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અશોકપરુી ગોસ્વામીના ગઝલસગં્રહ ‘કલલિંગ’મા ં

તત્તત્તવલ િંતન 

અલિષેકકુમાર બી. દરજી 

(આસવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય વયકાયી સલનમન અન ેલાણણજ્મ કોરજે, કઠરાર) 

ગજુયાતી વાહશત્મભાાં એક ખાસવમત યશી છે કે, જે 

ત ે યગુ કે વભમભાાં જે-તે વાહશત્ મસ્ લરૂ૫ન ે આગલી કરા 

અન ે વૌષ્ ઠલ વાથે સલકવલાની તક ભી છે  જેભ કે, 

ાંહડતયગુભાાં ઊસભિકાવ્ મ અને વોનટે, ગાાંઘીયગુભાાં 

નલરકથા, અનગુાાંઘીયગુભાાં ગીત, અનઆુઘસુનક યગુભાાં 

લાતાા અન ે એ જ યીત ે વાાંપ્રત વભમભાાં ગઝરના સ્ લરૂ ે

ઘણો લેગ ૫કડમો છે  ગઝરને અનકે સ્ તયે સલકવલાની 

અન ે સલરવલાની તક ભી છે  ળયાફ, વાકી અને 

પ્મારીભાાંથી નીકીને ગજુયાતી ગઝર ે આધ્માત્ભ અને 

ણચિંતનના સલળા આકાળભાાં ઊંચી ઉડાન બયી છે  આથી 

ગઝરના આ બવ્ મ સલકાવન ે્ માનભાાં રઇન ેયાજેળ વ્ માવ 

‘સભસસ્ કન’ અન ે અંસતક સિલેદીના તાંિી૫ણા શઠે 

‘ગઝરસલશ્વ’ નાભે સિભાસવક ળરૂ થામ છે, ન ે લાચકના 

ભનભાાં ને શૈમાભાાં ગઝર લવી છે  આ સવરસવરાને જોતાાં 

બસલષ્ મભાાં વાાંપ્રતયગુ ગઝરગમુ તયીકે ળખામ તો 

નલાઇ નશીં  

છેલ્ રા દામકાભાાં અનકે વજકોકોએ ગઝર સ્ લરૂ 

ઉ૫ય ોતાનો શાથ અજભાવ્ મો છે ને તભેાાંથી ગજુયાતી 

વાહશત્મન ેઅનકે શ્રષે્ ઠ ગઝરકાયો પ્રાપ્ ત થમો છે  જેભાાંના 

એક ગઝરસ્ લાભી અળોકરયુી ગોસ્ લાભી છે  તળે ‘અથાાત’્ 

(૧૯૯૦) અન ે‘કણરિંગ’ (ય૦૦૫) એભ ફ ેગઝરવાંગ્રશ રઇન ે

ોતાના આગલા સભજાજ વાથ ે ગઝર ક્ષિે ે પ્રલળે કયે છે  

ગઝર પ્રત્ મનેા પ્રભે અને ગઝરન ે જ ળત્ર બ ફનાલીને 

વાભાન ે૫ડકાયલાની અદા ્ માનાિ છે  

ગઝર પ્રત્ મનેો આ પ્રેભ જ તભેની ગઝર 

ત્ મનેી સનષ્ ઠાની ઝાાંખી કયાલ ેછે  આજથી ફ ેશજાયેક લ ે

રલૂ ે અળોક વમ્રાટે કણરિંગ જીત્ યુાં ન ે ૫છી તનેાભાાં આલરેા 

૫હયલતાન, તનેા ભનભાાં થમલેુાં ભાંથન, ણચિંતન તનેે ઘભા 

તયપ લાે છે  તો ફીજા એટર ે કે આજના અળોકને-

અળોકરયુી ગોસ્ લાભીન ે ોતાની અંદય થતા ભનોભાંથન, 

ણચિંતન ગઝર તયપ લાે છે  તેળ ોત ેજ આ ભનોદળાન ે

વ્ મકત કયલા તેભના ‘કણરિંગ’ ગઝરવાંગ્રશની ગઝરના 

ળયેોભાાં રખ ેછે  

શ ેગઝર, કમાાં કશુાંમ જીત્ યુાં છે ? તોમ કણરિંગ જેવુાં લીત્ યુાં છે  

(ર ૃ૧૦૫) 

