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સુરેશ હ. જોષી



`એકત્ર’નો ગ્રંથ-ગુલાલ

we share, we celebrate 

આપણી મધુર ગુજરાતી ભાષા અને એના મનભાવન સાહહત્ય માટનેારં સનેહ-પ્ેમ-
મમતા અને ગૌરવથી પ્ેરાઈને `એકત્ર’ પહરવારે સાહહત્યનારં ઉત્તમ ને રસપ્દ પુસતકોને, 
વીજાણુ માધ્યમથી, સૌ વાચકો ને મુકતપણે પહોંચાડવાનો સરંકલપ કરેલો છ.ે

આજ સુધીમારં અમે જ ે જ ે પુસતકો અમારા આ વીજાણુ પ્કાશન-ebook-ના 
માધ્યમથી પ્કાશશત કરેલારં છ ેએ સવ્વ આપ www.ekatrafoundation.org પરથી વારંચી 
શકશો.

અમારો દૃનટિકોણ:

હા, પુસતકો સૌને અમારે પહોંચાડવારં છ ે– પણ દૃશટિપૂવ્વક. અમારો `વેચવાનો’ 
આશ્ય નથી, `વહેંચવાનો’ જ છ,ે એ ખરરં ; પરરંતુ એટલુરં પૂરતુરં નથી. અમારે ઉત્તમ વસતુ 
સરસ રીતે પહોંચાડવી છ.ે

આ રીતિે –

* પુસતકોની પસરંદગી `ઉત્તમ-અને-રસપ્દ’ના ધોરણે કરીએ છીએ: એટલે કે 
રસપૂવ્વક વારંચી શકા્ય એવારં ઉત્તમ પુસતકો અમે, ચાખીચાખીને, સૌ સામે મૂકવા માગીએ 
છીએ.

* પુસતકનો આરરંભ થશે એના મૂળ કવરપેજથી; પછી હશે તેના લેખકનો પૂરા 
કદનો ફોટોગ્ાફ; એ પછી હશે એક ખાસ મહત્વની બાબત – લેખક પહરચ્ય અને પુસતક 
પહરચ્ય (ટૂરંકમા) અને પછી હશે પુસતકનુરં શીષ્વક અને પ્કાશન શવગતો. ત્યાર બાદ આપ 
સૌ પુસતકમારં પ્વેશ કરશો.

– અથા્વત્, લેખકનો તથા પુસતકનો પ્થમ પહરચ્ય કરીને લેખક અને પુસતક સાથે 
હસતધૂનન કરીને આપ પુસતકમારં પ્વેશશો.

તો, આવો. આપનુરં સવાગત છ ેગમતાના ગુલાલથી.
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આ પુસતકના લેખકનો અને પુસતકનો પહરચ્ય રમણ સોનીનારં છ ેએ માટ ેઅમે તેમનારં 
આભારી છીએ.
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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 and spread Gujarati literature. For more information, Please visit: 
http://www.ekatrafoundation.org.



પ્રકાશન માહિતિી

Janantike by Suresh Joshi

પ્રકાશક : 
શશવજી આશર 
સવાશત પ્કાશન 
226, સેમ્યુઅલ સટી્ટ 
મુરંબઈ-3

રેખાંકન :
ભૂપેન ખખખર 
પ્ચછપટ કે. જી. સુબ્રહ્મણ્યન

મુદ્રક :
મરંદાહકની જોગલેકર 
મુદ્ર±ા સથળ:
શ્ી મુદ્રણાલ્ય 
સુલતાનપુરા, ગોલવાડ, વડોદરા-1

પ્ત : એક હજાર 
મૂલ્ય : ચાર રૂશપ્યા 

(c) સૌ. ઉષા જોષી 

વસરંતપરંચમી 2021
ફેબ્રુઆરી, 1965

પહેલી આવૃશત્ત



સજ ્વક સુરેશ જોશી



સજ્જક-પહરચય

સાહહત્યમારં જુદી જુદી શશકતવાળા અનેક લેખકો હોવાના, પ્ભાવશાળી લેખકો પણ 
કેટલાક હોવાના; પણ આખા સાહહત્ય-સમ્યમારં પહરવત્વન આણનારા તો સદીમારં એક-બે 
જ હોવાના – સુરેશ જોષી આપણા એવા ્યુગવતતી સાહહત્યકાર, ગુજરાતીમારં આધુશનક 
્યુગના અગ્ણી પ્વત્વક.

