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ૂ સાર
ટાં ક
વભમકાની દૃષ્ટટએ જેને અણે અધુસનક યુગ કશેલા જઇ યહ્યા છીએ તે
આ.વ.૧૯ અવાવ ગુજયાતી વાહશત્મભાં પ્રફ અસલટકાય રૂે ઈબયી અલે છે . તેના
ામાભાં સલદ્રશ, સ્લીકાય ને ઈચ્છે દ ડેરા છે . અધુસનકતાના અ અસલબાાલનીાછ
યુગચેતના ને અધુસનક ચચિંતનની ભ ૂસભકા યશેરી છે . અધુસનકતા (Modernity) ન થા વંકુર
છે . કસલતા વેંષ્રદ્રમ દાથા છે . ને નુ માલવાન ઇષ્રદ્રમપ્રત્મક્ષ-વંલેદ્ય શવુ ં જઇએ એ
લાતન અગ્રશ યાખલાભાં અવ્મ. બાાન અ દૃષ્ટટએ ભહશભા લધ્મ.અધુસનક કસલ બાા પ્રત્મે
લધુ વબાનતા કેલે છે . બાાની ળક્યતાન  ૂયે  ૂય કમાવ કાઢે છે . નલી બાા નહશ ણ
લનલી યીતે બાાપ્રમગ કમો છે .અણે ત્માં અધુસનકતાના પ્રફ અસલટકતાા કસલઓભાં
જઇએ ત સુયેળ જી, ગુરાભભશમ્ભદ ળેખ, રાબળંકય ઠાકય, યાલજી ટેર, ભચણરાર
દે વાઇ, સવતાંશ ુ ભશેતા, ચંદ્રાકારત ળેઠ, યભેળ ાયે ખ, નીર જી, ચંદ્રકારત ટીલાા
ઈયાંત નેક કસલઓએ અધુસનક કસલતાને ી છે . ને તેની કસલતાને કેરદ્રભાં યાખીને અ
વંળધન રેખ કયે ર છે .
ચાિીરૂ શબ્દો
ુ રાતી સાહિત્ય- ગુજયાતી બાાભાં વજાામલ
ગજ
ે ું વર્જનાત્ભક વાહશત્મ. જેભાં દ્ય ને ગદ્યભાં
ૂ ી લતાા, ચહયત્ર, સનફંધ લગેયેને અલયી રેલાભાં અલે છે .
કસલતા, નલરકથા, ટંક
ુ - ગુજયાતી વાહશત્મભાં વભમ-કાની દૃષ્ટટએ યુગ સલબાજન કયલાભાં અલેર છે .
ાઅધનુ નકયગ
જેને અણે અધુસનકયુગ કશેલા જઇ યહ્યા છીએ તે આ.વ.૧૯ અવાવ ગુજયાતી વાહશત્મભાં
પ્રફ અસલટકાય રૂે ઈબયી અલે છે . તેના ામાભાં સલદ્રશ, સ્લીકાય ને ઈચ્છે દ ડેરા છે .
અધુસનકતાના અ અસલબાાલનીાછ યુગચેતના ને અધુસનક ચચિંતનની ભ ૂસભકા યશેરી છે .
અધુસનકતા (Modernity) ન થા વંકુર છે .
સાંપ્રત્યય - વંપ્રત્મમ Concept વંજ્ઞા મ ૂ રેહટનભાંથી ઈતયી અલી છે . જેન વાભારમ થા
થામ છે ધાયણ કયવુ.ં વંપ્રત્મમ એટરે એક ચબધાયણા. વાહશત્મકૃસત કે વાહશત્મસ્લરૂના સલળે
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ને કામાળીરતાની એક વ્માક ચબધાયણા રૂે જે સવદ્ાંત યચામ શમ છે એ વભમ ને
સ્થના જુદા વંદબોભાં, કૃસતનાં વૌંદમાઘટકને વલાવાભારમથી સલળે તયપ ગસત કયે છે .
પ્રસ્તાિનાાઃ
વભમકાની દૃષ્ટટએ જેને અણે અધુસનક યુગ કશેલા જઇ યહ્યા છીએ તે
આ.વ.૧૯ અવાવ ગુજયાતી વાહશત્મભાં પ્રફ અસલટકાય રૂે ઈબયી અલે છે . તેના
ામાભાં સલદ્રશ, સ્લીકાય ને ઈચ્છે દ ડેરા છે . અધુસનકતાના અ અસલબાાલનીાછ
યુગચેતના ને અધુસનક ચચિંતનની ભ ૂસભકા યશેરી છે . અધુસનકતા (Modernity) ન થા વંકુર
છે . એભાં નલી નલી થાછામાઓ ઈભેયતા એ વંકુરતાભાં વતત વ ૃદ્ધદ્ ને સલકાવ થત યહ્ય
છે . સલયધ ને સલયધાબાવી ામાનુ ં વત્લ છે . એ ભાત્ર વભમલાચી વંજ્ઞા નથી ગુણલાચી વંજ્ઞા
છે . અધુસનક ભનુટમ ને કરાનુ ં સનભાાણ હિમા પ્રસતહિમા રૂે થયુ ં છે . ાશ્ચાત્મલાદનુ ં આંદરન
વાહશત્મના કસલતા ઈયાંત રમ તભાભ સ્લરૂભાં પ્રફ યીતે થામ છે .
ફીજા સલશ્વયુદ્ છી ભાણવને ભાણવની વ્મક્તતશીનતાનુ ં બાન થામ છે . જાાન ય
ણુફોંફ ડલાની ઘટના ભનુટમની હશિંવાવ ૃસિને ઈઘાડી ાડે છે . વંલેદનાને અઘાત રાગે છે .
હશિંવા ને ળણ વાભે લાજ ઉબ થામ છે . મંત્રલતૌ ભનુટમની ચેતના ય વય થઇ
ખંહડત ફને છે .ઇશ્વય યન બયવ ગુભાલી ફેવે છે . વ્મક્તત ને કશેલાતા મ ૂલ્મની ભ્રાભકતા
ખુલ્રી ડે છે . શ ૂરમતા, યામાણુ,ં રમ સનયેક્ષ સ્લત્લ, વાેક્ષતા, મ ૃત્યુ, સ્લાતંત્ર્મ, વિા
લગેયેને કેરદ્રભાં યાખીને નેક ભતભતાંતય ઈવે છે .
ઓતેગાએ અધુસનક કરાની લાત કયતા ભાનલીકયણ, કરાકૃસત, લિક્તતન અધાય
લગેયે જણાલતાં ભાતવા, અઇસ્ટાઇન ને સવગ્ભંડ ફ્રઇડ જેલા સલચાયકની સલચાયધાયાઓએ
પ્રગટેરી અધુસનકતાના અસલિબાલની ફોદ્ધદ્ક ભ ૂસભકા યચી અી. અધુસનકતાનુ ં ઈદૌ ગભ કેરદ્ર
અધુસનક કરાકાયના શભભાં છે . રૂ (form) જીલાતુભ ૂત તત્ત્લ છે . ત રૂને ગસતળીર ને
વંઘટક સ ૂત્ર તયીકે જલાનુ ં એહયસ્ટટર સ ૂચલે છે . અધુસનક વાહશત્મન રૂકેરદ્રી સલબાગ એભ
ભાનલા પ્રેયે છે કે વર્જન પ્રહિમા રૂસનસભિસતની પ્રહિમા છે . ને એ યીતે કસલતાક્ષેત્રે અણે ત્માં
કાભ કયનાય કસલઓએ તેને

 ૂયે  ૂયા ઢંગથી તાસ્યુ ં છે . વાત્રાના

ક્સ્તત્લલાદ વાથે

લાસ્તલલાદ, યાલાસ્તલલાદ લગેયે હપરસ ૂપીઓ સલકવી છે . વાત્રા ને કામ ૂ જેલાના પ્રબાલે
તેભજ અમનેસ્ક, ફેકેટ, અદાભલ જેલાના નાટક દ્વાયા એબ્વડા ન ભહશભા લધ્મ છે . અભ
સશ્ચભની વાથે વાથે ફ્રારવભાંથી અલેરા શુદ્ કસલતાના ખ્મારે ણ અણા સલલેચન ને
કાવ્મસલબાલનાને પ્રબાસલત કમાા. ભારાભે ને લારેયીની કાવ્મ સલચાયધાયાન વભાદય કયલાનુ ં
લરણ ઈક્સ્થત થયુ.ં ળબ્દને ળબ્દ તયીકે કવલાની હશભામત એક તયપ સલચ્ચ્છન્નતાની વય
ને ફીજી તયપ શુદ્ કસલતાન અગ્રશ વાહશત્મની કસલતાકા ઈયાંત ચચત્ર, વંગીત કા ય
ણ પ્રબાલ ડે છે .
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કસલતા વેંષ્રદ્રમ દાથા છે . ને નુ માલવાન ઇષ્રદ્રમપ્રત્મક્ષ-વંલેદ્ય શવુ ં જઇએ એ
લાતન અગ્રશ યાખલાભાં અવ્મ. બાાન અ દૃષ્ટટએ ભહશભા લધ્મ. સુયેળ જી બાય ૂલાક
કશે છે કે “કાવ્મભાં કલ્ના ઇષ્રદ્રમ વંતાક નીલડલી જઇએ.” સુયેળ જીન સલયધ છંદ કયતા
બાાની કૃસત્રભતા વાભે છે . શહયલલ્રબ બામાણી ણ નોંધે છે કે “વંસ્કૃત વ ૃિના દૃઢફંધે
ગુજયાતી