‘કણરિંગ’ ગઝરવાંગ્રશની ગઝરોભાાં ણચિંતનનુાં તત્લ 

ઘણુાં ્ માનાકાક છે  ગઝરકાય અળોકરયુીએ ગઝરવાંગ્રશન ે

અંત ે ગઝરસલમક ચચાા કયી છે, તભેાાં ણચિંતન અન ે

જીલનદળાન ૫ય સલળે બાય મકૂમો છે  

‘‘ જીલન અન ેજગત સલળનેુાં એભાાં 

ણચિંતન/ભનન, દળાન શોમ એભાાં અ્ માત્ ભ અન ે

વાંત૫યાં૫યાનાાં રક્ષણો જોલા ભે છે ’’ 

ન ેઆ ફાફતભાાં સલળેત: કલ્ નોના સલસનમોગ 

દ્વાયા તને ે આકાક ફનાલલાનો ઉ૫ક્રભ જલામો છે  

ગઝરભાાં ણચિંતન એ ગઝરકાયના અનભુસૂત- સલશ્વનો જ 

૫ડઘો છે  જીલાતા અન ે તે જીલનની આંટીઘટૂીને 

વભજલાની અને બાલકન ે વભજાલલાની ભથાભણભાાં 

૫હયણભ ે છે  વાાંપ્રત વભમના ભાનલના વાશવ 

અનસેલકાવની દોડન ેરક્ષ્ મભાાં રઇન ે‘હકનાયા’ અન ેભજઘાય 

જેલાાં કલ્ નોનો સલસનમોગ કયીન ે રખરેો ળયે કેટરો 

આકાક છે ત ેજુળ, આ હકનાયાથી ભન ેવાંતો કમાાં છે ? 
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ભન વતત ભારુાં શલ ેભજઘાય તાકે (ર ૃ૧, કણરિંગ)  

તો ભાનલી વતત અનકે યશસ્ મોથી સલિંટામરેો 

યશ ે છે  ૫યાંત ુ આ યશસ્ મન ે ાભલાની ભથાભણ કોણ કયી 

ળકે! અને આ યશસ્ મની ળોઘ કસલભાાં દ્મભાન થામ છે, 

ભાયી ફચેેની ૫છડાતા ઘોઘભાાં છે  જજિંદગી જાણ ે કળાની 

ળોઘભાાં છે (ર ૃ૫) અને આ ળોઘ ક્ષણણક નશીં ૫ણ ળાશ્વત 

છે  આગલી કોઠાસઝૂથી સ્ લસલકાવ વાઘી ળકામ છે  

વપતાનાાં ઉન્ નત સળખયો વય કયી ળકામ છે  તે જ 

સલચાયન ેઝાડના ઉદાશયણ દ્વાયા કેટરી વયતા મકૂી આ ે

છે ત ેજૂળ, 

આ૫ભેે ઊગે ત ેથયથયત ુાં નથી  

ઝાડ રછૂી રછૂીન ેઊછયતુાં નથી (ર ૃ૮)  

આઘસુનક ભાણવની ઔ૫ચાહયકતા ૫ય કટાક્ષ 

કયલાની યીત ૫ણ કેટરી સનયાી છે   

આ૫ણા શસ્ તઘનૂન કમાાંથી વાથાક ફન ે શાથનુાં 

શૈત શૈમ ેપ્રવયત ુાં નથી  (ર ૃ૮)  

