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ઉમાશકંર જોશી અને ઝવેરચદં મેઘાણીની કવવતાઓમા ંપ્રાશ્ચાત્ય સાહિત્યનો પ્રભાવ 

ડૉ. ધમેન્દ્રવસિંિ એમ. વાઘેા 
૨૯/એ, ચંળીર યેવીડેન્વી, થરટા યડ, વલવનગય-૩૮૨૮૨૫ જજ. ભશવેાણા  

ભ. ૯૪૨૭૦૪૦૨૦૨ 
પ્રસ્તાવના  
        બ્રિટટળ વામ્રાજ્મએ પ્રાપ્ત કયેર સ્થથયતાના વદંબભભા ં
એવ  ં કશી ળકામ કે ગ જયાતી વાટશત્મભા ં આધ વનક ય ગન  ં
દાભણ થય .ં આધ વનક ગ જયાતી વાટશત્મભા ં અંગે્રજી 
વાટશત્મની વાથે-વાથે તેભની જીલન ળૈરીન ણ ભાતફય 
પ્રબાલ જલા ભે છે. જેન  ં મ ખ્મ કાયણ બાયતભા ં અંગે્રજી 
વળક્ષણની ળૃઆતને ગણી ળકામ. વિભના નોંધાત્ર પ્રબાલ 
શઠે તભાભ ભાનલીમ પ્રવવૃતઓભા ં જફયદથત પેયપાયના 
ગયણ થમા,ં તેભજ વાટશત્મભા ં ણ તેન વવલળે પ્રબાલ 
જલા ભળ્મ. ગ જયાતી વાટશત્મના ં આધ વનક ય ગના ં
વભમવરંગ્ન સ ધાયકય ગ, ટંડતય ગ, ગાધંીય ગ અને 
અન ગાધંીય ગભા ંવલબાજજત કયી ળકામ.  
 

ગજુરાતી કવવતામા ંથયેા હરવતતનો 
   
        ભધ્મય ગન  ં ગ જયાતી દ્ય-વાટશત્મ વાભાન્મ ણે 
દકેન્દ્ન્િત શત  .ં  વાટશત્મભા ં દૈલ લદંના ય બાય મકૂલાભા ં
આલત શત.  પ્રલતભભાન વાટશત્મ બગલાન અને વનં્માવવવૃત 
જેલા ં વલમભા ં ઉદેળ અબ્રબવ્મક્ત કયત   ં શત  .ં મતૃ્ય  ં છીના 
ફીજા વલશ્વ તયપ અંગ બ્રરવનદેળ થત શત. ભધ્મય ગીન 
ગ જયાતી વાટશત્મભા ં યભકૃાૄ યભાત્ભા વાથે ફાધંલાના 
તાદાત્્મને વશજ ગણત  ંશત  .ં 
        અંગે્રજના આગભન અને મતં્ર પ્રત્મેના તેભના 
ઔધબ્રગક રગાલના કાયણે ગ જયાતી વાટશત્મભા ં પેયપાય 
પ્રતીત થલા રાગ્મા. તત્કારીન ભાનલીમ દૃન્દ્ટટકણ 
કરકલ્પત કપનાઓના ં થથાને ખયી લાથતવલકતાઓને 
પ્રાધાન્મ અાય .ં તત્કારીન ગ જયાતી વાટશત્મ યાજકીમ, 
વાભાજજક, વાથંકૃવતક અને ધાવભિક પ્રવવૃિઓથી પ્રબાવલત થય .ં 
આ ાવાઓને આધ વનક ગ જયાતી વાટશત્મકાય એ તાના 
વાટશત્મ રેખનભા ં ઉજાગય કય ું છે. પ્રાિાત્મ વથંકૃવત અને 
વાટશત્મના ં પ્રચડં પ્રબાલ શઠે વભકારીન ગ જયાતી 
વાટશત્મના ં ફધંનભાથંી થલાવધન થય  ં શત  .ં ટયણાભ થલૃે 
વકં બ્રચતતાભાથંી મ ક્ત થઈ વેત   થલૃ ફની યશ ે છે જે 

આધ વનક ગ જયતી વાટશત્મના ં ગાધંીય ગ અને અન ગાધંી 
ય ગભા ંખાવ જલા ભે છે. વિભના પ્રબાલ શઠે ગ જયાતી 
વાટશત્મ નલી-નલી બ્રક્ષવતજ વય કયલાન  ંળર  કય ું. ગ જયાતીભા ં
વનફધં અને નલરકથા જેલા ંવાટશજત્મક થલૃન ઉદમ થમ. 
પ્રાિાત્મ વાટશત્મના વંકભના કાયણે ગ જયાતી વાટશત્મ સ ધાયક 
ય ગ દયવભમાન વલવલધરક્ષી ફન્ય .ં ટંડતય ગ દયવભમાન 
પ્રાિાત્મ વથંકૃવતઓના સ બગ વભન્લમ વદંબે બ્રચિંતન ળૃ થય  ં
અને પ્રાિાત્મ વાટશત્મના ં પ્રબાલ શઠે ગ જયાતી કવલતાભા ં
ટયલતભન આવ્મા. જેલા ં કે, સ ધાયકય ગના નભભદ અને 
દરતયાભ, ટંડતય ગના ન્શાનારાર, નયવવિંશયાલ 
ગાધંીય ગના ઉભાળકંય જળી અને ઝલેયચદં ભેઘાણી, 
અન ગંાધંીય ગના વનયંજન બગત, ભધ યામ અને સ યેળ જળી 
પ્રાિાત્મ વાટશત્મ દ્વાયા પ્રબાવલત કવલઓભા ં ઊંચેર ં થથાન 
ળબાલે છે.  
 