કાવ્મબાાને

વ્મલશાયબાાની

તુરનાએ

ઈચ્ચાયણ,

ળબ્દબંડ, ને

ળબ્દ

સલરમાવની ફાફતભાં લધુ ડતી કૃસત્રભ ફનાલી. ચબવ્મક્તતની કેટરીક ગગ
ં ૂ ાભણ વયજી ને
કાવ્મને સલળા લગાથી દૂ ય યાખલાભાં પા અપ્મ.” રફિ છંદભાં ણ અણે ત્માં ઘણી
ઈિભ યચનાઓ અ ગાાભાં ભે છે . તદી, ફરચારની રઢણ ક્ષયભે વ ૃતભાં ણ
અધુસનક કસલઓએ ઈતાયી છે .
ુ રાતી કનિતાાઃ
ાઅધનુ નક ગજ
અધુસનક કસલ બાા પ્રત્મે લધુ વબાનતા કેલે છે . બાાની ળક્યતાન  ૂયે  ૂય કમાવ
કાઢે છે . નલી બાા નહશ ણ લનલી યીતે બાાપ્રમગ કમો છે . કસલતાભાં પ્રમજાતી બાા
તાજી, ળક્તતળાી ને ચભત્કૃસતયુતત છે . વર્જકની બાલમુદ્રા, અગલી વંલેદના ને પ્રસતબાન
ુટ ાભે છે . અ વાથે કાભ ાડનાય અણા કસલઓભાં અધુસનકતાના પ્રણેતા સુયેળ જીને
ગણીએ છીએ. ત્માયે ‘સછન્નચબન્ન છં’ ન ઈદૌ ગાય ગાંધીયુગના કસલ ઈભાળંકયન છે . ત્માયે તેની
ાવેથી અ તયે શની નલીન કસલતા ‘સછન્નચબન્ન છં’ ભાં ભે છે . અણે ત્માં અધુસનકતાના પ્રફ
અસલટકતાા કસલઓભાં જઇએ ત સુયેળ જી, ગુરાભભશમ્ભદ ળેખ, રાબળંકય ઠાકય, યાલજી
ટેર, ભચણરાર દે વાઇ, સવતાંશ ુ ભશેતા, ચંદ્રાકારત ળેઠ, યભેળ ાયે ખ, નીર જી, ચંદ્રકારત
ટીલાા ઈયાંત નેક કસલઓએ અધુસનક કસલતાને ી છે . ફલ્કે તેની સનત્મન ૂતન
બાલાચબવ્મક્તત બાાના ભાધ્મભ દ્વાયા ળબ્દને યભાડય છે .
જેને અધુસનક કસલતાના નલા ળબ્દ અંકુળ તયીકે ઓખલાભાં અલે છે . એ કસલ
ુ યી ૧૯૬ના હદલવે થામ છે .
ઈભાળંકય જળીની, ‘સછન્નચબન્ન છં’ કસલતાનુ ં પ્રાગટય ત્રીજી ફ્રેબઅ
વંલાહદતાના વાધક એલા ઈભાળંકયની લાણીભાં શલે સલળીણાતા પ્રગટ થામ છે . કાવ્મના
પ્રાયં બન ઈદૌ ગાય ‘સછન્ન ચબન્ન છં’ ને છીની ઈભાઓ જુઓઃ
“સનશ્છંદ કસલતાભાં ધફકલા કયતા રમ વભ
ભાનલજાસતના જીલન ટ ય ઈવલા ભથતી કઇ બાત જેલ,
ઘેય ઘેય ડેર શજી નલ-શાથ રાગ્મા ચબુકના ટુક જેભ,
સલચ્ચ્છન્ન છં” (ચબજ્ઞા- ૃ.૧૧)
બાલનાનુ ં તત્ત્લ, લાસ્તલ દ્વાયા તથા ફદરાઇ યશેરી બાા તયે શ દ્વાયા ‘સછન્નચબન્ન છં’ ને
‘સલચ્ચ્છન્ન છં’ લચ્ચે જ પ્રાવતત્ત્લ કસલને વશજ સવદ્ છે અગ જુઓઃ
" દુસનમા ત દુસનમાદાયીભાં ભાનતી નથી જ નથી,
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નથી એણે માદ યાખ્મા કહટસત,
વપતાના ળશીદને નથી તે વંબાયતી,"
નકાયગ્રશી ‘નથી’ની બાાને નાટયાત્ભકતા ભે છે . ત અંતે
" હદનયાત યાતહદન ચખન્ન છં
એક કેરદ્ર થલા ભથી યશેર હકરન્ન છં
ધફક ધફકભાં ઉડી યશેર સછન્ન ચબન્ન છં”
-ભાંના ‘ચખન્ન’ ‘હકરન્ન’, ‘સછન્ન’, ‘ચબન્ન’ ન પ્રાવ તેભજ નાદવૌંદમા ને થાવૌંદમા વાધલાભાં
કસલની વાથાકતા જઇ ળકામ છે . કસલ કશે છે કે તે પ્રભાણે ‘કસલતા અત્ભાની ભાત ૃબાા છે . ’
ને ‘ુટ, ભાયી કસલતાના તાજ-ફ-તાજ ળબ્દ છે . ને ‘ત્માં દૂ યથી ભંગર ળબ્દ અલત...
‘ચબજ્ઞા’ની કસલતા ઈભાળંકયની બાા વંપ્રજ્ઞતાન સુયેખ અરેખ ફનીને અણી વાભે અલે
છે . ગાઈ જયુ ં તેભ સુયેળ જળી લાાચીન કસલતાની રૂયચનાના ભંત્ર,ે અિળ, અગ્રશ ને
ચબસનશાયી વાથે વબાન યહ્યા છે . કાવ્મબાા અંગેની તેભની સલચાયણા વહિમ યશી છે .
“ળબ્દ ત ફરીશુ ં
ણ તે ભોનનુ ં ાતા  ૂયલાને”
એભ કશી ભોનના સલકલ્ તયીકે બાાને એ સ્લીકાયતા જણામ છે .
સુયેળ જળીની  ૂલાાધાની કસલતાભાં ભાનલ ને પ્રકૃસત પ્રત્મેની સલસ્ભમ વબય મુગ્ધ
દૃષ્ટટ જઇ ળકામ છે . યભેષ્રટક વ ૃસિન ઈદ્રેક ણ જલા ભે છે . ણ શલે કસલ ભાનલ ને
પ્રકૃસત લચ્ચે વંલાહદતાના સ્થાને સલચ્ચ્છન્નતા જુએ છે . તેભના ‘ઇતયા’ ના કાવ્મભાં પ્રગટ
થમેરા છાંદવ-છાંદવ કાવ્મ ચબજાત વૌંદમારુચચ, સ ૂક્ષ્ભ વંલેદનળીરતા ને તેને વ્મતત
કયલા ભથતી કલ્નસનટઠ લાતટુતાને રીધે અકાક ફને છે . ‘એક દં ત યાક્ષવનાં’ કાવ્મ જુઓઃ
" એકદં ત યાક્ષવના ખુલ્રાં જડફાં જેવુ ં અ ઘય
ભગયફયછટ એની સવભેરટત્લચા
દાખર થતાં જ શીંચક
ચીંચલાત કચલાત ડાકણ કચકાય
ઝૂરે એના ય શલાનુ ં પ્રેત”

(ઇતયા-૩૪)

