


‘એકત્ર’નો ગ્રંથ-ગુલાલ

આપણી મધુર ગુજરાતી ભાષા અને એના મનભાવન સાહિત્ય માટનેાં 

સનેિ-પ્ેમ-મમતા અને ગૌરવથી પ્ેરાઈને ‘એકત્ર’ પહરવારે સાહિત્યનાં ઉત્તમ 

ને રસપ્દ પુસતકોને, વીજાણુ માધ્યમથી, સૌ વાચકો ને મુકતપણે પિોંચાડવાનો 

સંકલપ કરેલો છ.ે

આજ સુધીમાં અમે જ ેજ ેપુસતકો અમારા આ વીજાણુ પ્કાશન-ebook-

ના માધ્યમથી પ્કાશશત કરેલાં છ ેએ સવ્વ આપ www.ekatrafoundation.org 

પરથી વાંચી શકશો.

અમારો દૃષ્ટિકોણ:

િા, પુસતકો સૌને અમારે પિોંચાડવાં છ ે – પણ દૃષ્ટિપૂવ્વક. અમારો 

‘વેચવાનો’ આશ્ય નથી, ‘વિેંચવાનો’ જ છ,ે એ ખરં; પરંતુ એટલું પૂરતું નથી. 

અમારે ઉત્તમ વસતુ સરસ રીતે પિોંચાડવી છ.ે

આ રીતે –

* પુસતકોની પસંદગી ‘ઉત્તમ-અને-રસપ્દ’ના ધોરણે કરીએ છીએ: એટલે 

કે રસપૂવ્વક વાંચી શકા્ય એવાં ઉત્તમ પુસતકો અમે, ચાખીચાખીને, સૌ સામે 

મૂકવા માગીએ છીએ.



* પુસતકનો આરંભ થશે એના મૂળ કવરપેજથી; પછી િશે તેના લેખકનો 

પૂરા કદનો ફોટોગ્ાફ; એ પછી િશે એક ખાસ મિત્વની બાબત – લેખક 

પહરચ્ય અને પુસતક પહરચ્ય (ટૂકંમા) અને પછી િશે પુસતકનું શીષ્વક અને 

પ્કાશન શવગતો. ત્યાર બાદ આપ સૌ પુસતકમાં પ્વેશ કરશો.

– અથા્વત્, લેખકનો તથા પુસતકનો પ્થમ પહરચ્ય કરીને લેખક અને પુસતક 

સાથે િસતધૂનન કરીને આપ પુસતકમાં પ્વેશશો.

તો, આવો. આપનું સવાગત છ ેગમતાના ગુલાલથી.

*

Ekatra Foundation is grateful to the author for allowing 

distribution of this book as ebook at no charge. Readers are not 

permitted to modify content or use it commercially without written 

permission from author and publisher. Readers can purchase 

original book form the publisher. Ekatra Foundation is a USA 

registered not for profit organization with objective to preserve 
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લેખક-પરિચય

િમણ સોની

ચાર દાયકા સુધી ગુજરાતી ભાષા-સાહિતયનું અધયાપન કરીને વડોદરાની 
મિારાજા સયાજીરાવ યુનનવનસસિટીમાંથી નનવૃત્ત થયેલા રમણ સોની (જ. 1946) 
ગુજરાતીના નવવેચક, નનબંધકાર, અનુવાદક, સંશોધક અને સંપાદક છ.ે ગુજરાતી  
નવવેચનના નવશેષો અને નવલક્ષણતાઓ પર એ સતત નજર રાખતા રહ્ા છ.ે 
કનવ-નવવેચક ઉશનસ્ પરના શોધનનબંધ પછી એમના વિિેચનસંદર્ભ, સાવરપ્ાય, 
સમક્ષ, મથિું ન વમથયા તથા વિરિધિો અને વિચ્છધિોની િયચે – એવા નવવેચન-
ગ્ંથોમાં વસતુના નક્કર સપશસિ વાળાં નવવેચન-લખાણો એમની પાસેથી પ્ાપ્ત 
થયાં છ.ે મરમાળી અનભવ્યકતથી નન:સંકોચપણે નનનભસિક નવવેચન કરવા છતાં 
નવવેચનમાં એમનો મૂળ અનભગમ તટસથ, નવધાયક અને ઇનતિાસલક્ષી રહ્ો 
છ.ે  જનેી 16 આવૃનત્તઓ થઈ છ ેએ તોત્ોચાન, ઉપરાંત અમેરિકા ્છ ેને ્છ ે
જ નહીં જવેા સુબોધ અનુવાદગ્ંથો; િલતાિાને રકનાિે જવેું લાક્ષનણક પ્વાસ-
પુસતક; સાત અંિ, આઠ અંિ અને– જવેો િાસયનનબંધ સંગ્િ સજસિકતાનો સપશસિ 
આપનારાં છ.ે એમણે કરેલાં અનેકનવધ અભયાસશીલ સંપાદનોમાં શાસ્તીયતા 
અને નવવેચકની સજ્જતાનો સુમેળ છ.ે પ્તયક્ષ જવેા  પુસતક-સમીક્ષાના સામનયકને 



અઢી દાયકા સુધી સંપાહદત કરીને સાહિવતયક પત્રકારતવના ક્ષેત્રે સંપાદક તરીક ે
એમણે અમીટ છાપ પાડી છ.ે નેપથયેથી પ્કાશવતુળસિમાં તેમ જ અવલોકન-નવશ્વ 
જવેા ગ્ંથો પ્તયક્ષના ઉપક્રમે પ્કાનશત કરીને એમણે નવવેચન-સંશોધન ક્ષેત્રે 
ગુજરાતી નવવેચનની આબોિવાને સતત સંચાહરત કરી છ.ે

(પહરચય - હકશોર ્યાસ)

*

પુસ્તક-પરિચય 

અવ્તિણ

આ પુસતક(2016)માં ઉત્તમ નવવેચકો, નવચક્ષણ નવચારકો અને પ્નતભાવંત 
સજસિકોના નવનવધ નવષયો પરના નવચારઅંશો નિલાયેલા છ.ે એથી આ નાનું 
પુસતક ખૂબ સમૃદ્ધ બનયંુ છ.ે આ નવચારોની પસંદગી તથા નવષયક્રમને આધારે 
ઇવ્છત મુદ્ો શોધીને વાંચી શકવાની યોજના આ સંગ્િને નવનશષ્ટ બનાવે છ.ે 
એક બીજા અથસિમાં આ સંપાદન મુકત સંચય છ.ે એથી નનજાનંદે કોઈપણ પાનું 
ખોલીને કોઈપણ નવચારને માણવાની અિીં સગવડ  છ.ે વૌનવધય અને ્યાપ 
એકસાથે રજૂ થયાં િોવાથી નવવેચન અને નવચારનું એક ગનતશીલ નચત્ર અિીં 
પ્ાપ્ત થાય છ.ે

વળી દરેક પાને તે તે નવચારના લેખક, એ અંશ જમેાંથી લીધેલો છ ેએ 
પુસતકનું નામ, પ્કાશન વષસિ  – જવેી નવગતો નોંધેલી િોવાથી વધુ નજજ્ાસુ 
અભયાસીને મૂળ ગ્ંથ સુધી જવાની સગવડ પણ મળે છ.ે પુસતકને અંતે આપેલી 
લેખક-અનુવાદકોની અને ગ્ંથ-સામનયકોની સૂનચ વાચકને સિાયક બને એવી છ.ે 
આ પુસતક સંપાદનની શાસ્તીયતાનું અને સંપાદકની સજ્જતાનું નનદશસિન આપે 
છ.ે પુસતકની મુદ્રણ-સજાવટ પણ કલાતમક છ.ે

(પહરચય - હકશોર ્યાસ)



અ વ ્ત િ ણ

સંપાદક

િમણ સોની

પ્તયક્ષ પ્કાશન, વડોદરા



Avataran (Quotations by Prominent writers)

Edited by Raman Soni

Pratyaksha Prakashan, Vadodara, 2016

મુદ્રણ-અનધકાર : રમણ સોની

પ્ત : 500

પૃષ્ઠ : 12 + 100

હકમંત : રૂ. 80/-

પ્કાશક :

શારદા સોની

પ્તયક્ષ પ્કાશન,

18, િેમદીપ સોસાયટી, દીવાળીપુરા, વડોદરા-15

મુદ્રણ-અંકન:

મિેશ ચાવડા

હદયા અક્ષરાંકન, વાસણા(બો), તા. બોરસદ, નજ: આણંદ-388540

મો. 99091 00127

મુદ્રક: 

ભગવતી મુદ્રણાલય અમદાવાદ 16. 

ફોન 079 22167603



અપ્પણ

િેમનત દવે અને િષસિવદન નત્રવેદીને –



આિંભે બે વા્ત ...

ગુજરાતી તેમજ અનયભાષી નવવેચકો-નવચારકો-સજસિકોના પ્ભાવક અને 

નવનશષ્ટ નવચારઅંશોનો આ સંકનલત સંચય છ.ે ‘પ્તયક્ષ’ના છલે્ા પૂંઠ,ે આવા 

નવચારખંડો મૂકવાનું રાખેલું અને વાચકોને એમાં રસ પડલેો – એકાદ વાર, કોઈ 

કારણસર એ ખંડ મૂકવાનો રિી ગયેલો ને તરત કટેલાક ે પૂછલેું, આ વખતે 

નવચારખંડ કમે નથી? તયારથી નવચારેલું ક ેઆ બધા નવચારખંડોનું સંપાદન કરવું 

જોઈએ.

છકે 1991થી આ ક્રમ ચાલતો રહ્ો છ ે– પિેલો જ નવચારખંડ નમસિદનો 

જાણીતો ‘ટીકાનવદ્ા’ નવશેનો િતો. વ્ચે પાંચ-સાત અંકોમાં, છલે્ે પાને 

જાિેરખબરો લીધેલી તયારે, એ ક્રમ અટકી ગયેલો તે (જાિેરાતો ત્રીજ ેપૂંઠ ેલેવાનું 

રાખીને) ફરીથી તરત શરૂ કરેલો.

*
24 વષસિમાં આવા અવતરણ-ખંડોનું પ્માણ ઠીકઠીક થયેલું. સંકનલત કરવાનું 

આ્યું તયારે જોયું ક ેએમાંનાં કટેલાંક અવતરણો, પ્ાસંનગક િોવાથી, ન સાચવીએ 

તો ચાલે એમ િતાં. એટલે એને સથાને કટેલાંક નવાં ઉમેરી લીધાં. ને એમ 96 

અવતરણો સંકનલત કયાાં.

અવતરણો એકસાથે સામે આ્યાં તયારે ખયાલ આ્યો ક ે નવચારોનું, 

નવષયોનું, અનભ્યવકતનું કટેલું બધું નચત્તાકષસિક વૈનવધય એમાં આવેલું છ!ે વળી, 

એ નવષયોની – લેખકોનાં વકત્યોમાંથી પ્ગટતા મુખય સૂરોની – યાદી કરી તયારે 

એમ થયું ક ેઆનો જો નવષયક્રમ કયયો િોય તો અભયાસીઓ અને નવદ્ાથથીઓને 

ઉપયોગી પણ નીવડ.ે આ નવષયક્રમને આધારે તે તે અવતરણ-ઘટક સુધી પિોંચી 



શકાય અને અભયાસની જરૂહરયાત મુજબ એ નવચારોનું સંકલન કરી શકાશે.

જોક,ે આ અવતરણ-સંચયનો પિેલો અને રસપ્દ ઉપયોગ તો નનજાનંદી 

વાચનનો જ છ.ે કોઈ પણ પાનું ખોલતા જાઓ અને એમાંના નવચાર-નવશેષને 

માણતા જાઓ.

પરંતુ, એમ યથે્છ વાંચતાંવાંચતાં પણ અભયાસી-નવદ્ાથથીઓના મનમાં 

આપણાં નવચાર-નવવેચનની સમૃનદ્ધનો તૃવપ્તકર સંચાર થતો જાય, એ પ્યોજન 

અગ્સથાને રહ્ું છ.ે પછી એમાંથી જ સંદભયો તરફ જતો રસતો ખૂલે એવી ્ યવસથા 

કરી છ.ે પ્તયેક અવતરણમાં લેખકનામની નીચે પુસતક-નામ, એનું વષસિ, બનયું તયાં 

એનો પૃષ્ઠક્રમ પણ મૂકલેાં છ.ે એનો આધાર લઈને મૂળ સ્ોત સુધી પિોંચી શકાશે.

છલે્ે બે સૂનચઓ પણ મૂકી છ.ે લેખક (કતાસિ, અનુવાદક) સૂનચ અને ગ્ંથ-

સામનયક સૂનચ. આ અવતરણ-સંકલનનો ્યાપ એનાથી સૂચવાય છ ેને વળી, 

એમાં એક પ્કારની વાચક-સિાયકતા પણ છ ે– લેખક ક ેપુસતકના તંતુએ પણ 

વાચક અવતરણ-ઘટકોમાં જઈ શકશે.

એક િાથવગી પુવસતકારૂપે આ સંપડાવવું િતું, એથી પુસતકનું નામ પણ 

કશા ભારવાળું નિીં, પણ સિજભાવે જ ‘અવતરણ’ રાખયું છ.ે

આશા છ ેક ેવાચકોનાં નચત્તહૃદયમાં આ અવતરણો પ્સન્નતાપૂવસિક િમતાં 

રિેશે.

– િમણ સોની

વડોદરા; નવું વષસિ 2072; તા. 12 નવે. 2015

ramansoni46@gmail.com ફોન 922 821 5275



ટીકાવવદ્ાનું મહત્વ

જ ેગ્ંથો ઉપર ટીકા થાય છ,ે તે ગ્ંથો જો સારા િોય છ ેતો તે વધારે ખપે 

છ.ે અલબત્ત, થોડી સમજના અને થોડી નવદ્ાના પુરુષો ચોપડી કિાડીને મોટુ ં

માન મેળવી જાય તેનો અટકાવ થવો જોઈએ. જ ેડાહ્ો ગ્ંથકાર છ ેઅને જનેે 

સુધરવાની ઇ્છા છ,ે તે તો પોતાના ગ્ંથો પર સારી અથવા નરસી ટીકા થઈ 

જોવાથી ટીકા કરનાર ઉપર દ્ષે રાખતો નથી, પણ ઊલટો એનો આભાર માને 

છ.ે જ ેટીકા કરાવવાથી બીિે છ,ે તે અધૂરો છ.ે પણ ટીકા કોણે કરવી? જનેામાં 

સવાભાનવક બુનદ્ધ, પ્ાપ્ત કરેલી નવદ્ા અને સારંુનરસું સમજવાનું રસજ્ાન છ,ે તે 

ટીકા કરવાને યોગય છ.ે જનેે જ ેવાતની ખબર નથી, તેણે તે વાત ઉપર ટીકા 

કરવી નિીં. ઈનસાફ કરવો અઘરો છ.ે જો બરાબર ઈનસાફ ન થયો તો બચારો 

ગ્ંથકાર વગર કારણે માયયો જાય અથવા સરપાવ લઈ જાય.

નમ્પદ

[‘ટીકા કિિાની િીત’ – ‘નમ્ભિદ્ય’(1865)માંથી]



વવવેચકનું ક્ત્પવય

નવવેચક જૂના નશષ્ટ ગ્ંથોનું ઉત્તમ નવવેચન આપે એટલું જ પૂરતું નથી, 

એની શવકતની કસોટી તો રચાતા આવતા સાહિતયને તારતમય બુનદ્ધએ તપાસી 

એની અંતગસિત શકયતાઓ અને નસનદ્ધઓ પોતાની ઘડાયેલી રુનચ વડ ેઓળખી 

કાઢી એની સાચી મુલવણી કરવામાં છ.ે પ્ચનલત પરંપરાગત રૂપોની ઓળખ તો 

સામાનય ભાવકોને પણ િોય. પણ પરંપરાના શેરડા કાળે કરીને ઊંડા ચીલા બની 

ગયા િોય તયારે આડધેડ ેરસતો કરતા નવયાત્રીઓની પ્વૃનત્તઓ પર જ ેનજર 

રાખતો રિે અને એ પ્વૃનત્તઓ કટેલે અંશે ખરેખર કાયસિસાધક છ ેએ દશાસિવતો 

રિે એ સૌ ભાવકોનો અગ્ેસર એવો નવવેચક ગણાય.

ઉમાશંકિ જોશી

[‘શૈલી અને સિરૂિ’(1960)માંથી]



વવવેચન અને ગ્ંથકાિ

આપણામાંના ઘણાને વારંવાર જ ેનવચારો આવતા િોય છ,ે પણ મન મોકળું 

મૂકીને કિી નાખવાની હિંમત ચાલતી નથી, તે નવચારો રોબટસિ નલનડના નીચે લખયા 

લેખમાંથી સાંપડ ેછ ે:

ગ્ંથકાર બનવાનો પ્ારંભ કરતાં પિેલાં છાતી લોખંડ ેમઢી લેજો. આટલી 

વાતની ગાંઠ વાળજો :

1. જમે લેખકને, તેમ નવવેચકને પણ છૂટથી બોલવાનો િક છ.ે

2.  જમે લેખકોમાં, તેમ નવવેચકોમાં પણ સારા, નરસા ને વચલા એવા 

ત્રણેત્રણ વગયો િોય છ.ે

3.  નવવેચક દ્ષે ક ેકૂડ વગર ગ્ંથકાર પર કડક કલમ ચલાવી શક ેછ.ે

4.  રાજકારણમાં આપણે સૌએ એકમત બનવું જોઈએ એમ કિેવું જટેલું 

િાસયાસપદ છ,ે તેટલું જ િાસયાસપદ આપણે સાહિતયમાં એકમત બનવું 

એમ માનવા-મનાવવા નીકળવું તે છ.ે

5.  ટીકા ક ેનવવેચનથી મુકત રિેવાનો ઘમંડ આજ ેતો સરમુખતયાર નસવાય 

કોઈ ન સેવી શક.ે

ઝવેિચંદ મેઘાણી

[‘કલમ અને રકતાબ’, સંિા. મહેન્દ્ર મેઘાણી (1987)માંથી]



વવચાિપરિવ્ત્પન માટેના ્તિીકા

સાહિતયના કટેલાક વૈષમયવીરોની એક દલીલ એવી િોય છ ેક ેગુજરાતની 

આ ઊંઘાળવી જડ પ્જામાં જાગૃનત આણવા માટ ેતેને શબદાથસિના નવષમ આઘાતો 

કરવાની આજકાલ ભારે જરૂર છ.ે એને લીધે કઈંક જાગૃનત આવે છ,ે જીવન 

પ્ગટ ેછ,ે સજીવતાનો ફાલ તો ઊતરે છ,ે માટ ેઅમે આઘાત કરીને પણ પ્જોદ્ધાર 

જ કરીએ છીએ એવું કઈંક એ પક્ષનું મંત્ય છ.ે એ પદ્ધનત ઊંઘતા માણસને 

ઉઠાડવા માટ ેધોકાનો ઉપયોગ કરવા જવેી છ.ે અને તેમ કરતાં છતાંયે, શું આવા 

આઘાતો કદી પ્જામાં સંગીન ક ેનચરકાલીન જાગૃનત આણી શક ેખરા? ન આણી 

શક.ે એથી ઊલટુ,ં જમે જીવશાસ્તના અભયાસી મૂએલા દેડકામાં વીજળીના 

પ્વાિનો સંચાર કરીને તેને ચોમેર પગ ઉછાળતો બનાવી શક ેછ,ે અને પ્વાિ 

થંભતા એવી ‘સજીવતા’વાળા દેડકામાંથી પાછુ ંમુડદું જ છવેટ થઈ જાય છ,ે તેમ 

સમાજના સૂક્મ શરીરને વીજનળક સાહિતય દ્ારા િટકા દેનારા માણસો ફકત 

નકામો તાતકાનલક ખળભળાટ કરી જાય છ.ે જડ પ્જાશરીરો અનામય બને છ ેતે 

એવા િટકાઓથી નહિ પણ નવચારનાં સાવત્વક અને સંશુનદ્ધવંત પહરવતસિનોથી જ.

વવજયિાય ક. વૈદ્

[‘કૌમુદી’ સં. 1983, િૈશાખ (ઇ.1927)]



વવવેચકની સતયવનષ્ા

નવવેચકમાં સતયનનષ્ઠા િશે અને સારી સાહિતયભવકત િશે તો સૌ 

સાહિતયસજસિકો સાથે ભળતો છતાં તેમની કૃનતને મૂલવવાનું આવશે તયારે કૃનતને 

એમનાથી અલગ પાડીને એને નવશે નવચારશે અને કિેવા જવેું લાગે તે કિેશેય 

તે. એ કોઈની શેિ-શરમમાં પોતાનો ધમસિ ચૂકશે નિીં. નનષપક્ષતા, તટસથતા, 

સમતોલપણં, સપષ્ટ-વકતૃતવ, નીડરતા ઇતયાહદ ગુણનામોનો જાપ ઘણીવાર 

નવવેચકનાં ગુણલક્ષણો નવશે બોલતાં-લખતાં થાય છ.ે એ બધા ગુણો સતયનનષ્ઠામાં 

સમાઈ જાય. સતયનનષ્ઠ િશે જો નવવેચક, તો એ નનષપક્ષ રિેવાનો અને સમતોલ 

પણ રિેવાનો. ‘સમતોલ રિેવાનો’ એનો અથસિ સમતોલ દેખાવા માટ ેગુણ અને 

દોષ સામસામાં પલ્ાંમાં મૂકી વ્ચેથી ત્રાજવાની દાંડી તે િાલવાનો, એમ નિીં; 

એનો અથસિ એટલો જ ક ેજો એને બીજી રીતે સત્વશાળી કૃનતમાંય બેચાર દોષ 

દેખાયા િોય, અને કોઈ દોષપ્ધાન કૃનતમાં કઈં ગુણાંશ દેખાયો િોય તો તે 

નનદદેશયા નવના એ રિે નિીં.