 ઉમાશકંર જોશીની કવવતા ર એલયટનો પ્રભાવ  

 

        ગ જયાતી વાટશત્મના મધૂભન્મ કવલ ઉભાળકંય જળીની 
કવલતા એબ્રરમટના વલળે પ્રબાલ દળાભલે છે. તેભની ફે 
કવલતાઓ વછન્નબ્રબન્ન છ ં અને ળધ કવલતાના બાલ અને 
ઈફાયતના વદંબભભા ં એબ્રરમટથી પ્રબાવલત છે.  ઉભાળકંય 
જળીની વછન્નબ્રબન્ન છ ંઅને એબ્રરમટના The Hollow Men ના 
કાવ્મ નામક કવલતાની આયંબની સં્ક્તઓભા ં જ જીલનના 
અવહ્ય જડતા થી દ શ્પ્પ્રબાવલત જણામ છે. ઉભાળકંય જળી 
રખે છે કે,  
 “વછન્નબ્રબન્ન છ ં વનશ્વદ કવલતાભા ંધફકતા કયતા રમ વભ. 
   ભાનલજાવતના જીલન ય ઉવલા ભથતી કઈ બાત જેલ 
      ઘેય ઘેય ડેરા શજી નલ શાથ રાગ્મા ંબ્રબ કના ટ ક જેભ  

વલલ્છછન્ન છ.ં” 
      કાવ્મ ળૈરીભા ં વરંગ્ન મ દે ઉભાળકંય જળી અને 
એબ્રરમટ ફનેં્નના કવલતા નામક કવલતાની ળૃઆતભા ં જ  
નકાયાત્ભકતાથી ીટડત એલા વ્મસ્ક્ત તયીકેન થલટયચમ 
આે છે.  એબ્રરમટ રખે છે કે, 
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             “We are the hollow men, 

              We are the stuffed men, 

               Leaning to gether 

               Headpiece filled with straw also.” 

                  એબ્રરમટ દ્વાયા લયામેરા વલળેણ 
„hollow‟ અને „stuffed‟ની વભાનતા ઉભાળકંય જળી ના 
વલળેણ „વછન્નબ્રબન્ન‟,  „વલલ્છછન્ન‟ અને „લ્ક્રન્ન‟ વાભે જઈ 
ળકામ છે. બમન  ં લાતાલયણ „the hollow men‟ અને 
„વછન્નબ્રબન્ન છ‟ં ફનેં્નભા ંવયખાણ  ંજલા ભે છે.  
               “તભાયા ળલ-આશ્ર્રે થી ળીત છૂટયા, 
                શીય શૈમા તણા છેક સકૂાઈ ખટૂયા, 
                ચેતન-થદંન ભદં આપદં ડૂબમા ં
                તભે ભાયી કાભનાન નગ્ન વનિર છદં 

                બમમવૂતિ, તભ તભ.” 

              આજ પ્રકાયે ખખરા (રા) ભાણવ hollow 

menની રાચાયીને અબ્રબવ્મક્ત કયતા એબ્રરમટ નોંધે છે કે, 
ઈશ્વયકૃાન આથલાદ ચાખલા ભાટે આલશ્પ્મક એલી પ્રાથભનાને 
લાચા આલાભા ં અવભથભ એલા ખખરા ભાણવ યવશીન 
યાજમના બગ ફનીને ફરે છે કે,  
            “This is the way the world ends 

             This is the way the world ends 

             This is the way the world ends 

             Not witha bang but whimper.” 
          આધ વનક ગ જયાતી વાટશત્મના ક્પનભા ંએબ્રરમટની 
અવય જમા લગય યશી ળકાતી નથી. 
ઝલેયચદં ભેઘાણીની કવલતા ય પ્રાિાત્મ વાટશત્મન પ્રબાલ   
        આણા યાટરવતા ગાધંીજીએ ભેઘાણીને „યાટરીમ ળામય‟ 
તયીકે નલાજમા શતા. તેન  ંમ ખ્મ કાયણ એ છે કે, ભેઘાણીએ 
અન લાદ અને અન વર્જન ક્ષેતે્ર અઢક પ્રદાન આપ્ય  ંછે. જેભા ં
યાટરીમતાના યંગે યંગામેર કવલતાઓ મ ખ્મ છે. „ય ગલદંના‟ભા ં 
ભેઘણીએ તાને ભેર પે્રયણાના ઉદગભ થથાનની મગ્મ 
છણાલટ કયી છે.  તેભણે „સનૂા વભદંયની ાે‟ ૧૯૩૦ના 
જેરલાવ દયવભમાન લાચંેરા એક વગં્રશ „Royal Reader‟ ભાથંી 
રખામેર એક કથા કાવ્મ યથી થુયેલ  ં છે. મૂ કવલતાન  ં
નાભ છે „બ્રફન્ઝન ઓન ધ યશાઈન‟ ભેઘાણીએ યશાઈન નદીના 
થથાને નભભદા નદી રીધી છે. ણ નભભદા નદી ટકનાયે આલેરા 
યાજવેય ગાભ વંણૂભ ણે કાપવનક છે. 
                      “કે‟જે એલા બાડંર ં બે, 
                      યે કે‟જે એલા ભીતર ં બે 
          યાજેવટ ગાભને યેલાતીયન લાવી પે્રભસ  ંાઢંમ યે, 
                      સ ના વભદંયની ાે.” 