કાવ્મન ઈાડ જ ઘયને સલચ્ચ્છન્ન ફતાલતા ને ‘એકદં ત યાક્ષવના ખુલ્રા જડફા જેવુ’ં
કશીને તેની બમાલશતા ઉબી કયે છે . શીંચકાનુ ં લણાન કયતા લાજનુ ં ‘ડાકણના ડચકાયા’ વાથે
જ જડાણ ને ‘શલાના પ્રેત’ દ્વાયા ઝૂરલાની હિમાનુ ં તાદૃશ્મ ચચત્ર રૂઢ કલ્ન દ્વાયા અે છે .
ત અ જ વંગ્રશની ‘કદાચ’ યચનાભાં કસલનુ ં લસવમતનામુ ં અે છે .
" કદાચ હુ ં કારે નહશ શઉં - ’
કારે જ સ ૂયજ ઉગે ત કશેજ કે ”
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-ભાં ‘કદાચ’ દ્વાયા વંબાલના છે ને ભનુટમના ક્સ્તત્લ ઈયન ભટ પ્રશ્નાથા છે . ને છી
અગ ફધી સલગત નોંધે છે . ‘ભાયી ચફડામેરી આંખભાં એક આંસુ સ ૂકલવુ ં ફાકી છે .” કશીને
લન, વાગય, ચંદ્ર, ક્ગ્ન ને ગાઈ સ ૂમાન ુ ં સ્ભયણ કયી તેની લેદના બાાના ભાધ્મભ દ્વાયા
ફકટ યીતે વ્મતત કયે છે . અ વાથે ‘ઇતયા’ ના ફીજા તફક્કાની યચનાઓભા કસલકભા પ્રોહઢને
પ્રાપ્ત કયે છે . હયણાભે કૃસતઓ લધુ વંકુર વમ ૃદ્ધદ્લાી ફને છે . લસ્તુરૂનુ ં દ્વૈત સવદ્ કયનાયી
ળબ્દ વંમજનાનુ ં વૌંદમા ફહુ હયભાણીમ કરાવૌંદમારૂે સલકવતુ ં જણામ છે . ત કેટરીક કૃસતઓ
પ્રેભ, ભાનલીમ ક્સ્થસત ને કસલચેતનાને સલમ ફનાલે છે . કૃસતની અંસતભ કૃસત ‘એક ભ ૂરા
ડેરા યભેષ્રટક કસલનુ ં દુઃસ્લપ્ન’ ભાં યભેષ્રટસવઝભના દળાન થામ છે . તેભની કસલતાના
સલકાવની વભાંતયે જ કોતુકયાચગતાન સલકાવ થત જામ છે . તેભનુ ં દીઘાકાવ્મ ‘મ ૃણાર, મ ૃણાર
તુ ં વાંબે છે ?’ ણ બાાકભાની યીતે જલા જેવુ ં છે . મ ૃણારને વંફધીને રખામેલ ું છે . એભની
સલળેતા ને સલરક્ષણતાનુ ં દ્યતક છે . કથન, વંફધન, સનલેદન, લણાન લગેયે સલસલધ
દ્સતન સલસનમગ કસલ કયે છે . ‘મ ૃણાર, મ ૃણાર’ નુ ં વંફધન ને ફેલડામા ણુ ં કસલતાને
લધાયે દૃઢ ફનાલે છે . ‘થયને કાંટ ફૂટે તેભ’ ફૂટતા લાજની દદા નાક ક્ષણનુ ં અરેખન
પ્રાયં બામ છે .
" થયને કાંટા ફૂટે તેભ એ ફૂટે છે ભાયે કણ્ઠે
ભટા ળશેયના ભધયાત લેાના સનર્જન ચકનુ ં
કણવતુ ં ભોન
ળશેયને ખ ૂણે ખ ૂણે દૃઢ ને ફેઠેરા  ૂતાંઓને
લીંટાઇ લે રી સનઃવંગતા”
-ભાં ‘કણવતા ભોન’ન ડઘ વંબામા સલના યશેત નથી. સુયેળ જળીની રમ યચનાઓભાં
ણ યભેષ્રટસવઝભ , લાક્ગ્ભતા, કમાયે ક સલળેણજરમ ળબ્દાળુતા, ધધ
ં ૂ ા કલ્ન-પ્રતીક
લાયં લાય જલા ભે છે તેની ણ નોંધ રેલી યશી. ણ અખયે જમતં ાઠક કશે છે તેભ “સુયેળ
જળીએ અણી રૂઢ કાવ્મસલબાલનાને શચભચાલી અઘાત અી નલા ભાગે ચઢાલી, કાવ્મના
મ ૂલ્માંકનના નલાં ધયણ પ્રલતાાવ્મા. ણ કસલ રેખે એભની ળક્તત ફહુ ફૂરીપારી નહશ”
('સુયેળ જળીની કસલતા' બુદ્ધદ્પ્રકાળ-ઓતટ-૧ જમંત ાઠક)
ુ ામ મિમદ શેખને બાાના વ્માકયણ પ્રત્મે સુગ છે . ને એ
કસલ ચચત્રકાય ગ
અિળ  ૂલાક કસલતા દ્વાયા વ્મતત કયે છે .
“નાભની કાઢુ ં નનાભી
હિમાદના ગ બાંગ ુ
ળબ્દની છડીએ
ંૂ
ચોંટેરી
સ ૃષ્ટટને ઝાટકી નાખું
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છતાંમ જ ન છડે
શઠીરા યગ જેલા ળબ્દ
ત કસલતા કલ્ના કમાાના ફધા દ
શણી નાખું યજ વલાયે ”

(થલા  ૃ.૮૩)

‘શઠીરા યગ’ જેલા ળબ્દની ફકટ ઈભા, શીં કસલતાના વંદબાભાં સતયસ્કૃસત જલા
ભે છે . તેભનુ ં કામાક્ષેત્ર મુખ્મત્લે