 સુરેશ હહરપ્સાદ જોશી (જ. 30, મે 1921 – અવ. 6, સપટમેબર 1986) દશષિણ 
ગુજરાતના વાલોડમારં જનમ્યા, સોનગઢના પ્કૃશતરમ્ય વનશવસતારમારં ઊછ્યા્વ; મુરંબઈમારંથી 
એમ.એ. થ્યા પછી કરારંચી, વલ્લભશવદ્ાનગરમારં અધ્યાપન ક્યુું. પણ એમની લારંબી 
કારહકદતી (1951 થી 1981) વડોદરાની મ.સ. ્યુશનવશસ્વટીમારં ગુજરાતીના પ્રૉફેસર તરીકેની. 
વડોદરા જ એમની ઉત્તમોત્તમ સાહહત્યપ્વૃશત્તનુરં થાનક.  સુરેશ જોશીએ શવશ્વભરના 
સાહહત્યનો શવશાળ અને ઊંડો પહરચ્ય કેળવ્યો. એ પહરશીલન દ્ારા, પરરંપરાગત 
ગુજરાતી સાહહત્યના પ્વાહને એમણે આધુશનક આરંદોલનોથી પલટ્યો. અને એકધારા 
શવવેચન (પરંદર જટેલા ગ્રંથો) દ્ારા, `શષિશતજ’ વગેરે છ જટેલારં સામશ્યકો દ્ારા, કશવતા-
વાતા્વ-નવલકથા-શવવેચનનારં અનેક પુસતકોના અનુવાદદ્ારા એમણે તેજસવી પ્શતભાના 
તેજથી ગુજરાતીમારં એક નવા ્યુગની આબોહવા પ્ગટાવી.

 સજ ્વક તરીકે એમણે કશવતા, નવલકથા તો લખ્યારં જ. પણ એમની સજ ્વકતાનુરં 
શશખર વાતા્વઓ (પહેલુરં પુસતક `ગૃહપ્વેશ’-1957)થી રચા્યુરં. કેવળ વારતા નહીં પણ 
મનમારં ઊંડાણોનો પહરચ્ય કરાવતી વાતા્વ, માત્ર કથા નહીં પણ રચના – એ, એમનાથી 
શરૂ થ્યેલી, ગુજરાતી વાતા્વનો નવો ચહેરો, ઐની આગવી શવશેષતા. સુરેશ જોશીનુરં બીજુ રં 
સજ ્વક-શશખર તે એમના સજ ્વનાતમક, અરંગત ઉષમાવાળા લશલત શનબરંધો – `જનાશનતકે’ 
(1965) થી શરૂ થ્યેલો એ આનરંદ-પ્વાહ બીજારં પારંચ પુસતકોમારં શવસત્યયો.
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શનબરંધ-સરંગ્હ `જનાશનતકે’

આ પુસતકમારં સજ ્વક તમારી સાથે વાત મારંડ ેછ ે– જરા્ય દૂર બેસીને નહીં, પ્ેમથી 
શનકટ બેસીને. જનાશનતકે એટલે કાનમારં કરેલી વાત – મધુર અને અરંગત. એ અરંગત 
વાતોમારં બાળપણનારં શવસમ્ય ભ્યાું સમરણો છ,ે શૈશવની ને પ્કૃશતની રમણી્ય લીલાઓ 
છ.ે ને એવી જ રમણી્ય લીલા છ ેકલપનાભરી અને શશટિ-શમટિ રીશતની ભાષાની. આપણી 
અરંદર-બહારની આ સુરંદર સૃશટિ એક સજ ્વકના અવાજથી કેવી અશધકતર સુરંદર બને છ ે
એ જાદુ આ પુસતકના પહેલા વાક્યથી જ શરૂ થઈ જવાનો છ.ે એનો 1... 2... 3 એવો 
પ્ત્યેક ખરંડ અલગ અલગ રાશગણી જવેો સરંતપ્વક છ.ે તો, પ્વેશો...
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જ ેઆ બધુરં પહેલેથી જ કાન મારંડીને સારંભળી ગઈ છ ેતેને

What was it you haunted so far that we

must dream of it always, dying of our dreaming?

and of what other state do you speak so low

that we can not remember it?

