોડે ઢસડાિાનુ ું કરતો િોિ છે અને કળાના ક્ષેત્રે બોધની અશુદ્ધદ્ઓ
સર્જતો િોિ છે એિી ક્સ્થવત અનેક ભાર્ા-સાહિત્િના પ્રદે શોમાું સામે આિી રિી છે . એિા સુંજોગોમાું જ્ઞાનનો અને સર્જનાત્મકતાનો
ઉપિોગ અજ્ઞાન સર્જિામાું પણ થતો િોિ છે એ બાબતની પ્રતીવત થાિ.
એિી પહરક્સ્થવતમાું રચનાત્મક આિામ ધારણ કરીને ચાલતી કળા પ્રવ ૃવત્ત જ આશાિાન બનાિનારી િોિ છે . એ હદશામાું
પ્રવ ૃત્ત સર્જક-ચેતના આસપાસના ખોખલા અને ચપટા બની ગિેલા ભાર્ાકીિ સુંદભોના ભેદ ઉજાગર કરિાનુ ું કરે છે અને એ
રીતે ઉલચત અથષબોધની ક્સ્થવતમાું સ્િિુંને અને અન્િને લાિિાનુ ું કરે છે . જેથી ચેતનાની આસપાસના બદ્ પડળો તોડી મુક્લતની
હદશામાું જિાનુ ું થઈ શકે. આ પ્રકારનો ઉદ્યમ બાબતે ઉહડિા ભાર્ાના કવિ બાસુદેિ સુનાનીની એક કવિતા જોઈએ. એમણે અમ ૃત
શોધતા માણસ વિશેનાું વનરીક્ષણો એમાું નોંધ્િાું છે અને 'અમ ૃત' જેિા પ્રાચીન શબ્દ વિશેની સાુંપ્રતકાલીન અનલભજ્ઞાને પણ
સાશુંક રજૂ કરી છે .

O અમ ૃત શોધતા લોકો
- બાસુદેિ સુનાની
કેટલાક પાગલ લોકો
મે મહિનાના ધોમધખતા તડકા જેિા
સ્િચ્છ અજિાળામાું
સુંકટ િખતની બત્તીઓ સળગાિી
વ્િસ્ત છે અમ ૃત શોધિામાું
અમ ૃત કેવ ુ ું દે ખાતુ ું િશે ?
િારાુંગનાઓના વ્િાપારમાું
િચ્ચેથી મિેસ ૂલ િસ ૂલ કરનારા

કુશળ પોલીસની તમાકુની ડબ્બી જેવુ ું સફેદ
કે પછી
દારૂ િેચનારી
બુંગલાિાળી ડોસીના
ઠુંડા િોઠો પર લપેટાિેલી
સસ્તી લલપસ્ટીક જેવુ ું લાલ ?
અમ ૃત ક્યાું મળી શકે ?
કિી શકશે તુ ું ?
તારા બાપ-દાદાએ કે તેં
ક્યારે િ અમ ૃતને જોર્ુ,ું જાણર્ુ ું
કે પછી ચાખ્ર્ુ ું છે ?
(અનુિાદ સિિોગ : બાસુદેિ સુનાની)

O આ અંકના ફોટોગ્રાફર
સનાએ માત્સુઝુકી ( Sanae-Matsuzaki )

, ઊગતા સ ૂરજના દે શ જાપાનનાું ર્ુિાન ,

આશાસ્પદ ફ્રીલાન્સ ફોટોગ્રાફર છે . ૨૦૦૫થી ઉત્સાિભેર

હડજીટલ ફોટોગ્રાફી કરી રિિાું

છે . વ્િિસાિે ભાર્ાવશક્ષક એિાું સનાએ માત્સુઝુકીને કાવ્િપઠનમાું પણ ઊંડી રુલચ છે .
તેઓના ફોટોગ્રાફસ જાપાનનાું અલગ્રમ સામવિકોમાું અિારનિાર પ્રગટ થઈ રહ્યાું છે .
જાપાનના અલગ્રમ સમાચારપત્ર 'માઈનીચી' દ્વારા તેમને ૨૦૦૭ થી ૨૦૦૯ સુધી 'શ્રેષ્ઠ ફોટો

સનાએ માત્સુઝુકી

પાહરતોવર્ક ' એનાિત થિેલ છે . તેઓનાું ચાર સ્િતુંત્ર ફોટોપ્રદશષનો પણ

િોજાઈ ચ ૂક્યાું

છે . તેઓએ ખાસ કરીને ફૂલોનાું મ ૂક સૌંદિષન ુ ું કાવ્િાત્મક વનરુપણ કર્ુું છે . એક કિવિત્રીની
અદાથી તેઓ કિે છે " ફોટા પાડતી િખતે મને લાગે છે જાણે ફૂલો મારી સાથે િાત કરી
રહ્યાું છે .". અને સાચ્ચેજ, તેઓના ફોટોગ્રાફ્સ તેની પ્રતીવત કરાિે છે

ભ ૂલ સુધાર (ગત અંકના ‘આપણી સાહિત્િ ધરોિર‘ અંતગષત પ્રથમ ત્રણ િાક્યો નીચે મુજબ સુધારીને િાુંચશો )
કવિ નમષદ તરીકે ગુજરાતી સાહિત્િમાું ઓળખાતા આ સાહિત્િરત્નનુ ું આખુ ું નામ નમષદાશુંકર લાલશુંકર દિે િતુ.ું તેમનો જન્મ ૨૪-૦-

૧૦૩૩ માું સ ૂરતમાું થિેલો અને ૨૫-૨-૧૦૦૬ માું તેમણે જગતમાુંથી વિદાિ લીધી. પોતાની જીિનગાથા તેમણે 'મારી િકીકત'
આત્મકથામાું આલેખી છે .

O ગઝલ કથા

ડૉ સવતર્ચુંર વ્િાસ ‘શબ્દ’

સાહિત્િસર્જન એટલે કલાનો સાક્ષર પ્રકાર. લાગણી સભર રીતે લખાિેલ લેખન એટલે સાહિત્િ. માનિીિ આકાુંક્ષા અને
સુંિેદનોનુ ું આંતરદશષન કરાિે તે સાહિત્િ.અને આ સાહિત્િનુ ું સૌ પ્રથમ આહદ સ્િરૂપ છે ગેિ–પદ્ય, કાવ્િ, કવિતા. પ્રારું ભે
શ્રુવતપ ૂણષ સ્િરૂપને લેલખકવપિંડ પણ પછી મળ્િો . આ સમગ્ર વિશ્વની બધી જ સુંસ્કૃવતને એકસરખી રીતે લાગુ પડે છે .