ળબ્દને ચચત્રાત્ભકતા અલાનુ ં છે . પ્રકૃસતથી નશીં

સલચ્છે દામેર અ કસલ પ્રકૃસત દ્વાયા અવાવની સ ૃષ્ટટના વંદબો દ્વાયા તાની વંલેદનાને વ્મતત
કયે છે . ‘થલા’ના કાવ્મ દ્વાયા એભની વર્જન પ્રહિમાની પ્રતીસત ને અધુસનકતાન ભયડ
જલા ભે છે . પ્રકૃસતની સનઃવશામતા ને ભાનલીમ ચબગભની સલચ્ચ્છન્નતા કસલ જીલનન
સલરૂ ચશેય યજૂ કયે છે . એભનુ ં એક દૃટટાંત જઇએ.
" ભડં ૂ ાબખ્ખ ધાન જેવુ ં
કચમાની વાથે આંતયડાભાં ઈતયી જામ છે
કડવુ,ં કઢંગ ુ
સળયાઓભાં પ્રવયે
ાંવાભાં ખ ૂણા કાઢે
શથગ જીબે યવેલ ર થઇ રટકે
શ્વાવભાં ગંધામ વંડાવ જેવુ ં
આંખ ને ગુદાભાં
ફાયીઓ જેવુ ં ઉઘડે, ફંધ થામ
યઝત યઝત થકં ૂ ી નાખું ળશેયને
ઓકું ફૂટાથ ય
મ ૂતયી કાઢુ ં
ફકું
રવુ ં એની કસલતા."
અણી યં યાગત રુચચને -ળશેય સલળેની કસલતાથી ચક્કવ અઘાત રાગે છે . સનયં જન
બગતનુ ં ‘મુફ
ં ઇ નગયી’ માદ અલી જામ. ળબ્દની ભામાજાભાં રંકાય ને પ્રતીકપ્રસતરૂની બયભાય ને બાાની વાથેન તેભન વ્મલશાય જઇ ળકામ છે . ત ચચત્રકાયની
ીંછીના રવયકાની જેભ કાવ્મ ણ એકાદ રવયકાથી લનલા યં ગ વ્મતત કયાલે તેલી તાકાત
તેભની છે તેન ુ ં ઈિભ ઈદાશયણ ‘જેવરભેય’ કાવ્મ છે .
" ભરુથરે ભતી ભઢ્ું અ નગય
એને ટડરે ભય ને બીંતે પયે શાથી,
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ઝરુખે ઝરુખે થ્થયનુ ં શીયબયત
ફાયીએ ફાયીએ બુઠ્ઠી તરલાયનાં તયણ,
વાંજના જલાે બીંત નાયં ગી ચદ
ં ૂ ડીની જેભ પયપયે
ફાયણે રઢાના કડે
અઠ ેઢીના શાથન ઘવયક"
વભગ્ર ચચત્રભાં યાજસ્થાની ળૈરી, વંસ્કૃસત, આસતશાવ, વભાજ, ભ ૂગન હયલેળ ઉબ થામ છે .
જેવરભેયનુ ં ભશત્ત્લ કસલ ઈજાગય કયી ળકમા છે . ઝરુખે ઝરુખ,ે ફાયીએ ફાયીએ, ‘પચમે પયે ’ ભાં
નામાવ લણાવગાઇ, ળબ્દદ્વમ, અગ રારચટક ચ ૂરાની ઝા, યટરા ટીતી, નાયં ગી
યં ગની બીંત, ચદ
ં ૂ ડી, ફાયણા, કડા, ભય, શાથીના ચચત્રથી કસલતાભાં નાલીરમન સ ૂય પ્રગટે છે .
‘જેવરભેય’ ગુચ્છની યચનાભાં કસલ મ્શેર, આંગણ, દીલાર, જર્જયીત વાપા, ચચણમા,
ચીંથયીને પ્રશ્ન  ૂછી ગોયલળીર વ્મતીત ઉભુ ં કયે છે .
છાંદવભાં કસલ ગદ્યને સલસલધ છટાઓ, કાકૂઓ, અયશ-લયશ વાથે ગથ
ં ૂ ે છે ને
તેભાંથી સનમસભત રમ ઉબ થામ છે . છાંદવભાં પ્રમજાતી ગદ્યતયે શનુ ં લૈસલધ્મ તેભનાભાં
સલળે જલા ભે છે . અધુસનક કસલનુ ં બાલસલશ્વ દૃષ્ટટગચય થામ છે . કબ્રસ્તાનની વાંજ ને
વલાયની ઘ ૂવય સ ૃષ્ટટ જેલ સલાદ, જડ-કઠય વભમ ને ભાણવની થકલી નાખતી દુસનમા,
અંધકાય, ઘુલડ, યાસત્ર, સ ૂયજ, ચંદ્ર, ધુમ્ભવ, યણ, ઊંટ, લેયાનતા, બાા વાથે વ્મલશાય
કયતા કસલઓ, વંલેદન ફસધય રક અલા અલા બાલની લચ્ચે કસલ અ સ ૃષ્ટટને એના જ
ઈકયણથી અરેખે છે .
“યણને છે ડે ફેઠેરા ફધાં ઘય
ભયે રાં ઊંટને કાંધે નાખી ચારી નીકળમાં”
-ભાંન વજીલયણનુ ં લણાન શદ્ય ફને છે . તેઓ કલ્ન ને દ્રશ્મ વંકેતના કસલ છે . ળબ્દના
નાદ ઈય, ળબ્દશ્રુસત ઈય એભન કાન ફેઠ નથી, એવુ ં વતીળ વ્માવ જણાલે છે . ણ ઇષ્રદ્રમ
સ્ળાક્ષભતાના નેક ઈદાશયણ એભની કસલતાભાંથી ભે છે . શુદ્ કસલતાની ળધભાં નીકે રા
કસલ ‘ચશેય’ભાં ‘કચડામેરી જીબથી ખયડામેરા એક ળબ્દ’ ને અધાયે ‘કઇ ફચી ગમેરા
ચશેયા’ની અંદય ળધે છે . યં યાગત છંદ ને કસલતા ભાટે પ્રચચરત રમને છડીને તેભણે
તાન અગલ છાંદવ રમ નીજાવ્મ છે . અ રમ ગદ્યન છે . તેભની કસલતાભાં
દૃશ્મકલ્ન સલુર ભે છે . જેનુ ં કાયણ ચચત્રકાય કસલ છે . ઉસભિતત્ત્લન બાલ છે . અભ છતાં
ગુજયાતી વાહશત્મને સલસળટટ પ્રકાયની તાજગી ૂણા છાંદવ કસલતા ભી જે તેભનુ ં કસલકભા ને
બાાકભા દે ખાઇ અલે છે .
અ વભમ ગાાભાં ‘યેં ભઠ ના કસલઓનુ ં પ્રદાન નોંધાત્ર છે . એભાં સલળેતઃ ાભશાંકર
ઠાકરની યચનાઓ ધ્માન ખેંચે છે . યં યાગત અધુસનકતાભાં થતુ ં ચબવાયણ ‘લશી જતી
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ાછ યમ્મઘા’ થી થામ છે . વંગ્રશની ભટાબાગની યચનાઓ ક્ષયભે-ભાત્રાભેભાં કયી છે .
તેભન વંલેદન સલમ ળબ્દળધન યહ્ય છે . બાા સલળે બાા દ્વાયા સલુર સ્તય ય કસલતાભાં
સલચાયનાયા એ કસલ - વર્જક છે . વતીળ વ્માવ કશે છે તે પ્રભાણે એભના નુબલ જગતનુ ં
દ્ધદ્વતીમ હૃદમ ફની ચ ૂકેરા ળબ્દ કમાયે ક એભને મઝલે
ંૂ
છે , ીડે છે , બગાલે છે , છે તયે છે ,
કમાયે ક એ ળબ્દ એભને શ ૂરમતાન નુબલ કયાલે છે .
" વાચે જ
લાજને ખદી ળકાત નથી.
ને ઊંચકી ળકાતુ ં નથી ભોન"
-ભાં નુભ ૂસતની વચ્ચાઇન યણક છે , ત બાા સલળે જુઓ : લશેતા જન બાલ, બાા/
અયાયન બાલ બાા” તેભનુ ં જાણીતુ ં કાવ્મ ‘તડક’ભાં કસલ કલ્નની શાયભાા રઇને
અલે છે . વાથે વાથે બાાનાં ળબ્દસ્થ અલતાનની રીરા યચાઇ છે .
" ીગે ીગે ડછામાના શાડ
ને આંસુભાં
ડૂફતી તયતી
તયતી ડૂફતી
થડાતી ઘુભયાતી અલે
થય તણી કાંટાી રીરી લાડ”
-ભાં લણાવગાઇ ‘’ લણા કેલી યીતે ીગે છે . ને ડૂફતી તયતી-તયતી ડૂફતીભાં જે રમ
હશલ્ર છે તે જલા ભે છે .
" ઠકૌ ઠકૌ ઠકૌ ઠકૌ લાજભાં
હુ ં ફૂર ફનીને ખ ૂલું
ખ ૂલું
ઝાડ ફનીને ઝૂલું
ઝૂલું
દહયમ થૈને ડૂબ ુ ં
ડૂબ ુ ં
પ્શાડ ફનીને કૂદું
કૂદું
અબ ફનીને ત ૂટું
તડક થઇને”
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-ભાં ખ ૂરવુ,ં ઝૂરવુ,ં ડૂફવુ,ં કૂદવુ,ં ત ૂટવુ ં ને કટાલ વલૈમાની ચારભાં ગથ
ં ૂ ીને અલતાન ખરી
અે છે . અ હિમાદ દ્વાયા કસલ કાવ્મને લધાયે ધાયદાય ચબવ્મક્તત અે છે . ચંદ્રકારત ળેઠનુ ં
સલધાન જુઓઃ “થા – Meining જાણે ળબ્દ - Soundભાં વંિારત થામ છે . ળબ્દ ને થાની
બેદમ ૂરક વબાનતા સલગચરત થઇ જામ છે . બાાની અ યીતે કાવ્મભાં થલી જઇતી ઈત્િાંસત
સવદ્ થામ છે .” (લશી જતી ાછ યમ્મઘા,  ૃ.૧૧૦) યઘુલીય ચોધયીએ ણ અ કાવ્મન
અસ્લાદ કયતા નોંધ્યુ ં છે “કાવ્મને વૌંદમાાનદ
ં સુધી શોંચાડલાભાં પ્રસ્તુત કાવ્મની રમાક્રલત
લાણીન પા ણ નોંધાત્ર છે .
" વાચાં યે બાઇ વાચાં
તભેમ વાચા
ભે મ વાચાં
ૂ ડાઓ વાચા
તડકાના ટક
દહયમ વાચ
ભાછરીઓની ભોં પાડ ણ વાચી
થડ તડકાનુ ં વાચુ”ં
વાચાં, વાચી, વાચુ,ં વાચ ભાં અલતા અ કાયારત, ઇકાયારત, ઈકાયારત, ઓ કાયારત અલતાન
બાાની ભજબ ૂતાઇની દે ણગી છે . ને તડકાનુ ં રૂ જાણે અણી વાભે સવદ્ થામ છે ને
ુ ૂસતભાં હયણભે છે . એ કાવ્મની યભણીમતા છે .
કસલની નુભ ૂસત વલાાનભ
“તડક ડૂફે છે / તડક દડે છે / તડક ઊંઘે છે / તડક ફરે છે / તડક નાચે છે " ના લનલા
રૂ કસલતના દ્યતક ફને છે . તડકાના યં ગફેયંગી ણાને ચાયે હદળાભાં એકાકાય કયી અે છે .
તેભાં કસલ કવફ છે . બાાની નેક ળક્યતાઓને કાવ્મદે શે કસલ મ ૂસતિભત
ં કયી ળકામ છે . તેભના
‘રઘયા કાવ્મ’ભાં શાસ્મના પ્રમગ તથા ‘બ ૂભ કાગભાં કયા’ના ત્રીવ કાવ્મભાં ‘લસ્ત્રશીન લેશ્મા’
કશીને રૂકાત્ભક સ્લરૂભાં એના ફજારૂણાને વપતા ૂલાક ઈવાવ્યુ ં છે .
" ગ ગ પયતી
સ્તનની ટેકયીઓ ય
આંખથી ઝૂકી ડુ"ં

(બ ૂભ કાગભાં કયા-૪૮)