As the years pass

So increase in number the judges who condemn you,

As the years pass and you speak fewer voices,

You look with other eyes upon the sun.

You know that those who remained were cheating you;

Flesh’s delirium, the lovely dame –

That ends in nakedness.

As when, at night, turning into an empty highway

You suddenly see an animal’s shining eyes

which have already gone, so you feel your own eyes;

You stare at that sun, and then you are lost in the dark

– George Seferis



આપણા નાનકડા હૈ્યામારંથી જ ેછલકાઈ જા્ય તેને આપણે બીજા કોઈક અનુકૂળ 
હૈ્યામારં સરંઘરી રાખવા ઇચછીએ. આ બે હૈ્યારં શસવા્ય ત્રીજુ રં કોઈ એ વાત જાણે નહહ, માટ ે
એ વાત છકે કણ્વમૂળ પાસે જઈને કહીએ, ને ત્યારે કણ્વમૂળ જ ેરતાશ પકડ ેતેનો રરંગ 
પણ પેલી વાતમારં ભળે.

આ વાતની ખૂબી એ છ ેકે કોઈક ત્રીજાની ઉપશસથશતમારં એ કહેવાતી હો્ય છ.ે એ 
ત્રીજામારં આથી ઉદભવતારં કુતૂહલ, ઇષ્યા્વ, રોષ – એનો પણ રસ એ વાતમારં ઉમેરા્ય છ.ે 
ઘણીવાર વાત તો શનશમત્તરૂપ હો્ય. એથી બીજાના કણ્વમૂળ સુધી પહોંચવાના આતમી્યતાના 
અશધકારને પ્કટ કરવાનુરં જ ેસુખ થા્ય તે જ સાચી પ્ાશતિ.

આ જનસરંકુલ જગતમારં જનશવરલ, પણ શનશબડ આતમી્યતાથી સભર, દ્ીપોની 
ખોટ નથી. એવી વાત કહેતી વખતે મન કારંઈ જુદો જ લહેકો વાપરતુરં હો્ય છ.ે બીજી કોઈ 
પહરશસથશતમારં એ નાટકી ગણા્ય. એમારં કોઈને વા્યડાઈ પણ દેખા્ય. પણ અહીં તો એ 
સવાદની સામગ્ી બની રહે. કેટલારંક સત્યો આવારં જનાશનતક ઉચચારણને અનતે જ પૂરરં  રૂપ 
પામતારં હો્ય છ.ે તક્વ અને તત્વના બે પાટા પરની એની દોડ વ્યવશસથત અને ઝડપી બને 
ખરી, પણ અવ્યવશસથતતાના જ માધ્યમમારં જ ેપ્કટ ેતે તો પ્કટ્યા વગરનુરં જ રહી જા્ય!

ગદ્નુરં આ જનાશનતક સવરૂપ એને ન્યા્વ તક્વસરંગત તથ્યની બરડતામારંથી ઉગારવામારં 
કામ આવે છ.ે એમારં અરંગત અશભગ્હ પ્શતગ્હના કાકુઓ ઢારંકવામારં આવ્યા હોતા નથી. 
આ શનખલાસતાનો પણ એક અનેરો સવાદ હો્ય છ,ે ને સવસથ પ્ૌઢોનો ખોફ વહોરીને ્ય 
એ ચાખવો ગમે છ.ે
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જનાન્તિકે



૧

દૈશનક ઘટમાળના ગુરતવાકષ્વણની સીમાને વટાવીને કેટલીક ઘટનાઓ શચત્તના 
ખગોળમારં ગ્હરૂપ બનીને સદા ઘૂમ્યા કરે છ.ે એની પહરક્રમાના ્યાત્રાપથ પર આપણે 
અણજાણપણે કેટલી્યે વાર શવહરવા નીકળી પડીએ છીએ. ત્યારંથી જ આપણે સત્ય 
લાવીએ છીએ.