ૂ ીિાતાષ, પત્રો, પત્રકારત્િ, િલતવ્િ િગેરે પાછળથી
સાહિત્િના અન્િ સ્િરૂપો નાુંટક, િાતાષ, નિલલકા, નિલકથા, ર્ુંક

વિકસ્િાું.

સુંસ્કૃતભાર્ાનો કલા શબ્દ ‘કલ’ ધાતુ પરથી ઊતરી આવ્િો છે . તે જ રીતે અંગ્રેજી નો ‘ Art’ ‘શબ્દ લૅહટનના ‘Ars’

ધાતુ પરથી ઊતિો છે . બન્ને ધાતુનો અથષ કારીગરી, જાણકારી એિો થાિ છે .પવિમમાું ઈ.સ. પ ૂિે ૬૦૦થી ગ્રીક સુંસ્કૃવતમાું
કલાની ચચાષ થિા લાગી. ગ્રીક સ ૂફીિાદી, (Sophisis) કલાનો વિચાર કરિામાું પવિમને ખ ૂબ ફાળો આપે છે . સોક્રેહટસ ‘
ઉપિોલગતાને કળાના સૌંદિષ માને છે . પ્લેટો એ િાત નકારતા કિે છે ‘ કળા એટલે અનુકરણ.’.એહરસ્ટોટલે પ્રથમિાર કલા

અને સૌંદિષને સીધા વિજ્ઞાન તરીકે વિચાિાષ છે .અને તેિો જ પ્રથમ પ્રિત્ન જમષનીના વિદ્વાન Baumgarten- બોમગટષ ને કિો.

અને કહ્ુું – ‘ કલાકાર ભલે દુવનિાનુ ું અનુકરણ કરે , એ જ અનુકરણમાુંથી એ પોતે જ આદશષ દુવનિાના સર્જનની શ્રેષ્ઠતામાું
ુ ુ જ છે , કારણ કે કલાનો મુખ્િ િેત ુ ઈશ્વર પ્રત્િે
ઉમેરો કરી શકે.’ લલિોનાદો-દ-વિન્ચીએ જણાવ્ર્ુ ું છે , ‘ કલાકાર એક ધમષગર
પ્રેમભાિ ઉત્પન્ન કરિાનો છે .’
-

કળાના બે પ્રકાર છે - સામાન્િ કળા(Applied Art) અને લલલત કળા(Fine Art). ઉપિોગી કળાનો સુંબધ
ું લોકોની રોજીરોટી
સાથે છે . જેમ કે કુુંભાર, દરજી, સોની, રસોઈ, રત્નપરીક્ષણ િગેરે. તેને સીધી વનસ્બત માણસના મન સાથે નથી, લલલત

કલામાું વશલ્પ, સ્થાપત્િ, લચત્ર, સાહિત્િ અને સુંગીત એમ પાુંચ અંગને ગણિામાું આવ્િા છે . જેમાું વશલ્પ સ્થાપત્િ અને
લચત્ર એ ચાક્ષુર્ એટલે દૃશ્િ કલા (Visual Art) છે .
-

સાહિત્િસર્જનમાું કવિતા એ શ્રેષ્ઠ સ્િરૂપ છે . તે સીધી જ સુંિેદનાને અસર કરે છે . તેથી જ તે ર્ુગોર્ુગ પિુંત, પેઢી દર
પેઢી અિનિાું સ્િરૂપે સચિાિેલી રિી છે . કાવ્િના ત્રણ પ્રકારો છે જેમાું મિાકાવ્િ(Epic) નાટયકાવ્િ (Drametiv Poetry),

અને સૌથી વિસ્ત ૃત રીતે ખેડાિેલ ત્રીજો પ્રકાર એ ઊવમિકાવ્િ(Lyric Poetry). ઊવમિકાવ્િો લાઘિર્ુલત, રું ગસભર અને
કવિની અલભવ્િક્લતને ઊંડાણ અને તીવ્રતાથી રજૂ કરનાર બહવ્ુ િાપ્ત પ્રકાર છે .
-

પવિમમાું િોમરનુ ું ઈલીિડ(Iliade), ઓડીસી(Odyssey) જેિાું મિાકાવ્િો અને ભારતનાું મિાભારત અને રામાિણ જેિાું
મિકાવ્િો એ Epic Poem ની કક્ષામાું આિે.

-

સ્થળ અને કાળના ભેદ અનુસાર દરે ક પ્રદે શના લોકમાનસ, પહરક્સ્થવત અન્િિે કવિએ આ કાવ્િોની રચના કરી િોિ છે .

વિશ્વનુ ું સૌથી પ્રાચીન અને શ્રુવતજન્િ કાવ્િ, ભારતીિ પરું પરા ઋગ્િેદને માને છે . પરું ત ુ ઐવતિાવસક રીતે સૌથી પ્રાચીન
અને લેલખત સ્િરૂપે છે તે કાવ્િ ‘પ્રવશિા’. આજના ઈરાનમાુંથી મળી આવ્ર્ુ ું છે . ( આપણી ગઝલનુ ું બાલ્િ રમણ સ્થાન

પણ તે જ છે !) તે છે Epic of Gilgamesh-લગલગમેશનુ ું મિાકાવ્િ. મેસેપોટેવનિાના ઉરકના મિારાજાની ર્ુદ્ કથા છે .
પવિમમાું ગિેલા અને પ્રવસદ્ થિેલ એક ફારસી કવિ ઉમર ખિામ (૧૦૪૦-૧૧૩૧) ની રુબાઈને કોણ ભ ૂલી શકે. જિારે
એડિડષ ફીટ્સગાડષ (Edward Fitzgerald) દ્વારા ૧૯૫૯મા તેનો અનુિાદ થિો ત્િારે પવિમના જગતે તેની મજા માણી.
-

કવિતા એ મનુષ્િની જરૂહરિાત છે . તેના વિના સમાજને ચાલતુ ું નથી. એક િા અન્િ રૂપે જન્મથી મરણ પિુંત વિધવિધ
સ્િરૂપે તે પ્રગટે છે .

-

સર્જન સામાન્િ રીતે સુંઘાતથી પ્રગટ થાિ છે . નૈસલગિક િો િા માનિસજર્જત વિનાશક તાકાત જિારે જનમાનસને

ઝુંઝોળી નાખે છે ત્િારે તેની અલભવ્િક્લત માટે અથિા શાતા માટે કે બન્ને માટે તેન ુ ું સર્જન થર્ુ ું છે અને ચાલી આિતી
ત્િરાને પણ લિલચતટ બદલી નાખી છે . આંતહરક ભાિજગતની સાથોસાથ બાહ્ય માળખાને, અલભવ્િક્લતની પદ્વતને પણ

બદલી નાખે છે . િાલ્મીહકએ પ્રિોજેલ અનુષ્ર્ુપ એ શોકના સુંઘાતનુ ું શ્રેષ્ઠ ઉદાિરણ છે , અને પ્રથમ િખત ઉચ્ચાહરત
થતો એ છુંદ પછી તો રૂઢ થિો.