અનં્તિાય િાવળ

[‘સારહતયવનકષ’ (1958)માંથી]



સંપાદનનું મહત્વ

મારી કૃનતઓ ‘કુમાર’ જવેાં અગ્ગણય માનસકોમાં છપાવી શરૂ થઈ તે 

પ્ારંનભક કાળમાં િંુ પ્ેરણા ઉપર ખૂબ મદાર બાંધતો. એક જ બેઠક ે કોઈ 

ચેકાચેકી કયાસિ નવના કૃનત સજસિવાની શવકતનો મને ફાંકો િતો. અને એ લખાયા 

બાદ કયારેય એક કાનોમાતર ક ેઅલપનવરામ ફેરવવાની જરૂર ન પડી તે વાતનો 

વળી વધારે ફાંકો િતો. મને દિેશત છ ેક ેઆવી શવકતનો ફાંકો િજી પણ કોઈ 

પુખત ઉંમરના હિંદીઓ રાખે છ.ે પ્ેરણા જવેું સજ સિનમાં બીજુ ંકઈં બળ નથી એ તો 

પુરવાર છ.ે અને પિેલા જોશમાં લખાયેલા પદ્માં ક ેગદ્માં વસતુ અને શૈલીનો 

નૈસનગકસિ નવનનમય િોય છ.ે પણ તેમ છતાં સંપાદનનું મિત્વ બિુ જ મોટુ ંછ ેતે 

િંુ મારા આધુનનક અંગ્ેજી સાહિતયપ્વૃનત્તના સમાગમથી પકડી શકયો. વાચકને 

મન, નવવેચકને મન તો અંત-કડીની જ, એટલે ક ેસવસિ પ્યતનોને અંતે પાકા માલની 

જમે જ ેરજૂ થાય છ ેતેની જ સાથે નનસબત છ.ે લેખક ેએ એક જ બેઠક ેસજીસિ 

િોય ક ેએ કૃનતના અનેક પાઠ બના્યા િોય, એમાં કાપકૂપ ક ેઉમેરણી કરી િોય, 

વાકયોને અિીંતિીં સમાયાાં િોય, ફકરાઓનું ક ે કડીઓનું નશલપ સુઘહટત કયુાં 

િોય – એ મુદ્ાની િોડ નથી. મૂલયાંકન તો થવાનું અંતે છપાયેલી, પીરસેલી, પ્ત 

ઉપરથી.

કૃષણલાલ શ્ીધિાણી

[‘િુનિવિ’ (1961)ને અંતે ‘કાવયિસતુવિસતાિ’ માંથી]



બાળવા્તા્પની શોધ

બાલવાતાસિની શોધમાં ફરતાં િંુ બીજા દેશોના લોકસાહિતયમાં પ્વેશયો. 

નવશ્વના નવદ્ાનો ભારતને વાતાસિનું નપયર માને છ.ે દહરયો ખેડનારાઓ, કાફલાઓ 

લઈને િજારો ગાઉની ધરતીની ખેપ કરનારાઓ પોતાની સાથે કવેળ ધનમાલ 

નહિ, વાતાસિ-સમૃનદ્ધ અને વાતાસિ-સંસકૃનત પણ લઈ જતા. મેં મનથી સાગરખેડ,ુ 

રણખેડ,ુ પિાડખેડ ુ બનીને દેશ-નવદેશની યાત્રાઓ કરી અને એમાં જ ે રતનો 

મળાં તે મેં પિેલ પાડીને, વાન અને વાઘો બદલવો પડ ેતો બદલીને ગુજરાતી 

બાળકોની આગળ રજૂ કયાાં. આ વાતાસિઓમાંની ભાગયે જ કોઈ વાતાસિ જ ેરૂપમાં 

મળી તે રૂપમાં મેં જમેની તેમ રજૂ કરી િશે, કારણ ક ેમારો એ ઉદ્શે નિોતો. િંુ 

પુરાતત્વનો સંશોધક નથી ક ેલોકસાહિતયનો તુલનાતમક અભયાસી નથી. િંુ તો 

માત્ર બાળસાહિતયનો લેખક છુ.ં વસતુ બાળકની આગળ રજૂ કરવા જવેું છ ેક ે

કમે તે િંુ પિેલું જોઉં. પછી તે કવેી રીતે રજૂ કરવું અને તેનો સંદેશો કવેી રીતે 

્યકત કરવો – ગૂઢ રાખીને ક ેઅગૂઢ રાખીને, બોધનો ભાર મારા ક ેબાળકના 

માથે રાખયા નવના જ – તે નવચારી લઉં અને તે પ્માણે લખું.

િમણલાલ સોની

[‘િણવજતિામ સુિણ્ભચંદ્રક’ (1997)નું સિીકાિ-િકતવય]



યંત્રવવજ્ાનની પિંપિા

યંત્રનવજ્ાનનો આ ઇનતિાસ પહરવતસિન, સજસિન અને સથળાંતરની એક અખંડ 

પરંપરા છ,ે આગળ કહ્ું તેમ યંત્રનવજ્ાન ભૌનતક નવશ્વનું, પ્કૃનતનું, પદાથયોનું 

પહરવતસિન કરે છ ેઅને એ દ્ારા કૃનત્રમ પદાથયોનું સજ સિન અને સથળાંતર કરે છ.ે 

યંત્રનવજ્ાનની આ પ્નક્રયા કોઈ કાળમાં, સંસકૃનત યુગ પૂવદે અને ઔદ્ોનગક યુગ 

પછી થયું િતું તેમ, તવહરત ગનતથી થાય છ ેતો કોઈ કાળમાં, સંસકૃનત યુગથી 

ઔદ્ોનગક યુગ લગી થયું િતું તેમ, મંદ ગનતથી થાય છ ે– પણ એની એક અખંડ 

પરંપરા છ.ે

વનિંજન ભગ્ત

[‘યંત્રવિજ્ાન અને મંત્રકવિતા’ (1975)]



વવવેચકનો કાવયવવવેક

અલબત્ત, દરેક નવવેચકની કનવતાનવવેકની ્યવિારુ પ્વૃનત્તની પાછળ 

એને અનભપ્ેત કા્યનસદ્ધાનત ડોહકયું કરવાનો જ. વારંવાર એને કોઈ ને કોઈ 

કા્યનસદ્ધાંતો સાથે મેળ ક ે નવરોધ દાખવવાના પ્સંગો પણ આવવાના. કયાંક 

સીધી નસદ્ધાનતચચાસિમાં ઊતરવાનો પણ પ્સંગ આવે એ અસંભનવત નથી. 

નવવેચક િંમેશાં કા્ય ‘નવશે’ નહિ પણ કા્ય ‘સાથે’ મથામણ કરી રહ્ો િોય 

છ,ે એટલે કા્ય સાથેની પ્તયક્ષ મથામણમાં જટેલાં કા્યનવચારમંથનો મદદરૂપ 

થાય એવાં િશે તે બધાંનો એ જરૂર આદર કરવાનો. પણ સતત એણે કા્ય 

સાથે િાથ નમલાવેલા િશે અને એની ઉષમા અનુભવતાં અનુભવતાં જ – બલક ે

એ ઉષમાધબકનો આનંદ બીજાઓને ઓળખાવવા-પિોંચાડવામાં ઉપકારક થાય 

એ પૂરતી – પરોક્ષ ચચાસિને એ આવકારશે. કા્ય સાથેના પ્તયક્ષ સંબંધ સાથે 

સંકળાયેલા અનેક નાનામોટા પ્શ્ોને તાવત્વક દૃવષ્ટએ એણે ચચસિવાના રિેવાના. 

પણ કા્યથી દૂર ચાતરી પરોક્ષ ચચાસિમાં જ નવવેચક ગૂંચાઈ જાય તો એણે 

સમજવું જોઈએ ક ેનવવેચનની નહિ પણ તત્વજ્ાનની પ્વૃનત્ત એ કરી રહ્ો છ.ે આ 

ભેદ ખયાલમાં રિેવો જોઈએ.

ઉમાશંકિ જોશી

[ઠક્કિ િસનજી વયાખયાનો, 1959: ‘કવિતાવિિેક’(1997)માંથી]



હકીક્તની શુવધિ

િકીકતની શુનદ્ધ માટ ેઆપણે પૂરતો આગ્િ કળેવી શકયા નથી. આ વાતનું 

સમથસિન િંુ એક બીજી રીતે પણ કરવા ઇ્છુ ંછુ.ં કોઈ પણ કામ સંપૂણસિ શુદ્ધ રીતે 

કરવું ઘણં મુશકલે િોય છ.ે નાનીમોટી થોડી ભૂલો રિી પણ જાય. પણ એ ભૂલોની 

જાણ થયા પછી એ સુધારવા માટ ેજ ેકઈં ઉપાયો િાથમાં િોય તે ઉપાયો કરવાની 

તતપરતા આપણે બતાવીએ છીએ ખરા? ભૂલો વધારે િોય તો થયેલા કામને રદ 

કરવાની આપણામાં હિંમત િોય છ ેખરી? ગાંધીજીએ ગોખલેના લેખોના નબળા 

અનુવાદની છપાયેલી નકલો પસતીમાં પણ ન કાઢતાં બળાવી દીધેલી. અને આ 

એ ગાંધીજી િતા જ ેવપરાયેલાં કવરોને પણ ફાડીને ઉપયોગમાં લેતા િતા. પ્જાને 

સાચું જ્ાન, સાચી માહિતી ન આપી શકીએ પણ ખોટુ ંજ્ાન, ખોટી માહિતી તો 

કમે અપાય?

જયં્ત કોઠાિી

[‘સારહતતયક તથયોની માિજત’ (1989)માંથી]



સજ્પનનો મરહમા

કલાકારની આ સાધના અતયંત દુષકર છ.ે પરંતુ અંતે જયારે તેને નસનદ્ધ 

પ્ાપ્ત થાય છ ેતયારે તે ખરેખરો ચમતકાર સજાસિઈ જાય છ,ે જીવનનું સમસત ઋત 

– અંતસતત્વ (દશસિન, સંવેદન, અનુભૂનત સહિતનાં તમામ સત્વો) પોતે જ નવરલ 

સૌંદયસિરૂપે પ્ગટ થાય છ.ે આમ ‘content’ પોતે જ રૂપાંતર પામી રચનારૂપે 

પ્ગટ થાય છ,ે તયારે પેલો પાગલ માનવી નવશ્વકમાસિને આસને બેઠલેો દેખાય છ.ે 

અલબત્ત, આનો અથસિ એવો નથી ક ેસાહિતય યા કલાનું સજ સિન જીવનનનરપેક્ષ છ,ે 

અથવા કલાકાર જીવનથી પર એવાં કોઈ મૂલયો સજ દે છ.ે પરંતુ આનો અથસિ એટલો 

તો ખરો જ ક ેઆવું સજ સિન ્યવિારજીવનથી નનરપેક્ષ છ,ે એ જીવનની સમાંતરે 

તેનો સવતંત્ર લીલા-નવસતાર છ;ે અને ્યવિાર-જીવનથી સાવ અનોખાં, નભન્ન 

રૂપો અને રચનાઓ દ્ારા તે સૌંદયસિનું આગવું મૂલય પ્ગટ કરે છ.ે

ભોગીલાલ ગાંધી

[મૂલયાંકનની કસોટી–લેખ,1961 : ‘વમતાક્ષિ’(1970)માંથી]



અવલોકન વાંચવાં, શાને માટે?

‘ગ્ંથ’ ચલાવતાં મને ઘણી વાર એવો નવચાર પણ આવતો ક ેલોકો અવલોકનો 

શા માટ ેવાંચતા િશે? એના ઘણા જવાબ િોઈ શક.ે પણ િંુ આટઆટલાં વષયોથી 

અવલોકનો શા માટ ેવાંચતો િતો? મારા પૂરતું તો એમ કિી શકુ ંક ેજમે કોઈ 

વાતાસિ વાંચતા આનંદ પ્ાપ્ત થાય તેમ અવલોકન વાંચતાં પણ મને આનંદ પ્ાપ્ત 

થાય છ.ે અવલોકન વાંચવા માટનેાં અનેક કારણો મેં પ્સંગાનુસાર આગળ ધયાાં 

િશે, પણ સાચું કારણ આનંદ છ.ે ગુજરાતી, મરાઠી, હિનદી અને અંગ્ેજી ભાષામાં 

જ ેજ ેસામનયકો વાંચું છુ ંતેમાં પિેલી નજર પુસતકોનાં અવલોકનો ઉપર પડ ે

છ.ે એવંુ નથી ક ેવાતાસિ-નવલકથાનાં અવલોકનમાં રસ પડતો િોય. ખરી રીતે 

એમાં ઓછો રસ પડ ેછ.ે કનવતા, નવવેચન, ચહરત્ર અને અનય ગંભીર નવષયોનાં 

પુસતકોનાં અવલોકનોમાં વધુ રસ પડ ેછ.ે કટેલાંક અવલોકનો મારે માટ ેપુસતકની 

અવેજીની ગરજ સારે છ.ે એ પસુતકો સારા ંછ ેક ેખરાબ તનેો સવાલ િોતો નથી. 

અવલોકનો જ એવા ંિોય છ ેક ેિંુ તનેાથી જ કામ ચલાવી લઉં છુ.ં બીજા ંકટેલાકં 

અવલોકનો પ્સતતુ પસુતકો વાચંવા ંપે્રે છ.ે કટેલાકં વાચેંલા પસુતકોના ંઅવલોકનો 

પણ વાચંું છુ.ં – કદાચ સમીક્ષકના ંમલૂયાકંનો સાથે મારા ંમલૂયાકંનોન ેસરખાવી જોવા.

યશવં્ત દોશી

[‘નેિથયેથી પ્કાશિતુ્ભળમાં’ સંિા. િમણ સોની, 1996-માંથી]



 

પ્રવશષ્ટ ગ્ંથો

પ્નશષ્ટ સાહિતયગ્ંથો એ નૃંવશશાસ્તીઓને ઉપયોગી સાહિવતયક વા 

સાંસકૃનતક માહિતી મેળવવા પૂરતા જોઈ જવા માટનેા દસતાવેજો નથી. એમનો 

સાચો અને નચરંતન મહિમા એમનામાં સંગ્હિત સૌંદયસિ તેમ જ એ સૌદયસિ- માંથી 

ફનલત જીવનદશસિન એ છ.ે નભન્નનભન્ન પ્કારના અને સંકટમય એવા સામાનજક 

સંદભયોમાં મુકાયેલાં સ્તી-પુરુષોના િષસિ-કલેશમાં, વૃનત્તઓમાં, સંવેગોમાં ભાવક પોતે 

સંવૃત થઈ જાય છ,ે પણ એટલંુ જ સવસિ કઈં નથી ક ેનથી એ વસતુ સવાસિનધક 

મિત્વની, કારણ ક ેભાવક અિીં જ અટકી નથી જતો; એ તો સૌંદયસિ અને 

પ્ેરણાના રિસયમય પ્ભાવ દ્ારા એક સવસિથા નવીન જ જીવન અને અનુભૂનતની 

ભૂનમકા ઉપર નવચરતો થાય છ.ે

વવષણુપ્રસાદ વત્રવેદી

[‘સારહતયસંસિશ્ભ’ (1979)માંથી]



 

કળાકાિની પસંદગીઓ

જનેા નવના પોતાને ચાલતું નથી એ સૌંદયસિ અને જનેાથી પોતાને ઉતરડી 

શકાતો નથી એ જનસમૂિ એ બે વ્ચેથી કળાકારે પોતાનો માગસિ કરવાનો િોય 

છ.ે એટલે, જ, સાચા કળાકારો કશાયનો નતરસકાર કરતા નથી, કોઈપણ બાબત 

અંગે ચુકાદો આપવા કરતાં તેને સમજવાનો તેમનો પ્યતન િોય છ.ે આ નવશ્વમાં 

તેમણે જો કોઈ એકનો પક્ષ લેવાનો િોય તો એ માત્ર સમાજનો પક્ષ લે – એવા 

સમાજનો જમેાં, નનતશે કિે છ ેએમ, નયાયાધીશ નિીં પણ સજસિક અગ્ેસર િોય, 

પછી ભલેને એ જીવ શ્રમજીવી િોય ક ેબુનદ્ધજીવી.

આલબેિ કામૂ

[અનુ. પ્મોદકુમાિ િટલે, ‘તત્િસંદર્ભ’(1999) િૃ. 188]



કળાકાિ અને ભાષા

મનુષયોને જ ેહૃદયની ભૂનમકાએ સંબોધવા મથે છ ેતે શબદના કલાકારનું 

કામ નવકટ બનયું છ.ે ્યવકત-્યવકત વ્ચે સેતુ રચવા માટ ેજ ેભાષા ખપમાં 

આવતી િતી તે િવે કામ આપતી નથી. ભાષાની કટોકટી સરજાઈ છ.ે બે કારણે : 

આજની પહરવસથનત અંગે તીવ્ર સંવેદનો અનુભવતા શબદના કલાકારને એ સંવેદનો 

પિોંચાડનારી ભાષા સુલભ થઈ નથી. નપરાનદેલોના ‘નસકસ કૅરેકટસસિ’માંનો ફાધર 

કિે છ ેતેમ, શબદથી ્યકત થતા અથસિનો આપણે સહિયારો આસવાદ લઈ શકીશું 

એવો ખયાલ એક ભ્રમણા છ.ે આપણે માનીએ છીએ ક ે આપણે એકબીજાને 

સમજીએ છીએ પણ ખરેખર આપણે સમજયાં િોતાં જ નથી. પ્તયાયન કોઈ 

વાસતનવક અથસિમાં સધાયું િોતું જ નથી. અને આ નવષાદપૂણસિ અનુભવને લીધે 

મનુષય ્યવકત પોતે એકલી પડી ગઈ િોવાનું નવશેષ અનુભવે છ.ે

યશવં્ત શુકલ

[સારહતય િરિષદનું પ્મુખીય િકતવય, સુિત, 1983]



કાવયધવવનનું સવરૂપ

એટલા માટ ેધવનનનું સવરૂપ સપષ્ટરૂપે નનરૂપવાની જરૂર છ.ે કટેલાક ેધવનનનું 

લક્ષણ એ રીતે બાંધયું છ ેક ેજ ેકા્યમાં કટેલાક શબદોની અને અથસિની ચારુતા, 

રતનોની ઉતકૃષ્ટતાની પેઠ,ે અમુક નવશેષજ્ોને જ સમજાય એ રીતે – વણસિવી 

ન શકાય એ રૂપમાં – પ્તીત થતી િોય તેને ધવનન કિે છ,ે તે યોગય નથી. 

કમેક,ે શબદની સવરૂપગત નવશેષતા એ છ ેક ેતે અવકલષ્ટ િોય એટલે ક ેતેમાં 

શ્રુનતકટુતવ વગેરે દોષો ન િોય, અને વળી, તેનો વારેવારે પ્યોગ ન થયો િોય. 

તેની વાચકતવગત નવશેષતા એ છ ેક ેતેમાં પ્સાદ ગુણ િોય અને ્યંજના િોય. 

અથસિની નવશેષતા એ છ ેક ેતે સપષ્ટરૂપે પ્ગટ થતો િોય, ્યંગયાથસિપરક િોય અને 

્યંગયાંશ નવનશષ્ટ િોય. એ બંનેની, એટલે ક ેશબદગત અને અથસિગત નવશેષતાની 

્યાખયા થઈ ન શક ેએવું નથી. એ ઉપરાંત, કોઈ અનાખયેય નવશેષતાની સંભાવના 

કલપવી એ નવવેકબુનદ્ધ મરી પરવાયાસિનું જ લક્ષણ છ.ે કારણક ેકોઈ વસતુ એવી 

તો િોઈ શક ેજ નહિ, જ ેઅનાખયેય િોય, અથાસિત્ શબદો દ્ારા જનેું વણસિન જ ન 

થઈ શક ેએવી િોય.