સમરણ એ કેવળ સરંચ્ય નથી. સમરણના દ્રાવણમારં રાસા્યશણક પ્હક્ર્યા પામીને આપણુરં 
તથ્ય નવારં નવારં શવસમ્યકર રૂપો ધારણ કરતુરં જા્ય છ.ે તથ્યનો શવકાસ જ સમરણમારં જ 
થા્ય છ;ે ત્યારં જ એનારં શાખા, પલ્લવ અને ફળફૂલ પ્કટ ેછ.ે આથી જ આપણે મરણનો 
છદે સમરણથી ઉડાડી શક્યા, આથી જ તો આપણી ભાષામારં શુદ્ધ અભાવવાચક શબદો 
બહુ થોડા જડશે. `અભાવ’ શબદમારં ્ય પ્ાધાન્ય તો `ભાવ’નુરં જ છ,ે આગળ વળગાડલેો 
`અ’ તો કેવળ ઉપસગ્વ છ.ે જનેુરં સમરણ ગ્યુરં તેનુરં સાતત્ય ગ્યુરં. નદીને કારંઠ ેનગરો વસે છ,ે 
સરંસકૃશત જનમે છ.ે આપણુરં મનોરાજ્ય પણ સમૃશતની સ્ોતશસવનીને કારંઠ ેવસે છ.ે

મારરં  બાળપણ જ ેગામમારં વીત્યુરં તેનુરં નામ હુરં તમને નહીં કહુરં . મોંઘો ખજાનો કોઈને 
ખબર ન પડ ેતેમ દાટીને સરંતાડી રાખવો પડ.ે એ ગામના સીમાડા અદભુત અને ભ્યાનક 
રસથી બરંધા્યલા હતા એટલો જ હુરં એનો ભૌગોશલક પહરચ્ય આપીશ. નામ તો જરઠ 
સથશવરોની શોધ છ,ે મને લાગે છ ે કે વ્યાકરણની શરૂઆત પણ હક્ર્યાપદથી થઈ હશે, 
એ હક્ર્યાના કરનારને હક્ર્યા ક્યા્વ બદલનુરં અશભમાન ઊપજ્યુરં હશે, ત્યાર પછી જ કતા્વ, 
કતા્વનુરં નામ, શવશેષણ વગેરેનો પ્પરંચ શવસત્યયો હશે. નામની દાબડીમારં પદાથ્વને મૂકીને બરંધ 
કરી દેવાનુરં બાળકને રૂચતુરં કે પરવડતુરં નથી. નામની જડ શનશ્ચરંતતા એના સવૈરશવહારને 
સીશમત કરી દે છ,ે ને શશશુ તો સવભાવથી જ કશવ હો્ય છ.ે પ્સતુત-અપ્સતુત વચચેના 
રમણી્ય ગોટાળામારંથી એ સદા અલરંકારો રચ્યારં જ કરે છ.ે બાળપણની રમતનુરં સૌથી 
મોટુરં રમકડુરં તે ઉતપ્ેષિા : `હુરં  જાણે રાજા હોઉં, ને તુરં જાણે રાણી હો્ય.’ આમ `જાણે કે’ની 
ચાવીથી નવારં નવારં જગત ખુલતારં જા્ય. પછી આપણે મોટા થઈએ, ડાહ્ાડમરા થઈએ 
ત્યારે અથાુંનતરન્યાસનારં પોટલારં બારંધતારં થઈ જઈએ.

મારા ગામમારં રાજાનો હકલ્લો હતો, વન હતુરં, વનમારં વાઘ હતા, રીંછ હતારં. એક 
નદી હતી. એનુરં નામ ઝારંખરી. સરંસકૃત નામોનો ઝરંકાર એમારં નથી. ઝારંખરામારં થઈને રસતો 
કરી વહેતી વહેતી આવતી માટ ેઝારંખરી. અહીં હક્ર્યા અને સરંજ્ા વચચેનો સરંબરંધ શનકટનો 
છ,ે માટ ેએ નામ ગમ્યુરં અને માટ ેએ તમને કહ્ુરં. તાપી તો દૂર, સાતકાશીના ગાઢ વનમારં 