-

****

પ્રારું ભથી આજ પિુંત અપાિેલા ૧૦૫ જેટલા સાહિત્િના નોબલ પ્રાઇઝ પર નજર કરીએ તો ૧૦૫માુંથી ૨૯ જેટલા

કવિઓને જ નોબલ પ્રાઇઝ મળ્ર્ુ ું છે .*(૧૨) અને તેમાું પણ એવશિાના કેટલા કવિઓ? રિીન્રનાથ ટાગોર (૧૯૧૩),
ભારતનો સુંસ્પશષ પામેલ રુડિાડષ કોપલીંગ (૧૯૦૭), અને િરમાન િેસ (૧૯૪૬) ને જોડો તો ત્રણ થિા.
-

લાઘિમાું અવત ઉત્તમ વિચાર રજૂ કરનાર એિી એવશિામાું પ્રગટેલી અને વિસ્તરે લી ત્રણ સુંસ્કૃવત હિન્દુ, ઝેન અને

ઇસ્લામનુ ું જેમા વિશેર્ લચિંતન થર્ુ ું છે તેિા ત્રણે પ્રકાર અનુક્રમે મુલતક, િાઈકુ અને ગઝલથી ર્ુરોપ અનુિાદો દ્વારા
િાકેફ થર્ુ છે . તેના મ ૂળ રસ, રૂપ અને રું ગને સાુંગોપાુંગ માણિામાું તે વિફળ રહ્ુું છે . તેથી જ ગઝલ જેટલી જ ઉપેક્ષા

નોબલ સુંદભે િાઈકુની પણ થઈ છે જ. પવિમમાું જ તેવ ુ ું બન્ર્ુ ું છે તેમ નથી, આપણા ગુજરાતમાું પણ પ્રારું ભના સાત
દાિકા સુધી ગઝલ ઉપેલક્ષત રિી િતી.
-

આટલાું સુંઘર્ષ અને ઉપેક્ષા છતાું પણ ગઝલે વિશ્વને શુ ું આપ્ર્ુ ું તે િિે જોઈએ.

ુ ની અસામાન્િ ક્રૂરતાએ તમામ પ્રજાને લટું ૂ ી લીધી. ખુરાસાનથી વસહરિા
સુંઝીલખાન, િલાકુખાન, કૂબલાઈખાન અને તૈમર

ે બની ગર્ુ.ું સાુંઠ લાખ માણસોના મોતથી
પિુંત બધુ ું ધ ૂળમાું મળી ગર્ુ.ું ઉમ્મુદ્દ દુવનિા – દુવનિાની મા બગદાદ ખુંડર

બાકી બચેલ ભિભીત સ્િજનોને આ દુવનિાના નાશિુંતપણાનો અિેસાસ થિો,.એ વિનાશને પચાિિા માટે ગઝલ અને
સ ૂફીઝમનુ ું સુંવમશ્રણ લોકોને શાતા આપે છે . સરળ, સિજ વિચાર, સમગ્ર અનુભિ વિશ્વને એક જ ગઝલમાું જુદા જુદા

ભાિરૂપે લાિિાની સગિડ, દુ:ખ, દદષ , સ્િજનને ગુમાિી ચ ૂકેલ સમાજમાું રિેલ રચવિતા – ગઝલકારને અને

સાુંભળનારને મલમનુ ું કામ કરે છે . આવુ ું સર્જનાત્મક સુંવમશ્રણ કરનાર તત્ત્િ પિેલાું- બીજાું વિશ્વર્ુદ્ના એિા જ જઘન્િ
નરસુંિાર પછી ન મળતા તે પછીના સાહિત્િમાું/ સમાજમાું કેટલાિ નકારાત્મક વનરાશાિાદી િલણો જણાિાું છે . જેમાુંથી
ગઝલ/સ ૂફીઝમે આપણને સાુંગોપાુંગ બચાવ્િા.
-

ગઝલની ખાવસિતો એ સ ૂફીઝમની સ ૂહફિાણી વિચારધારાને ઈશ્કે-િકીકી અને ઈશ્કે-વમજાજી બન્ને માળખાને પોર્ણ ને

બળ આપ્ર્ુ.ું સાથોસાથ તે પણ સ ૂફીઝમનુ ું િિન કરી ધન્િ બની.
-

ઇસ્લામ જેિા સરળ, સિજ ધમષ લોકોને સ્પશષતા સીધી, સરળ, ચોટદાર અલભવ્િક્લતના માધ્િમ તરીકે ગઝલે ખ ૂબ જ

ગવતશીલ કાિષ કર્ુ.ું નાલઝલ થિેલ આિાતોની બિરના માધ્િમથી ઇસ્લામી સુંતો, ઓલલિાઓએ એ પ્રચારમાું રચેલ

સાહિત્િમાું ગઝલ અગ્રસ્થાને છે અને અનુિાિી ધમષને સ્પશી પણ ગઈ છે . એટલુું જ નહિ પરું ત ુ અરબી, ફારસી, દિી,
પુખ્તુ, પાઝુંદી, વસિંધી, ઉદૂષ , બલ ૂચી, હિન્દી, ગુજરાતી િગેરે ભાર્ાના ફકીર ઓલલિાઓએ પણ પોતાના વિચારો, ઉપદે શો
સરળતાથી ગઝલ સ્િરૂપે કહ્યા છે . જે લોકોના હૃદિ સોંસરિા ઊતરી ગિા છે .
-

ગિનતાના નામે, ઊંડાણના નામે કાવ્િોમાું ક્યારે ક ખરે ખર લચિંતન િોિ છે . પરું ત ુ મોટેભાગે તો એકવિધતા, પુનરાિતષન

આિતુ ું િોિ છે . જે બાબતનો ગઝલમાું છે દ ઊડી જાિ છે . અવતલાઘિ અને બે પુંક્લતમાું વિચારને પ ૂણષ કરિાની
માુંડણીમાું પુનરાિતષન કે એકવિધતાનો શ્રોતાપક્ષે કોઈ અિકાશ રિેતો નથી. આમ એ શુષ્કતામાુંથી ગઝલે છટકારો
પ્રાપ્ત કરાવ્િો.
-

ગઝલે સુંગીત સાથે ખ ૂબ જ નજીકનુ ું સામુંજસ્િ સ્થાપ્ર્ુ.ું ચુંગ, તુંબ ૂર, શરણાઈ, બબષત જેિા ઈરાની િાજજિંત્રો, તબહરસ્તાન,

દે લમ, ખુરાસાનના ચુંગ સાથે, ઈરાની ડફના તાલે, વસિંધમાું, હિન્દુસ્તાનમાું સારું ગી, વસતારના તાલે તાઉસ, રબાબાબ,