જીલાતા જીલનભાાં ફનતા પ્રવાંગો અને તેનાાં 

તાયણોન ે વાલાસિકતાથી ગઝરભાાં મકૂી આ૫લાની કસલની 

ઢફ અનોખી છે, વાલ અંઘાયાભાાં જ જોલાયુાં, કોઇ લખાણાયુાં, 

કો લગોલાયુાં  (ર ૃ૧૪) આઘસુનક ભનષુ્ મ ે ફશોો સલકાવ 

વા્ મો છે, જ્ઞાનની વીભાળન ે અનકે ગણી સલસ્ તાયી છે, 

૫યાંત ુત ેોતાના ભનોજગતના કોચરાભાાં લઘાયે ન ેલઘાયે 

વાંકુણચત થલા રાગ્ મો છે  આલી વાંકુણચતતાના ળથાય 

શઠે સલકાવ સનયથાક ફની યશે છે  આ ફાફત ૫ય પ્રકાળ 

ાથયલા ગઝરકાય જણાલ ેછે કે,  

વૌ વૌના ીંજયાભાાં વૌ જાત ેકેદ છે, ખલુ્ લુાં કે 

ફાંઘ ફાયણુાં યાખ્ માનો અથા શુાં?(ર ૃ૧૫) 

ભાણવ ૫ે ૫ે રૂખ ફદરતો જોલા ભે છે, 

૫યાંત ુગઝરકાય તો અંતયઆત્ ભાને ફદરલાની ઝાંખના કયે 

છે  ભાનલની બીતયભાાં ૫ડેરાાં દુહયત તત્ લોન ે ત્ માગલાની 

ઝાંખના કયે છે  ને આથી જ અવાંતોરલૂાક ભાનલીના દાંબ 

૫ય કટાક્ષ કયતાાં રખ ેછે, 

ત્ માગી ળકે તો ત્ માગ ત ુાં અંદયના ઝયેન,ે આ વાલ 

ખારી કાાંચી ત્ માગનો અથા શ?ુ (ર ૃ૧૫) 

આભ, અંતયની બયૂાઇળન ેભા’ત કયલી એ જ હદવ્ મ 

જીલનની વાથાકતા છે, એભ તળે જણાલ ેછે, ન ેજીલનની 

વાથાકતાન ેસવધ્ધ કયલાન ેફદરે જીલનતેય પ્રવસૃતળ તયપ 

લઘાયે ્ માન આે છે  તથેી ગઝરકાય જણાલ ેછે કે, 

જીલન ભાટે એણ ેભોકલ્ મા,  

ન ેજગત અશીંમા ફઘુાં નાટક કયે ( ર ૃ૧૬) 

શવતાાં શવતાાં જીલનનાાં દુ:ખદદાન ેવશન કયવુાં ફલ્ કે શવુાં 

કયવુાં એ વભજદાયી અન ે જીલન જીલલાની આલડતની 

સનળાની છે  તને ેવભજાલતાાં તળે રખ ેછે , 

હુાં શવી નાખુાં શલ ેશય લાતને, દદાની કેલી દલા અકવીય છે? 

(ર ૃ૧૯)  

ઇશ્વયની શમાતી એ શ્ર્ ઘાનો સલમ છે  અડગ શ્ર્ ઘાલાન 

વ્ મહકત ચોતયપ ઇશ્વયના દળાન કયી ળકે છે, ન ે આ ઇશ્વય 

પ્રત્ મનેી શ્ર્ ઘાભાાં કમાયેમ રયુાલાની જરૂય શોતી નથી  જે 

આ જ સલમની કસલ વય ળબ્ દોભાાં ઇશ્વયનો ઉલ્ રખે કમાા 

સલના જ, ન ેછતાાં ૫ણ અથાન ેશાસન કમાા સલના વયતાથી 

જણાલ ેછે, ત ેજુળ, 

આ૫ણી લચ્ ચ ેજડે છે,ભાિ ળખલો ડે છે  (ર ૃય૧) 

 

જમાયે વ્ મહકત અંતયના અલાજને વાાંબી ર ે છે, ોતાના 

વાચા સ્ લરૂ૫ના દળાન કયી ર ેછે  ૫છી તને ેફાહ્ય અલાજો 

અન ેઆલયણોની જરૂય યશતેી નથી  આલા ફાહ્ય આલયણો 

અન ે અલાજો વ્ મહકતન ે સ્ થૂ રાગે છે  આ ભભાન ે

વભજાલાતાાં કસલ રખ ેછે, 

પ્રસતણફિંફ ભાયી જાતનાાં જોમાાં છે જમાયથી, આંખોથી અંઘ 

છાં અન ેકાને ફસઘય છાં (ર ૃય૪) 