‘સ્તનની ટેકયીઓ’ નુ ં રૂક ને ‘ગ ગ પયતી ’કશીને વજીલતા ફક્ષલાન પ્રમત્ન
વયાશનીમ છે . છંદભાં, સલમની એકસલધતાભાં, યં ગદસળિતાભાં વીસભત થઇ ગમેરી ગુજયાતી
કસલતાને જુદી હદળા રાબળંકયઠાકયની કસલતાભાં જલા ભે છે . તેઓ ભાધ્મભ સલદ્રશના કસલ
છે .
ગુજયાતી બાાભાં વાહશત્મભાં ને કસલતાક્ષેત્રે અધુસનકતાનુ ં ભજબ ૂત કભા સવતાશુ મશ્ચચંદ્ર
ાવેથી ભે છે . તેઓ ‘ગુજયાતી કસલતાને યાલાસ્તલલાદી લાંક અે છે . બાાની
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ખભીયલંતી, ચચિંતનપ્રેયીત, લસ્તુરક્ષી ચાર અ કસલની કાવ્મફાનીને સલસળટટ મુદ્રા અે છે .
યાલાસ્તસલક નુભ ૂસતને યજૂ કયલા ભાટે કસલ બાા, છંદ ને રમના હયચચત વંકેતને તડી
નલી ને જુદી યીતે પ્રસ્થાસત કયે છે .
એભની કસલતાભાં શુદ્ભનગત સ્લમંવચ
ં રન, સ્લમંસ્ફૂયણ, સ્લપ્ન, વંભશન, નૈસતશાસવક
વભમ, તકા , વંગસત, તયં ગી રીરા તથા ઇષ્રદ્રમભ્રભને નામાવ નુવયે છે . લાણીના
સ ૂક્ષ્ભાસતસ ૂક્ષ્ભ વંચાયના કાવ્માત્ભક સલસનમગથી કસલ સલચાયપ્રેયક ને યવપ્રદ ચભત્કાય વજ ે
છે . તેઓ યલાનુકાયી ળબ્દથી ભાંડી ને નૌ-થાકાયી ળબ્દ સુધી બાા વાગયમાત્રા યભાંચક
છે . ળબ્દને થાથી ળક્ય એટર દૂ ય તેભના કાવ્મભાં ફરચારની તયે શના પ્રમગ ણ ભે
છે . લાતચીતની વાશજજક રઢણભા અ કાવ્મ જુઓ.
‘ભાતભા ભયી ગમાના ભેલડાભાં ભાભરતદાય વામેફનુ ં ફરતાં ભોં સુકામ”
-ભાં લણાવગાઇ ને કથનળૈરીની કા ઈવી અલે છે .
લણાપ્રધાન કસલતાના કસલ ાવે શવુ ં જઇતુ ં ઈતતલૈસલધ્મ, લૈચચત્ર્મ નસતાાંશ ુ યશચાંદ્રભાં
જલા ભે છે . ભદાયીની બાા, ફાલાતાા ળૈરીન ઈમગ કયે છે . એભની બાાભાં એક
પ્રકાયન ચૈતસવક સ્તય યચામ છે . વબાનતા ૂલાક બાાને ગઠલલા ભથનાય અ કસલન ળબ્દ
ુ  લાક્ય સલરમાવ
બુદ્ધદ્ ૂત સલળે છે . યઘુલીય ચોધયી ‘દ્યતન કસલતા’ ભાં નોંધે છે . ‘સવતાંશન
 ૂલા છે . અજાનફાહુ છે એન ઈદૌ ગાય ભટી ફાથ બીડી ળકે છે .”
તેભનુ ં ‘જટાયુ’ં અધુસનક ગુજયાતી કસલતાનુ ં એક ઊંચુ ં સળખય છે . કાવ્મભાં કસલએ ત્મંત અંગત
નુભ ૂસતને વપતા ૂલાક  ૂયાકલ્નની ચફનઅંગત લસ્તુતાભાં પ્રગટાલી છે . ‘પ્રરમ’ જેલી
દીઘાયચનાઓ મોન હયપ્રેક્ષભાં લૈસશ્વક હયભાણ ય હયણાભ સવદ્ કયલા ભથે છે . અધુસનક
પ્રમગળીર કસલભાં તેભની ગણના નોંધાત્ર છે .
જુઓ, એના નાદ દ્વાયા જ કાવ્મભમ અફશલાનુ ં સનભાાણ કયવુ ં એ એનુ ં રક્ષ્મ છે .
“ટેરત કહુ ં કચ ડાે ત યે
ે રક ટકું ટચ શાડે ત તે
શેરડ તળું કક કેડાતચે
શેરક ચેરક કચ ડારક તરક શાં. ”
કઠય લણોના અલતાન ફાનીનુ ં યુદ્ચચત ઓજવ સનયભે છે . ટેરકની ગસતન નાદ, યલાનુકાયી
ળબ્દનુ ં વંમજન, નાદ સવદ્ધદ્ થે તેન વ્માક ઈમગ કસલ કાવ્માત્ભક યીતે કયી ળક્યા છે .
‘એક વયયીમર મ ૃત્યુ’ભાં કસલની કતત્ા ૃ લ ળક્તતન હયચમ ભે છે .
“ખયી છાડી, ુચ્છ ઈછાી દડયા
કાા ડમ્ભય ઘડા, ધે ખડકાે યથ જડયા”
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-ભાં મ ૃત્યુ ં વંલેદનની તીવ્રતા ને પ્રતીક કલ્ન દ્વાયા કાવ્મન ઈાડ નોંધાત્ર છે . ઘડાની
ગસતનુ ં લણાન, કાવ્મનાદ દ્વાયા સુેયે વ્મતત થયુ ં છે . કાવ્મભાં અલત ‘ધડ ધડ ધડ ધડ’ ન
ધડાક ચાનક ઝફકાલી જામ છે .
‘યાનેયી’ના કસલ તયીકે ખ્માત ભચણરાર દે વાઇન લાજ અધુસનક ગુજયાતી કસલતાને ક
નીલડે છે . ગીત, ગઝર, છાંદવ, છાંદવ ને ગદ્યકાવ્મ સ્થ ૂની યચનાઓ રઇને ઓરા અ
કસલ ા ક નીલડે છે . ગીત, ગઝર, છાંદવ, છાંદવ ને ગદ્યકાવ્મ સ્લરૂની યચનાઓ
રઇને અલેરા અ કસલ ાવેથી પ્રકૃસતના સલસલધ તત્ત્લ ને અંધકાયને સલમ ફનાલીને
કસલતાને ણ  ૂરું ાડ્ું છે . એભની કસલતાના તદા વંસ્કાય, બાાચબવ્મક્તત તાજગી,
પ્રમગળીરતા, નવ્મપ્રતીક સલધાન, ગીતન પ્રરંફરમ ને પ્રાદે સળક ફરીન સલસનમગ જલા
ભે છે . તેભનુ ં જાણીતુ-ભાણીતુ
ં
-ં ભાનીતુ ં ગીત ‘ફર વ્શારભના’ અજે ણ ગુજયાતીઓને
તીકું રાગ્યુ ં છે . પ્રણમબાલની ભસ્તી ને નાદ-પ્રાવનુ ં વૌંદમા વે કાએ ખીરી ઉઠે છે .
" ઊંફયે ઉબી વાંબળું યે ફર વ્શારભના
ઘયભાં સ ૂતી વાંબળું યે ફર વ્શારભના
ફર વ્શારભના, ફર વ્શારભના"
-ભાં અલતા તદા લ્શેકાને કાયણે ગીત વાદ્યંત વલાાંગ સુદય
ં
ફને છે . ત ‘અબ’ ગીત
કસલની નેક સલળેતાઓ ને સલરક્ષણતાઓનુ ં પ્રસતસનસધત્લ કયે છે .
" અબને નશીં શમ યે અબની ભામા
નહશ ત એ લેયાન કે લને, અલફાલ ઝાડ કે જને
ડ’તુ ં નશીં યે ’મ યે , એની વનર લયણી છામા”
પ્રરંફ રમ ને બાાનુ ં કોલત દાખલલા અ ગીત ન ઈાડ ‘અબ’ ળીાકને ફયફય રમામ
અે છે . રમ ને બાાનુ ં યભણીમ દ્વૈત યચામ છે . ચચનુ ભદી નોંધે છે તેભ “અબનુ ં અ
બાસલ સ્કેર યનુ ં લન ઈકયણથી થમેલ ું ચચત્ર, અણી બાાભાં થમેરા ગસતળીર ચચત્રભાં
ભાગ મ ૂકાલે એવુ ં છે .”

(ફે દામકાઃ ચાય કસલ,  ૃ.ય૪)

ત ‘દ્યતન કસલતા’ભાં યઘુલીય ચોધયી નોંધે છે તેભ ‘વજીલાયણની રૂઢ
દ્સતઓથી અ ગીત ઘણુ ં અગ નીકી ગયુ ં છે .”
ગાઈ જયુ ં તેભ ‘અંધકાય’ કસલન સપ્રમ સલમ છે .
“અંધારુ ીળું અકાળ નશી ફારભા
અંધારુ રર રાર સુલાળું
ં
ફૂર
અંધારુ ફાલનુ ં ફૂર નશીં ફારભાં
અંધારુ સુલાી ળભણાંની શ ૂર.”
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-ઇષ્રદ્રમતા જલા ભે છે . અંધકાયન યં ગ ચચત્રકાયની જેભ જુદા જુદા બાલભાં તાદૃશ્મ થામ છે .
ઈયાંત તેભની ાવેથી ભનશય ઈભાઓ ણ ભે છે .
“ત્માં ચક્ષસતજેથી ખમો તાય
ને અણમે અંત શુ ં ન શમ
ફવ અલ મગી કેયા શાથથી
વયી જતા
ભણકા વભ ”

(‘યાનેયી’  ૃ.ય)

ચક્ષસતજથી ખયતા તાયાને ‘મગી કેયા શાથથી વયી જતાં ભણકા’નુ ં ઈભાન સનલેદન સ્ળા કયાલે
છે . કાવ્મની યભણીમતા ઉડીને આંખે લગે છે . વજીલાયણ ણ તેભના બાાકવફભાં ઈભેય
કયે છે , એક ઈદાશયણભાં જુઓ :
“યે હડમભથી ચકતા આંકડાઓ
ટીકીટીકીને જલા ભાંડ્ુ,ં ”

(યાનેયી)

-કે
“વલાય
ભાયા શઠ ય ચુફ
ં ન કયે છે . ”
-ન વજીલાયણ અહૌરાદક ફને છે . અભ ભચણરાર દે વાઇની કસલતાન ઝક પ્રતીક-કલ્ન
ને ઇષ્રદ્રમ વંલેદન તેભજ છંદ રંકાય-રમનાદ ના વૌંદમા થકી કાવ્મબાાને વીધી તાકે છે .
ભચણરારની કાવ્મબાલનાની રગરગ ને અધુસનક કસલતાના શાદા વભા યાલજી ટેર
અધુસનક ગુજયાતી કસલતાભાં વીભાચચહ્ન પ્રદાન કયે છે . ઓછં જીલીને ઈિભ યચના અનાય
કસલઓન ળબ્દપ્રદે ળ ઈધ્લાગસતભાન યહ્ય છે તે જવુ ં યહ્ુ.ં તેભની કસલતાભાં ગ્રાભીણ કૃસ ચેતના
ને અધુસનક ચેતના દ્વાયા અંગત લેદના ને મ ૃત્યુની નુભ ૂસતન ઇષ્રદ્રમ વ્મત્મમના અધાયે
પ્રતીકાત્ભક યીતે વંહદગ્ધતાની સ ૃષ્ટટ વજ ે છે .
રાિજી ટેની કસલતાભાં અલતી કલ્ન પ્રતીકની સ ૃષ્ટટ એટરી ભાતફય છે કે વભજનાય ને
વભજાલનાયને ઘયી ડે. ને તેભાં જ કસલનુ ં જીલન, દદા , ઈત્વાશ, અલેગ, સતયાગ, પ્રેભ,
ઝંખના જેલા બાલનુ ં અગવુ ં સલશ્વ ઉભુ ં થામ છે .
“ભાયે નથી ળણગાય પ્શેયલા,
એની ઈય ખીજડા છ ઉગ્મા કયે
સુગયીઓ બરે ફાંધે ઘય, બરે વેલ્ય ૂટ બમાા કયે !
અણે ળા ઠાઠ !
કસલતાને ઘય શુ ં ને કયલા ળા ઘાટ !
કસલતાને ખે ફવ ભગયા ની લાવ.”