હદલરુબા કે ત ૂનત ૂનીના સુંગે ગઝલના રદ્દીફ અને કાહફિા, તેના રૂકનના સ્િરભાર અને પ્રાસાનુપ્રાસનુ ું એવુ ું સુંિોજન બેસી
ગર્ુ ું કે ગઝલે સ્િરસમેત સુંગીતનુ ું એક લિચીક માળખુું રચીને, શબ્દ– સુંગીતની એકત્િની એક ભેટ વિશ્વને આપી.
-

ઇસ્લામનો ‘ સૌ માનિ એક સમાન ‘ વિચાર તથા લોકશાિી રાજિપ્રથા કે અરબસ્તાનમાું કબીલા દ્વારા વિચાર –

વિમશષથી ચાલતી પ્રારું લભક લોકશાિી વ્િિસ્થામાું જેમ દરે ક વ્િક્લતને સમાન િક અને દરે કના અિાજને સાુંભળિામાું
આિે છે તેિી સમિાિિાદી વિચારધારા ગઝલમાું પણ છે . પ્રત્િેક શે’રનુ ું અલગ અક્સ્તત્િ તથા અલગ રું ગરૂપને
સ્િીકારિામાું આિે છે . સાથોસાથ એક ગઝલ સ્િરૂપે પ્રગટ થતુ ું તેન ુ ું સામ ૂહિક મિત્િ અને સૌંદિષ પણ વનખારિામાું આિે
છે .

-

દરે ક શે’રને પોતાની વિવશષ્ટ સ્િતુંત્રતાને લીધે તે લોકશાિીિાદી / કુર્ુુંબ કબીલાથી દોરિાતી રાજિવ્િિસ્થાને, સમાજ
ૂ આિી અને તે વ્િિસ્થાને તેણે પરોક્ષ રીતે બળ આપ્ર્ુ.ું
સુંરચનાને િધુ અનુકળ

-

ગઝલના શે’રને અલભધા / વ્િુંજનાની સરાણ પર ચઢાિીને ચકાસતા કે ઈશ્કે િકીકી-ઈશ્કે વમજાજીના ભાિ પર

તપાસતા તે ખરા ઊતરે છે . એક જ શે’રના બહઆ
ુ િામી અલગ અથો નીકળી પડે છે . અને કવિતાના ગુણ જેમ દરે કે
દરે ક ભાિકનાું પોતપોતાનાું આગિા ભાિજગતને સુંતોર્ે છે .
-

ગઝલ તેની લોકોને સીધી અપીલ કરતી લાઘિર્ુલત શૈલી તથા ભાર્ાને લીધે તેમજ શબ્દાનુપ્રાસ અને અંત્િાનુપ્રાસની

આ રચનાને કારણે તથા તેની આંતહરક રિાનીને લીધે અન્િ ગેિ પ્રકાર કરતા ઝડપથી કુંઠસ્થ અને હૃદિસ્થ થઈ જાિ
છે .
-

સીધી સરળ ચોટને લીધે ગઝલ સભારું જની, તત્િસભર બની છે એ ખરુું છે પરું ત ુ એકાુંતમાું રિીને એ શે’રને જિારે

ભાિક મમળાિે છે ત્િારે એ ગઝલ આત્મલચિંતનનો પથ બની ગઈ છે અને કુંઈ કેટલાિ મુફલલસોને મિાત્મા બનાિી ગઈ
છે . સ્થાપત્િ અને કળા વિશે એમ કિેિાિ છે કે જિાું ઇસ્લામ પિોંચ્િો ત્િાુંનાું સ્થાપત્િોની સુંકુલતાને તેણે સરળતા બક્ષી.

તે િાત ગઝલ માટે પણ એટલી જ સાચી છે . જે ભૌગોલલક પ્રદે શોમાુંથી ગઝલ વિચરી તે દરે ક પ્રદે શમાું ગઝલ દ્વારા
સ્થાવનક ભાર્ા અને સાહિત્િને તે સ્થળનુ ું મ ૂળભ ૂત માળખુું અખુંડ રાખી, ભાર્ાને માુંજી-મઠારીને સરળતા બક્ષી.
-

ફારસી / અરબી કાવ્િશાસ્ત્ર મુજબ નઝમ (કવિતા) ના દશ પ્રકાર છે .*(૧) (૧) કદષ (૨) રૂબાઈ (૩)કતઆ (૪) ગઝલ
(૫) કસીદા (૬) મનસ્િી (૭) તરજીદબુંદ (૦) તરકીબબુંદ (૯)મુસમ્માત (૧૦) મુસ્તઝાદ.

-

આ િાદીમાુંથી વિશેર્ ખેડાિેલ સમ ૃદ્ પ્રકાર ‘ગઝલ’ વિશે ભલે એમ કિેિાર્ુ ું છે કે તેના દરે ક શે’રમાું અલગ-અલગ

ભાિ િોિ, ફરીફરીને વપ્રિતમાના વિરિની િાત આવ્િા કરે , પરું ત ુ ગઝલની વિકાસિાત્રાની સાથે તેન ુ ું કસબ(Technic) નુ ું
પાસુ ું પણ સબળ તો બન્ર્ુ ું જ છે . તેની અંદર પ્રિેશતા દોર્ અને પ્રગટતા ગુણ વિશે પ્રદે શ અને ભાર્ાગત સુંદભે બારીક,

નાજુક અને તાુંવત્રક (Techinical) ચચાષ પણ થિેલ છે . અંગ્રેજીના ઊવમિકાવ્િ, સૉનેટ કે ભારતીિ કાવ્િ, મુલતકની શાસ્ત્રીિ
ચચાષ અને રચનાથી તે કોઈ રીતે ઊતરતી નથી. તેના ભાિજગત, વ્િાકરણ, છુંદશાસ્ત્રનુ ું એક શાસ્ત્રીિ સાહિત્િ ફારસી,
અરબી, ઉદૂષ , ગુજરાતીમાું ઊતરી આવ્ર્ુ ું છે અને તેના પર સ ૂક્ષ્મ ચચાષ પણ સમિે થતી રિે છે .
-

ફારસી ભાર્ામાું સ્ત્રી-પુરુર્ બન્ને માટે વિશેર્ણ અને હક્રિાપદ એક જ રીતે િપરાિ છે *(૨). આ ભાર્ાકીિ વિશેર્તાએ
ગઝલના વિર્િ અને આંતર સ્િરૂપ પર ઘણી િૈવિધ્િસભર અસર કરી. વપ્રિ પાત્રવપ્રિતમા અને અલ્લાિ બન્નેન ુ ું એક જ
વિશેર્ણ-હક્રિાપદ- ઉપિોગીકરણથી અલ્લાિ ને જ માશ ૂક બનાિી દીધા. એની જ પ્રેમરસ સભર ગઝલ, એનો જ
વિિોગ, એની જ િાદ, એનો જ લચરવિરિ, િર્ો સુધી દુવનિામાું રાખી પોતાના દરબારથી અળગાું રાખ્િાની અંચઈ અને