થઈને વહે. પણ આ ઝારંખરીનારં છીછરારં પાણીમારં પગ ઝબકોળીએ કે તરત ધરતી સાથે 
જકડા્યેલા પગ પણ પ્વાહી થઈને વહી જા્ય, એના અસખશલત ખળખળ નાદમારં તાપીની 
વાણી સરંભળા્ય. એના શીતલ સપશ્વમારં સાતકાશીના શનશબડ અરણ્યમારં ઘૂરંટાએલા મસૃણ 
અનધકારના સપશ્વની સમૃશત હતી. દુરંદાળા ગણપશત આનનદચૌદશને હદવસે એમારં ડબૂકી 
મારીને અલોપ થઈ જતા ને દશેરાના હદવસે માતાના જવારાની સોનાની સળીઓ એનારં 
પાણીમારં તરી રહેતી. એ ઝારંખરીએ ધરાએલો વાઘ પાણી પીવા આવતો, શરૂશરૂમારં બીડી 
પીવાનુરં સાહસ કરવા શીખેલા કેટલાક સોબતીઓએ, રખે ને એમના આ અપલષિણની 
ચાડી ખાઈ દઉં એ બીકે, મારા મોઢામારં ્ય બીડી ખોસી દીધેલી તે પણ આ ઝારંખરીની 
સાષિીએ. મોટી મોટી ્યોજનાઓના આ હદવસોમારં પણ એ ઝારંખરી એની નગણ્યતાને 
જાળવી રહી છ.ે

ગામને પૂવ્વ છડે ે `સતીનુરં વન’ એ નામથી ઓળખાતુરં આરંબાવાહડ્યુરં હતુરં. એ 
આરંબાવાહડ્યામારં એક ચોતરો હતો. પાસે એક દહેરી હતી ને એમારં સતીનારં પગલારં હતારં. 
એ સતીના મહહમાની ત્યારે અમને કશી ખબર નહોતી, પણ એ પગલારંની છાપ મન પર 
આજ સુધી અરંકા્યેલી રહી છ.ે દરંતકથાઓની ફલદ્રુપ ભૂશમમારં એ પગલારં અમને દોરી 
જતારં હતારં. એ આરંબાવાહડ્યા પર શાશખ્યારં તૈ્યાર થ્યારં છ ેએ સમાચાર વીજળીવેગે 
પ્સરી જતા ને અમારી ટોળી નીકળી પડતી. રખેવાળને કેમ ભોળવવો, કેમ ખોટી હદશામારં 
દોડાવવો, આગલી હરોળમારં કોણ રહે – આ બધારંની પાકી વ્યવસથા થતી, વ્યૂહ રચાતો ને 
અનતે શમટિ કેરીમારં સાહસની ઓર મીઠાશ ભેળવીને અમે થોડ ેદૂર, રેલવેના પાટા પાસેના 
ઝરણની ઠરંડકમારં, ઉમરાના ઝાડની ઘટામારં, આરોગવા બેસતા. એ પાતાળઝરણુરં અદભુત 
રસનુરં પણ ઝરણુરં હતુરં. એ ઝરણાએ શચત્તમારંનારં કેટલારં્ય પાતાળઝરણારંને, ત્યાર પછી તો, 
વહેતારં કરી દીધારં છ.ે