(અંગત-૬૦)
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‘ખીજડા’થી ‘વેલ્ય ૂટ’ સુધીની ળબ્દરીરા ઠેક રે છે . અવુ ં રગાયીણુ ં એ યાલજીની બાાન
સલળે છે .
“તભાયે ત ગચણતભાં ભનમત્ન ગણલાં છે .
ભાયી ાવે નથી એ ગચણત
ભાયી ાવે નથી એના થા
ભાયી ાવે કસલતાના નથી કળ નથા !”
કસલતાના ગચણતની ને થાની જામફ લાત રઇને કસલ ઇષ્રદ્રમતાની ઝાંખી કયાલે છે .
‘વંખ્મ યાસત્રઓને અંતે’નુ ં લણાન જુઓ ંચેષ્રદ્રમ સ્ળાની નુભ ૂસત થમા સલના નહશ યશે.
“ફદ તણી તવતવતી ભેઘર ખાંધ વયીખ
પ્શાડ દફામ
લીંછણના અંકડા જેલાં ચફષ્લ્ડિંગથી
શયચક બયચક ળશેય દફામાં
જૂના જેવુ ં ગાભ નદીને તટ ચોંટેલ,ું એ ચગદાયુ ં
શગડગ શગડગ ગબા સલશ્વન કંે
ભાયી આંગીઓભાં સ્લાદ શજી સવવટા ભાયે કમા છે સ્ળા
પણા
શજી સ્તનના ચરુ વાચલી ફેઠેર
કેલહડમ કમાં છે ?”
અ કસલતાભાંની અલતી ઈભાઓ ‘ફદ તણી’ કશીને ‘ભેઘર ખંધ વયીખ પ્શાડ’
‘લીંછીના ડંખની લેદના’ ભાં ળશેયીકયણની છા, ગાભ છે ણ જૂના જેવુ ં અભ કલ્નની
બયભાય કસલતાને યભણીમ ફનાલે છે . ને અધુસનકતાન બયભાય યાલજી ટેરની રમ
કસલતાઓને ણ બાાના બાલથી ને તીવ્રતાના વંફધ
ં થી ઈબયાતી જલા ભે છે . તેભની
કસલતાભાં રુગ્ણતા, શતાળા ને તાને થતી ઈેક્ષાન બાલ કાવ્માત્ભક સવદ્ થામ છે . ‘હુ ં
જીલત છં’ ઠાગાઠૈ મા, ભાં જલા ભે છે . સ્ત્રી ઝંખના ને યસતયાગના કાવ્મભાં બાલાલેગની
ફકટતા ને એને નુરૂ હયવય, કલ્નની બયભાય જલા ભે છે . ‘ભેળ જઇ ભેં યાતી,
ઢચરમ, ત્નીન સનદ્રાસ્ળા, ળમનલેા પ્રેમવી લગેયેભાં જલા ભે છે . લતન, વીભ, ખેતય,
ભાટી, વ ૃક્ષ, લગડ, ંખી, તાલ, ઊતુ, લન, ઘાવ, તડક, ઘયન નુયાગ એભની કસલતાન
સલળે છે . તેભનુ ં ‘હળ
ુ ં ીરારની માદભાં’ ભાં છાજજમા ળૈરીભાં રખામેલ ું કાવ્મ જુઓઃ
“શામ હળ
ુ ં ીરાર લટન કટક
શામ હળ
ુ ં ીરાર નયદભ કટક
શામ હળ
ુ ં ીરાર ગાભન ાડ
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શામ હળ
ુ ં ીરાર આંખ ઈઘાડ
શામ હળ
ુ ં ીરાર ભને લયત
શામ હળ
ુ ં ીરાર શમ્ફ શમ્ફ”
ગાભન ાડ, આંખ ઈઘાડ, ભને ઓખભાં રાગણી વબય ઈદૌ ગાય વંલેદનાની ધાય કાઢે
છે . ત અલી જ યીતે ‘ભાયી આંખે કંકુના સ ૂયજ’ ગીતની નોંધ ગુજયાતી વાહશત્મભાં ને મ ૃત્યુના
તીવ્ર વંલેદનને બાાના લનલા પ્રમગ દ્વાયા રમ-નાદનુ ં વંલેદન ઝીરતુ ં ફતાવ્યુ ં છે . ઘેયા
કરુણબાલની લાત શીં અલે છે .
‘ીે યે ાંદે રીરા ઘડા ડૂબ્મા
ડૂબ્મા રકાતા યાજ, ડૂબ્મા ભરકાતા કાજ”
-નાં કલ્ન-પ્રતીક દ્વાયા ગીતની યભણીમતા વાદ્યત ઝીરામ છે . તેભાં જ એનુ ં સ્ભયણ ઝફકાલી
જામ છે .
" ભને યકે ંછામ એક ચકભાં
ડધ ફરે ઝાલ્મ, અડધ ઝાંઝયથી ઝાલ્મ”
-ભાંની સ્મ ૃસતનુ ં દૃશ્મ કલ્ન ને ઝાંઝયીન લાજ સલશલ ફનાલે છે . ઈયાત યાલજી ટેર
ાવેથી કેટરીક યં યાગત છાંદવ યચનાઓ ને ‘વંફધ
ં ’ જેલી દીઘા કસલતા ભે છે . અધુસનક
કસલતાભાં એભનુ ં મગદાન લગણી ળકામ તેભ નથી. વંલેદન ભાજમાં ળબ્દથી તેભણે
કાવ્મસલશ્વ યચ્યુ ં છે . તેભણે તાના ભાધ્મભથી વાંપ્રત ભાણવની ગસત-ક્સ્થસતની લાત
વઘનતાથી કયી છે . ભાણવના ટા લચ્ચેની ભાણવની એકરતાની વંકુર ક્સ્થસતનુ ં સનરૂણ
તેભની કસલતાભાં ભે છે . સુયેળ જળીએ કહ્યા મુજફ “નલા કસલઓભાં યાલજીન એક અગલ
લાજ છે . ઈભેમ-ઈભાનને વંગસતના ચગડે ચડાલી ભાયલા શમ, ઇષ્રદ્રમ વંતાકવઘનતા રાલલી શમ, ભયણનાં ણ ઇષ્રદ્રમ વંલદ્ય
ે રૂ અરેખલા શમ કે શાસ્મની છ
ઈડાડીને વ્મંગ્મને ધાય ભઢલી શમ ત યાલજી ટેર રીરીમા અ ફધુ ં કયી ળકે છે .
નાગયફાનીથી એ તડ યશીને ચારે છે . તદી ફાનીના યે હઢમા પ્રમગથી દૂ ય યશીને એ
વાટી યની કાભગીયીથી વંત ભાનત નથી. એની વંલેદનાભાં લૈદગ્ધ્મ ને સ ૂક્ષ્ભતા છે .
ચાંદ્રકાન્ત શેઠ ણ અ વભમગાાના ગ્રીભ વર્જક છે . એભની દડ ળબ્દ સુધી ને ળબ્દભાં
જ છે . કાવ્મના ગીત, ગઝર, વૉનેટ, છાંદવ, છાંદવ લગેયે પ્રકાયની એભની યચનાઓભાં
કલ્ન-પ્રતીક, નાદ વૌંદમા, ગીતન રમ હશલ્ર, રંકાય પ્રયુક્તત, બાાના સ્થ ૂ
સ ૂક્ષ્ભરૂની રઢણ જલા ભે છે .
નંતભાં સ્લ-રૂનુ ં દળાન ને એ રૂની નંતતાનુ ં અરેખન, બાાના અયશ લયશ ને
ચબવ્મક્તતની વંતાકતા એભની નેક કસલતાભાં જલા ભે છે .
“ ળધત શત ફૂર ને પયભ ળધતી શતી ભને,
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એકફીજાને ળધતા ગમા દૂ ય ત અવ્મા કને”
‘કને’ જેલ ફરચારન ળબ્દ ને એકફીજાને ળધલાની ભથાભણભાં જે વશજતા-વયતા છે
તેન ુ ં શદ્ય અરેખ થયુ ં છે . કસલની બાા સલળેન ચબગભ જુઓઃ
" છંદની છ શજાય લા જૂની ચારથી
ઓગણીવવ ચુમ્ભતેયને કેભ ચરાલલ !"
તેઓ કશે છે તેભ અજના કસલઓની બાા ‘શુદ્ ફાભચણમા યવઇ જભલાન અગ્રશ છડી
યજના જીલલાના ભાગે’ ચારે છે . કસલ ળબ્દની નથાતા અંગે વબાન શલા છતાં તેભની
કાવ્મબાા થાયક એકકેષ્રદ્રમતા વાધલાભાં વપ યશી છે . તેભની ાવેથી અસ્લાદ્ય પ્રેભપ્રકૃસતનાં કાવ્મ વાંડે છે . તેભન