વશજથી દેલામરે વ્ મહકતને ડય નથી રાગતો તલેી વય 

ફાફતને કસલ વયતાથી જ આરેખ ેછે, 

ઊછે ભોજા ન ેદહયમો ઘઘૂલ ેછે, 
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એ ફઘ ુકમાાં ખયલાન ેમ ૂાંઝલ ેછે? (ર ૃય૬) 

કસલ અળોકરયુી ોતાની ગઝરભાાં પ્રણમનુાં ણચિંતન ઘણુાં 

ગશન કયે છે, ન ે એ ગશનતાન ે ઘણા જ વય ળબ્ દોભાાં 

ઢાલાની કસલની કરા જ આગલી વૌંદમાસઝૂનાાં દળાન 

કયાલ છે, 

ભાછરી થઇન ેકશ ેછે શઠ ન છોડુાં સનજકોા થાતી નદીનો ૫ટ 

ન છોડુાં  (ર ૃય૭) 

જીલનભાાં એલો વભમ ણ આલતો શોમ છે કે જમાયે 

વ્ મહકતન ે ોતાનુાં જીલન શનૂ્ મતાભાાં ૫હયણભત ુ રાગે, તને ે

ખારી૫ણાનો અનબુલ થામમ અને આ ખારી૫ણુાં અવરભાાં 

ઘણુાં લજનદાય શોમ છે  શસેભિંગ્ લએે આલા ખારી૫ણાના 

કાયણ ુ જ આત્ભશત્મા કયી શતી  આ ખારી૫ણાની લાત 

યવા ળરૈીભાાં કસલએ કયે છે, 

ખારી૫ણાનો બાય લજનદાય શોમ છે  ખારી૫ણાના વાય 

જેવુાં જાતભાાં શોમ છે  (ર ૃ૪૯) 

 સલશ્વભા ભાિ ટોચ અન ે ઊંચાઇ જ વલાસ્લ છે  એભ 

ભાનલાભાાં કોઇ તથ્ મ નથી, સનમ્ ન કક્ષાએ ૫ણ ૫યાકાષ્ ઠાનો 

અનબુલ થઇ ળકે છે  તનેી વભજ આ૫તા કસલ જણાલ ેછે 

કે,  

વદબાગી છાં, શ ેટોચ, ઊંચાઇ તન ેભી, તાયાભાાં જે નથી તે 

ફઘુાં ખાણભાાં શત ુાં  (ર ૃ૪૯) 

 કસલ વ્ મહકતની ભાનસવક ૫હય  સસ્ થ સત પ્રત્ મ ે ૫ણ એટરો જ 

વબાન છે, અન ેતન ેતળે ોતાના ળયેભાાં સનરૂ ેછે,  

ત્ માાં જ જ તયસ્ મો કશે, તપૃ્ ત કશ ે: ના ઝાાંઝલા છે  

(ર ૃ૫ય) 

અશીં તયસ્માનો આળાલાદ અને તપૃ્ ત વ્ મહકતન ે તપૃ્ તને 

ભાનસવક સ્ તયે ત૫સ્ મા છે  વાંવાયભાાં ચારતા ાખાંડની વાભે 

તીય તાકલાનુાં કસલ ચકૂતા નથી, જુળ ્ માનન ેનાભ ેઊંઘી 

ગમા  અયે આવુાં આવુાં ઘણ ુથામ છે  (ર ૃ૬૧) 