તેનો રું જ, તેની સાથેની િડછડ, જગતમાું તેની અનુપક્સ્થવતમાું પડતા પારાિાર દુ:ખ અને એ દુ:ખને ભ ૂલિા ભક્લતરૂપી
સુરાનુ ું પાન કરનાર શરાબીનો પ્રલાપ આ ઈશ્કેિકીકી બિાનને ઈશ્કેવમજાજીમાું માણનાર બિોળા સમુદાિે ગઝલને

અવતવપ્રિ બનાિી. તેના પઠનમાું વમજાજીનુ ું પાસુ ું સતત તરતુ ું રિે પરું ત ુ માનીપરસ્ત લોકો રૂિાનીકેહફિતનો આસ્િાદ

લીધા કરે . ગઝલના કાવ્િ પ્રકારમાું ઇશ્કમોજુ ું એવુ ું આવ્ર્ુ ું કે ધમષ, કમષ, આચાર, વિચાર, નફરત, જાત, નાત, પ્રદે શ, ભાર્ા
બધા જ ભેદો ભાુંગી ગિા.
-

િકીમ સનાઈ, ફરે દૂદીન સત્તાર, મોલાના જલાલુદ્દીન રૂમી, ઇરાકી શેખ સાદી શીરાઝી, અમીર ખુસરો, ખ્િાજા િાહફઝટ ,

મુલ્લા નસરુદ્દીન જામી િગેરે પ્રારું લભક ગઝલકારોએ ગઝલની આ ખાવસિતનો ભરપ ૂર ઉપિોગ કરી ગઝલ તથા ભાર્ા
બન્ને ને અરસપરસ સમ ૃદ્ધદ્ બક્ષી.
-

ગઝલ અસુંખ્િ િખત સત્િને ચોટદાર રીતે/વનભષિપણે રજૂ કરિાનુ ું માધ્િમ બની છે . દારાવસકોિ ને સિષધમષ

સમભાિના બીજ રોપનાર તેના વમત્ર અને ઈરાનના કાશાનના િતની પીર સમષદને ઔરું ગઝેબે ફાુંસીની સજા આપી
ત્િારે તેમણે ફાુંસીના અમલને હદિસે પરિરહદગારને સુંબોધીને એક ગઝલ ફારસીમાું રચી, તેનો મલતા જુઓ *(૪) બજુરટ
મે ઈશ્કે તુ અમ મી કુશન્દ ગોગા ઈસ્ત!

ત ૂ નીજ બર સરે બામ આ કેિ ખુશ તમાશા ઈસ્ત !

-

( તારા પ્રેમના અપરાધમાું (તેઓ) મને મારી નાખે છે તેનો આ કોબાઈલ છે , તુ ું પણ અટારી ઉપર ચઢીને જો કે કેિો
સુદર
ું તમાશો છે !)

-

(Beale-Oriental Biographical Dictionary ,P-237) િજરત મિમ્મદ પિગુંબરસાિેબ (સ.અ.)ના બે સાિેબજાદાઓ
મક્કામાું િફાત પામ્િા પછી ‘અપુત્ર’ િોિાથી દુશ્મનો તેમને ‘અબતર’ શબ્દ િાપરી પીઠ પાછળ ગીલા કરતાું. આ િાત
િજરતને જાણ થતાું તેમને ખ ૂબ દુ:ખ થર્ુ ું અને તેમને શાતા આપિા ખુદાતાલાએ ત્રણ સુરાઓ નાલઝલ કરી એટલે કે
ઉતારી.*(૩)

-

ઈન્ના આ તિના કઅલ કિસર !
ફસલ્લે લે રબ્બે કા િનિર !

ઈન્ના શાને અકા િોિલ અબતર !
લા િાઝા લિલલ બશર !

ઝબુત્ત ફાસીર, િોલ્ર્ુમ – ૦ (પ ૃષ્ઠ- ૨૫૭)માું ઔરું ગઝેબની કિવિત્રી પુત્રી સુરતલ કિસરમાું કિેલ છે .

િે પિગુંબર, અમે આપને ઘણુ ું આપ્ર્ુ ું છે , તો તેનીજ નમાજ પઢો અને સ્િાપષણ કરો. તે લોકો જ અબતર (અપુત્ર) છે
જેમને સારુું-નરસુ ું સમજિાની સમજણ નથી.

-

કિેિાિ છે

પરિરહદગારના આ આશ્વાસનથી પિગુંબર સાિેબને શાતા મળી િતી. પરું ત ુ વિરોધીઓ આ આિાતોને

નાલઝલને બદલે બનાિેલ કિીને બદબોઈ કરિા લાગ્િા ત્િારે તેમની આ ત્રણ આિાતો તે િખતના હરિાજ મુજબ મક્કા
ુ ર લગાિે છે . આ સુરા ઘણાું વિદ્વાનો અને શાિરોએ િાુંચી પરું ત ુ તેમાું કોઈ એબ,
શરીફના દરિાજે બધા િાુંચે એ િેતસ
ખામી કાઢી શક્યા નહિ ત્િારે કોઈ વિદ્વાન સ ૂફી સુંતે પાદપ ૂવતિ કરી.
-

’બા િાઝા લિલલ બશર.’

અથાષત ટ ‘આ કથન કોઈ માનિીનુ ું ન િોઈ શકે !’

આ તાકાત છે ગઝલમાું જે ખુદાતાલા તરફથી પણ નાલઝલ થાિ છે અને િઝરત મિમ્મદ પિગુંબર સાિેબ (સ.અ.)
જેિા મિાન માણસની હદલની લખન્નતાને પણ દૂ ર કરી શકે છે !