ળક્તતસલળે ત અધુસનક બાલ

ફધ પ્રગટાલતા

ચચિંતનપ્રલાશ કાવ્મભાં ભામ છે . કસલ સલશ્વની વ્માક ચેતનાના વંદબાભાં અધુસનક વંલેદના
નુબલે છે .
“ દળે હદળાઓનુ ં કેરદ્ર એક જે તે ભાયા ભશીં
ભાયાભાંથી ઈડતાં ને ખ ૂરતાં અકાળ”
કસલની કલ્ના ત્રણેમ કાને અલયી રે છે .
‘ચંદ્રકારત કમાં છે ?’ એલી ળધ કયતી ‘ચંદ્રકારતન બાંગી ભુક્ક કયીએ’ એભ કશી
અત્ભસનબાયતા કયે છે .‘વંલદ
ે ન-ચચત્ર’ભાં કસલ નાગ, ભગય, કયચમ ને ઊંટના પ્રતીક દ્વાયા
કસલતાકાને વમ ૃદ્ કયે છે . ગીત યની કડ એ કસલની ળબા ફની યશે છે .
“ ઊંડું જયુ ં ઢક જયુ,ં
ભનભાં જયુ,ં ભફરખ જયુ”ં
-ભાં ઊંડાણન ને આંતયભનન ભહશભા કયે છે . તચમે ઉતયે છે . જભાં ઈતયે છે . ને છે લ્રે
કસલતાન બાલ જુઓઃ
“ રભાં જયુ,ં રક જયુ ં
શદભાં જયુ ં નશદ જયુ“ં
-ન આંતયભન વાથેન વંઘા ળબ્દની નજાકત યભણીમ દાલચર દ્વાયા વ્મકત કયે છે .
ઢક, ભફરખ, તગતગ, ઝગભગ, રક, નશદભાં યલાનુકાયી
ં
ને દ્ધદ્વરુક્તતએ ગીતના
નાદ વાથે જડામને ગસત અે છે . ત રમ એક ગીત જુઓઃ
“અંદય ઉગ્યુ ં કના ભાટે ? કના ભાટે ફશાય પરું ?
કના ભાટે જગર
ં
ઝાડી, ડુગ
ં ય દહયમા ાય કરું ?“
-ના પ્રશ્નાથો કસલની મઝ
ં ૂ લણ ને તાની જાતને તાનાભાં ઓગાી નાખલાન તયલયાટ
જઇ ળકામ છે . કસલ જજિંદગીની, સનયથાકતાભાંથી કસલકભા દ્વાયા કળક થા કાઢલાની ભથાભણ
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કયતાં યશે છે . અધુસનક ગુજયાતી કસલતાભાં એભની નુભ ૂસત ને ચબવ્મક્તત અગલ લાજ
ઉબ કયલાભાં વપતા ૂલાક કાભ કયે છે .
અજ વભમગાાના રમ કસલઓ ણ જેલા કે સુયેળ દરાર, ચચનુ ભદી, ભનજ ખંડહે યમા,
યઘુલીય ચોધયી, યાજેરદ્ર શુકર, મળલંત સત્રલેદી, બગલતીકુભાય ળભાા લગેયેની બાાખજ ણ
તાના અગલા લાજભાં પ્રગટતીયશી છે . જૂની ને નલી યીસતનુ ં વંમજન, યચનાયીસતના
ૂ લાણી ભયડની ખજ ને એભાંથી તાન લાજ પ્રસ્થાસત
લનલા પ્રમગ, બાલાનુકર
કયલાની પ્રવ ૃસિ અ યુગની કસલતાને ઘડલાભાં નોંધાત્ર છે . ગઝર જેલા સ્લરૂ દ્વાયા ણ
બાાન સિંડ ઘડામ છે . ફલ્કે ફંધામ છે . અણા ગઝરકાયએ ણ તેભાં ઓછ ઘાટ નથી
અપ્મ! ભનશય ભદી જેલા કસલઓ ગઝર વાથે ળબ્દની ભથાભણથી લનલા પ્રમગ કયીને
અધુસનક ગુજયાતી કસલતાની મળકરગી ફનાવ્મા છે . ભાધલ યભાનુજ, ભનશય સત્રલેદી,
ભચણરાર ટેર, ચંદ્રકારત ટીલાાન અગલ લાજ છે . ત ન્નાનામક , વરૂ ધ્રુલ જેલી
કસલસમત્રીઓએ ણ નાયીલાદી કસલતાન લાજ ફનીને સ ૂક્ષ્ભ વંલેદનને વ્મતત કયે છે .
અધુસનક યુગના વભમગાાના ઝાઝયભાન ગીતકસલ તયીકેન ુ ં ફહભ
ુ ાન પ્રાપ્ત
કયનાય અણા ફે ગીતકસલઓભાં ાનન જોશી ને યભેળ ાયે ખની ગણના નોંધાત્ર છે .
સનર જળી યં યા ને અધુસનકતાનુ ં વંમજન કુળતાથી કયે છે . રમ ને
કલ્નની ભોચરકતા તથા તાજગીની નુભ ૂસત એભના ગીતભાં થામ છે . અધુસનક બાલાફધ
એભણે એભના ગીતભાં અત્ભવાત કમો છે . કસલતાભાં તેના કરુણાલેધકસ ૂય, તદા હયલેળન
વફદ્ ને સલયશજરમ એકરતાની લેદના કભનીમ કલ્નભાં લણાલે છે .
“યાતા ગુરભશયની માદભાં ને માદભાં અસુ ં ચણઠી થઇ જતાં !
કણ જાણે કેભ શલે ઝાઝં જીયલામ નૈ, ભયલા હદમે ત કઇ ભયીએ,
સ ૂકી જીંદગી ડા તણા ફૂર ને છાના ઉગી ને છાનાખયીએ.
તભે અલ ત ફે’ક લાત કયીએ.”
ભાં ‘ચણઠી’નુ ં કલ્ન, યાતા ગુરમ્શયની માદ, રંકાયન લૈબલ, ળબ્દની યભચણમતાનુ ં
અરેખન તેભજ રમ-પ્રાવની વશજતા જલા ભે છે . ‘અકાળનુ ં ગીત’ જુઓ એની બાા કવફ.
“- કે ભને ફૂટતી નથી યે કેભ ડાખી !
ગપણથી છૂટત થ્થય થઇને કમાંક
ટકાતુ ં બોંમ ભને રાગું
ગુરમ્શયી ડાખીના રીરા અકાયને
ઝૂકી ઝૂકીને તમ ભાગુ"ં
-ભાં રાગુ,ં ભાગું ન પ્રાવ ને પ્રશ્નાથાથી ઈાડ થત ‘ કે ભને ફૂટતી નથી યે કેભ ડાખી?’ ભાં
વ ૃક્ષ થઇને સલસ્તયલાન બાલ થલા પ્રકૃસત વાથેન ુ ં તાદાત્મ્મ કેલી શલાળ ને નમ્રતાથી
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કેલે છે . ‘ડાખીના રીરા અકાય’ જેલાં કલ્ન ગીતને નાલીરમ ફક્ષે છે . તેભજ ‘ઝૂકી ઝૂકી’
ના ળબ્દાથાલતાન દ્વાયા નાદ વૌંદમા ઉભુ ં થામ છે . કે તેભનુ ં ‘કસલ સલનાનુ ં ગાભ’ની લેદનાન સ ૂય
તેભાં ણ કસલતાની વ્મંજના છે કે કસલ સલનાનુ ં ગાભ એ વંલેદન સલનાનુ ં ગાભ છે .
" પ્શાડ પયીને ાછા લતા પ્શાડ મ ૂકીને અવ્મા,
યઢનુ ં ઝાંખ ું જલાળું ખારી શાથે રાવ્મા.
કૂંજડીઓના શાયફંધ ટહકૂ ાની ફાયી ખરી,
સ ૂમા ડહકયુ ં તાણે ત્માં ત ઝશ ઝાક ઝૂરી
અંધકાયન બણકાય થઇ બભય પયભ દયે
વલાયના ચશેયા ય ફેવી જલાાને કયે ”
-નુ ં વભગ્ર કાવ્મ, કલ્ન ભઢ્ું ને પ્રતીકથી યભણીમતા ને ઈબમ કયનારું ફને છે .‘શાયફંધ
ટહક
ુ ાની ફાયી’, ‘સ ૂમા ડહકયુ ં તાણે’, ‘અંધકાયન બણકાય’, ‘વલાયના ચશેયા’, ‘દ્વાયા વૌંદમાની
દૃષ્ટટન હયચમ થામ છે . ‘ઝશ ઝાક ઝૂરી’ ભાં ‘ઝ’ન ઝશાટ ઉબ કયી લણાવગાઇ
વશજતાથી કસલતાની ળબા ફને છે . ત તેભજ ‘કીડીએ ખોંખાય ખાધ’ભાં
" િાઈ િાઈ કાગડાથી ખીચખીચ રીભડાભાં કીડીએ ખોંખાય ખાધ
તભને નથીને કાંઇ લાંધ!"
-ન પ્રશ્નાથા અણા લાંધા વાથે નહશ ણ ‘િાઈ િાઈ’નુ ં અલતાન લાજની રારીભા ાથયે છે .
ને ‘કીડીના ખોંખયા’ન નાદ અણને ઇષ્રદ્રમવંલદ્ય
ે ની નુભ ૂસત કયાલે છે . અ જ ગીતભાં
રીભડા યથી કીડીનુ ં ઈતયવુ,ં ગુદ
ં યના ટીાભાં ટલાવુ,ં ને ખયી જતાં ાંદડાને ગુદ
ં યથી
વાંધલાની હિમા દૃશ્મ કલ્ન ઉભુ ં કયે છે . રીંભડા વાથે આંફાનુ ં ઝાડ, કીડીની તયવ, ને
કીડીન ડછામ જગર
ં
ઢાંકલાની સતળમક્તત ગીત ભાં સુેયે વ્મતત થામ છે . ને અજ
ુ યં ગદસળિતા ને સલસ્ભમને રમના પ્રમગ
અધુસનક કસલતાન સભજાજ છે . અણે જયુ ં કે ઘેઘય
દ્વાયા પ્રતીક, કલ્ન, ઈભા જેલા બાા ઈકયણના વંમજનથી ગીતને ગથ
ં ૂ ે છે . સનર
જીના ગીતભાં સલસ્ભમનુ ં તત્ત્લ જુઓઃ
“કેભ વખી ચીંધલ લનને યે હુ ં ત ખારી ળકુરતરાની આંગરી,
ઝંઝાના સ ૂવલાટા ાંખભાં બયીને ઉઠું, અખ્ખું ગગન ભાયી ઇચ્છા
લશેરી યઢના ઝાંખા ઈઘાડભાં, ખયતા યબાસતમાના ીંછા’
ઈયભાં તે ભામ નશી ઉડત ઈભંગ, ભને અલીને કઇ ગયુ ં વાંબી.. ”
(કદાચ-૧)
બાાના સલધસલધ ઈકયણ દ્વાયા સલસ્ભમને સ્ફૂટ કયે છે . ળકુરતરાના ‘લીટી’ના પ્રતીકને
યબાસતમાના ખયતા ીછાં, સ ૂવલાટા ાંખભાં બયીને ઈડલાની કલ્ના કાવ્મને યભાંચક
ફનાલે છે . અલી જ યીતે ‘કરમાસલદામ’ કસલની માદગાય યચના છે . કસલએ અલડા ભટા
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પ્રવંગને ઉસભિગીતની ભમાાદાભાં યશીને ભટ ફનાવ્મ છે . તેભાં રક્ષણાન પ્રમગ ધ્માન ખેંચે
છે .
“વભી વાંજન ઢર ઢબ ૂકત
જાન ઈઘરતી મ્શારે !
કેવહયમા વાપ
ઘયનુ ં પચયુ ં રઇને ચારે !”
ું
લણાાનપ્રાવ
ને લણાવમ
ં જન વાંજનુ ં ને સલદામ રેતી જાનનુ ં ળબ્દચચત્ર ઉભુ ં કયે છે .
રગ્નપ્રવંગનુ ં તદૃશ્મ સનરૂણ બાાની ભદદથી