ભાણવ ગભ ે તટેરો સલદ્વાન શોમ, ગભ ે તટેરો ાંહડત શોમ 

૫યાંત ુાં ત ે પ્રભેના અઢી અક્ષયથી અજાણ શોમ તો તને ુાં 

 ાંહડત્લ અને સલદ્વતા નકાભાાં જ છે  કફીયે ૫ણ કશયુાં છે 

‘ઢાઇ અક્ષય ભેકા ઢે વો ાંડીત શોમ ’ન ેતેનો જ ૫ડઘો 

નીચનેા ળયેભાાં જોલા ભે છે  તુાં બણ્મો ૫ણ ત ુાં મ 

અભ્ બણનો અબણ, રખ શલ ે અક્ષય અઢી એણ ે

કશયુાં (ર ૃ૬૩) જમાયે ભાણવ ાવે ઘણી વાં૫સિ શોમ ૫યાંત ુ

ત ે ૫ય ભાટે કળા કાભની ન શોમ તો ત ે વલ ે નકાભી જ 

ફનતી શોમ છે  આ તથ્ મન ે વભજાલતાાં ત ે રીરા વકૃ્ષનુાં 

ઉદાશયણ આ ે છે, તુાં ઝાડ રીલુાં શોમ તોમ અથા શુાં કશ,ે 

ફફતા જણને છાાંમ તભાયી વાાં૫ડે નશીં (ર ૃ૬૫) જે 

ભનષુ્ મ ે ઈશ્વય અન ે આત્ ભા તથા ૫યભાત્ભાનાાં યશસ્ મોને 

ાભી રીઘાાં ૫છી એન ે કાળી અન ે ભકકા જલાની જરૂય 

યશતેી નથી  એના ભાટે સષૃ્ષ્ટની તભાભ જગ્ માળ કાળી ન ે

ભકકા જ શોમ છે  દુસનમા ઘણાાં દુ:ખોથી બયેરી શોમ છે ન ે

આ જ વત્ મને તળે કેલા ઇળાયાથી વભજાલ ે છે તે જુળ, 

કેટલુાં છે અથાસચૂક, ફા જન્ ભીને યડયુાં છે  (ર ૃ૬૯) જીલન 

જીલલાની ૫ણ એક કા શોમ છે  જે આ કાથી જીલી 

જાણ ેછે તનેા 

મતૃ્ ય ુ૫છી ૫ણ ત ેરોકોના શૈમાભાાં જીલતો યશ ેછે  ન ેતથેી 

જ કસલ રખ ેછે, એ ભયી જીલી થળે, જેન ેજીલલાની ચીલટ  

(ર ૃ૮૦) જગતભાાં ઈશ્વય એ વલા વ્ માપ્ ત છે ત ેજ આ 

વાંવાયન ેઘડે છે અને ત ેજ વાંવાયનો રમ કયે છે   સલશ્વની 

તભાભ ઘટનાળ તનેા થકી જ શોમ છે ઇશ્વયના આ 

ભાશાત્ મ્ મન ેદળાાલલા ભાટે કસલ જણાલ ેછે કે, તેં જ બાાંગી 

ઘડી તેં જ વયજી છે આ જગત ભાિ તાયી જ ભયજી છે  

(ર ૃ૮૨) ભાણવની શમાતી ળા ભાટે ? એ ગઢૂ યશસ્ મન ે

ાભવુાં ઘણુાં અઘરુાં છે, ન ેત ેજ યશસ્ મ ન ેપ્રશ્નાથા રૂ ેયજૂ 

કયતાાં કસલ કશ ેછે કે, 

વોચ કાયણ ત ુાં તાયા શોલાનુાં,અશીં હુાં ાભવુાં શુાં ખોલાનુાં ? 

(ર ૃ૮૩) 

ઇશ્વય કે અલ્ રાશ એ ભાિ ભાંહદય કે ભસસ્ જદભાાં છે એ ભાનવુાં 

મખૂાાભીબયુું છે  ઇશ્વય તો ભાનલીના અંતયભાાં છે  શૈમા થકી 

કયેરી ફાંદગી કે પ્રાથાના ઇશ્વય સઘુી ૫શોંચ ે છે તે ભાટે 

ભાંહદય કે ભસસ્ જદભાાં જલાની જરૂય નથી, આથી જ કસલ 

જણાલ ેછે કે, 

નથી છેક ભસસ્ જદ સઘુી એ ગમો, છતાાં ૫ણ કબરૂાત છે 

ફાંદગી  (ર ૃ૮૫) 
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ભાણવ વાંવાયભાાં જે કાંઇ પ્રાપ્ ત કયે છે ત ે ઇશ્વય જ તને ે