****

કેટલા વિર્િોને સરળતાથી ગઝલ રજૂ કરી શકી ? *(૫)

પ્રેમ, પ્રસન્નતા, વિર્ાદ, ઉત્કુંઠા, ક્ષોભ, અિોભાિ, ફહરિાદ, ધૈિ,ષ અનુગ્રિ, સુંતોર્, એર્ણા, ઘ ૃણા, તીવ્રકામના, અનુકુંપા,

ન્િાિીિલણ, ક્રોધ, વિસ્મિ, આશા, વનરાશા, િોંશ, પ્રતીક્ષા, પ્રેમસુંદેશ, વમલનની ઉત્કટતા, વિરિ, વમલન, સહૃદિતા, ગમોઅણગમો, સાુંવનધ્િ, વનખાલસતા, વિહ્વળતા, નમ્રતા, આજીજી, સુંદેશિાિક પર ગુસ્સો, નારાજગી, લાજ-શરમ, ભાિભુંલગમાું,

ગિષ, રક્ષકને અભ્િથષના, બેચેની, રાગ, રું ગત, મનોરું જનના માધ્િમની વ ૃદ્ધદ્, વનશ્વાસ અને પોકાર, એકલતાની ફહરિાદ,
આિારગી, એકાકીપણુ,ું કામના, નસીબની ફહરિાદ, માવમિકતા, વમત્ર પ્રત્િેની વશકાિત, સૌંદિષ અને પ્રેમના ચમત્કારો, જફા
અને િફા, િત્િા અને સાલક્ષત્િ, સફળતા, િૈફલ્િ, િૌિનનો ઉછાળો, સુશોલભત સભાનો આનુંદ, દીિાનગી, સુંગાથ, મસ્તી.

ગઝલ િજુ કેટલાુંિ નવ્િગૃહિતોને રજૂ કરિાની તાકાત ધરાિે છે . જેમ કે વિદ્વાનોની દુદષ શા, લોકોની કુંગાલલિત,

ર્ુગની વિર્મતા, ધ્િેિની શોધ, સાિવસકતા, વિચારોની ભવ્િતા, ભાવિ પ્રગવતનો ઉમુંગ, દુન્િિી અનુભિ, જગતની
વિિશતા, વમત્રની અપ્રમાલણતા, દે શિાસીઓ સામે ફહરિાદ, લોકોની દાુંલભકતા, વમત્રની સફળતા, પરલોકનો વિચાર,

ભ ૂતકાળનો અફસોસ, ભાવિની લચિંતા, મ ૃત્ર્ુની કલ્પના, કમષભક્લત, સાુંસાહરક જીિનની અસારતા, પિાતાપની તૈિારી, ભ ૂલ

પર અટલતા, ઈશ્વરનુ ું સ્મરણ, ઇબાદતની િોંશ, િહરિાળા ખેતરો, કોિલનો સમ ૂિ, નદીનુ ું િિેવ,,ુ ું િસુંતની સમ ૃદ્ધદ્, ઝરણાનુ ું
મનોરમ્િ દૃશ્િ, િાિરાની રું ગત, પિષતની ભવ્િતા, સુગધ
ું ની છોળ, પાનખરનો ભિ, િરસાદની ઝરમર, પિષટન, પ્રાકૃવતક
િાતાિરણ, મૌલલક પ્રેરણા, ઉપિનનો વિિાર, પ ૂનમની રાવત્ર િગેરે....

છતાું પણ ગઝલના પક્ષે પણ કેટલીક માળખાગત અને રચવિતા પક્ષે રિેલી નબળાઈઓ પણ જાણિી જોઈએ.

ગઝલના બહિગષત સાદા માળખાને લીધે સર્જકનો બિોળો િગષ લલચામણી ત ૂકબુંધીમાું સરી પડે છે . આ

છે તરામણી સરળતા સર્જકને ઊવમિ અને ભાિપ્રધાન કવિતાના અસલી િાદષ થી દૂ ર ખસેડી દે છે , ફલત સભારું જન માટે

લખાતી અને સભારું જનના ખિાલોથી રચાતી અને સભાનુ ું રું જન કરે તો જ શ્રેષ્ઠ – એિા ખિાલને મદ્દે નજર રાખીને

ૂ ચોકઠામાું
રચાતી છીછરી રચનાઓ ઊવમિના પોતને પાતળું બષ્લ્ક નહિિતટ બનાિનારુું નીિડે છે . એક ને એક અનુકળ
છળતી સરળ અને સિજ બિરની રચના અને તે જ બિરનુ ું વિશેર્ ખેડાણ ગઝલરચનાને િૈવિધ્િિીન અને િાુંવત્રક

બનાિી દે છે . ગઝલને વિશ્વસાહિત્િના પદ્યના ક્યા પ્રકાર સાથે સરખામણીમાું મ ૂકિી તે વિિાહદત વિર્િ છે . તે Epic

નથી, તે Dramatic તો નથી જ, પરું ત ુ પાિાત્િ ઊવમિકાવ્િના ધારાધોરણોમાું ગઝલ પ્રકાર સુંપ ૂણષ રીતે સિાુંગે ખરો

ઊતરતો નથી, તે નોબલ મેળિિામાું મોટી અડચણ છે . ગઝલપ્રકારને એક ધમષસમ ૂિ કે િગષ સાથે જોડી દે િાની ચોક્કસ

પેરિીએ પણ ગઝલને વિશ્વવપ્રિ બનાિિામાું ઘણુ ું નુકસાન પિોંચાડ્ુું છે . ભાર્ાુંતરમાું અંત્િાનુપ્રાસ, પ્રાસાનુપાસ, ભાર
અને િજન જાળિિા મુશ્કેલ િોઈ રૂપાુંતહરત તરજૂમામાું એ બાહ્યસ્િરૂપ આસ્િાદક ન રિેતા અન્િ ભાર્ાપ્રદે શમાું તે
લોકવપ્રિ ન થઈ અને તેના પર દુલષક્ષ – અણગમો સેિિાની હક્રિા બળિાન બની.

ફૂલદાનીમાું ગોઠિાિેલ વિધવિધ ફૂલોનો ગુચ્છ અલગ- અલગ રું ગ, તરિ-તરિની સુગધ
ું અને જુદી-જુદી ભાતનાું

િોિાું છતાુંિ ક્યાું આંખોને ખચ
ું ૂ ે છે ? તેવ ુ ું જ કૈં ક ગઝલનુ ું છે . વિધવિધ ભાિ/ કલ્પન શે’રને એક બિરમાું રદ્દીફ અને
કાહફિાની સુદર
ું ફૂલદાનીના માધ્િમથી એકજૂટ કરી તે આપણી પાસે આિે છે !

****

(વનસ્િુંદનના ર્ુિાન સુંપાદક, કવિ અને મારા વમત્ર શ્રી િોગેશ િૈદ્યની સાથે સોમનાથ મુકામે ‘ કેટલા ગઝલકારોને

નોબલ પ્રાઇઝ મળ્ર્ુ?’
ું તે પ્રશ્ન અન્િિે થિેલ િાતચીતમાુંથી પ્રગટેલ વિચારો પરથી લખાિેલ. ૨૯/૪/૨૦૧૨)
સુંદભષ સ ૂલચ

૧. આમ ફિમ અરૂઝ : મૌલાના િજરત મન્ઝર વસહદકા.