કરમા-લયના બાલને ને હયલાયની

વંલેદનાને લધાયે દીાલે છે . ગીતના ઊંડાણને કસલ તાગે છે . બાલ રમને રીધે તેન તાગ
ભેલી અે છે .
“ એ કાચ કુંલાય એક છકય શત ને એક છકયી શતી
ને લાત ચારી એલી ત બાઇ ચારી !“
ુ તા તથા છકય-છકયી સનસભિે ુરુયભેષ્રટક સભજાજ ને ભનુટમના જીલનની ક્ષણબંગય
સ્ત્રીની, કાભ ને યસતની લાતને ળબ્દદે શે મ ૂકી અે છે .
“ભાયી કઇ ડાખીભાં ાંદડા નથી
ભને ાનખયતી ફીક ના ફતાલ”
-ભાં શતાળા-સનયાળાની લેદનાને સતિભી ળકામ છે . ગીત ઈયાંત કસલ ાવેથી ગઝર,
છાંદવ, ગદ્યકાવ્મના પ્રમગ ણ જલા ભે છે . ‘ગેવ ચેમ્ફય’ જેલી દીઘાયચના ને ‘શાઈ’
‘વતત’ જેલી ગઝર નોંધાત્ર છે .
અ વભમગાાના રમ ગીતકસલઓભાં બાનુપ્રવાદ ંડયા, ભાધલ યાભાનુજ,
બગલતીકુભાય ળભાા, સલનદ જળી, ભનશય સત્રલેદી, જગદીળ જળી લગેયેભાં બાાદૃષ્ટટએ એક
નલી અફશલા રઇને અલે છે . સનત્મસનયાા ળબ્દની રીરા એ એભના ગીતને ફ  ૂરુ ાડે
છે . રકઢા ને રકફરીની યં યાને ન ૂતનપ્રલાશભાં લણી રેલાન કવફ એ અ વભમની
ને કસલઓ-બાલકની ભાગને  ૂયતુ ં બાથુ ં અે છે .
અ વભમગાાના અણા વોથી જાણીતા-ભાણીતા થમેરા એલા વોયાટરની
રકફરીન લ્શેક જેભની કસલતા-ગીતભાં અફેહફ
ૂ સનખયી અવ્મ છે . રમેશ ારે ખ અધુસનક
ગીત કસલતાનુ ં સળખય છે . તેભના ગીતની યભણીમતા ને કાભણ અજે ણ ગુજયાતભાં ગુજ
ં તુ ં
યશે છે . ‘વાંલહયમા યે ભાય વાંલહયમ’ યાજેરદ્ર ળાશ કયતાં જુદ વાંલહયમ પ્રમજીને ગુજયાતી
ગીતને વને ભઢ્ું છે . ગુજયાતી દ્યતન કસલતા ય છલાઇ ગમેરા યભેળ ાયે ખ વર્જકતાથી
પાટપાટ થતા કસલ છે .જેભણે તાની ફા ાવેથી ધાણી ફૂટ કાહઠમાલાડી ફરી વાંબીને
કસલતાબાલકને તયફ કમાા છે . યભેળ ાયે ખ, વભગ્ર વાતભા દામકા કે અધુસનકતા  ૂયતા
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વસભસત ના યશેતા ગુજયાતી વાહશત્મભાં મળસ્લી ફનીને સલસ્તયે છે ને સલકવે છે . યુગને નલી
હદળા ચીંધે છે . ‘ચચિંધ એને તુ ં અખું સલશ્વ યભેળ’ દ્વાયા યં યા ને પ્રમગળીરતાન સુબગ
વભરલમ અ ગીત કસલભાં નખસળખ છે . વર્જનની નલીનતા, સલસલધતા ને ભોચરકતાથી
નલપ્રસ્થાન કયે છે . ગીતના સ્લરૂને ઈપયા ચારીને નલી હદળા ને દૃષ્ટટ  ૂલાકનુ ં કામા તેભન
સલળ યહ્ય છે . ધીરુબાઇ ઠાકય ‘લાાચીન ગુજયાતી વાહશત્મની સલકાવયે ખા’ભાં જણાલે છે તે
મુજફ “ ગીતનુ ં ચકઠું જૂન,ુ ં ઢા જૂન, ળબ્દ ઘણુ ં ખરું રકબાાના, ણ તેન ુ ં રમ વંમજન
રૂઢ ને નખુ,ં બાલની ભાલજત ઈચ્ચકહટના કસલને છાજે તેલી લેધક-તેભાં મજામેરા
ગસતળીર કલ્ન, રમના પ્રલાશભાં બાલ કે લસ્તુની રટાતી બાત ઈવાલીને ણધાયી
ચભત્કૃસત વાધે છે . તેભાં પ્રગટ થત કસલન સભજાજ યભેષ્રટક શમ છે .”
યભેળ ાયે ખના ગીત-ગઝર વંખ્મા ને વત્ત્લભાં ભાતફય છે . એભની કસલતાન
બાલક્ષ ને કરાક્ષ વમ ૃદ્ છે . કસલતાના ળીાકથી ભાંડીને ઢા, રમ, કથનની યીસત ને
કલ્ન-રંકાયનુ ં લૈસલધ્મ તેભની પ્રમગળીર પ્રકૃસતની નીજ છે . એભની પ્રસતબા મ ૂ
ઉસભિકસલની છે . ગુજયાતી ગીતની નલ છટા ને તયે શ એભનાં ગીતભાં નુબલામ છે .
કાવ્મવાભગ્રીના  ૂલા સલસનમગની યચના તેભના કાવ્મભાં એક યભેષ્રટક સ ૃષ્ટટ ઉબી થામ છે .
ૂ ા ને દીઘા રમ પ્રમગ તેભાં
ઢા ને રમનુ ં લૈસલધ્મ તેભના ગીતનુ ં અકાક તત્ત્લ છે . ટંક
સલળે છે . રમ ને ચબવ્મક્તત કસલતાના આંતય-ફાહ્ય વૌંદમાને ઈઘાડું કયે છે . વબાન
બાાકભાથી તે ગીતને સલસળટટ ઉચાઇએ રઇ જામ છે . તેભના કાવ્મભાં બાા, બાલ, રમ,
કથનયીસત ને ચબવ્મક્તત છટાનુ ં ાય લૈસલધ્મ છે . કથનની તાજગી ને ચભત્કૃસતથી
તેભની ગઝર ધ્માન ખેંચે છે . યદીપ-કાહપમા વાચલીને તેઓ ગઝરભાં ચબવ્મક્તતની
નેકબાત ઈવાલી ળકે છે . અરાખચયના કાવ્મ ને ભીયાં વંલેદનન ચબવ્મક્તત એભની
કસલતાન નેય ઢ છે . ન ૂતન ળબ્દસનભાાણ ન રૂઢ બાાનુ ં વાભથ્મા એ કસલની
પ્રાદે સળકતાની રઢણ છે . રૂહઢપ્રમગ ને કશેલત-છંદ-રંકાયની પ્રચ ૂયતા એભને પાલી ગઇ છે .
વતત પ્રમગળીર યશેતી વર્જકતા તેભને અધુસનક કસલ તયીકે સવદ્ધદ્ ાલે છે .
સમાનાઃ
વભગ્ર ગુજયાતી વાહશત્મભાં એને ખાવ કયીને અધુસનક ગુજયાતી વાહશત્મભાં અણી
કાવ્મબાલનાને વભમાતંયે સલકાવળીરતાનુ ં ફ  ૂરું ાડે છે .

ઈભાળંકયથી યાજેરદ્ર ળાશ,

સનયં જન બગત, સુયેળ જી ને ગુરાભ ભશમ્ભદ ળેખથી યાલજી ટેર, ભચણરાર દે વાઇ,
રાબળંકય ઠાકય ને નીર જાીથી યભેળ ાયે ખ સુધી અલતા ગુજયાતી કસલતાના લનલા
વંપ્રત્મમએ ગુજયાતી બાાને ને એ બાાભાં યચાતી કસલતાની નખી મુદ્રાઓ ઈવાલે છે .
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