આનંદવધ્પન

[‘ધિન્યાલોક’, અનુ. નિીનદાસ િાિેખ(1981)-માંથી]



સાંસકૃવ્તક પિંપિા

આપણે જગતની પ્તયેક ચીજનું અથસિઘટન કયુાં છ,ે નસવાય ક ે આપણં 

પોતાનું. કૃનતપાઠના નનગૂઢ અથયોનું ‘હડકનસટ્રકશન’(અપોદ્ગ્થન) કરવાનું િોય ક ે

પછી કોઈ નવવેચનપદ્ધનતની અંધતાને ખોલી બતાવવાની િોય – એવા બધામાં 

તો આપણે આપણી પ્જ્ાનો ઘણો બધો ઉનમેષ બતાવી રહ્ા છીએ, પરંતુ એ 

કૃનતઓનું જગતમાં જ ેખરેખરંુ જીવન છ,ે એમની જ ેવસતુતા છ,ે દૈનય ક ેમુવકત 

આપવાનું એમનામાં જ ેસામથયસિ છ,ે એમની જ ેકાલાનતક્રાનતતા છ ે– એ માટ ેઆ 

તપાસપદ્ધનતઓનો ઉપયોગ કરવામાં આપણે આપણં અસામથયસિ પ્કટ કયુાં છ.ે 

આનું પહરણામ શું આ્યું? જગત પ્તયે અંધ બનીને મુગધપણે આપણે કિી રહ્ા 

છીએ ક ેકૃનતપાઠ એ માત્ર કૃનતપાઠ છ,ે તે નસવાય કશું નિીં. સાચી વાત તો એ છ ે

ક ેકૃનતપાઠ જટેલા અંતમુસિખ િોય છ,ે તેટલા તે જગત પ્તયે પણ અનભમુખ િોય 

છ.ે આ સાહિતયકૃનતઓ અનનવાયસિપણે પહરવસથનત, કાળ, સથળ અને સમાજમાં – 

અથાસિત્ જગતમાં નનનવષ્ટ િોય છ,ે અને ્યવિારજગત સાથે તેમનો અનવવ્છન્ન 

સંબંધ જોડાયેલો રિે છ.ે કોઈપણ કૃનતપાઠને સમજવા માટ ેતેને તેની સાંસકૃનતક 

પરંપરામાં મૂકીને જોવા આવશયક છ.ે

હરિવલ્લભ ભાયાણી

[‘રાિતીય સંસકાિિિંિિા અને આિણો િત્ભમાન’(1994)]



 

સંપૂણ્પ સારહતય

આપણે જાણીએ છીએ ક ેમધયકાલીન સાહિતય કઈં એકાંતમાં અંગત વાચન 

માટનેું સાહિતય ન િતું. પ્તયક્ષ રજૂઆત અને સમૂિભોગયતાની દૃવષ્ટથી એ 

રચાતું િતું અને એનો એના સવરૂપનનમાસિણમાં મિત્વનો ફાળો િતો. લોકોની 

મધયકાલીન સાહિતયના સજસિનમાં પરોક્ષ સામેલગીરી િતી. લોકોની નવનવધ 

જરૂહરયાતો સંતોષવા નનમાસિયેલું, સવસિ પ્કારનાં કા્યચાતુયયોનો આશ્રય લેતું અને 

ગાનાહદ કળાને પણ પોતાની સિાયમાં લેતું મધયકાલીન સાહિતય શુદ્ધ સાહિતય 

નિોતું પણ, કિો ક,ે સંપૂણસિ સાહિતય િતું. િા, જમે સંપૂણસિ રંગભૂનમ (ટોટલ 

નથએટર) જવેી કોઈ વસતુ છ,ે તેમ સંપૂણસિ સાહિતય (ટોટલ નલટરેચર) જવેી કોઈ 

વસતુ પણ િોઈ શક.ે મધયકાલીન સાહિતયને સંપૂણસિ સાહિતયનાં ધોરણોથી માણવું-

નાણવું જોઈએ.

જયં્ત કોઠાિી

[‘મધયકાલીન િુજિાતી શબદકોશ’(1995)માંથી]



 

સારહતય અને વાસ્તવ

તો આપણા સાહિતયમાં આપણં વાસતવ કવેી રીતે નિલાયું છ ે તે પ્શ્ 

આજથી થોડા વખત પર જટેલો અજુગતો લાગતો, તેટલો આજ ેનથી. આપણને 

એ રીતે પ્શ્ ઉઠાવતાં રોકતાં પહરબળોમાંનું એક છ ેઆપણં સવરૂપલક્ષી નવવેચન. 

પણ એથીય ઊંડુ ંઅને સાચું કારણ – આ મારી એક અટકળ જ િોઈ શક ે– એ 

છ ેઆપણો એક મૂલયવારસો. ‘ગુજરાતી સાહિતય ગુજરાતી જ રિે તો તે સાહિતય 

ન કિેવાય, તે તો દસતાવેજ કિેવાય. ગુજરાતી સજસિક ગુજરાતીપણાને ઓળંગીને 

જયારે વૈવશ્વક પહરમાણ સાધે, સાધવા તરફ જાય તયારે જ તે સાહિતયકાર બને.’ 

આ આપણી આજ સુધીની એક વણતપાસાયેલી માનયતા છ.ે આમ એક જાતની 

વધુ પડતી વૈવશ્વકતા, છવાઈ જવાનું વલણ, પણ આનું એક કારણ િોય. આપણે 

તયાં વાસતવવાદની એટલી ચચાસિ નથી થતી, જટેલી પ્તીકવાદની થાય છ,ે તેની 

પાછળ આ સાંસકાહરક પૂવસિગ્િ પણ કામ કરતો િોય.

રદગીશ મહે્તા

[સારહતય અને સામાવજક િાસતિ – લેખ, ‘િરિવધ’(1976)]



 

ગદ્ : પદ્થી સહેલું નથી

જમે જમે અમે નશષ્ટ લેખકોનું ગદ્ વાંચતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ અમારી 

ખાતરી થતી જાય છ ેક ેસારંુ ગદ્ લખવા કરતાં સારંુ પદ્ લખવું વધારે સિેલું છ.ે 

અિીં અમે ‘સારંુ ગદ્’ અને ‘સારંુ પદ્’ એ શબદોથી પ્નતભાશાળી ‘કલાનવધાન’ 

વાળા ગદ્ ક ેઉ્ચ પ્કારની કનવતાનો નનદદેશ કરવા માગતા નથી. અમે તો ફકત 

સીધાં, સાદાં, સચોટ, ગડમથળ ક ેગોટા વગરનાં અને શબદ ક ેઅથસિની ખેંચતાણ 

નવનાનાં ગદ્-પદ્ માટ ેલખીએ છીએ. અમે નશષ્ટ લેખકો પાસેથી ફકત એવું ગદ્ 

માગીએ છીએ ક ેજનેા અથસિ બાબતે સંદેિ પડ ેનિીં, જનેો એકએક શબદ સાથસિ 

િોય, જનેા અનવય ક ેસંબંધ બાબતે જરાપણ શકશુબો રિે નિીં. દુભાસિગયે આવું 

સાદું, સરળ અને સિેલું ગદ્ આપણે ધારી શકીએ એટલું સાધારણ નથી.

જ. એ. સંજાના

[ ‘અનાય્ભનાં અડિલાં અને બીજા પ્કીણ્ભ લેખો’(1955) ]



 

સામવયકનું શહૂિ

દર મહિને અનેક નવાં સામનયકો પ્ગટ થયે જાય છ.ે તે સાથે જ વાચકોની 

ઉપેક્ષારૂપી પાનખરનાં નચહનો પણ દેખાવા માંડાં છ.ે નવાં નીકળતાં સામનયકો 

પ્તયે કટેલાંક ચાલુ સામનયકો અકળામણ પ્ગટ કરે છ ે તે બરાબર નથી. જો 

અકળામણ કોઈ વસતુ સામે પ્ગટ કરવા જવેી િોય તો તે કમે બિુ સામનયકો 

નીકળે છ,ે અથવા બંધ થાય છ ેએ સામે નિીં, પણ ગુજરાતી ભાષાનાં તમામ 

સામનયકોમાં થઈને પણ થોડાંઘણાં વાંચવા જવેાં પાનાં કમે મળતાં નથી તેની 

સામે કરવા જવેી છ.ે સજસિન તો પ્નતભાનાં સવૈર સફુરણની પ્સાદી છ.ે સજસિનની 

ઓટ સામે ફહરયાદ કયાં કરવા જઈએ? પણ નવચારપૂણસિ અને નવચારપ્ેરક 

લેખો વરસેદિાડ ેથઈને પણ કમે ગણયાગાંઠ્ા પણ મળતા નથી એ જરૂર નચંતા 

ઉપજાવે એવો પ્શ્ છ.ે

ઉમાશંકિ જોશી

[‘સંસકૃવત’, મે, 1948; ‘સમયિંિ’(1978)માંથી]



આનંદની વહેંચણી

આનંદ એ વસતુ જ એવી છ ેક ેએનો અનુભવ લેવા માટ ેબીજાને નોતરવાથી 

તે બેવડાય છ.ે દુ:ખોનો સંનવભાગ કરવાથી એની વેદના સિન કરવા જટેલી 

િળવી થાય છ ેઅને સુખમાં કોઈનો ભાગ પાડવાથી તે બેવડાય છ,ે ઘણીવાર 

સાવતવક બને છ ેઅને એમાંથી સુખથીયે નનરાળો એવો નવો જ આનંદ પ્ાપ્ત થાય 

છ.ે સૌને આવા આનંદના સંનવભાગી કમે કરાવાય? દરેકનું જીવન અલગ અલગ 

સવતંત્ર વિેણમાં વિે છ.ે તમામ દુનનયાને કાંઈ આપણે આપણા જીવનના સાથી 

બનાવી શકવાના નથી. પણ કળા દ્ારા – સાહિતય, સંગીત, નચત્ર, સથાપતયરચના 

દ્ારા આપણે અસંખય લોકોને આપણા આનંદની િાંખી કરાવી શકીએ છીએ, અને 

જો નવનશષ્ટ જાતની શવકત કળેવેલી િોય તો જયાં અસંખય લોકોને આનંદપ્તીનત 

થતી નિોતી તયાં આનંદ ગ્િણ કરવાની શવકત અથવા ક્ષમતા અપથી શકીએ 

છીએ. એને જ કલાદૃવષ્ટ કિે છ.ે

કાકા કાલેલકિ

[‘જીિનનો આનંદ’(1936) પ્સતાિનામાંથી]



વવવેચનનો પરિપ્રેક્ય

કનવતાએ નવવેચનને સંવેદના આપી છ ે તો નવવેચને કનવતાને પહરપ્ેક્ય 

પૂરંુ પાડું છ.ે મેં ગુજરાતી સાહિતયમાં લખયું છ ેતયારે નવશ્વસાહિતયના પ્વાિો 

વ્ચે રિેલા ગુજરાતી સાહિતયમાં લખયું છ.ે આમેય સાહિતયનું પ્ાથનમક કાયસિ 

આપણી જાતની ઓળખ આપવાનું ક ેજાત અંગે આપણને સભાન કરવાનું છ ે

એટલે આ તબકે્ક જો મને પ્શ્ો પૂછવામાં આવે ક ેતમે કોણ છો, તમે કોને માટ ે

લખો છો, તમે શા માટ ેલખો છો, અને એ બધું કયાંથી આ્યું છ ે– તો એના 

ઉત્તરમાં િંુ એટલું કિીશ ક ેિંુ કોણ છુ ંએ જાણવા િંુ લખું છુ ંઅને એટલે મૂલત: 

મેં મારે માટ ેજ લખયું છ,ે મારી શોધ માટ ેલખયું છ ેઅને એ જ ેમારામાંથી આ્યું 

છ ેએમાં િંુ પ્નસદ્ધ ફ્ેંચ ચલનચત્ર-હદગદશસિક ઇંગમાર બગસિમૅનથી ઊંધું કિીશ ક ે

‘િંુ અંદર ઊભો છુ ંબિાર જોતો.’ બગસિમૅન કિે છ ે‘I stood on the outside 

looking in.’ મારી શોધમાં િંુ સતત અંદર રિીને બિાર જોતો રહ્ો છુ.ં આ જ 

કારણે ભાષા ક ેકલાસાહિતય અંગેના કોઈ એકપાશ્વસિ નવચારને બદલે િંુ બિુપાશ્વસિ 

નવચારનો પુરસકતાસિ રહ્ો છુ.ં મને ખબર છ ેક ેકોઈ પણ એકપાશ્વસિ નવચાર પાછળ 

મનુષયની કયારેક ઉદ્ધતાઈ રિેલી છ,ે તો બિુપાશ્વસિ નવચાર પાછળ એનું દૈનય 

ડોકાતું િોય છ;ે તેમ છતાં કલાસાહિતયના બિુપાશ્વસિ રૂપની મને ખેવના છ.ે

ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા

[‘િણવજતિામ સુિણ્ભચંદ્રક’(2002), સિીકાિ-િકતવયમાંથી]



જીવં્ત્તા

ખરંુ જોતાં, ઉ્ચ કલાકૃનતઓ – પછી તે સંગીતના રાગો િોય, નશલપની 

મૂનતર્ઓ િોય, સથાપતયના પ્ાસાદો િોય, સામાનજક તિેવારો અને ઉતસવો 

િોય, નાનાં ક ે મોટાં કા્યો િોય ક ે સાહિતયની અનેકનવધ કૃનતઓ િોય, એ 

બધી જીવતી વસતુઓ છ.ે જમે આપણે ઐનતિાનસક પુરુષો નવશે નવચાર કરીએ 

છીએ, અને સમાજમાં એમનું સથાન કયું એ નક્કી કરીએ છીએ; એમના પ્તયે 

કૌતુક, આદર, ભવકત, નતરસકાર, ઉપેક્ષા ક ેજુગુપસા કળેવીએ છીએ, તે જ રીતે 

કલાકૃનતઓ પ્તયે પણ એમના જીવંતપણાને કારણે આપણાથી તેમ કયાસિ વગર 

રિેવાતું નથી. જો મારે શ્રાદ્ધ ક ેબ્રહ્મયજ્ કરવો િોય, તો િંુ કવેળ સેનાપનતઓ, 

તત્વનવવેચકો, ઋનષઓ, કનવઓ, સુધારકો અને સંતોનું જ તપસિણ કરવા નહિ 

બેસું, પણ પોતાના ્યવકતતવથી મારંુ અને મારા સમાજનું ્યવકતતવ ઘડનાર 

સાહિતયકૃનતઓનું પણ િંુ અવશય તપસિણ કરંુ. મારા પૂવસિજોએ પિાડો, નદીઓ, 

વૃક્ષો, પશુપક્ષીઓ અને આકાશની જયોનતઓ તેમજ વાદળાંઓનું પણ તપસિણ 

નથી કરેલું? સાહિતયકૃનતઓને પણ જો િંુ પૂજય નપતરોને સથાને કલપું તો એમાં 

િંુ કશું અજુગતું નથી કરતો.

કાકા કાલેલકિ

[‘જીિનરાિતી’(1937)-માંથી]



 

મંત્રભાષા

સંસકૃત એ તો મંત્રભાષા છ.ે િંુ શબદપસંદગીમાં ઘણો જ સાવધ રિંુ છુ.ં 

કમેક ેમને પ્તયેક વણસિના આંદોલનનો ખયાલ છ.ે ખરા ભાવકને તે જ િણિણાવે 

છ.ે આપણા બીજમંત્રનો અથસિ શું છ?ે મંત્રશવકત જ બધાંને આંદોનલત કરે છ.ે 

ભાવકમાં જો પરંપરાનું અનુસંધાન જ ન િોય તો મુશકલેી પડ ેએમાં નવાઈ નથી. 

[...] છદંમાં બધા શબદો યથાસથાને જ િોવા જોઈએ. મારે કયાંય લઘુ-ગુરુ મરોડવા 

પડતા નથી, એ શું બતાવે છ?ે [...] ભાવક પોતે જો સજ્જ િોય ને એના નચત્તમાં 

આપણા સાહિતયવારસાના સંસકારો પડા િોય તો મુશકલેી ન જ પડ.ે આટલી 

તૈયારી િોય એ પછી જ પ્તયાયનની વાત આવે. િંુ નથી ધારતો ક ેકોઈ અગવડ 

પડ.ે ઊલટુ,ં નાદમાધુયસિ અને એમાં રિેલા સંગીતથી નવશેષ આનંદ પ્ાપ્ત થાય. 

િાજનેદ્ર શાહ

[‘તિસીલ’(સજ્ભક-કવેિયતો), સંિા. હષ્ભદ વત્રિેદી(1998)માંથી]



કવવ્તા અંગે દૃષ્ષ્ટકોણ

કનવએ કટેલાં કા્યો લખયાં, કટેલી પંવકતઓ લખી, કવેી ભાષા વાપરી, 

કવેા નવષયો લીધા, તેનાં કટેલાં પુસતકો પ્નસદ્ધ થયાં અને તેની કટેલી આવૃનત્તઓ 

થઈ એ ઉપરથી કનવની કનવતાને મૂલવવાના પ્યતન િજી પણ આપણે તયાંથી 

નામશેષ છ ેએમ નહિ કિેવાય. આવી એકાંગી દૃવષ્ટ, સથૂલપ્ધાન વલણો, કા્યના 

એકાંશનું અને તે ય નવશેષે કોઈ સથૂલ અંશનું જ ઐકાવનતક અનુસરણ નવીનોમાં 

પણ છ.ે િજી પણ છદંને ખાતર છદં, પ્ાસને ખાતર પ્ાસ, અલંકારને ખાતર 

અલંકાર, શૈલીને ખાતર શૈલી ક ે નવષયને ખાતર નવષય પ્યોજાય છ;ે કા્યના 

એકાદ અંગનો નનતાનત અનતરેકભયયો પ્યોગ થાય છ.ે નવીનોમાંના પ્ાય: દરેકની 

કોઈ ને કોઈ કૃનતમાં આવી કોઈ ને કોઈ ક્ષનત આવેલી છ.ે અને તેટલે અંશે િજી 

આપણી કનવતાની દૃવષ્ટ તલગામી અને સમજભરેલી નથી થઈ એમ કિેવું પડશે.

સુંદિમ્

[‘અિા્ભચીન કવિતા’(1946)માંથી]



 

વવવેચક – સારહતયમૂલયનું સથાપન

નવવેચકોએ શું કરવું એ નવશે કોઈ ધમાસિચાયસિની અદાથી આદેશ આપવાનો 

આ સમય નથી. છતાં સાહિતયનું મૂલય આજના સમાજમાં સથાપવાનો પુરુષાથસિ 

એણે કરવાનો જ છ ેએ નવશે કોઈ અસંમત નિીં થાય. લોકશાિીના નસદ્ધાંતનું 

સવસિ ક્ષેત્રોમાં થતું આરોપણ, પ્વતસિમાન સામાનજક સંદભસિ સાથેની સાહિતયની 

પ્સતુતતાનો આગ્િ, પરંપરાગત ઉતકષસિનાં ધોરણો પરતવેની ડામાડોળ પહરવસથનત 

અને ‘High Culture’નાં મૂલયો નવશે ઊભી થયેલી સંદેિવૃનત્ત – આ બધાંને 

કારણે જ ેવાતાવરણ ઊભું થયું છ ેતેમાં આજના સાહિતયકારે, નવવેચક ેઅને 

સાહિતયના અધયાપક ેપ્વૃત્ત થવાનું છ.ે

સુિેશ જોષી

[અધયાિકસંઘનું અધયક્ષીય િકતવય, ‘અધીત’(1974)માંથી]



રૂરિગ્સ્ત્તા સામે સંવારદ્તા

લગભગ અઢી િજાર વષસિ ઉપર ઈશોપનનષદે પરમ સતયના દશસિનાનભલાષીને 

નવદ્ા અને અનવદ્ા બન્નેના પ્દેશો વ્ચે સંવાહદતા સાધવાનો ઉપદેશ કયયો િતો. 

પણ પ્જા એ ઉપદેશને ભૂલી ગઈ િતી અને તેણે નવદ્ાનાં, પરમ તત્વના જ્ાનનાં 

આતયંનતકગૌરવ અને પ્નતષ્ઠા કરી ઈિલૌહકક જીવનના સંકુલ અને મૂંિવતા 

પ્શ્ોની ઉપેક્ષા કરી િતી. એ પ્શ્ોને સવતંત્ર બુનદ્ધથી નવચારવાને બદલે તેણે 

શાસ્તના શબદાથસિનો મહિમા કયયો િતો અને બધી બાબતોમાં રૂહઢને પ્માણ ગણી 

િતી. એમ બુનદ્ધના અંતરપ્કાશની જયોત ક્ષીણ થઈ જતાં ભારતીય સમાજ 

સદીઓથી સથનગત, રૂહઢગ્સત થઈ ગયો િતો, તેનું ઉતપાદનકૌશલ જૂના-પુરાણા 

સતરે રહ્ું િતું અને નવા િુન્નરઉદ્ોગોનો નવકાસ અટકી પડો િતો.

ચી. ના. પટેલ

[‘બુવધિપ્કાશ : સિાધયાય અને સૂવચ’ (1990)માંથી]



અનુવાદની ઉપકાિક્તા

મિત્વનો પ્શ્ છ ે આપણા દેશની ભાષાઓના સાહિતયને જાણવાનો-

સમજવાનો. દેશની ભાવાતમક એકતાની આપણે ઘણી બધી વાતો કરીએ છીએ, 

અને ભાવાતમક એકતા માટ ેયોજનાઓ કરીએ છીએ, પણ પુષકળ અનુવાદો દ્ારા 

આ બિુભાષી દેશને જોડવાની વાત કોઈ કરતું નથી. પરંતુ િંુ એવા કારણસર 

નથી કિેતો. શુદ્ધ સાહિતયની દૃવષ્ટએ પણ આપણે માટ ે નનકટની ભાષાઓના 

સાહિતયની જાણકારી આવશયક છ.ે આપણે આપણા સાહિતયને, આપણી 

રચનાતમકતાને અનય ભનગની ભાષાના સાહિતય થકી વધારે સારી રીતે સમજી 

શકીશું. મારા જ દેશની આજની આબોિવામાં શ્વાસ લેતા એ જ ભારતીય 

લેખકની નનયનત ધરાવતા સાહિતયકારો શું લખે છ,ે શું નવચારે છ,ે શા પ્યોગો કરે 

છ,ે તે જાણવાથી મારી સાહિવતયક પરંપરાનો નવસતાર થવાનો છ.ે

ભોળાભાઈ પટેલ

[‘સારહતતયક િિંિિાનો વિસતાિ’(1996)માંથી]



વવવેચકની વનવભક્પ્તા

છલે્ી વાત નવવેચકનાં સપષ્ટવકતૃતવ અને નનભથીકતાની. આને નવશે આપણે 

તયાં એક ભ્રમ પ્વતદે છ ેએમ કિંુ. કટુતા અને ઉગ્તાને એના પયાસિય માનવામાં 

આવે છ.ે નવવેચક પોતાના અનભપ્ાયને છુપાવે નિીં, સપષ્ટતાથી કિી નાખે એટલે 

બસ. સતયનનષ્ઠ િશે તે એમ કરવાનો જ. પણ સતયનનષ્ઠ િોય એ શબદની 

ચોકસાઈનોય આગ્િી િોય. ઉતકટતા સારુ એ અતયુવકત નિીં કરે. જયાં ‘ઠીક છ’ે 

કિેવું િોય તયાં ‘ફક્કડ’ છ ેનિીં કિે; ‘સારંુ છ’ે કિેવું િશે તયાં એ ‘અપૂવસિ છ,ે 

શકવતથી છ’ે એમ નિીં બોલે; ‘નબળું છ’ે એમ બતાવવું િશે તયાં એ ‘સાવ નનકૃષ્ટ 

છ’ે એમ નિીં લખે. કૃનત જવેી િશે તેને જ અનુરૂપ વાણી સતયનનષ્ઠ નવવેચક 

પાસેથી આવવાની. કૃનતએ પોતાની પર પાડલેી છાપ ક ેપોતાને કરાવેલી પ્તીનત 

પ્તયે િોય, તેટલી વાચકો અને કતાસિ પ્તયે પણ નવવેચકની ફરજ છ.ે

અનં્તિાય િાવળ

[‘સહૃદયધમ્ભ’ લેખ, ‘સારહતયવનકષ’(1958)માંથી]



સંશોધનનો મરહમા

જયારે તમે કોઈ મોટા ગ્ંથાલયમાં તમારા સંશોધનની સામગ્ી જોવા જાઓ 

છો તયારે તમે સદીઓથી થઈ રિેલા સંશોધનનાં અનેક પુસતકોની વ્ચે ઊભા 

રિી જાઓ છો. તમે જયારે ઈનટરનેટ પર સંશોધન-સામગ્ી શોધો છો તયારે િજારો 

સંશોધન-કાયયો તમારી આંખ સામે ખૂલતાં રિે છ.ે સંશોધન આમ એક પ્લંબ ને 

મજબૂત સાંકળ છ ેજનેી એક કડી તમે પણ બનવાના છો. એટલે, જ ેઅભયાસીઓ 

નક્કર અને ભરોસાપાત્ર સંશોધન કરી શકતા નથી અને બીજા અભયાસીઓનાં 

સંશોધનનું િીણં પરીક્ષણ કરતા રિેતા નથી એ નવકનસત નવદ્ાજગતમાંથી ફેંકાઈ 

જવાના છ.ે

વેઈન બૂથ

[‘ધ ક્ાફટ ઓિ રિસચ્ભ’(2003)માંથી, અનુ. િમણ સોની]



ગાંધી નામનો અનુભવ

સારંુ છ ે‘ગાંધી’ નફલમ એક અંગ્ેજ ેઉતારી. હિનદુસતાની ઉતારી શકત નિીં. 