                     ય ગલદંનાભા ં „કઈકન રાડકલામ‟છે જે ભેંયી 
રા ંકથટેની કવલતા „Somebody‟s Darling‟ યથી થૂયેર છે. 
જે દળાભલેર  કાવ્મવગં્રશ „Royal Reader‟ ભાથંી રેલામેર છે. 

લાચક મૂ કવલતાન  ં નૂ:અથભઘટન કયી ળકે તે આળમથી 
ભેઘાણીએ મૂ કવલતા ણ આેર છે.  
         “એની બથભાટંકત ભવૂભ ય ચણજ આયવની ખાબંી, 
              એ થ્થય ય કતયળ નલ કઈ કવલતા રાફંી; 
                       રખજ „ખાક ડી આંશી  
                       કઈના રાડકલામાની” 
   મૂ કલવમત્રીની સં્ક્તઓ આ પ્રભાણે છે. 
    “Pausing to drop on his grave a tear; 

      Carve on the wooden slate at his head „somebody‟s 

darling slumbersher” 

             આ જ પ્રભાણે ટભવ હ ડ ન  ંકાવ્મ „The Song of 

the shirt‟ ભેઘાણીની ય ગલદંનાભા ં „ફીડીઓ લાનાયીન  ં
ગીત‟ તયીકે દાભણ કયે છે. આ કવલતાભા ં ફીડીઓ 
લાનાયી સ્ત્રીઓની રાચાયી વ્મક્ત થઈ છે. 
                    “ળેઠીમ સતૂયપેણી રાલે, 
                    ાનના ફીડા ાતય ચાલે  
       રશીના ફખા ભાતે આલે  ફીડીઓ લા.... યે ! 
                  વનયાધાય ફીડીઓ લા.... યે !” 

       જમાયે ભેઘાણી ય પ્રાિાત્મ પ્રબાલની લાત થામ અને 
છેપરી પ્રાથભના વલવયાઈ જમ એ ત ન જ ફને. ધધં કાના કટભ  
ૃભભા ં ભેઘાણીએ ગામેરી આ કવલતા આમયીળ ક્ાવંતલીય 
ભેક્વલીની ના ઉદગાય યથી થૂયેર છે. જમાયે  ભેઘાણીની 
કવલતાભા ંનીચેના ળબદ આલે છે ત્માયે  રક ધફકે ચઢે છે.  
                   “પ્રભ જી ! ેં‟ખજ આ છે અભાર ં ય દ્ધ છેપલ  ં 
                    ફતાલ શમ જ કાયણ અભાર ં રેળે ભેલ ”ં  
    જમાયે આ કાવ્મની છેપરી ચાય સં્ક્તઓ ફરામ છે, 
ગલામ છે ત્માયે ત અશ્ર પ્રલાશ કાભીંઢ થ્થયને દ :ખદ 
ર દન કયાલે તેલ થઈ ગમ શત. 
                  “તટેૂ છે આબ ઊંચા આણા આળા વભનાયા, 
                     શજાય બમતણી ભતૂાલ પયતી હ કંાયા  
                    વભભણની છતા ંલશળેે વદા અણખટૂ ધાયા  
                 ભે તલ ભાલડીને જ્મા ંરગી મ સ્ક્ત ટકનાયા”  
     ઉભાળકંય જળી અને ભેઘાણી. પ્રાિાત્મ વાટશત્મના કાવ્મ 
યીવતથી  એટરા પ્રબાવલત શતા કે પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ છા 
પ્રાિાત્મ વાટશત્મની કવલતાઓભા ંજલા ભે છે. આજ પ્રભાણ ે
ભેધાણીની ટાકેંરી કાવ્મ સં્ક્તઓ પ્રાિાત્મ પ્રબાલ દળાભલે છે. 
ગ જયાતી વાટશત્મના થલૃ ય વિભની અવય શાર ણ 
લતાભમ છે.  
વદંબભ. 
(૧)   વભગ્ર કવલતા - ઉભાળકંય જળી અને ભેઘાણી 
(૨)   ય ગલદંના  - ઝલેયચદં ભેઘાણી 
(૩)   પ્રાિાત્મ કાવ્મળાસ્ત્ર  - ડૉ. ફેચયબાઈ ટેર  
(૪)    On Poetry and Poets  - T. S. Eliot 

 