આ ેછે તથેી જ કસલ તને ેજણાલે છે, ભાિ ભાયો ગણુાં તો 

આ ખોરો એ જ આ ેન ેઅાલે છે  (ર ૃ૮૬) 

વપતાના સળખયને વય કયલા ભાટે વ્ મહકતનુાં વ૫નુાં 

ભજબતૂ જોઇએ કેભ કે ‘ અડગ ભનના ભાનલીને હશભારમ 

ણ નથી નડતો’. આથી જ કસલ જણાલ ે છે, ભનસફૂા ત ુાં 

વાબતૂ યાખ,શોમ બર ેન ેઊંચા કોટ  (ર ૃ૮૭) 

તકરાદી થઇ જીલનભાાં ભાણવન ેગજલરે થલાની કસલની 

લાત શદમને સ્ ળી  જામ તેભ છે, તકરાદી થઇ ફશૌત 

જીવ્ મો ફવ, 

અવર શલ ેગજલરે થઇ જા  (ર ૃ૮૯) 

સલશ્વભાાં યશરેી વાેક્ષતા અન ેસલયોઘાબાવન ેવાંદય યીતે 

કસલ સનરૂ ેછે  વાલ ૫ડખે ખાઇ છે  તથેી આ ઊંચાઇ છે  

(ર ૃ૯૦) 

દયેક ભનષુ ્ મભાાં પ્રભેનુાં ફીજ પ્રથભથી જ ૫ડેલુાં શોમ છે, 

ભાિ તને ુાં અંકુયણ વ્ મહકતનાવ્ મહકતત્ લન ેસલુાસવત ફનાલી 

દે  જગતના કોઇ ણ અસસ્ તત્ લન ેાભલા ભાટે પ્રથભ ળયત 

એ છે કે તને ેપ્રભભાાં ૫ડવુાં ૫ડે છે, ૫છી ૫ભામ છે વાંવાયના 

આ વનાતન આ વનાતન વત્ મને કસલ વયતાથી ખોરી 

આ ેછે  તો તન ેહુાં છી તો જડુાં જ ણ નશીં, તુાં કદી 

પ્રભેભાાં ૫ડે ણ નશીં  (ર ૃ૯૧) 

ભનષુ્ મ આ જગતભાાં અલતયે છે ત્ માયથી જ જગતનાાં 

તભાભ સખુ અન ે દુ:ખ તને ે ધયી લે છે  ભનષુ્ મ ે આ 

તભાભ દુ:ખ અન ે સખુભાાંથી ાય ઊતયલાની તમૈાયી 

યાખલાની છે  જીલન જો ઝયે છે તો એન ે ીલાની 

તમૈાયીણ વ્ મહકતએ યાખલાની છે ન ે આ જ શકીકત 

કેટરાાંક કલ્ ન અન ેપ્રતીફ દ્વાયા વભજાલી છે,  અશીં જ 

છે, જભાાં ઊતયલાનુાં ણ છે  અન ેવાલ કોયા નીકલાનુાં 

ણ છે  (ર ૃ૯૬) આભ, ‘કણરિંગ’ની ગઝરોભાાં સનરૂાત ુાં 

ણચિંતન એ અ્ માત્ ભનાસલમને વસલળે યીત ે યજૂ કયે છે, 

તો જજલાતા લનનો ભભા તથા તથ્ મન ેખોરી આ૫લાનુાં કામા 

્ માન ખેંચે છે, ન ે આ ફાંને ભશત્ લના સલમભાાં કસલ 

અળોકરયુીનો આગલો દસષ્ ટકોણ સલરક્ષણ છે  જ્માયે 

ગજુયાતી વાહશત્મભાાં ગઝર આધ્માત્ભના અનકે નલા 

સળખયો વય કયી યશી છે, ત્માયે તભેાાં અળોકરયુી ગોસ્લાભીનો 

પાો ઘણો જ નોંધનીમ છે  