પલાિા નસનેમાના ફોયરમાં નફલમ શરૂ થતાં પિેલાં િંુ લોકોને જોઈ રહ્ો િતો : 

રબારણો, મેવાડી રસોઈયા, સકૂલી ફ્ોક પિેરેલી ત્રણ છોકરીઓ, એક વિોરા 

સંયુકત કુટુબં, કપાળની ઉપર વાળમાં સન-ગલાસીસ ચડાવેલી બે ઓનફસ-ગલસિ, 

ખાદીની મેલી ટોપી પિેરેલા બે મિારાષ્ટ્રીયન ડોસા, એક યુવા કોલેનજયન ટોળું, 

બે-ત્રણ ટકેસી ક ેટ્રક-ડ્રાઈવરો જવેા લાગતા પઠ્ાઓ... ત્રણ પેઢીઓ સાથે ઊભી 

િોય એવાં કુટુબંો...! [...] રનવશંકરનું પાશ્વસિસંગીત પાછળ જ રિે છ,ે હિનદી 

નફલમોની જમે બીભતસ બનીને કાનમાં અથડાતું નથી. અને નવલન નથી, િેલન 

નથી, ...નાચંનાચ નથી, ધનાધન નથી. [...] સફળ હિનદી નફલમમાં જ ેિોય છ ે

એ બધું જ નથી – અને 1983માં આ નફલમે આખા ભારતને રડા્યું અને રડાવી 

રિી છ!ે પાંત્રીસ વષસિમાં કોઈ નસપપી ક ેસાગર ક ેચોપડાને આવી નફલમ બનાવવી 

જોઈએ એવું કમે સૂઝું નિીં? [...] કદાચ ‘ગાંધી’ નફલમ પોપડા ચોંટી ગયેલા 

આપણા ગંદા રાજકારણને િાઈડ્રોજન પૅરોકસાઈડની જમે સવ્છ કરશે, આ દેશ 

પર કવેા ઘહટયા દેશનેતાઓ આવી ગયા છ ેએ નવી પેઢીને સાફ સાફ બતાવી 

શકશે...! [...] જમે ‘ગીતા’ને દરેક ેપોતાની દૃવષ્ટ અને પ્કાશમાં સમજવાની િોય 

છ ેએમ ગાંધી નામનો અનુભવ દરેક ેપોતાની રીતે કરવો પડશે.

ચંદ્રકાન્ત બક્ી

[‘મહાતમા અને િાંધી’ (2003), િૃ. 120]



નાટક : વાચકની મનોભૂવમ પિ

નાટક એ પ્યોગનનષ્ઠ સવરૂપ છ.ે પ્યોગનનભસિર સવરૂપ છ.ે એની સાથસિકતા 

પ્યોગમાં જ નસદ્ધ થાય છ.ે એ ખરંુ છ ેક ેબધાં જ નાટકના પ્યોગ થતા નથી. 

થઈ શકતા નથી; જનેા પ્યોગ થાય છ ેએ બધાં જ નાટક જોઈ શકાતાં નથી. 

સથળ અને કાળની મયાસિદાને કારણે, માનવીમયાસિદાને કારણે. તેમ છતાં પ્તયેક 

નાટક અનભનેય, અનભનયક્ષમ, પ્યોગક્ષમ તો િોવું જ જોઈએ. હદગદશસિકની જમે 

ભાવક પણ નાટકને ‘પ્તયક્ષ’ કરી શક ેછ,ે ને જનેો પ્યોગ ન થઈ શકયો િોય, 

જનેો પ્યોગ ન જોઈ શકાયો િોય એ નાટકની કલાતમકતાને પ્માણી શક ેછ.ે એની 

મનોભૂનમ એ જ એની રંગભૂનમ. ઉત્તમ નાટકના ઉત્તમ પ્યોગનો જટેલો મહિમા 

છ ેએટલો સહૃદય અનધકારી ભાવકના આવા ‘સાક્ષાતકાર’નો પણ મહિમા છ.ે

જયં્ત પાિેખ

[અધયાિકસંઘમાં િકતવય, ‘અધીત િીસ’(1997)-માંથી]



જીવનચરિત્ર : કેવું

યુરોપખંડમાં કોઈ માણસમાં એકાદ ગુણ િોય અને તેણે થોડુ ંઘણં પરોપકારી 

કામ કયુાં િોય તો તેનું જનમચહરત્ર લખાય છ.ે અને આપણા દેશમાં તો એક 

બીજાની અદેખાઈને લીધે કોઈની ઉતકષસિતા સાંભળીને સિન કરી શકતા નથી. 

એવા લોકો આપણા દેશીનું જનમચહરત્ર લખનારને ખુશામદીઓ ઠરાવે અથવા 

વધારે વખાણ કયાાં છ ેએમ કિીને અનાદર કરે છ.ે પણ સવદેશની ઉતકષસિતા 

કરવા જઓે ચાિતા િોય અને સવદેશપ્ીનત જનેા મનમાં િોય તેઓએ પરોપકારી 

દેશીઓનાં જનમચહરત્ર વાંચવાં, લખવાં અને તે ઉપર વધારે પ્ીનત રાખવી.

દલપ્તિામ

[ દુિા્ભિામ મહેતાજી, ‘બુવધિપ્કાશ’(નિે.76થી ઓકટો.77) ]



જીવનચરિત્ર : શા માટે

આપણા દેશમાં જનમચહરત્રો લખવાની રીત ન િોવાથી આપણને ઘણં 

નુકસાન થાય છ.ે લોકોને સારા નમૂના માલમ પડતા નથી. અને તેથી પોતાની ક્ષુદ્ર 

બુનદ્ધને અનુસરી ક્ષુદ્રગનત જ કયાાં જાય છ.ે જયારે મિતકમસિનાં દૃષ્ટાંત આપવાં 

િોય છ ેતયારે ઘણીવાર આપણને પેલે છડેનેા ઠઠે યુરોપખંડમાં તે ખોળવા જવું 

પડ ેછ,ે કમે ક ેઆપણા દેશનાં જોઈએ તેવાં ઇનતિાનસક ઉદાિરણો મળતાં નથી. 

એનું મુખય કારણ તો એ છ ેક ેઆપણામાં વાસતનવક ચહરત્રો લખવાનો ધારો નથી; 

અને તેથી મિાપુરુષો િોય છ ેતયાં સુધી જ તેના દાખલાનો લાભ મળે છ,ે અને 

પછીથી તે જનમયા જ ન િોય તે પ્માણે મળતો બંધ પડ ેછ.ે અથવા કોઈ વખતે તે 

મિતકમયો આપણી પનતત પ્જાને પોતાની શવકતની બિાર જ એટલે દરજે્જ લાગે 

છ ેક ેતેને અલૌહકક ગણે છ.ે અલૌહકક ગણતાં અદ્ભુત કથાઓ તેમાં ઊમેરે છ,ે 

અને એ પ્માણે તેને સંપૂણસિ અદ્ભુત રૂપ આપી પૂજવા મંડ ેછ.ે પણ તેઓ નકલ 

કરવા જોગ પુરુષ થઈ ગયા છ ેએ વાત તો તેમની કલપનાથી પણ દૂર રિે છ.ે 

આથી લાભમા ંએ જ થાય છ ેક ેપનતતપણ ંવધ ેછ.ે આપણા દેશની કરુણામય વસથનતનું 

આ પણ એક કારણ છ,ે અને તથેી મિાપરુુષોના ંમિતકૃતયો મનષુય ભાવે વણાસિવાની, 

એટલ,ે સવાભાનવક જીવનચહરત્રો લખાવાની િાલને સમયે બિુ જ જરૂર છ.ે

નવલિામ પંડ્ા

[‘નિલગ્ંથાિવલ’(1891)-માંથી]



 

સંસકૃ્ત અને ગુજિા્તી

સંસકૃતને ગુજરાતી અને ગુજરાતીઓ સાથે એકલો ફકત શાવબદક, 

ભાષાનવષયક, સંબંધ નથી; એથીયે વધારે અને ગાઢ, પરંપરાનો, સંસકૃનતનો, 

આનુવંનશક સંબંધ છ.ે અંગ્ેજીમાં લૅહટનમાંથી ઘણા તો પચાસ-સાઠ ટકા શબદ 

આવેલા િશે; ગ્ીકમાંથી એથીય ઘણા જ ઓછા. એમ છતાં લૅહટન-ગ્ીકના 

અભયાસ માટ ેઅંગરેજ નવચારકો જ ેઆગ્િ રાખે છ ેતે આ સાંસકૃનતક, cultural, 

સંબંધને લઈને રાખે છ.ે અને એ અંગરેજી સંસકૃનત પણ ત્રણ જુદાં જુદાં અંગોની 

બનેલી છ ે : હિબ્રુ ધમસિભાવના, ગ્ીકો-લૅહટનશાસ્તીય નવચારણા અને એંગલો 

સેકશન વંશના આનુવંનશક સંસકાર. એ ત્રણેના નમશ્રણથી આધુનનક અંગરેજી 

સંસકૃનત ઉતપન્ન થયેલી છ.ે પણ અિીં તો ધમસિભાવના, નવચારશૈલી, વંશ, બધાનો 

ઊગમ તમારા જ પૂવસિજો પ્ાચીન આયયો અને તેઓની પ્ાચીન સંસકૃનતમાંથી થયેલો 

છ.ે એટલે અંગરેજીનો લૅહટન-ગ્ીક સાથેનો જ ેસંબંધ છ ેતેના કરતાં ગુજરાતીનો 

સંસકૃત સાથેનો સંબંધ ઘણો વધારે નનકટ છ.ે

જહાંગીિ સંજાના

[‘અનાય્ભનાં અડિલાં અને બીજા પ્કીણ્ભ લેખો’(1955)]



 

બાળસારહતય : કાલુંઘેલું નહીં

બાળકો માટ ેલખવું એટલે સિેલું ને જોડાક્ષરો ન િોય એવું લખવું, કાંઈક 

બોધપ્દ લખવું, એમ મનાય છ.ે એમ પણ મનાય છ ે ક ેજરા કાલુંઘેલું, જરા 

વાતાસિરૂપે, જરા સંવાદાતમક િોય તો બાલસાહિતય બને. પરંતુ બાલવાચનમાં 

મોટાઓનાં સાહિતયના બધા ગુણ િોઈ શક,ે િોવા જોઈએ. માત્ર કક્ષાફેર િોય, 

વસતુફેર િોય, ભાષાફેર િોય; પણ તે સાહિતય તો િોય જ. બાલસાહિતયમાં 

ભાષાની કોમલતા િોય અને ગૌરવ પણ િોય, ભાષાનું રૂમિૂમતું સંગીત િોય 

ને નવચારની સૂક્મ િીણવટ પણ િોય, હૃદયને ડોલાવે એવું ડોલન િોય તો સાથે 

સુંદર તોલન પણ િોય.

વગજુભાઈ બધેકા અને ્તાિાબેન મોડક

[.............]



 

કવવનો વવદ્રોહ

તેથી જ, કનવ તો એપોલો અને ડાયોનનસસ બંને દેવતા સામે સતત (અને 

સતત અનુભવ, સંપ્જ્તા, આનંદ તરફની સાચી હદશા શોધતા) નવદ્રોિમાં જ રત, 

રમમાણ રિે છ.ે કનવ આ નવદ્રોિ કરી શક ેછ ેકમે ક ેએની પાસે આ ધ્ુવદ્યીથી 

જુદી જ ્યવસથા સથાપી શકતું શબદતત્વ છ.ે કનવ-શબદના પ્કાશ નવના આપણી 

આનંદયાત્રા પ્વસિતી ન શકત. આવો કનવ-શબદ, આ જ્ાનમીમાંસાના અને આ 

અવસતતવમીમાંસાના, ‘ભાવના’ના અને ‘સફોટ’ના નવા જ સંદભસિમાં જનેે નસદ્ધ 

કરે છ ેતે છ ેરમણીયતા. Form અને Flowના દ્તૈને જ નિીં, એમની ધ્ુવદ્યીની 

્યવસથાને જ રમણીયતા ઓળંગી લે છ.ે અને એ રીતે કલાકૃનતને નવી રીતે 

પામવાની શકયતા ભાવકને એ અપદે છ.ે

વસ્તાંશુ યશશ્ંદ્ર

[‘િમણીયતાનો િાત્િકલિ’(1979), િૃ. 150]



 

બાળસારહતય : આજ,ે નવેસિ

આજના કોમપયુટર યુગમાં બાળકોના મનમાં િવે રાજા ક ેરાક્ષસ િીરો તરીક ે

રહ્ા નથી. એમ પણ કિી શકાય ક ેિવે સુપરમૅન જવેાં પાત્રોનો જમાનો આ્યો 

છ.ે એટલે રાજા વગેરેની વાતાસિઓ કાલગ્સત બની રિેવાની. ‘એક િતો રાજા...’ની 

વાતાસિઓ બાળકના કૌતુકને અને વાતાસિરસને સંતોષવાને બદલે બાળકની ગૂંચવણ 

વધારશે એવુંયે લાગે છ.ે િવે માત્ર બાળવાતાસિ જ નિીં, તમામ બાળસાહિતય નવશે 

બાળમાનસના અનુભવીઓએ, જાગૃત વાલીઓએ અને સંનનષ્ઠ નશક્ષકોએ સાથે 

બેસીને બાળકોના મનોરંજન માટનેી રીનતઓનું શોધન અને સંશોધન કરવું જરૂરી 

બની રહ્ું છ.ે

િમેશ પાિેખ

[બાળિાતા્ભઓની સમીક્ષા, ‘પ્તયક્ષ’,જુલાઈ-સપટમેબિ 1999]



 

સંસકૃવ્ત અને સારહતય

માણસજાતે જગતના ઉતક્રાવનતના ઇનતિાસમાં સ્યસાચીનું કામ કયુાં છ.ે 

એક િાથે એણે સંસકૃનત નનપજાવી સાહિતયધારામાં તેને ઓતપ્ોત કરીને વિેતી 

કરી અને બીજ ેિાથે એ સાહિતયપ્વાિથી નવતર મૂલયો અને નવતર સંસકૃનતનું 

સંનચન કયુાં. પ્ાચીન સાહિતયની કથા-દંતકથા લઈને િોમર, વનજલસિ, શૅકસનપયર, 

કાનલદાસ અને આધુનનક યુગના સાહિતયકારોએ પોતાની સાહિતયકૃનતઓ સજાવી 

છ.ે ગ્ીક અને રોમન સાહિતયનો નવચાર કરીએ તો ગ્ીક સાહિતયની પાંખમાં કા્ય, 

નાટક, તત્વજ્ાન, ઇનતિાસ, ગનણત બધું જ છ.ે ગ્ીસને પગલે પગલે રોમનોએ 

પોતાનું સાહિતય નવકસા્યું અને એ બે સાહિતયે આખા યુરોપમાં સંસકૃનતના દીવા 

પેટા્યા. આમ સંસકૃનત અને સાહિતય પરસપર સજસિક અને વાિક રહ્ાં છ.ે

જયં્ત પંડ્ા

[‘અક્ષિાયન’(1985)માંથી]



યુિોપીય વવદ્ા અને પિાવશ્્ત્તા

આપણા દેશમાં પરદેશમાંથી મળેલા નવશ્વનવદ્ાલય સાથે દેશના મનનું 

સંનમલન થઈ શકયું નથી. ઉપરાંત, યુરોપીય નવદ્ા પણ અિીં બંનધયાર પાણીના 

જવેી છ,ે આપણે તેનું ચાલતું ગનતશીલ રૂપ જોવા પામતા નથી. સનાતનતવ-મુગધ 

આપણં મન તો બધાની ફૂલચંદનથી પૂજા કયાસિ કરે છ.ે યુરોપની નવદ્ાને આપણે 

સથાવર રૂપમાં પામીએ છીએ એને તેમાંથી વાકયો ચૂંટી લઈને એનું રટણ કયાસિ કરવું 

એને જ આધુનનક રીતની નવદ્ત્તા માનીએ છીએ. દેશના સામાનય લોકોના બધા 

મુશકલે પ્શ્ો, મિત્વની જરૂહરયાતો, અને કઠોર વેદનાને આપણાં નવશ્વનવદ્ાલયો 

સાથે કશો સંબંધ નથી. અિીં દૂરની નવદ્ાને આપણે જડ પદાથસિની પેઠ ેનવશ્ેષણ 

દ્ારા શીખીએ છીએ, સમગ્ ઉપલવબધ દ્ારા નિીં. આપણે તોડી તોડીને વાકયો 

ગોખીએ છીએ અને તે ટુકડા કરીને ગોખેલી નવદ્ાની પરીક્ષા આપીને છુટકારો 

અનુભવીએ છીએ. ટકેસટબુકને વળગેલાં આપણાં મન પરાનશ્રત પ્ાણીની પેઠ ે

પોતાનો ખોરાક પોતે મેળવી લેવાની, પોતે શોધી લેવાની ઇ્છા ખોઈ બેઠાં છ.ે

િવીનદ્રનાથ ઠાકુિ

[‘િિીન્દ્રવનબંધમાલા : 1’, અનુ. નિીનદાસ િાિેખ, 2002માંથી]



માનવકંઠ અને વાદ્

સંગીતનું કલપન પ્થમ તો સંગીતકારના મનમાં ઊઠ.ે ઘણાખરા વાદકો 

કઠંનવિીન િોય છ,ે તો પણ તેઓ વગાડ ેછ ેતયારે એમનું મન તો ગાતું જ િોય 

છ.ે વાદ્ તો જડ વસતુ છ.ે માનવકઠં અને એનો શ્રુનતપૂણસિ રવ જ સંગીતનું 

ચૈતનસક સવરૂપ પ્ગટ કરી શક ેછ.ે વાદ્, અલબત્ત, કઠંને િંમેશાં સિારો આપતું 

રહ્ું છ,ે જમેક ેસંગતમાં સારંગી જવેાં વાદ્ો, અને કઠંના ઘડતરમાં તંબૂર અને 

સવરમંડળ સરખી નાદપૂહરત વીણાઓ. વીણાના િંકારમાંથી ગાયનના મીંડ સરખા 

‘પલાનવત ગમક’-અલંકારોના અને કટેલીક અનય ગમકોના નનમાસિણની પ્ેરણા વાદ્-

વાદનમાંથી મળી િોય તેમ બને; પણ સંગીતનું મુખય આકલન તો કઠં દ્ારા જ 

નસદ્ધ થાય છ,ે તે સૌનો અનુભવ છ.ે વાદ્માં કલપનાઓ ઉતારવી અતયંત કષ્ટનસદ્ધ 

છ;ે જયારે તે જ વસતુઓ કઠંમાં આસાનીથી સફુરાયમાન બને છ.ે ભારતીય 

સંગીતનો સારોયે ઇનતિાસ અને તેનું નવશ્ેષણ તો તે િંમેશાં કઠં્સંગીતના 

જ નવકાસ પર નનભસિર િોવાનું કિે છ.ે ભારતીય ગાંધવસિ તેના અનખલસવરૂપના 

ઉતથાન-નનમાસિણ માટ ેકઠં્નું, ગેયનું, સદૈવ આભારી રહ્ું છ ેતે િકીકત છ.ે

મધુસૂદન િાંકી

[‘િાબ્ભસ િુજિાતી સરા ત્રૈમાવસક’, 1974, અંક:2]