૨. ઈરાનનો ચેરાગ – પ્રો. હફરોઝ કાિલજી દાિર, ગુ,વિ.સભા, અમદાિાદ.
૩. ઝબુત્ત ફાસીર : િોલ્ર્ુમ – ૦, પ ૃષ્ઠ – ૨૫૭

૪. Beale-Oriental Biographical Dictionary , P-237

૫. ગઝલ કલા અને કસબ – અમ ૃત ઘાિલ, પાના નું – ૨૯
૬.’ રણ વપિંગળ ‘ – રણછોડ ઉદિરાિ

૭. ‘ ગુજરાતી પર અરબી – ફારસીની અસરો ‘ ભાગ – ૧ ગુ.વિ.સભા.

૦. ‘ ગુજરાતી પર અરબી – ફારસીની અસરો ‘ ભાગ – ૨, ગુ.વિ.સભા.
૯. સ ૂફીમત – ડૉ. છોર્ુભાઈ નાિક, ગુ.વિ. સભા.

૧૦. ગુજરાતના નાગરોનુ ું ફારસી ભાર્ા અને સાહિત્િમાું ખેડાણ - ડૉ. છોર્ુભાઈ નાિક
૧૧. Arabic Literatures-H..A.R. Gibb,M.A. London-1926
૧૨. Details Of Nobel Winner In Literatures

- સાહિત્િવ ૃત્તશ્રી સાુંઈલીલા િેલ્ફેર રસ્ટના ઉપક્રમે , છે લ્લા ૩૧ મહિનાથી દર મહિનાના

પિેલા શવનિારે ઝરૂખો નામે સાહિજત્િક સાુંજ બોરીિલી ,મુબઈમાું ઉજિાિ
છે .

તા.૭/૭/૨૦૧૨ના રોજ કવિ હિતેન અનુંદપરા અને કવિ પ્રફુલ્લ પુંડયા

દ્વારા તેમની સુદર
ું કાવ્િરચનાઓનુ ું પઠન થર્ુ.ું કવિ સુંજિ પુંડયાએ
કવિતાની ભ ૂવમકા બાુંધી આપી. તથા તારીખ ૪ના રોજ ૨૦૧૨/૦/

નિલકથાકાર ,કવિ શ્રી કાનજી પટેલે ‘ વિમુલત અને વિચરતી જાવતનુ ું
સાહિત્િ’ એ વિર્િ પર રસપ્રદ િલતવ્િ આપ્ર્ુ.ું

જજત ુ પુરોહિત

Oપુસ્તક પહરચિ
૦ િાત્રા ક્ષરથી ' અક્ષર સુધી' ….

'પગેરુ' ૧૯૯૦ પછી ૧૪ િર્ષની ગઝલસાધના બાદ લગરનારના ગઝલસાધક કવિ પ્રફુલ્લ નાણાિટી ૨૦૧૨માું ' અક્ષર

સુધી ' ગઝલસુંગ્રિ ગુજરાતી ભાર્ાને આપે છે એ સમિે આ કવિની. ગઝલસાધનાની અધી સદી થાિ છે અને કવિ પોતે લખે
છે , 'ગઝલને ઘર્ું ૂ ુું છું હુ ું અરધી સદીથી ; તો થોડીઘણી સ ૂઝ આિે તો આિે'

બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે જૂનાગઢમાું એક પુરાતન વ ૃક્ષ 'રૂખડો' લગરનાર રોડ પર િર્ોથી સાધનામાું લીન થઈને બેઠો

છે આ પુંથક ગણિા ગાઠયા રૂખડામાુંનો . એ એક પ્રાચીન ઋવર્ છે અને એ પછી જૂનાગઢના ગઝલવિશ્વમાું આિી જ એક
ુ
પુરાતન િસ્તી િર્ોથી ગઝલસાધનામાું લીન, જનમેદનીમાું તરત જ નજરે ચડી જાિ એવુ ું સફેદ રૂની પ ૂણી જેવુ ું ઘેઘર
વ્િક્લતત્િ ધરાિતી જૂનાગઢ પુંથકના ગઝલ સર્જકોના સર્જનહક્રિાના મ ૂક સાક્ષી એિા પ્રફુલ્લ નાણાિટી.

એમની બન્ને આંખોમાું જો ઊંડાણપ ૂિષક નીરખીએ તો એકમાું શ્િામના અભાિની ભીનાશ, બીજીમાું મનોજના અભાિની

ભીનાશ સતત ચળકતી જોિા મળશેપોતાના આ . સાથી ગઝલવ ૃક્ષોને ભરિસુંતે મ ૂરઝાતા જોઇને આ સાધક 'રૂખડા' પર શુ ું શુ ું
િીત્ર્ુ ું િશે એ કલ્પના થઇ શકે તેમ નથી.

ચૌદ િરસ પછી 'અક્ષ્રર સુધી' સુંગ્રિ આપનાર આ ગરિા ગઝલકારે ગઝલની ત્રણ પેઢી વનિાળી છે . ઘાિલ-મરીઝ-

બેફામ-શ ૂન્િ- જેિા શાિરોની પ્રથમ પેઢી તો રમેશ-મનોજ-રાજેન્ર-શ્િામ- જેિી બીજી પેઢી અને િાલ-ત્રીજી પેઢી સાથે બેસીને
આ ડોસલો ગઝલને પોંખી રહ્યો છે . ધન્િ િો !

પ્રફુલ્લ દાદાની ગઝલો વિશે લખિા માટે હુ ું તો થોડો નાનો પડુું એટલે એમની રચનાઓનુ ું વિિેચન લખિાનો

ઉપક્રમ નથી .મારુું કાિષ તો પુસ્તક પહરચિનુ ું છે એટલે પુસ્તકમાું જે કુંઇ ભાિકને ભીજિી શકે તેવ ુ ું િોિ તેના તરફ

અંગુલીવનદે શ કરિાનો િોિ છે . પ્રફુલ્લભાઇએ ગઝલની ત્રણ પેઢી સાથે કામ કર્ુું છે એટલે એમની રચનાઓ વત્રિેણી સુંગમ

જેિી બની રિે છે આ . કવિ શબ્દની રિસ્િજાળ ગોઠિીભાિકને સમજની આંટીઘટું ૂ ીમાું નાખ્િા િગર જ ચોટદાર- રીતે પોતાની
િાત સીધીસાદી અને લિાત્મક-ભાિભુંલગમા સાથે ગઝલમાું રજૂ કરી દે છે અને એ સાથે એમની આ સુંગ્રિની રચનાઓ આ
કવિના આધ્િાત્મમાગષ પરના સોપાનો પરનુ ું તેમનુ ું ચઢાણ કાિષ પણ આપણને બતાિી દે છે . એમની િાત્રા ગિનથી

ગિનતર અને પછી પિગુંબર સુધીની છે આ કવિ . અણસમજમાુંથી પણ ઘણી સમજ મેળિી લે છે તો સાથેસાથે જીિનમાું
એમણે ક્યાું ક્યાું ખ ૂબ સમિ ખચ્િો છે તેની પણ કબ ૂલાત કરે છે પરમ કૃપાળ પરમાત્મા આ કવિને . િજી પણ સ્િાસ્થ્િપ્રદ

લાુંબ ુ આર્ુષ્િ અપે અને એમના તરફથી આપણને િજી પણ િધુ ને િધુ ગઝલો પ્રાપ્ત થતી રિે તેિી શુભકામના સાથે આિો
આપણે તેમના કેટલાક ઉતમ શે'ર માણીએ...
આ નગર િુંમેશ મોડુું

જાગશે ;

આ નગરનો સ ૂિષ છે લગરનારિશ.