કવવ અને નૈસવગક્પ પ્રવ્તભા

તયારે એમ કિી શકાય ક ેકા્ય થવાનું નનનમત્ત અમુક પ્કારની પ્કૃનતમાં 

જ િોય છ.ે ગમે તેટલા અભયાસથી, ગમે તેટલા સાહિતયસંગ્િથી, કશાથી એ 

પ્કૃનત આવતી નથી. એને નૈસનગકસિ પ્નતભા કિે છ.ે જ ેએવી પ્નતભાવાળા િોય 

તે કનવ થઈ શક.ે કનવ શબદોને વાપરે છ ેપણ શબદોની પાર દેખે છ,ે ્યવિારના 

સંબંધોમાં ફરે છ ેપણ તે સંબંધોની પારના નવશ્વને સવસિદા પોતાનું ગણે છ.ે ગદ્નો 

ઉ્ચાર કરે છ ેપણ ્યાકરણની પારના પદ્ને જ સાકાર કરતો િોય છ.ે જગતમાં 

અવલોકન કરવાની જનેે ટવે િશે તે જોઈ શકશે ક ેમાણસોમાં પ્કૃનતના અનેક 

અને અનંત પ્કાર છ.ે સૃવષ્ટના એના એ જ પદાથયોમાં પ્કૃનત-અનુસાર નવાં નવાં 

નવશ્વ જુદાં જુદાં મનુષયોને સમજાય છ.ે તેમાં જ ેમનુષયને સથૂલની પારનું દશસિન 

થતું િોય, સથૂલની પારની રચના કલપનામાં પ્તીત થઈ જતી િોય, સથૂલની 

પારના સંબંધો ઉપજાવી નવાં નવશ્વ કરવાની શવકત સિજ રીતે જ આવેલી િોય, 

તે વગસિમાં કનવઓની ગણના થઈ શક ેછ.ે

મવણલાલ ન. વવિવેદી

[‘સુદશ્ભન િદ્યાિવલ’ (1919)-માંથી]



આનંદ અને મનોિંજન

લોકનપ્ય સાહિતયને જમે ઉ્ચભ્રૂ ને મધયભ્રૂ વગસિ સવીકારવાની આનાકાની 

કરી, તેને િલકી કક્ષાનું ગણી, તેની ઉપેક્ષા કરે છ,ે તેની ઠકેડી ઉડાડી મજાકો 

કરી કડવા િળવા કટાક્ષો કરે છ ેતેવી જ રીતે લોકનપ્ય સાહિતયને માનનારો એક 

વગસિ પણ ઉ્ચ, મિાન, સંકુલ અને અનેક સંકતેો ધરાવતા સાહિતયને સવીકારતો 

નથી. એમના મતે આ ઉ્ચભ્રૂ ભદ્ર વગસિ દંભી અને કૃતક છ.ે આ અલગ અલગ 

ધ્ુવ પરની નવચારણામાં પૂવસિપક્ષ અને ઉત્તરપક્ષ બંને પોતપોતાના પૂવસિગ્િોને, 

માનયતાઓને સજાવી-ધજાવીને અને તકસિના આટાપાટાની જટાજાળમાં ગૂંથીને 

લોકનપ્ય સાહિતયનું પૃથક્કરણ, અથસિઘટન અને મૂલયાંકન કરતા રિે છ.ે બંને 

પાસે પોતપોતાની માનયતાઓને સંરક્ષવાની, તથા સવબચાવની યુવકતપ્યુવકતઓ 

મોજૂદ જ છ.ે આમ તો આ બંને પક્ષો એક પ્કારની સાંપ્દાનયકતાથી પીડાય છ.ે 

આ પ્કારની અસપૃશયતા બંને પક્ષોની મયાસિદા બની રિે છ.ે લોકનપ્ય સાહિતય 

મનોરંજન(entertainment)ને તો ઉ્ચભ્રૂ સાહિતય આનંદ(plesure)ને પોતાના 

પ્ચાર-પ્સારમાં કનેદ્રવતથી તત્વ ગણે છ.ે

નીવ્તન મહે્તા

[‘વનિંતિ’(2007), િૃ. 14]



સૂવચનો મરહમા

સૂનચ અનેક તથયોનાં તાળાં ઉઘાડી આપનાર કૂચંી છ.ે શુદ્ધ અને સંપૂણસિ 

િકીકત તરફ જવાની સગવડ એ પૂરી પાડ ેછ.ે એક બાજુથી એ, થયેલા કામનો 

અંદાજ આપી નનરથસિક શ્રમમાંથી આપણને ઉગારે છ ે તેમ બીજી બાજુથી, 

અણઉકલયા કોયડાઓ તરફ આંગળી ચીંધે છ ેને એ રીતે નવદ્ાનવકાસને વેગીલો 

બનાવે છ.ે જ્ાનનવજ્ાનના પ્સફોટના આ યુગમાં સૂનચનું જટેલું મિત્વ આંકીએ 

એટલું ઓછુ ંછ.ે

જયં્ત કોઠાિી

[‘સારહતતયક તથયોની માિજત’(1989), િૃ. 217]



િંગભૂવમ અને ‘વમથયાવભમાન’

1869માં રચાયેલા નમથયાનભમાન નાટક સુધી પિોંચતાં દલપતરામની 

નાટ્યલેખનકલા અદ્ભુત નવકાસ દાખવે છ.ે મૂળ કથાવસતુ એમને કદાચ 

લોકવાતાસિમાંથી મળું િોય, તો પણ એમણે સજ દેલું જીવરામ ભટ્ટનું પાત્ર મૂખસિતા 

અને ધૂતસિતાના નવનચત્ર રસાયણસમા નમથયાનભમાનીનું અમર દૃષ્ટાંત બની ગયું 

છ ે [....] 1922 સુધીમાં આવતાં એની નવ આવૃનત્તઓ પ્નસદ્ધ થઈ િતી એ 

જોતાં અનય કોઈપણ નાટકને ગુજરાતે આટલું નબરદા્યું નથી એ પણ સમજાશે 

[...] નમથયાનભમાનની તખતાલાયકી નન:સંશય છ ેપણ એના પ્કાશન પછી પોણી 

સદી સુધી એ ભજવાયું નથી [....] તે પછી ગુજરાત નવદ્ાસભાના નટમંડળે 

દલપતરામની નાટ્યસૂચનાઓને ઠીકઠીક અનુસરીને ભવાઈની શૈલીમાં આ નાટક 

અનેકવાર ભજ્યું િતું [....] આમ ગુજરાતી અનભનેય નાટકોમાં પણ એ માગ 

મૂકાવનારંુ છ.ે

યશવં્ત શુકલ

[‘િુજિાતી સારહતયનો ઇવતહાસ’-3 (1976, 2005)માંથી]



 

વવવેચન ગુણદશ્પન નહીં પણ યથાથ્પદશ્પન

ગુજરાતી કનવતામાં છીછરાપણં, અધકચરાપણં, માયકાંગલાપણં િોય તો 

તે આપણા કિેવાતા નવવેચનને આભારી છ.ે આપણા નવવેચકો ગુણદશસિન માટ ે

ખડ ેપગે િોય છ ેએ જાણવા છતાં મારાથી આમ કિેવાઈ જાય છ,ે કારણ ક ેજનેી 

જરૂર છ ેતે ગુણદશસિન નિીં પણ યથાથસિદશસિન છ.ે જાણયા વગર વખાણ કરવાં તે 

જાણી જોઈને ગાળ દેવા કરતાં કોઈ પણ રીતે સારી વાત નથી. અને ઘણી વખત 

તો મગનું નામ જ કોઈ પાડતું નથી. ‘શરૂઆતમાં આમ જ િોય’, ‘બધું ઓછુ ં

પ્થમ પંવકતનું િોઈ શક?ે’, ‘નવકાસ થતો જાય છ’ે – આવું આવું જયારે કોઈ 

નવવેચક તરફથી કોઈને નવશે સાંભળવા ક ેવાંચવા મળે છ ેતયારે ખરે જ બિુ 

ભૂંડુ ંલાગે છ.ે અને નાના બાળકને નાનાં ડગલાં ભરતાં જોઈ પ્ોતસાિન ખાતર 

વાિવાિ પોકારે છ ેએવી વાિવાિ ઉંમરલાયક માણસને પાપા પગલી ચાલતા 

જોઈને પોકારવાનું પણ આપણે તયાં િજી અટકયું નથી.

ઉમાશંકિ જોશી

[‘34ની કવિતા ’લેખ, 1935,’ શૈલી અને સિરૂિ’(1960)માંથી]



 

યુવનવવસટટીમાં વવદ્ાપ્રાષ્તિ?

સંખયાબિુલતાને કારણે નશક્ષક-નશષય વ્ચેનો પ્તયક્ષ સંપકસિ િાિો સંભનવત 

રિેતો નથી. પ્ામાનણકપણે એ કબૂલ કરવું રહ્ું ક ેનશક્ષકો પણ પોતાના જ્ાનના 

સામથયસિથી િાિો પ્ભાવ પાડ ેએવા રહ્ા નથી. એમાં દરેક યુનનવનસટથીમાંથી થોડાક 

સુખદ અપવાદો મળી રિે. આ નવષય શીખવો િોય તો અમુક નવદ્ાપીઠના 

અમુક અધયાપક પાસે જ જવું જોઈએ એવી જ ેપહરવસથનત પવચિમમાં છ ેતેવું કશું 

આપણે તયાં ખાસ નથી. મોટા ભાગના નવદ્ાથથીઓ પણ યુનનવનસટથી કૅમપસમાં, 

નવદ્ાપ્ાવપ્તની પ્વૃનત્તમાં સંડોવાયા નવના, અિીંતિીં ભટકતા ને ઈતર પ્વૃનત્તઓમાં 

રાચતા દેખાય છ.ે પરીક્ષા પસાર કરવા પૂરતું એ ધંધાદારી દૃવષ્ટએ ચાલતા 

વગયોમાંથી ‘િૅનડ આઉટસ’ને રૂપે મેળવી લે છ.ે એટલું જ નિીં, યુનનવનસટથીના 

કટેલાક નશક્ષકો સીધી ક ેઆડકતરી રીતે આવી ધંધાદારી પ્વૃનત્ત સાથે સંકળાયેલા 

િોય છ.ે આ બધું યુનનવનસટથીના મૂળ ઉદ્શેને નવફળ બનાવવામાં મોટો ભાગ 

ભજવે છ.ે

સુિેશ જોશી

[‘વિદ્યાવિનાશને માિગે’, (1985), િૃ. 63]



વવચાિવાિસો

જ ેનવચારો બતા્યા છ ેતે મારા છ,ે ને મારા નથી, તે મારા છ,ે કમેક ેતે 

પ્માણે વતસિન કરવાની મારી ઉમેદ છ;ે તે મારા આતમામાં ઘડાઈ ગયા જવેા છ.ે 

મારા નથી, કમેક ેતે મેં જ નવચાયાસિ છ ેએમ નથી; તે કટેલાંક પુસતકો વાં્યા પછી 

બંધાયેલા છ.ે મનમાં જ ેઊંડુ ંઊંડુ ંજોતો િતો તેને પુસતકોએ ટકેો આપયો. જ ે

નવચારો વાંચનાર પાસે રજૂ કરંુ છુ ંતે હિંદુસતાનમાં સુધારાની ધૂનમાં નિીં આવેલા 

એવા ઘણા હિંદી ધરાવે છ,ે એ તો કઈં સાનબત કરવા જવેું રિેતું નથી. પણ તે 

જ નવચારો યુરોપના િજારો માણસો ધરાવે છ ેએ િંુ વાંચનારના મનમાં મારા 

પુરાવાથી જ ઠસાવવા માગું છુ.ં જનેે તે શોધ કરવી િોય, જનેે તેવો અવકાશ 

િોય, તે માણસ તે પુસતકો જોઈ શકશે. જયારે મને અવકાશ મળશે તયારે તે 

પુસતકોમાંથી કઈંક કઈંક વાંચનાર આગળ રજૂ કરવાની ઉમેદ છ.ે મારા નવચાર 

ખોટા નીવડ ેતો તેને પકડી રાખવાનો મારો આગ્િ નથી. જો તે સાચા નીવડ ેતો 

તે પ્માણે બીજાઓ કરે એમ દેશના હિતાથદે સાધારણ રીતે લાગણી રિેશે.

મોહનદાસ કિમચંદ ગાંધી

[‘રહન્દ સિિાજ’ની પ્સતાિના : 22.11.1909]



સંસકૃ્ત સારહતય

સંસકૃતના વૈચાહરક સાહિતય ઉપરાંત તેના સજસિનાતમક સાહિતયનું પણ ઘણં 

મોટુ ં મૂલય છ.ે સંસકૃતનું નાટ્યસાહિતય આવી નવનશષ્ટતા અને રસવત્તા ધરાવે 

છ.ે સંસકૃત ઊનમકાસિ્યોનું સાહિતય પ્માણ તેમ જ ગુણવત્તાની દૃવષ્ટએ એટલું 

સમૃદ્ધ છ ેક ેજગતના ઉત્તમ સાહિતયમાં તેને સિેજ ેસથાન આપી શકાય. તેમાં જ ે

સંવેદનશીલતા, ભાવોની સુકુમારતા, ભાષાસામથયસિ, લાઘવ અને ્યંજકતા પ્તીત 

થાય છ ેતેને કારણે કા્યરનસકોને માટ ેતે એક અક્ષયનનનધ બની રિે તેમ છ.ે 

1968માં સંસકૃત કનવતાનો અંગ્ેજી અનુવાદ દ્ારા પહરચય કરાવતું એક પુસતક 

પેંવગવન ગ્ંથમાળામાં પ્કાનશત કરવામાં આ્યું તે દશાસિવે છ ેક ેઆજના સુનશનક્ષત 

અને સંસકારી નવશ્વનાગહરકને માટ ે જગતનાં અનય સાહિતયોની જમે સંસકૃત 

સાહિતયમાં પણ ઘણં એવું છ ેજ ેતેને ઊંચી કોહટનો કા્યસવાદ આપી શક.ે આ 

ઉપરાંત એ િકીકત પણ નોંધપાત્ર છ ેક ેસંસકૃત નાટક ેઅને ઊનમકાસિ્યે અવાસિચીન 

પાચિાતય સાહિતયનાં તે બે સવરૂપોનાં નવનવધાન પરતવે પણ પ્ભાવ પાડો છ.ે

હરિવલ્લભ ભાયાણી

[‘સંસકૃત િરિષદ’માં કિેલું િકતવય, ‘પ્િચનો’(2005)માંથી]



 

કળા : સામગ્ીનું રૂપાં્તિ

કલાકારની સાધના અતયંત દુષકર છ.ે પરંતુ અંતે જયારે તેને નસનદ્ધ પ્ાપ્ત 

થાય છ ે તયારે તો ખરો ચમતકાર સજાસિઈ જાય છ.ે જીવનનું સમસત ઋત – 

અંતસતત્વ (દશસિન, સંવેદન, અનુભૂનત સહિતનાં તમામ સત્વો) પોતે જ નવરલ 

સૌંદયસિરૂપે પ્ગટ થાય છ.ે આમ Content પોતે જ રૂપાંતર પામી રચનારૂપે પ્ગટ 

થાય છ,ે તયારે પેલો કલાકાર માનવી નવશ્વકમાસિને આસને બેઠલેો દેખાય છ.ે

ભોગીલાલ ગાંધી 

[‘વમતાક્ષિ’ (1970)માંથી]



 

ભાિ્તીય સજ્પકની જવાબદાિી

ભારતીય સમાજજીવનમાં એક સૂક્મ સાંસકૃનતક સંચલન િંુ અનુભવી 

રહ્ો છુ.ં સંસકારની, મૂલયોની અથડામણમાંથી આપણં જીવન પસાર થઈ રહ્ું 

છ.ે એમાંથી ભારતીય સમાજની કવેી ભાત ઊઠી આવશે, જીવનનાં કયાં મૂલયો 

બળવાન બની પ્નતષ્ઠા પામશે એ કિેવું મુશકલે છ.ે પરંતુ આ સમગ્ પહરવસથનતમાં 

ભારતીય સજસિક પર એક મોટી જવાબદારી રિેલી મને દેખાય છ.ે પંહડતયુગની 

જમે સજસિક ેકોઈ પયગંબરનો, ક્રાનતદ્રષ્ટાનો પાઠ ભજવવાનો છ ેએવું િંુ સિેજ 

પણ માનતો ક ેસવીકારતો નથી. મારે કિેવાનું એટલું જ છ ેક ેઆ વસતુજગતની 

સામગ્ીમાંથી ઉત્તમ કોહટની નવલકથાઓ રચી શકાય એવી ક્ષમતા છ.ે એના તરફ 

નવમુખતા કળેવવાથી ગુજરાતી નવલકથા પાંડવુણથી બનશે એમ િંુ માનું છુ.ં

જયં્ત ગાડી્ત

[‘નિલકથા, િાસતિ અને િાસતિિાદ’ (1985), િૃ. 69]



 

વવજ્ાન અને વિલસૂિીનો સમનવય

આઇનસટાઈનનો સાપેક્ષતાવાદ નયુટનના નવજ્ાનને સંદતર ઉથાપતો નથી, 

એને પૂરક બની રિી વધારે ્યાપક બને છ.ે કવોનટમ નવજ્ાન નયુટનના નવજ્ાનને 

અને / ક ે સાપેક્ષતાવાદને ઉથાપતો નથી, એ બંનેને પૂરક બની રિી, સૂક્મ 

ઘટનાઓના નવશ્વ સુધી એનો ્યાપ નવસતારી નવજ્ાનીને અને સામાનય જનને 

પ્તીનત કરાવે છ ેક ેઆજનું નવજ્ાન કુદરત પર કાબૂ મેળવી આપણં જીવન સુલભ 

બનાવતાં સાધનોપૂરતું મયાસિહદત નથી રહ્ું. એના પ્શ્ો આપણને જીવનના ગિન 

લાગતા પ્શ્ોને નવસેરથી પૂછવાની, એમના નવશે ચંનતન કરવાની ફરજ પાડ ે

છ.ે ધમસિ, અધયાતમશાસ્ત, નફલસૂફીમાં નવજ્ાનથી મિદંશે સવતંત્ર રિીને આ પ્શ્ો 

િજારો વષયોથી પુછાયા છ,ે નવચારાયા છ.ે આજના યુગમાં બંને વ્ચે સમનવય 

થયો છ.ે નનરીક્ય નવનધનું માનવચેતનાના ઈક્ષણથી સવતંત્ર અવસતતવ છ ેક ેનિીં, 

અને ભાષા એના અવસતતવના સવરૂપને કઈ રીતે ઘડી આપે છ ે– એવા તાવત્વક 

પ્શ્ો કવોનટમ નવજ્ાનીએ પૂછવા પડ ેછ,ે એને નવચારવા પડ ેછ.ે સાચો કવોનટમ 

નવજ્ાની િવે નફલસૂફ પણ છ.ે

િવસક શાહ

[ ‘અંતે આિંર’, રાિ 2, (2009), િૃ. 17 ]



લોકસારહતય અને કોપીિાઈટ

લોકસાહિતયને નવશે જ ેકટેલીક ભ્રમણાઓ સેવાઈ રિેલ છ ેતેના ઉપર 

અજવાળું પાડવા માગું છુ ં[...] કોઈ પણ માણસના મોંમાંથી મળી જતી પંવકતઓ 

લોકગીત ક ેલોકસાહિતય ઠરતી નથી. અકે્કક ગીતના એક કરતાં વધુ જુદાજુદા 

પાઠો [િોય છ.ે] લોકગીતનો ચોક્કસ નવશ્વસનીય પાઠ મુકરર કરવા માટ ે[...] તે 

રીતની ચકાસણીઓ લાગુ કરવી પડ ેછ ેકમે ક ેલોકસાહિતયની કૃનતઓ નધનણયાતી 

વસતુઓ નથી. લોકસાહિતયને લગતી મારી બે કથાઓ પરથી એક નાટક કપંનીએ 

વગર પરવાનગીએ નાટકો રચી ભજવેલાં, તેમની પાસે મેં લેનખતવાર મારા 

કોપીરાઈટનો સવીકાર કરાવેલો ને તેમની આનથકસિ અશવકતને કારણે ફકત એક 

રૂનપયાની નામની પણ નુકસાની બે એક વષસિ પર લીધી િતી. 

[જનમભૂનમ, 29-7-1937]

ઝવેિચંદ મેઘાણી

[‘િરિભ્રમણ’-1 (નિસંસકિણ,2009), િૃ. 596-98 િિથી]



 

કવવ્તા સીધી ભાવક પાસે

કા્યો પરતવે મારા સંગ્િોમાં મેં કયારેય કઈં નનવેદન કયુાં નથી. એવું 

કરવાની જરૂહરયાત મને જણાઈ નથી. કનવતા સીધેસીધી એના ભાવક પાસે 

પિોંચે ને ભાવક એનો સપશસિ પોતાની રીતે પામે ને આહલાદ અનુભવે. કા્યના 

સૌંદયસિને અને રસને પામવાની પ્નક્રયા મને તો પ્ેયસીના અવગુંઠનની ઓથે રિેલા 

વદનના સૌંદયસિને અને ઓષ્ઠના રસને પામવા સમી લાગી છ.ે કોમળ સપશસિથી 

મિીન આવરણને જરા આઘું કરી મુખની સુરખી અને નેત્રની દ્ુનત િીલી 

શકાય. પ્તયેક ભાવક નનજી સંસકાર અને રુનચ પ્માણે રસાનુભાવ કરે એમાં વ્ચે 

આવવાનું ન િોય.

િાજનેદ્ર શાહ

[ ‘સંકવલત કવિતા’(1983)-નું વનિેદન ]



 

કળા વિાિા મનુષયતવની ઓળખ

અંતે એટલું કિેવાનું ક ે સાહિતય પ્નતબદ્ધ િોય ક ે અપ્નતબદ્ધ, એ 

આપણી ઘણી નવસમૃનતઓને ઢઢંોળે છ.ે નવેસરથી સમૃનત, ભાષા, પરંપરા, સાંપ્ત 

પહરવસથનતઓ, વંનચતો, અનયાય સિન કરનારાઓ, સત્તાનો ભોગ બનનારાઓ 

અને સાંસકૃનતક-અનયોની સાથે આપણો મનુષય તરીકનેો નવો સંબંધ સથાપે છ.ે 

કલાસાહિતયની અનેકમાગથી ધારાઓ આખરે તો આપણી અંદર રિેલા પરંતુ 

કયારેક કયારેક ખોવાઈ જતા મનુષયની સનમુખ આપણને લઈ જાય છ.ે તત્વત: 

અનેકકનેદ્રી, સંકુલ મનુષય કલા-સાહિતયમાં અનેક ભાષાઓથી લખાતો રિેતો િોય 

છ,ે દરેક રચનાના વાચને નવી નવી શોધ-યાત્રાનો આરંભ કરતો રિેતો િોય 

છ ેઅને સૌંદયસિમીમાંસાનાં અનેક સથાનકો સાથે આપણો મેળાપ કરાવતો રિેતો 

િોય છ.ે

નીવ્તન મહે્તા

[નય-પ્માણ (2010)માંથી]



યુગપિંપિા

આપણી આજની સંવેદનશીલતા અને મધયકાળની સંવેદનશીલતા વ્ચે 

ફરક રિેવાનો. આપણે તયારની સંવેદનશીલતાને કલપનાથી માણવાની છ.ે 

મધયકાળના એ બોધને એ યુગપરંપરા સાથે સાતતય કળેવીને સમજવાનો છ.ે 

પોતાનાં યુગલક્ષી મૂલયોને એમણે યુગધમથી બનીને સાહિતયના સાધન દ્ારા પ્બોધયાં 

છ ેએ ધયાનમાં રાખીને જ એ સાહિતયની તપાસ કરવાની રિે છ.ે એમાંના ઉત્તમ 

અંશો આજનાં ધોરણોની નજકરથી અવગણાઈ ન જાય એટલી તકદેારી રખાય 

તો પણ ઘણં. એ સમયે માનવચેતના નવનવધ કા્યરૂપોમાં કવેી પ્ગટી છ ેતે જોવાનું 

છ.ે આજનાં સાહિતયસવરૂપો જ ેઆનંદ આપણને આજ ેઆપે છ ેએવો આનંદ 

એ સમયનાં સાહિતયસવરૂપોમાંથી જુદા જુદા સતરના પ્જા-સમૂિોએ મેળ્યો છ.ે 

[...] એ કનવઓએ માનવધમસિ સમજીને સાહિતયને ઉપાસયું છ ેઅને પોતાનું જ ેકઈં 

િીર િતું એને એમાં ્યકત થવા દીધું છ.ે

વચમનલાલ વત્રવેદી

[‘રાિિેખ’, (2000), િૃ. 41]



 

સારહતયવવચાિ અને સમજ

સાહિતયનવચારમાં અનેક પહરવતસિન થયાં છ,ે એનાથી રોમાંચ અનુભવવો 

એક વાત છ,ે એને સમજી-પચાવીને પોતાની નનષ્ઠા કળેવવી એ બીજી વાત 

છ.ે જયાં સુધી આ સમજવા-પચાવવાનું બનતું નથી તયાં સુધી બનધરતાનો જ 

અનુભવ થાય છ.ે નવજ્ાન ને મનોનવજ્ાન, સમાજશાસ્ત ને નૃવંશશાસ્ત, તત્વજ્ાન, 

ભાષાનવજ્ાન ને સૌંદયસિમીમાંસા – એમ જ્ાનની જુદી જુદી શાખામાં એક પછી એક 

અનેક પહરવતસિન થયાં છ,ે એક પછી એક અનેક અનભગમ પ્ગટ્યા છ,ે એક પછી 

એક અનેક નસદ્ધાંત સથપાયા છ.ે પ્તયેક પહરવતસિનને, પ્તયેક અનભગમને, પ્તયેક 

નસદ્ધાંતને સમજવા-પચાવવાનું ખરેખર દુષકર છ ેને છતાં સમજવા-પચાવવા જવેું 

તો છ ેજ, કારણ ક ેપ્તયેક પહરવતસિન, પ્તયેક અનભગમ, પ્તયેક નસદ્ધાંત કોઈક 

ને કોઈક નવી સૂિ તો ્યકત કરે છ,ે અનુભવની નવી હદશા ઉઘાડી આપે છ.ે 

જ્ાનની અનેક શાખાઓએ સૌંદયસિમીમાંસા, કલામીમાંસા, સાહિતયમીમાંસા પણ 

કરી છ,ે તયારે કોઈક નવી સૂિ ્યકત કરી છ.ે

જયં્ત પાિેખ

[િુજિાતીનો અધયાિકસંઘનાં ‘પ્મુખીય પ્િચનો’ (1997)]



અનુવાદની ભાષા – પો્તાની ભાષા

ભાષાનતરનું પ્થમ કાયસિ તો એ િોવું જોઈએ ક ેજ ેભાષામાં એ કરવામાં 

આવે તે જાણનારાઓ એ નવનાપ્યાસે સમજી શક;ે અથાસિત્ જો ગુજરાતીમાં 

ભાષાનતર કયુાં િોય તો તે પિેલે તો ખરેખર ગુજરાતી જ િોવું જોઈએ. એક 

અંગ્ેજી સમાલોચક લખે છ ેતેમ Whatever else a translation may fail to 

do, it must talk its own language, અથાસિત્, બીજા ગમે તે દોષ ભાષાંતરમાં 

િોય, પણ તેણે પોતાની ભાષા તો બોલવી જોઈએ. મતલબ ક ેતે ભાષા જ એકલી 

જાણનાર કોઈ માણસ એ ભાષાનતર વાંચે તો એને એમ ન લાગવું જોઈએ ક ે[આ] 

વાંચું છુ ંતે મારી ભાષા નથી.

જહાંગીિ સંજાના

[ ‘અનાય્ભના અડિલાં અને બીજા પ્કીણ્ભ લેખો’(1955) ]



 

મનુષયધમ્પ

ઇનતિાસમાં એ વાત અનવસમરણીય રિેશે ક ેજયારે ઉપલા વગસિના અને 

વણસિના પ્નતવષ્ઠતો નવદેશી નવધમથી સત્તા સાથે િાથ નમલાવી સવાથસિસાધના કરી 

રહ્ા િતા તયારે, અસંખય ભકતો-સંતો-કનવઓએ (ખાસ કરીને નીચલા વગસિના 

ગણાય એમણે!) અસાધારણ જોખમો, અતયાચારો અને મોત સુધધાંને આવકારી 

લઈ નવષમ પહરવસથનતનું નચત્ર આલેખયું િતું; અનયાય અને અનાચાર, દંભ અને 

નવલાસ સામે નનભસિયપણે, નનષ્ઠાપૂવસિક પડકાર ફેંકયો િતો; અને આયસિધમસિની 

ઊખડી રિેલી ઈમારતના પાયામાં સાચા માનુષી ધમસિની પુન:સથાપના કરી સમસત 

જનસમુદાયોને ધૈયસિ, હિંમત, વીરતા અને આસથાને પંથે દોરી િતી.

ભોગીલાલ ગાંધી

[ ‘વમતાક્ષિ’ (1970), િૃ. 237 ]



 

દવલ્ત આંદોલન

રખે કોઈ એવું માની લે ક ે ‘આક્રોશ’ [સામનયક અને એના આંદોલન] 

પિેલાં દનલત સમસયાને લઈને કોઈ કનવતાસજસિન થયંુ નથી. દનલતો થકી પણ 

થયું છ ેને નબનદનલતો થકી પણ. ભવકતયુગ ક ેગાંધીયુગમાં કવનચત્ લખાયેલા 

કનવતાસાહિતયથીય પિેલાં દનલત તૂરી-કલાકારોની ભવાઈકનવતા દનલતકનવતાની 

જ પુરોગામી કનવતા છ.ે વણસિ અને જ્ાનતને સાંકળતા સોશયલ સેટાયર 

ભવાઈકનવઓની નવનશષ્ટ અનભ્યવકતઓ િતી. આિાદી પિેલાં અને પછીના 

સમયમાં ‘પેંથર’ની જમે બીજાં દનલત-સામનયકોમાં દનલતનવષયક કનવતાઓ 

પ્સંગોપાત્ત છપાતી િતી. ફકસિ િતો તો ‘દનલત સાહિતય’ ક ે ‘દનલત કનવતા’ની 

નવનશષ્ટ ઓળખ સાથેના નામાનભધાનનો, એક સમજણપૂવસિકના નનધાસિર સાથે લોંચ 

થયેલા દનલત સાહિતય આંદોલનનો.

નીિવ પટેલ

[‘િુજિાતી દવલત કવિતા’-સંિાદન(2010)ની પ્સતાિના]



 

િસાનુભૂવ્ત : સંવેદના ્તેમજ બૌવધિક્તા

રસાનુભૂનત મુખયતવે માનવહૃદયના સૂક્મ ભાવોની આજુબાજુ રચાય છ,ે 

પણ અનધકારી ્યવકતની બૌનદ્ધકતાનો આનંદ તેના ક્ષેત્રની બિારનો નથી. તેથી 

સાહિવતયકતા, અથવા કલા, કવેળ ભાવોની અનુભૂનતમાં પયસિવનસત થતી નથી, 

બલક ેતેમાં નવશાળ બૌનદ્ધકતાના ખેલને પણ અવકાશ છ.ે આથી જીવનની ક્ષુદ્રતા 

ઉપર ગંભીર ચંનતન પણ તેમાં નવષય બનીને આવી જાય છ.ે કલાનો મમસિ એટલે જ 

રસાનુભૂનત. આથી, રસાનુભૂનત એટલે કવેળ રનત વગેરે આઠ ક ેનવ સથાયીભાવ ક ે

તેત્રીસ ્ યનભચારી ભાવનો ઉતકષસિ અથવા ઉપચય – એટલું જ નિીં; કલામીમાંસા 

એટલે જ ેતે નવભાવાહદ સામગ્ીમાં જ ેતે સથાયી, ્યનભચારીની લીલા સમજવી, 

સમજાવવી એટલંુ જ નિીં પણ તેમાં, અથાસિત્ રસાનુભૂનતના રિસય રૂપે થતા 

તેના ચંનતનમાં, મેધાવીઓનો બુનદ્ધનવલાસ તથા કમસિઠ કમસિયોગીઓની નનમસિમ કલા-

સાધના પણ સમાવેશ પામી જાય છ.ે રસસૂત્રનું આ જ રિસય છ.ે

્તપસવી નાનદી

[‘િુજિાતી વિિેચનનો અનુબંધ’-1, સંિા.ચંદ્રકાન્તટોિીિાળા]



 

લેખનસમયે ખલેલ?

આમ [લેખનકાયસિના] દરેક સમયે મને ખલેલ પિોંચતી રિે છ ે: [કોઈનો 

ફોન, કોઈ મળવા આવે, વગેરે]. પણ તોય આ બધા વ્ચે િંુ લખવાનું ગોઠવી 

દઉં છુ.ં એના માટ ેમારે કયાંય ભાગવું નથી પડતું. કટેલાક લેખકો કિે છ ેક ેતેઓ 

એકાંત ટાપુ પર જ લખી શક.ે એમ તો ખલેલ ન પિોંચે એ માટ ેતેઓ ચંદ્ર પર 

પણ જઈ શક ેછ.ે િંુ તો માનું છુ ંક ેઆમ ખલેલ પડવી એ જીવનનો એક ભાગ 

છ.ે અને કયારેક તો આમ અવરોધ પિોંચે તેનાથી ફાયદો પણ થાય છ.ે જયારે 

તમે બીજા કશાકમાં ્યસત િો છો તયારે તમારો પહરપ્ેક્ય બદલાય છ,ે ક ેતમારી 

નક્ષનતજ નવસતરે છ.ે એટલે બીજા લેખકો કિે છ ેએવી શાંનતમાં મેં કયારેય લખયું 

નથી, પણ છતાં િંુ કિેતો રિીશ ક ેગમે તેટલા અવરોધ વ્ચે લખવાથી કઈં 

ફરક પડતો નથી.

ઈઝાક બાશેવવસ વસંગિ

[અનુ. શિીિા િીજળીિાળા, ‘િાતા્ભસંદર્ભ’ (2001), િૃ. 21]



 

વવવેચનવસધિાં્તો અને વવદ્ાશાખાઓ

સાહિતય અને નવવેચનને લગતા અવાસિચીન નસદ્ધાંતો અતયંત સંકુલ 

અને નવદગધ િોય છ.ે તેના પ્ણેતાઓ ભાષાનવજ્ાન, તકસિશાસ્ત, તત્વજ્ાન, 

મનોનવશ્ેષણ, ઇનતિાસ અને સમાજનવજ્ાન જવેી નવદ્ાશાખાઓમાં ઊંડ ે

ઊતરેલા િોય છ ે[...] આ પ્કારનું નવદ્ાકીય વાતાવરણ ભારતીય પ્નશષ્ટ યુગના 

નવદ્ાક્ષેત્રે જ ેબૌનદ્ધક પ્ખરતા પ્વતસિતી િતી તેની સાથે ઘણં સૂચક સામય ધરાવે 

છ.ે અનભનવગુપ્તના રસનસદ્ધાંતનો તેના શૈવદશસિન સાથે રિેલો ગાઢ સંબંધ, 

જગન્નાથ પર ન્ય નયાયનો પ્ભાવ, ભોજના ‘શૃંગારપ્કાશ’માં આપેલી નવસતૃત 

્યાકરણચચાસિ, ભતૃસિિહરના ્યાકરણદશસિનનો અનેક આલંકાહરકો પર પ્ભાવ, 

વગેરેનાં દૃષ્ટાંત આપણે આપી શકીએ.

હરિવલ્લભ ભાયાણી

[‘રાિતીય સારહતયવસધિાંત’લેખ,’પ્િચનો’(2005),િૃ.11]



 

આતમકથા : અં્ત:પ્રવેશ માટે વનમંત્રણ

આતમકથાને સામાનય રીતે સોનાના ચમકતા શબદોમાં જહડત શાશ્વત સતય 

માનવામાં આવે છ.ે આતમપ્શંસાની કલાકૃનત! મૂળભૂત સતય છ ેલેખકની પોતાની 

જરૂહરયાત. [...] આતમકથાનો લેખક પોતાના વાચકને ઘરના ઉંબરાની સામાનય 

સીમાથી પણ કયાંક વધુ અંદર આવવા માટ ેનનમંનત્રત કરે છ.ે અને આ સંદભસિમાં 

સ્ચાઈ સાથે બાંધછોડ એ ફકત આમંનત્રત માટ ેજ નિીં, પણ આમંત્રણ આપનાર 

માટ ેપણ અપમાનજનક છ.ે

અમૃ્તા પ્રી્તમ

[‘રાિતીય નાિીઓનાં િદવચહન’, િંજના હિીશ (2011)]



 

સારહતય-અનુભવ

અનય નવદ્ાશાખાઓ યા શાસ્તો જ ેઅવસતતવમાં છ ેતે માનવીનો અને તેના 

પહરવાર, સમાજ, રાષ્ટ્ર, દેશ, જગતનો પહરચય કરાવે છ;ે તેમના નવશે જ્ાન અને 

સમજ આપે છ;ે તેમાં શું સારંુ અને ઉપાદેય છ ેતેમ જ શું નરસું અને િેય છ,ે 

તેનો નવવેક શીખવે છ.ે સાહિતય, નવી જ સજ દેલ સૃવષ્ટના દશસિન દ્ારા, જીવન 

અને જગતનાં પહરચય-માહિતી-જ્ાન-સમજ આપવાને બદલે, જીવનનો પોતાનો 

અપરોક્ષ ઉતકટ અનુભવ કરાવે છ.ે એ અનુભવ આપણી કવેળ બુનદ્ધને જ નહિ, 

આપણા સમગ્ આતમાને – સંવેદના, બુનદ્ધ, કલપના, ચેતનાને – સપશથી રિે છ.ે 

સાહિતય આપણને એક જ જીવનમાં ઘણાં બધાં જીવનનો અનુભવ કરાવી શક ે

છ.ે આ બાબતમાં સાહિતય અનય તમામ શાસ્તો અને નવદ્ાઓથી નભન્ન તરી 

આવે છ.ે

જશવં્ત શેખડીવાળા

[‘સારહતયાલેખ’, (1996)માંથી]



 

વવદ્ામંરદિોની પુન:પ્રવ્તષ્ા જરૂિી

લક્મી અને સત્તાએ સરસવતીને બંદી બનાવી મૂકી છ,ે તેમાંથી તેને મુકત 

કરવી જોઈએ. દેવમંહદરોની જમે નવદ્ામંહદરોની પુન:પ્નતષ્ઠા થવી જોઈએ 

અને તેમાં પેટભરુ, ગણતરીબાજ પૂજારીઓને બદલે સાચા આરાધક ભકતોને 

પૂજારીની પ્નતષ્ઠા આપવી જોઈએ. તો જ આપણા સંસકારવારસાને બજારભાવે 

વેચાતો અને નષ્ટ થતો અટકાવી શકીશું અને આપણી સંસકારદહરદ્રતાને કાંઈક 

ઓછી કરી શકીશું. ભાવનાશીલ, નન:સપૃિ અને નનષ્ઠાવાન મૂઠીભર લોકોનો 

પુરુષાથસિ પણ આપણી વતસિમાન દુદસિશાને સુધારી શકશે.

હરિવલ્લભ ભાયાણી

[‘વિચાિવિહાિ’ (2000)-માંથી]



કવવ : શબદ અને લયની માવજ્ત

શબદ એક એવો ઘોડો છ ેજ ેજરીકમાં પાડી નાખે. ઘણીવાર પ્શ્ થાય ક ે

શબદ સાથે કયાં પનારંુ પાડું. આના કરતાં કિો ક,ે સુથાર થયા િોય તો કવેું! 

પણ પછી થાય છ ેક ેખુરશીના પાયા બરોબર ન કયાસિ િોય તો ગ્ાિક આવીને 

આપણા માથામાં મારે તોપણ એને અનધકાર છ.ે નવવેચકો [...] છવેટ ેતો અહિંસક 

છ.ે રચનાકારે પોતે જ શબદને – શબદલયને વફાદારીપૂવસિક એને યોગયતમ સવરૂપે 

સથાપવો રહ્ો. જમાનાના આશીવાસિદરૂપે જ ેઅનેકનવધ ઉત્તમ કનવતાનો ભાવક 

તરીક ેઆનંદ મેળ્યો છ ેતેણે ભીતર સજસિકના કાનમાં એટલું જ કહ્ું છ ે: જોજ ે

િોં, તને વાંચવા પ્ેરાય તેની તારે િાથે વંચના ના થાય.

ઉમાશંકિ જોશી

[‘થોડુકં અંિત’, (સંિા. સિાવત જોશી, 1999)-માંથી]



 

કવવને છદંજ્ાન જરૂિી

મારી દૃઢ માનયતા છ ેક ેકનવને છદંોનું જ્ાન િોવું જ જોઈએ. કનવતારચનામાં 

પ્વેશ કરનારે પંનગળનું જ્ાન મેળવી લેવું જોઈએ. એમાં જનેી િથોટી પાકી થઈ 

િોય, લયની સૂિસમજ સુપેરે આવી ગઈ િોય તે જ અછાંદસ રચના કરી શક.ે 

એની અછાંદસ કૃનતમાં પણ એક પ્કારનો લય િોય છ.ે છદં પર કાબૂ મેળ્યા 

નવના અછાંદસ લખવાની ચેષ્ટા કરવી નનરથસિક છ.ે

બચુભાઈ િાવ્ત

[‘બુધ-સરા’િકતવય, 1980; ‘કુમાિ’, િેબ્ુઆિી 1998માંથી]



પાઠ્યપુસ્તકની ભાષા

પુસતકની ભાષા બાબતમાં અનેક સથાનનક બોલીઓ અને શબદો કરતાં 

ખેડાયેલી ્યાકરણશુદ્ધ ભાષા અને વધારેમાં વધારે પ્ચનલત થયેલા શબદો 

વાપરવા જોઈએ. મૌનખક ્યાખયાનમાં શ્રોતાની સગવડ મુખય િોય, પણ પુસતકી 

લખાણમાં લેખક, વાચક અને પુસતકનો નવષય – ત્રણેયની અરસપરસ સગવડ 

જળવાવી જોઈએ. લેખક પોતાની જ સગવડ અને સંતોષની દૃવષ્ટએ લખે તો જનેે 

ગરજ િશે તેટલા જ વાંચશે. પણ લેખક વાચકના હિતાથદે અને પુસતકના નવષયને 

સારામાં સારી રીતે રજૂ કરવા માટ ેલખતો િોવાથી એને ભાષાની યોજનામાં 

કટેલીક મોકળાશ અને સવતંત્રતા પણ જોઈએ જ. પણ તે સાથે જ કળેવણીના 

ક્ષેત્રમાં આવતાં ને તેને માટ ેજ લખાયેલાં પુસતકોમાં ભાષાની જ ેપ્કારની યોજના 

કળેવણી લેનાર માટ ે યોગયમાં યોગય વાિન થઈ શક ેએવી િોય તે જ થવી 

જોઈએ.