અિીં િુંત્રમાનિનો જનમ થઇ ગિો છે ;
િિે તો ચતુભજ
ષુ
આિે તો આિે.
આંખો ઘણાની ઊંચી થઇ સાુંભળી ગઝલ ;
જેનાું નિન ઢળી ગિાું એને ન ઓળ્ખ્િાું !
પત્ર ઊકલે,િસ્તપ્રત ઊકલે નહિ ;
એ િ છે મારા જ િસ્તાક્ષર છતાું.

આ તો િિાઇમાગષ છે , પગપાળાું ક્યાું જશો ?
મારે ચરણ વસિાિ કો' આધાર પણ નથી.

’અક્ષ્રર સુધી’ -કવિ પ્રફુલ્લ નાણાિટી , પ્રકાશકમીહડિા પ બ્લકેશન - ,૧૦૩૪/, મુંગલમ ૂવતિકાળિા ચોક - ,જૂનાગઢ.

પાના-હકિંમત ૯૪-૧૦૦

O સાભાર સ્િીકાર
0 વનખાલસ (કાવ્િ સુંગ્રિ), શૈલેશ પુંડયા ‘ભીનાશ’, 4 આહદત્િનગર, સુમનપાકષ સોસિટીની બજુમાું,ઓ.એન.જી.સી. રોડ,
માકે ટ િાડષ , કલોલ -૩૦૨ ૭૨૧ . વિક્રેતા: રન્નાદે પ્રકાશન – અમદાિાદ અને સત્િમ લાઈબ્રેરી-કલોલ .
હકિંમત રૂવપિા ૧૬૦ .૦૦

0પિનની પુંક્લતઓ િચ્ચે (ગઝલ સુંગ્રિ),શૈલેન રાિલ, પ્રકાશક : પ્રિીણ પ્રકાશન પ્રા. લલ. ,
લાભ ચેમ્બર, મ્ર્ુ.કોપો.સામે, ઢેબર રોડ ,રજકોટ . હકિંમત રૂવપિા ૧૨૫ .૦૦

O કેકારિ
૦

જાણીતા કવિ શ્રી વિનોદ જોર્ી નાું કાવ્િપઠનની વિડીિો કડી..... ‘વનસ્િુંદન’ના કચ્છના િાુંચકોની ખાસ ફરમાઇશને
માન આપી ને ...... .કવિ શ્રી વિનોદ જોર્ી નાું ગીતોને તેમના પઠન દ્વારા આગિો ઉઘાડ મળે છે .
)1http://www.youtube.com/watch?v=_A_wrQk641Q&feature=bf_prev&list=ULfW9lv1x2WaY
)2http://www.youtube.com/watch?v=fW9lv1x2WaY&feature=bf_next&list=UL_A_wrQk641Q
કવિ શ્રી વિનોદ જોર્ી

)3http://www.youtube.com/watch?v=w64-cTGqfkk&feature=bf_next&list=ULfW9lv1x2WaY
)4http://www.youtube.com/watch?v=jYowX5e8meM&feature=bf_next&list=ULw-44cTGqfkk
)5http://www.youtube.com/watch?v=8pfR9Y59eAs&feature=bf_next&list=ULjYowX5e8meM
)4http://www.youtube.com/watch?v=VXWVZWN9SkM&feature=bf_next&list=UL8pfR9Y59eAs

૦

આ અંકમા જેમની કવિતાનો અનુિાદ મ ૂકાિો છે તે સ્લોિહકિન કવિ એલેસ સ્ટેગરનાું કાવ્િસુંગ્રિ .’બ ૂક ઓફ વથિંગ્સ’
ની કવિતાઓનુ અંગ્રેજીમાું પઠન એક આગિો અનુભિ કરાિી જાિ છે ... જરા નિતર....
કવિનુ ું કાવ્િ િાુંચનAles Steger: Poetry Reading - YouTube
કવિ એલેસ સ્ટેગર

આપણી સાહિત્િ ધરોિર

૦ નુંદશુંકર ત ુળજાશુંકર મિેતા
સુરતની ધરતી પર તામાું જન્મેલા આ૧૦૩૫.૪.૨૧. સર્જકે એ જમાનામાું મેરીક સુધીનો અભ્િાસ કરે લો. થોડો
સમિ વશક્ષક તરીકે કામ કરી તેઓ સનદી સેિામાું જોડાિેલા એ પછી કેટલાુંક દે શી રજિાડાુંમાું િિીિટદાર
તરીકે મુત્સદ્દી રીતે કામગીરી કરી. વિદે શી સાહિત્િના િાચને આ લેખકને લખિા પ્રેિાષ અને એમણે ૧૦૬૬માું
ગુજરાતી ભાર્ાને 'કરણઘેલો' નામની નિલકથા આપી, જે આપણી ભાર્ાની પિેલી નિલકથા ગણાઇએમના .
નામે આ એક માત્ર કૃવત મળે છે .માું એમનુું અિસાન થર્ુ૧૯૦૫
ું
.૭.૧૭.તા.ગુજરાતીના વિદ્વાન વિિેચક શ્રી
વિશ્વનાથ ભટ્ટ લખે છે .
' "કરણઘેલોકેિળ નમષદર્ુગનો જ નહિ પણ સમગ્ર ગુજરાતી સાહિત્િનો મિત્ત્િનો " ગ્રુંથ છે નમષદર્ુગનુ ું તો એ .
શકિતી પુસત
ટ ક છે એ જેમ"પેવમલા" ની"હરચડષ સન" . અંગ્રેજીભાર્ામાું નિલકથાનો શક પ્રિતાષિેલો તેમ
નુંદશુંકરના આ એ"કરણઘેલો" ગુજરાતીભાર્ામાું નિલકથાનો શક પ્રિતાષ િેલોજો કે ., સિાુંગવસદ્ નિલકથા
તો આપણને ગોિધષનરામે જ આપી પણ આ લેખકે પિેલે જ સપાટે આકર્ષક િાતાષ લખીને ગુજરાતીભાર્ામાું
નિલકથાને પ્રવતષ્ષ્ઠત સ્થાને મ ૂકી દીધી છે .'