રકશોિલાલ ઘ. મશરૂવાળા

[‘સમૂળી ક્ાંવત’ (1948, િુન: 2007), િૃ. 124]



 

વિલમ : અવભને્તા અને કેમેિા-ટેકવનક

િંુ જહટલ-નવષમ અસરોને નતરસકારંુ છુ.ં મારો પોતાનો કમેેરા અનભનેતાના 

િલનચલન માટનેી સંયોજકકલાને સવલત આપવા ગોઠવાયો િોય છ.ે જયારે 

કમેેરા ફલોર પર મુકાયેલો િોય અથવા તો અનભનેતાનાં નસકોરાંની આસપાસ 

ઘૂમતો િોય તયારે કમેેરા જ અનભનય કરે છ,ે અનભનેતા નહિ. કમેેરાએ પરાણે 

ઘૂસવું ન જોઈએ. કટેલાક નવવેચકો કિે છ ેક ેમારી કમેેરા ટવેકનક જૂની પ્ણાલી 

પ્માણે છ.ે અને પલટાતા સમય સાથે િંુ તાલ મેળવી શકયો નથી. આ સાંભળી 

િંુ આચિયસિ પામું છુ.ં સમય એટલે? મારી ટવેકનક મારા માટનેી નવચારણાનું, મારા 

પોતાના તકસિ અને અનભગમનું પહરણામ છ.ે

ચાલટી ચૅપલીન

[‘માિી આતમકથા’,ચૅતપલન, અનુ. િિીન્દ્ર ઠાકોિ (2004) િૃ. 145]



 

વસધિાં્ત અને વયવહાિ

નસદ્ધાંતચચાસિ અને ગ્ંથનવવેચન વ્ચે િાિો સંબંધ દેખાતો નથી. 

નસદ્ધાંતચચાસિમાં સવીકારેલાં ગૃહિતો ગ્ંથનવવેચનમાં બાજુએ મૂકી દેવાતાં દેખાય 

છ.ે રૂપલક્ષી દૃવષ્ટનબંદુનો સવીકાર નસદ્ધાંતલેખે કયયો િોય પણ કૃનતના નવવેચનમાં 

રૂપરચના, એનાં ઘટકો, એ ઘટકો વ્ચેનો અનવય, ભાષાનો નવનનયોગ – આ 

મુદ્ાઓ ચચાસિયા ન િોય એવું જોવા મળે છ,ે સિેલાઈથી ઓળખાવી દઈ શકાય 

તેવા છદં, અલંકારની વાત થાય છ;ે પણ કા્યમાં એ છદંની સાનભપ્ાયતા, 

કા્યમાં એનું function – એ નવશેની ચચાસિ િાિી દેખાતી નથી.

સુિેશ જોશી

[‘અિણયરુદન’(1976), િૃ. 3]



 

વવવેચકની સૌંદય્પવનષ્ા

સતયનનષ્ઠા વગરની શુષક બુનદ્ધ, દક્ષતા, ચાલાકી, વકીલના જવેી પટાબાજી 

એ બધી વસતુઓ ્યવિારમાં ગમે તેટલી ઉપયોગી િોય પણ નવવેચનમાં તો તે 

નવષવત્ વજયસિ ગણવાની છ.ે કમેક ેસ્ચાઈ વગરની કવેળ બુનદ્ધ એ બિુ ઠગારી 

વસતુ છ.ે કોઈપણ સાહિતયકૃનતને સાચો નયાય આપવામાં એ ભારે નવઘનરૂપ નીવડ ે

છ.ે ગુણયુકત વસતુને દોષયુકત બતાવવી અને દોષયુકતને ગુણયુકત બતાવવી એ 

એને મન રમતવાત છ.ે એવી દક્ષતા માણસને શરૂઆતમાં આકષસિક પણ થઈ પડ ે

છ.ે પણ દક્ષતા, ચાલાકી, પટાબાજી એ સઘળી નવવેચનના ધયેયથી ચળાવનારી 

વસતુઓ છ.ે એટલે નવવેચક ેજ ેઆદર કરવાનો છ ેતે એવી ધૂતયોનચત દક્ષતાનો 

નહિ પણ નન્યાસિજ સ્ચાઈ અને નનખાલસતાનો. કશો પણ ઢાંકનપછોડો કયાસિ 

વગર, કોઈની પણ બીક ક ેશરમ રાખયા વગર જવેું િોય તેવું કિી નાખવું, એવી 

પ્ામાનણક નનખાલસતા – એ પ્કારનું સતયમય સપષ્ટવકતૃતવ – નહિ િોય તો 

નવવેચકમાં બીજી ગમે તેટલી ગુણસંપનત્ત િશે તો પણ તે નકામી નીવડવાની. 

નવવેચકને આવશયક એવા ગુણો તો અનેક ગણાવી શકાય એમ છ,ે પણ એ 

સઘળામાં અનનવાયસિ અગતયના એવા બે જ છ ે: સૌંદયસિનનષ્ઠા અને સતયનનષ્ઠા.

વવશ્વનાથ ભટ્ટ 

[‘સારહતયસમીક્ષા’(1937; ત્રીજી આ. 1984), િૃ. 21-22]



યુવનવવસટટીમાંથી લેખકો મળે છ?ે

પચાસ વષસિથી આપણા ઇલાકામાં યુનન્િનસટથી સથપાઈ છ,ે અને પ્તયેક 

વષદે સંખયાબંધ ગ્ેજયુએટો તૈયાર થાય છ.ે તેઓ પોતે માંહ્ોમાંહ્ ગુજરાતી 

દ્ારા પોતાના નવચાર સરખાવે, તો એમનું પોતાનું જ્ાન પણ વધારે ચોક્કસ, 

સપષ્ટ, તેજસવી અને અંતરમાં સુપ્નતવષ્ઠત અને અનુસયૂત ન થાય? આપણે 

‘યુનન્િનસટથીમાં ્િનાસિકયુલર દાખલ કરો’ એમ ઉ્ચ અવાજ ેમાગણી કરીએ 

છીએ, પણ એ નવષયમાં આપણં પોતાનું જ કતસિ્ય આપણે પોતે કટેલું થોડુ ં

કરીએ છીએ! મિોટા ગ્ંથો લખવાની સવસિની શવકત ન િોય, પણ એક ગુજરાતી 

માનસક વાંચવાની, એમાં લખવાની, સુધારવાની, અને સવસિ રીતે સારી વસથનતમાં 

મૂકવાની પણ કૃપા ન કરીએ? બંગાળી ભાષાનું સાહિતય કવેું નવશાળ છ ેએ 

સવસિના જાણવામાં છ,ે તનમલ ભાષામાં તો જૂના વખતથી જ મોટુ ંસાહિતય છ ેઅને 

મરાઠી માનસકના એક તંત્રી અમને જણાવે છ ેક ેલગભગ સો ગ્ેજયુએટોએ એમના 

પત્રમાં લખવાનું કબૂલ કયુાં છ.ે તયારે શું ગુજરાત જ સવકતસિ્ય કરવામાં પાછળ 

રિેશે? ‘નહિ રિે’ એમ ઉત્તર દેવો અમારા િાથમાં નથી. એ ઉત્તર ગુજરાતે જ 

દેવો જોઈએ, અને તે માત્ર મુખ થકી નહિ, પણ કૃનત દ્ારા દેવો જોઈએ.

આનંદશંકિ ધ્ુવ 

[‘િસંત’, િષ્ભ 1 અંક 1 : 1913]



 

વવવેચકનું પો્તાનું સારહતયશાસ્ત્ર?

સિેજ ેપ્શ્ થાય ક,ે નવવેચક ેપોતાનો સાહિતયનવચાર સપષ્ટ કરવો જોઈએ 

ક ેનહિ? જો ક ેજુદી જુદી શૈલીની અસંખય કૃનતઓ જોડ ેતેણે કામ પાડું િશે, 

તો તેની રુનચઓ પસંદગીઓ ક ે અનગ્મતાઓ તરત પ્તયક્ષ થઈ જશે. તેણે 

કૃનતનવવેચનમાં કયાં પાસાંઓ પર ભાર મૂકયો છ ે કયાં કયાં મૂલયો પુરસકાયાાં 

છ,ે તેનો અંદાજ પણ મળી જશે; અને, લાંબા સમયની નવવેચન-પ્વૃનત્તમાંથી 

તેના આગવા સુસંગત નવચારો ક ેનવચારસરણી જવેું પણ શોધી આપી શકાશે. 

પણ, પોતા પૂરતું તેણે સાહિતયશાસ્ત ઊભું કરી લેવું આવશયક છ ેખરંુ? કમેક,ે 

સાહિતયશાસ્ત રચવાનો પ્યતન કરવો, એટલે જ સવતંત્ર સુસંગત નવચારોનું તંત્ર 

ઊભું કરવું. અને, આવું તંત્ર અમુક રીતે પહરબદ્ધ બની જતું િોય છ.ે

પ્રમોદકુમાિ પટેલ 

[‘વિિેચનની રૂવમકા’(1990), િૃ. 48]



વવવેચન કેવળ ભાવકલક્ી?

નવવેચના, જોવા જઈએ તો, નવવેચક અને કૃનત વ્ચેનો વાતાસિલાપ છ.ે 

ભાવક બાજુમાં બેઠોબેઠો એ સાંભળે. નવવેચક કોઈકોઈ વાર ભાવક તરફ મોં 

ફેરવીને બોલે તો ભલે એમ થાય. નવવેચના માત્ર ભાવકને નજરમાં રાખીને ન થવી 

જોઈએ. આવી નવવેચનાઓ મોટભેાગે અધયાપકો અને પત્રકારોને િાથે લખાતી 

િોય છ.ે ભાવકની યોગયાયોગયતાનો નવચાર કરીને કૃનતની મૂલવણી તયાં થતી િોય 

છ!ે આવી પહરવસથનતમાં ‘નવદ્ાથથીઓને ઉપયોગી’ સમીક્ષાનાં પુસતકો ઢગલાબંધ 

બિાર પડતાં િોય છ.ે આવાં પુસતકોમાં કૃનત નહિ, પણ નવવેચનાના બિાના િેઠળ 

અધયાપક જ ડોકાયા કરતો િોય છ.ે કૃનતની અમુક જ – પરીક્ષામાં ખપ લાગે 

તેવી? – બાજુને એ સપશદે છ.ે એટલે નવવેચનાની સમગ્તા આવાં લખાણોમાં 

જોખમાતી િોય છ.ે કૃનતના અટપટા માગયોમાં ઘૂમી વળવાની તકો ભાવકની દયા 

ખાઈને આ ‘નવવેચક’ જતી કરતો િોય છ!ે નવવેચકની જવાબદારી ભાવક પ્તયે 

છ,ે પણ તે પ્કારની નહિ. સૌંદયસિ જોવામાં મજા છ ેતો સૌંદયસિ બતાવવામાં ઓછી 

મજા નથી, એવો અનુભવ નવવેચકનો િોય. તાટસથય અને તાદાતમય – બંનેનો 

સવાદ એમાં ભળે છ.ે

અવનરુધિ બ્રહ્મભટ્ટ 

[‘િૂિા્ભિિ’,(1976), િૃ. 25]



સમીક્કની સજ્જ્તા

સાહિતયસમીક્ષાનું મુખય ઉતપાદક બળ તો સાહિતયનો આનંદ જ છ.ે જનેે 

એ નથી તેણે આ પ્વૃનત્તની ચેષ્ટા ન કરવી જોઈએ. પણ આનંદ માત્ર બસ નથી. 

કનવઓ જનમે છ,ે બનતા નથી, એમ મનાય છ.ે પણ કનવઓને પણ અભયાસ 

આવશયક િોય છ,ે તો સમીક્ષકની તો મૂળ પ્વૃનત્ત જ અભયાસની અને મીમાંસાની 

છ.ે નવજ્ાન, ઇનતિાસ જવેા નવષયનાં પુસતકોની સમીક્ષા માટ ે તે તે નવષયનું 

અદ્તન જ્ાન સમીક્ષકને િોવું જોઈએ [...] સમીક્ષકને સાહિતયના સવસિ પ્કારોની 

જાણ િોવી જોઈએ. તે નવના તે નવી કૃનતનો અથસિ અને તેનું તાતપયસિ પૂરેપૂરંુ સમજી 

ન શક.ે તેમ જ તેણે જુદાજુદા દેશોનાં સાહિતયોનો અને નવવેચન્યાપારનો 

પહરચય રાખવો જોઈએ. સજસિકને માત્ર એક દેશનું પ્ભુતવ બસ થાય, નવવેચકને 

કદી નહિ. નવવેચકનો જ્ાનપ્દેશ નફલસૂફી જટેલો નવનવધ અને ્યાપક િોવો 

જોઈએ. નવવેચના એક રીતે નફલસૂફીની પ્વૃનત્ત છ.ે

િામનાિાયણ પાઠક 

[‘સારહતયાલોક’(1954)-માંથી]



 

ઉત્તમ્તાનું ધોિણ

‘નવનીત-સમપસિણ’નું સંપાદન મેં 1966-2000 સુધી સંભાળું િશે. 

દરનમયાન છાપવા માટ ેઆવેલી ઘણી મેટર વાંચી િશે. પરંતુ િંુ એવું શીખયો 

ક ે વાંચીને ભૂલી જવું. દરેક એહડટરને કચરો વાંચીને ભૂલી જવાનું આવડતું 

િોય છ.ે છતાં સારંુ વાંચીને યાદ રાખયું છ.ે દરરોજ એટલો બધો કચરો વાં્યો 

િોય! – તમે વાચક િો તો અધૂરેથી છોડી દઈ શકો – પરંતુ એહડટરે તો પૂરંુ 

વાંચવું જ પડ.ે એટલે નરસું ભૂલવા માટ ેપણ ઉત્તમ વાચનની જરૂર પડતી. વળી, 

ગુજરાતીના ઉત્તમ લેખકો અને નવશ્વના ઉત્તમ લેખકો વ્ચેનો ભેદ રાખવો પડ.ે 

નવશ્વના ઉત્તમ લેખકોની પડછ ેગુજરાતના ઉત્તમ લેખકને ભૂલવા પણ પડ.ે

ઘનશયામ દેસાઈ 

[એક ઈન્ટિવયૂ, 2006; ‘બંધ બાિણાં’(િાતા્ભસંગ્હ, 2014)]



 

સજ્પકનો ક્ીડાવયાપાિ

સજસિનાતમક લેખનમાં ્યવિારના અનુભવથી જુદો અનુભવ છ.ે અિીં 

અનુભવ પિોંચાડવાનો ક ે સંક્રનમત કરવાનો નથી. અિીં અનુભવ કરાવવાનો 

છ.ે સંવેદન પિોંચાડવાનું નથી, સંવેદન જગાડવાનું છ.ે લેખન, આ માટ,ે કશાકને 

સવરૂપમાં લાવવા (en-forming) માટ ેનક્રયારત અને ક્રીડારત બને છ.ે લેખનના 

આ નક્રયા્યાપારને ક ેક્રીડા્યાપારને આચાયસિ કુનતક ે‘પહરસપનદ’થી ઓળખા્યો 

છ,ે જગન્નાથે રમણીય અથસિકરણથી અને આનંદવધસિને ધવનનથી ઓળખા્યો છ.ે 

શબદ શબદ વ્ચે, શબદ અને અથસિ વ્ચે, વાકયાંતગસિત સીમા અને આનતરવાકય 

સીમાઓ વ્ચે જ ેગનતશીલતા ક ેઊજાસિ જનમે છ ેએને કારણે લેખનમાં શબદ 

અને અથસિ નનવચિત રૂપમાં વસથર રિી શક ેતેમ િોતા નથી. શબદ અને અથસિ બંને 

બિુગામી, બિુઅથથી અને બિુપહરમાણી કલેવર લઈને સામે આવે છ.ે

ચનદ્રકાન્ત ટોપીવાળા

[‘િમણીય સંક્મણ’(2014), િૃ. 11]



ઊંચી કવવ્તાનું ટકાઉપણું

ઊંચી કનવતા તો ટકાઉ િોય ભાવઘનતાએ, સાધારણીકરણે (by gen-

eralisation), ઉ્ચીકરણે (by sublimation); અથાસિનતરનયાસ સૂચન અને 

ધવનનએ ફરી ફરી ચાખતાં જુદા જુદા સવાદ ચખાડી શક,ે પ્થમ કરતાં પછીનાં 

વાચનો દરનમયાન રનસક લાગે, અનેક વાચને હકમનપ નપ્ય વસતુ બની જાય; 

પ્થમ દશસિને દુબયોધ, ત્રુટક ક ેનવસંવાદી રિી ગયા િોય એવા અંશો ભાવોનમર્ 

કલપનાભાવનાના ગોંફમાં પોતપોતાનું સથાન મેળવી લે, એની કલાનો ચમતકાર 

સમય જતો જાય તેમ તેમ વધારે નવસમય ઉપજાવતો બને. સારી કનવતા તો લાંબા 

સમય લગી એકસરખી તેજસવી રિે તે જ, તયારે પ્ાસંનગક રચનાઓ તો થોડા 

સમયમાં ફૂલોની જમે વાસી થઈ જાય છ.ે

બલવં્તિાય ઠાકોિ

[‘નિીન કવિતા વિશે વયાખયાનો’,(1943), િૃ. 103]



 

અસારહષ્તયક લોકો

આમ નવચારવાથી અસાહિવતયક લોકોનો એક આખોય વગસિ ઊપસી આવે 

છ.ે એ ઘણા છ,ે સાહિવતયક લોકો ઓછા છ.ે એ અસાહિવતયક લોકોમાં નીચેનાં 

લક્ષણો િોય છ.ે એક, એ લોકોને એક જ વાર એક પુસતક વાંચવું પૂરતું છ.ે એનો 

ઉપયોગ થઈ રિે એ નકામું છ.ે બીજુ,ં તેમને માટ ેવાંચવું એ સમય ગાળવાની ન 

છૂટકાની પ્વૃનત્ત છ.ે ત્રીજુ,ં તેમનો કોઈ કૃનત સાથેનો પિેલો પહરચય એ કોઈ પણ 

રીતે પહરણામજનક ઘટના નથી. જયારે સાચા સાહિવતયક માણસ માટ ેએ પ્ેમ ક ે

ધમસિ ક ેશોક જવેી મૂલગામી અસર થઈ પડ ેછ.ે ચોથું, એમને મન વાચન એ સતત 

સાવન્નધયવાળી પ્વૃનત્ત નથી. [...] તે લોકો માત્ર આંખથી જ વાંચે છ,ે તેમની પાસે 

લય અને શબદ માટ ેકાન નથી. એથી એ વગસિ શલૈી નવશ ેતદ્ન નનરુતસાિી િોય છ.ે

રદગીશ મહે્તા

[‘િરિવધ’(1976), િૃ. 110]



કળા અને શાસ્ત્ર

નવજ્ાન આપણા નવચારોમાં ્યવસથા આણે છ.ે નીનત આપણાં કાયયોમાં 

પાયાની િેતુલનક્ષતા લાવે છ,ે જયારે કળા આ નવશ્વની દૃવષ્ટગોચર, સપશસિગોચર 

અને શ્રુનતગોચર ઘટનાઓના જ્ાનગ્િણમાં સંવાદ સથાપી આપે છ.ે પણ આ 

નવનવધ પ્કારની પ્વૃનત્તઓની મૂળભૂત નભન્નતા ઓળખી લેવાની બાબતમાં તેમ 

જ એવી નભન્નતાનો પૂરો સવીકાર કરવાની બાબતમાં સૌંદયસિમીમાંસા ખરેખર જ 

નબલકુલ મંદ રિી છ.ે પણ, સૌંદયસિતત્વ નવષે અધયાતમશાસ્તીય રૂપની તાવત્વક 

ખોજ ન કરતાં તેના પ્તયક્ષ અનુભવનું જ જો આપણે નવશ્ેષણ કરીએ તો 

એ વાત આપણી ધયાન બિાર ન રિી જાય. આપણે કળાની એક પ્તીકાતમક 

ભાષા લેખે ્યાખયા કરી શકીએ. પણ એ રીતની ્યાખયાથી તો સવસિસાધારણ 

જાનત (genus)નો જ ખયાલ સૂચવાય, કળાના નવનશષ્ટ સવરૂપનો ખયાલ એમાંથી 

મળતો નથી. આધુનનક કળામીમાંસામાં આ પ્કારની સવસિસાધારણ જાનત નવષે 

ચચાસિનવચારણા કરવાને એટલો ઉતસાિ પ્વતદે છ ેક ેએને કારણે કળાનાં નવનશષ્ટ 

એવાં તત્વો જ ેએમાં ઢકંાઈ જતાં િોય ક ેમૂળથી જ તેનો છદે ઊડી જતો િોય 

એવો ભય લાગે છ.ે

અનનેસટ કાવસિિ

[અનુ. પ્મોદકુમાિ િટલે, ‘તત્િસંદર્ભ’(1999), િૃ. 45]



લોકસારહતય અને પ્રતયાયનનાં માધયમ

કઠંસથ અને નલનપબદ્ધ બંને સંસકૃનતઓનો આંતર્-સંબંધ, લોકવાઙ્મયને 

સમજવા માટ ેજરૂરી છ.ે પૃથવી પરની સમગ્ માનવચેતનાએ જાણે પાસું બદલયું 

િજી થોડીક સદીઓ પિેલાં. પ્તયાયનમાં સમૂિમાધયમો આ્યાં, લેખન, મુદ્રણ, 

આધુનનક ઈલેકટ્રોનનક માધયમો. એ માત્ર બિારના જ ફેરફારો નથી. માનવની 

ભીતર, એની આંતચદેતના પર પણ, આની અસરો થઈ છ.ે આ કાંઈ સમાચારોનું 

ને નવગતોનું માત્ર સથળાનતર કરતી વસતુઓ નથી, પણ એ જ ેસામગ્ીને ધારણ 

કરે તેનાં સવરૂપો પણ બદલે એવાં વાિનો છ.ે નચત્તનો વેગ વધી ગયો છ.ે શબદનાં 

તકનનકી રૂપાનતરો થયાં – નલનપ ક ે લેખનથી માંડીને કોમપયુટર નપ્નટ આઉટ 

સુધીનાં – એણે નચત્તને િંિેડી નાખયું છ.ે

કનુભાઈ જાની

[‘લોકિાઙ્મય’(1992), િૃ. 78-79]



 

બહુસંસકૃવ્તવાદ

‘બિુસંસકૃનતવાદ’ સંજ્ા સાહિતયક્ષેત્રમાં નિીં, પણ નશક્ષણક્ષેત્રમાં ઉદ્ભવી 

છ;ે અને સાહિતયક્ષેત્રમાં પિોંચી છ.ે આમ તો એ અમેહરકાના એક આંદોલનની 

સોગાદ છ;ે જમેાં એવી ધારણા કરવામાં આવી છ ેક ેપારંપહરક મુખયપ્વાિની 

સંસકૃનતએ િંમેશાં લઘુમતી જૂથોના અને જાતીયજૂથોના સાહિતયપ્દાનની ઉપેક્ષા 

કરી છ.ે અનેક પ્કારની વાનગીઓ, સંગીત, નૃતય, ્યવિારમાં બોલાતા કટેલાક 

શબદો, સમૂિમાધયમોની શ્રેણીઓ – આ બધામાં મુખયપ્વાિથી ઈતર અનેક ગૌણ 

પ્વાિો દાખલ થયા છ,ે તો સાહિતયક્ષેત્રમાં એની કમે ઉપેક્ષા થઈ રિી છ.ે આ 

શૈક્ષનણક આંદોલન માને છ ેક ેલઘુમતી જૂથો અને જાતીય ક ેવંશીય જૂથો જો 

એમની પોતાની સંસકૃનતઓનો અભયાસ કરે તો એમના આતમગૌરવમાં વધારો 

થાય. આ કારણે બિુસંસકૃનતવાદનું આંદોલન સાહિતયના મુખયપ્વાિમાં લઘુમતી 

અને વંશીય સાહિતયનો સમાવેશ ઇ્છ ે છ.ે ટૂકંમાં સાહિતયના મુખય પ્વાિને 

નવસતારવાની એમાં નેમ છ.ે બિુસંસકૃનતવાદ સાંસકૃનતક બિુનવધતાનો ઉતસવ છ.ે

ચનદ્રકાન્ત ટોપીવાળા

[‘િમણીય સંક્મણ’ (2014), િૃ. 43]



જ્ાનનો સમનવય

આપણં નવવેચનસાહિતય પોતાના નવષયને સફુટ કરવાને વધારે નવશાલ 

અને ઊંડી દૃવષ્ટથી જોવાનો પ્યતન કરતું જાય છ.ે અંગ્ેજી દ્ારા ઉપલબધ થતું 

બીજી મિાપ્જાઓનું સાહિતય જોઈને તેની દૃવષ્ટ નવશાલ બને છ ેઅને તત્વજ્ાન 

જોઈને ઊંડી બને છ.ે આમ થવામાં કઈંક સંસકૃત સાહિતયની ઉપેક્ષા થતી જણાય 

છ.ે પવચિમનું નવવેચનસાહિતય જમે લાંબા ઇનતિાસ ઉપર પ્નતવષ્ઠત થયું છ,ે તેમ 

આપણં પણ આપણા પ્ાચીન ઇનતિાસ ઉપર પ્નતવષ્ઠત થવું જોઈએ. પવચિમના 

નવચારોનો તેણે સંપૂણસિ લાભ લેવો જોઈએ પણ તેની સાથે પોતાના ઇનતિાસનો 

પણ અભયાસ કરવો જોઈએ. આમ નથી થતું તેનું કારણ એ છ ે ક ે આપણા 

નશનક્ષતો આપણા નવવેચન કરતાં પવચિમના નવવેચનનો ઇનતિાસ વધુ જાણે છ.ે 

આપણા કા્યશાસ્તના ગ્ંથોના કટેલાક નવચારો ઘણા જ તાજા અને સવતંત્ર 

નવચારપદ્ધનતને ગનત આપે તેવા છ,ે આપણે તેનો અભયાસ નિીં કરીએ તયાં સુધી 

આપણં નવવેચન માત્ર પવચિમના બદલાતા નવચારોના પડઘા રિેશે અને આપણો 

અભયાસ આપણા ભૂતકાળમાં મૂળ ઘાલી કદી સવતંત્ર રીતે વધશે નિીં.

િામનાિાયણ પાઠક

[‘િા. વિ. િાઠક ગ્ંથાિવલ : 4’ (1991)માંથી]



સારહતયમૂલય

જીવનમાં સવીકારેલાં મૂલયોની માવજત કરાવવા સાહિતય પાસે જઈએ તો 

મને લાગે છ ે ક,ે અવળો પંથ ગ્િણ કરવા જવેું છ.ે સાહિતય અને જીવનના 

સંબંધ પરથી જ આ વસતુ સફુટ કરવા પ્યતન કરંુ. રામનારાયણ પાઠક ેજીવન 

અને સાહિતયના સંબંધની વાત કરતાં જીવનને વૃક્ષ અને સાહિતયને વૃક્ષ પર 

આવેલા ફૂલ સાથે સરખા્યાનું મને યાદ છ.ે એમાંથી એક વસતુ એ ફનલત 

થાય છ ેક ેજીવનમાં જવેા રસકસ એવું એનું સાહિતય. પણ આ સાદશય જરા 

આગળ લંબાવીને કિંુ ક ેએ પણ એટલું જ સાચું ક ે વૃક્ષમાં પૂરેલા ખાતરની 

ગંધ અને પુષપની ગંધ એકસરખી નહિ પણ તદ્ન નભન્ન િોય છ.ે અનેક નક્રયા-

પ્નતનક્રયાઓમાં એનું પહરવતસિન (transformation) થતું િોય છ.ે જીવન પર 

સાહિતય આધાહરત છ ેએ વાત સાચી છ ેપણ એ જીવન જયારે સાહિતયમાં આવે 

છ ેતયારે એનું સીધેસીધું પ્નતબંનબ સાહિતયમાં પડતું નથી, પણ આવું પહરવતસિન 

પામીને એ સાહિતયમાં આવે છ.ે સાહિતયનાં મૂલયો, પહરણામે જીવનનાં સવીકૃત 

મૂલયોથી નભન્ન િોય છ.ે

અવનરુધિ બ્રહ્મભટ્ટ

[‘અન્િીક્ષા’(1970), િૃ. 25]



સાચો સગ્પવવવધ

ભાવક, કા્યકૃનત, વાસતવ, ભાષા, કનવ – એ સવસિ ઘટકો વ્ચેની 

પારસપહરકતાનું સૂચન કાનલદાસ વાગથસિને પાવસિતીપરમેશ્વરનું ઉપમાન બનાવતી 

પેલી નવખયાત અલંકાર-સંરચના વડ ે કરે છ.ે કનવ દશાસિવે છ ે તેમ વાણી અને 

અથસિ અસમપૃકત તો છ ેજ, પણ એમની એ સહિતતા પાવસિતી અને પરમેશ્વરની 

સહિતતા જમે, પરસપર એવી પ્ભાવક છ ેક ેએમાંથી અધસિનારીશ્વરનું, વાગથસિનું, 

કા્યનું અપૂવસિ રૂપ પ્ગટ થાય છ.ે ભાવક, કૃનત, વાસતવ, ભાષા અને કનવ, એ 

પ્તયેકનું એક કા્યબાહ્ આહદ રૂપ િોય છ.ે એ પ્તયેકનું ભવ-સવરૂપ છ.ે આ 

‘ભવ', આ િોવાપણં એક સથનગત નબનદુ બની રિે, તો કશું સજ સિન સમભવે નિીં. 

સજસિનની શકયતા ‘ભવ'માં નિીં, ‘ભવાનતર'માં છ.ે વાસતવથી ભાવક સુધીના 

પ્તયેક ઘટકનું ‘ભવ'-તવ જયારે પોતાનું અને પરસપર ‘ભવાનતર' કરી શક ેતયારે 

જ સાહિતયનો સાચો સગસિનવનધ શકય બને.

વસ્તાંશુ યશશ્ંદ્ર

[‘અસયા: સિ્ભવિધૌ’(2002), િૃ. 138]



નાટકની સમસયા : સમસયાપ્રધાન નાટક

પ્શ્નનભસિર નાટકો (નવચારબંધ પણ આધાહરત નાટકો) તો અમુક અંદાજી 

સમીકરણો છ.ે નાટક એ નવચારો રજૂ કરવાનું તૈયાર ઘટક નથી, જયારે 

નવચારસરણીઓનું વાિન બનવાનો એ પ્યતન કરે છ ે તયારે બીજુ ં કઈં નહિ 

પણ એને તે નવકૃત તો કરી મૂક ેજ છ ે– તેનું વરવું સરલીકરણ તે કરી નાખે 

છ.ે એ નવચારધારાને તે સાવ પ્ાથનમક રૂપની કરી નાખીને તેને વણસાડી મૂક ેછ.ે 

એ નવચારસરણી સરળ નનદયોષ રૂપમાં સંભવે છ,ે પણ તે એના ખરાબ અથસિમાં, 

નવચારસરણીઓ પર નનભસિર બધાં જ નાટકો ‘પ્ાદેનશક’ બની જાય એવું જોખમ 

ધરાવે છ.ે નાટ્યગૃિને જો તત્વજ્ાન, રાજયશાસ્ત ક ેનવતંડાવાદના પુનકસિથન પૂરતું 

જ સીનમત કરી દેવામાં આવે તો, આવા ઉપયોગ નસવાય નાટ્યગૃિનું સાચું કાયસિ 

શું િોઈ શક?ે મનોવૈજ્ાનનક નાટક, પૂરતું મનોવૈજ્ાનનક િોતું નથી. મનોવૈજ્ાનનક 

સતય જ્ાન માટ ેતો મનોનવજ્ાનનું પ્કરણ જ વાંચી લઈ શકાય. આ ક ેતે રાજકીય 

નવચારસરણીને નાટક રૂપે રજૂ થતી જોવા કરતાં િંુ મારંુ િંમેશનું વતસિમાનપત્ર 

વાંચવાનું પસંદ કરંુ ક ે મારી પસંદગીના રાજકીય ઉમેદવારના ભાષણને િંુ 

સાંભળી લઉં. 

યુવજન આયોનેસકો

[અનુ. પ્મોદકુમાિ િટલે, ‘તત્િસંદર્ભ’ (1999), િૃ. 199]



 

પૃથક્કિણાતમક વવવેચન

નવજ્ાને આપણા દૃવષ્ટકોણમાં આમૂલ પહરવતસિન આણી દીધું. આને કારણે 

આ યુગમાં પૃથક્કરણ પર નવશેષ ભાર મુકાયો. નવવેચનની ભાષા અતયાર સુધી 

વણસિનાતમક રિી. આ ભાષા્યવસથાને પિેલાં કૃનતની અવેજીમાં વાપરી શકાતી 

િતી પણ બુનદ્ધશવકતનો અને વળી ટૅકનોલોજીનો નવકાસ થતાં આવી અવેજીરૂપ 

ભાષા્યવસથાનો કોઈ ખપ રહ્ો નિીં. એટલે જ આ યુગમાં નવવેચનની ભાષા 

પણ પૃથક્કરણાતમક બનવી જોઈએ. એને લીધે આતમલનક્ષતાની ભૂનમકા ઘટી 

જવાની અને સાથે સાથે આપણી સમક્ષ કૃનતના એક ેએક ઘટક તત્વનો અનયોનય 

સાથે અને કૃનતના કનેદ્ર સાથેનો સંબંધ પ્ગટ થઈ આવવાનો.

વશિીષ પંચાલ

[‘વિિેચન : ચાિ મુદ્ા’ (1975)માંથી]



નાિીવાદી કૃવ્ત એટલે?

સાહિતયમાં નારીવાદ એટલે શું અથવા તો નારીવાદી કૃનતની નવભાવના 

શી એ અંગે સંહદગધતાને કોઈ અવકાશ ન રિેવો જોઈએ. સ્તીને કનેદ્રમાં રાખી 

લખાયેલી કૃનત ક ેસ્તીને મુખે રજૂ થયેલી કથા નારીવાદી ગણાઈ જાય એવી 

સંભાવના રિે જ છ.ે સ્તીની ્યથાકથા િોય, અથવા આતમકથારૂપે રજૂ થયેલી 

કથા િોય તેથી કૃનત આપોઆપ નારીવાદી બની જતી નથી. લૈંનગક ભેદને કારણે 

સ્તીને કોઈ અનયાય ક ેઅતયાચારના ભોગ બનવું પડ ેક ેએનો દરજજો નીચો 

ગણાય તો એ નારીવાદી નવષયવસતુ બની શક.ે આમ ઘણીવાર કટેલીક કૃનતઓ 

ઉપરછલ્ી રીતે નારીવાદી લાગતી િોવા છતાં, જો સ્તીપાત્રને ખસેડીને એને 

સથાને પુરુષપાત્ર ગોઠવી દેવામાં આવે, અને તોયે વસથનત યથાવત્ રિેતી જણાય 

તો એ વાસતવમાં નારીવાદી કૃનત નથી. વળી કયારેક કૃનતમાં નારીવાદી િોક િોય 

છ ેક ેઅંશત: નારીવાદી વળાંક િોય છ,ે પણ કૃનત સાદ્ંત નારીવાદી નથી િોતી.

રહમાંશી શેલ્ત

[‘આધુવનકોત્િ સારહતય’ (2006) સંિા. સુધા િંડ્ા -માંથી]



 

શબદમરહમા

િંુ માનું છુ ંક ેકોઈપણ ભાષાના ધોવાણની શરૂઆત એના શબદભંડોળથી 

થતી િોય છ.ે સૌ પિેલાં ભાષકો પોતાની પાસે િોય એવા શબદોને પણ પડતા 

મૂકીને એની જગયાએ પરભાષાના શબદો વાપરવા માંડતા િોય છ.ે કમે ક ેએ 

ભાષાના શબદો સાથે એક ચોક્કસ પ્કારની કિી શકાય એવી સામાનજક પ્નતષ્ઠા 

જોડાયેલી િોય છ.ે િકીકત એ છ ેક ેએ પ્નતષ્ઠા ભાષાની સંરચનાનો એક ભાગ 

નથી િોતી. એ પ્નતષ્ઠા તો ભાષકોએ પોતે જ જ ેતે ભાષાને આપેલી િોય છ.ે 

કોઈ પણ ભાષા સંરચનાના સતરે બીજી ભાષાથી ચહડયાતી ક ેઊતરતી નથી 

િોતી. પણ ભાષક જો bilingual [નદ્ભાષી] િોય તો ઓછી પ્નતષ્ઠાવાળી ભાષાને 

બદલે વધુ પ્નતષ્ઠાવાળી ભાષા વાપરવાનો પ્યાસ કરતો િોય છ.ે ગુજરાતીમાં 

પણ કઈંક એવું બનયું છ.ે [...] એટલે આપણે એટલું તો ચોક્કસ કિી શકીએ ક ેએ 

પ્નક્રયાનો પ્ભાવ આપણી ભાષાના અવસતતવ પર પણ પડવાનો.

બાબુ સુથાિ

[‘સંવધ’-35, જુલાઈ-સપટમેબિ, 2015]



વવવેચન – વસધિાં્ત અને પ્રતયક્

નસદ્ધાંતનો જયારે પ્તયક્ષમાં નવનનયોગ કરવાનો આવે તયારે નવવેચકની સમજનું 

પ્વતસિન સૌથી વધુ સનક્રય રીતે થતું િોય છ.ે સાહિતયકૃનત ક ેસાહિતયસવરૂપના 

નવશેષો અને કાયસિશીલતાની એક ્ યાપક અનભધારણા રૂપે જ ેનસદ્ધાંત રચાયો િોય 

છ ેએ િવે, સમય અને સથળના જુદા સંદભયોમાં, કૃનતનાં સૌંદયસિઘટકોને ગ્િવા-

ઓળખવાની હદશા તરફ – એટલે ક ેસવસિસામાનયથી નવશેષ તરફ – ગનત કરે છ.ે 

એ રીતે, જનેે તકસિની ભૂનમકાએ નવવેચક સમજયો ને પામયો િતો એ નસદ્ધાંતને િવે 

તેણે કૃનતમાં રસકીય ભૂનમકાએ સમજવાનો, પ્તીત કરવાનો થાય છ.ે બંને તબકે્ક 

એક નવશેષ સમજનું પ્વતસિન િોય છ.ે નસદ્ધાંતની નવનનયોગક્ષમતા જયાં સુધી 

નવવેચકનચત્તમાં નિલાય નિીં તયાં સુધી તેને એ કૃનતનવવેચનમાં ઔનચતયપૂવસિક 

યોજી શકતો નથી. એટલે, નવવેચક કયારેક નસદ્ધાંતના ચોકઠામાં કૃનતનાં ઘટકોને 

ગાનણનતક રીતે ગોઠવી દેવાની અજમાયશો કરતો િોય છ ેતયારે કૃનતનું ભાવન 

થતું નથી – એનો એક કોષ્ટકબદ્ધ આલેખ મળે છ.ે

િમણ સોની

[‘વિરિધિો અને વિચ્છધિોની િચચે’(2013)]



ગદ્ અને કવવ્તા વચચે ભેદ

ગદ્ અંગે નવચારવાનું પ્ાપ્ત થાય તયારે, પ્થમ, એનું કનવતાથી નભન્ન 

રૂપ સપષ્ટ કરવાનું અનનવાયસિ બને છ.ે ગદ્ અને કનવતા વ્ચે પિેલી નજરે 

ચડી આવતી પ્થમ નભન્નતા એ બંનેના બહિનશલપસિને લગતી છ.ે કનવતા એ 

અનભ્યવકતની એક એવી રીનત છ,ે જ ેતંતોતંત નનયનમત પહરમાણ (measure)

થી નનબદ્ધ િોય છ,ે છદંના નનયનમત નનબદ્ધ લયને વશ િોય છ;ે જયારે ગદ્ 

એ અનભ્યવકતની એવી રીનત છ,ે જ ેપહરમાણના નનયનમત, નનબદ્ધ લયનો છદે 

ઉરાડી શકય એટલી નવનવધ લયછટા પ્ગટ કરવા મથે છ.ેપરંતુ, નનયનમત નનબદ્ધ 

લયને વશ થતી અનભ્યવકત એ પદ્ છ,ે અને પદ્ એ િંમેશાં કનવતા િોય જ 

એવું નથી.

નટવિવસંહ પિમાિ

[‘પ્બોધકાળનું િદ્ય’(1991) માંથી]



પ્રવ્તબધિ સારહતય

પ્નતબદ્ધતા સામાનય રીતે સમાજ પ્તયેના દાનયતવનો ભાવ, એક 

જવાબદારીનો ભાવ પ્કટ કરે છ.ે સમાજ એટલે અિીં કચડાયેલો, પીડાયેલો, 

સવસિિારા વગસિ. પ્નતબદ્ધ સાહિતયનું પ્યોજન આ વગસિની વેદનાને, એના જીવનની 

સમસયાઓને, એ સમાજની નવષમતાઓને રેખાંહકત કરવાનું કિેવાય. પ્નતબદ્ધ 

સાહિતયકાર માટ ેસાહિતય એક સાધન, એક માધયમ છ;ે એક રીતે પ્ચારનું માધયમ 

બને છ.ે સાધય તો સામાનય જનનું હિત છ ેઅથવા એને લગતું કોઈ ધયેય છ.ે 

શુદ્ધ કલાવાદીઓના સામેના છડેાની વાત કિી શકાય. કલાવાદી સાહિતયકારનું 

દાનયતવ, એટલે ક ેએની પ્નતબદ્ધતા, સાહિતય પ્તયે છ.ે કોઈ રચના કલાકૃનત થઈ 

ક ેનિીં, કોઈ કા્ય કા્ય બનયું ક ેનિીં, એ જ એને માટ ેમિત્વની વાત છ.ે જયારે 

પ્નતબદ્ધ સાહિતયકારને માટ ેરચના કોઈ સામાનજક વાસતવને ્યકત કરવાનું એક 

સવરૂપ છ.ે એટલે ક ેમાકસસિવાદી દૃવષ્ટકોણ એકાંનતક કલાવાદી દૃવષ્ટકોણને નકારે 

છ.ે એનો અથસિ એવો નથી ક ેએ કલાનાં ધોરણોને નકારે છ.ે કનવતા કનવતા તો 

થવી જરૂરી છ,ે પણ એમાં એક સામાનજક અનભજ્તા િોવી જોઈએ. 

અવનલ દલાલ

[‘અન્િેષણ’(2008) માંથી]



સારહતયશાસ્ત્રનો સમૃધિ ઇવ્તહાસ

અનય શાસ્તો સામે સાહિતયશાસ્તનું ગુમાન એટલા માટ ેપણ છ ેક ેસાહિતય-

શાસ્તનો પ્લંબ અને સમૃદ્ધ ઇનતિાસ છ.ે આ અતીત-ગૌરવ પણ માંડ બે-દોઢ 

સદીના, િમણાં િમણાંથી ઊભાં થયેલાં સમાજશાસ્ત, અથસિશાસ્ત ક ેઇનતિાસને 

ગાંઠ ે ખરંુ? શાસ્તો િતાં નિીં, તયારે સમાજજીવનની આનથકસિ, સામાનજક, 

સાંસકૃનતક ઊથલપાથલોને સાહિતયે, ખાસ કરીને મિાન સાહિતયે અકબંધ રાખી 

છ.ે જગતનાં મિાકા્યો આનાં ઉદાિરણો છ.ે સાહિતય આકાશમાંથી ટપકી પડલેું 

નથી. એ ચોક્કસ સથળ, કાળ, પહરવેશની નીપજ િોય છ.ે સામાનજક ચંનતન 

સજસિક દ્ારા Personified થયેલંુ િોય છ.ે તેથી જૂનું િોય તોપણ સાહિતય આજ ે

આપણને ગમે છ.ે

ભિ્ત મહે્તા

[‘િેખાંરકત’(2009) માંથી]