બાલ્યવ્યમારં ઇશનદ્ર્યોનારં દ્ાર આગળ બાહ્ જગત એવી તો ભીડ કરીને ઊભુરં રહેતુરં 
કે ન પૂછો વાત! એ જ્ાનનો કાળ નહોતો, શવસમ્યનો કાળ હતો. ઇશનદ્ર્યોની અરસપરસની 
ઓળપ પણ તાજી જ શરૂ થઈ હતી. આરંખ પાછળથી બધી ઇશનદ્ર્યોને નેતા બનીને દોરે છ,ે 
પણ બાલ્યવ્યમારં આરંખ કરતારં ્ય સપશ્વ કદાચ વધુ સતેજ હો્ય છ.ે ત્યારે જગત પોતાની 
ઓળખાણ મનને નહહ પણ શરીરને આપતુરં હો્ય છ.ે આથી જ આરંખો જો્યા છતારં બાળક 
સાપને પણ હાથમારં પકડવા જા્ય છ.ે સવાદ એ પણ સપશ્વનો જ એક પ્કાર કહેવા્ય. 
વનમારં કેટલારં ્ય અજાણ્યારં ફળો જોડ ેચાખી ચાખીને પહરચ્ય કેળવેલો. આજ ે્ય એનારં નામ 
કે કુળગોત્રની ખબર નથી, માત્ર એની સમૃશત છ.ે પણ મોટા થઈએ છીએ તેમ તેમ શરીર 
મરતુરં જા્ય છ,ે ઠાઠડી પર ચઢાવીને ફૂરંકી મારતારં પહેલારં તો ક્યારનુરં ્ય આપણે એને ફૂરંકી 
મા્યુું હો્ય છ.ે સપશ્વ અને સવાદની વાત કરવા જઈએ તો તે પ્ાકૃતતામારં ખપી જા્ય છ.ે 
આરંખનુરં ને કાનનુરં જ આશધપત્ય વધતુરં જા્ય છ.ે બાળકનો જીવનખરંડ નીશતની હકુમત નીચે 
આવ્યો હોતો નથી. આથી અસપૃશ્યતાના જહટલ શન્યમોની કારંટાવાડ એને નડતી નથી. 



આપણા બાલ્યકાળની ઘણી સમૃશતઓ સપશ્વની, સવાદની કે ગનધની સમૃશતઓ હો્ય છ.ે આ 
સમૃશતઓ શરીરની સમૃશત છ.ે મનની સવતનત્રપણે શરીરને પણ એનુરં આગવુરં સમરણ હો્ય 
છ.ે એવી સમૃશતથી શરીર ઉદ્ીતિ થા્ય ત્યારે ડાહ્ા માણસો મનુસમૃશતનો આશ્્ય લેવા દોડ ે
છ.ે બાલ્યવ્યમારં તો શશશુનુરં શરીર તાર મેળવેલી વીણાની જમે સહેજ સહેજમારં ઝરંકૃત થઈ 
ઊઠ ેછ.ે તરંગ પણછવાળા ધનુષ્યની જમે સહેજ સરખા આઘાતથી અજ્ાન અગોચરની 
હદશામારં શરગશતએ એ દોટ મૂકે છ.ે મોટા થઈને આપણે શરીરની ઝાઝી વાત કરતા નથી, 
આપણે દેહદેહીની હફલસૂફી ડહોળીએ છીએ. ગનધ એ આપણી અશભજ્ાનની મુહદ્રકા છ.ે 
એને કોઈ ગળી ન જા્ય એટલી કાળજી રાખીએ તો પ્ત્યાખ્યાનનો શાપ આપણને નહહ 
નડ.ે

કશવતામારં આપણે `ફૂલ બોલે છ’ે એમ કહીએ છીએ, પણ બાલ્યકાળમારં તો એ 
કશવતા નહીં, પણ વાસતશવકતા જ લાગે છ.ે દરેક ફૂલની ભાષા જુદી. કેસૂડો બોલે તે 
જુદુરં, મહુડો બોલે તે જુદુરં, ને શીમળાના લાલચટ્ટક ફૂલની બડાશ વળી જુદી જ તરેહની. 
મોગરો, જૂઈ, જાઈ, ચમેલી પરીકથામારંથી ભૂલી પડલેી નાનકડી નાજુકડી પરીઓ જ 
જાણે! બાલ્યકાળમારં મધુમાલતીના પર જુલમ ગુજારેલો તેને સરંભારીને હજુ ્ય મન 
ચણચણી ઊઠ ેછ.ે કોઈ સોબતીના મનમારં તરરંગ ઊઠ્યો : ચાલો અત્તર બનાવીએ. ચૈત્રના 
અનતભાગના હદવસો. પરીષિાબરીષિા પરવારી ચૂકેલા, મધુમાલતીને આખી ્ય ખરંખેરીને 
ફૂલોનો ઢગલો ક્યયો, રસોડામારંથી તપેલુરં ચોરી આણ્યુરં, લાકડારં એકઠારં કરી સળગાવ્યારં ને 
પાણીમારં ફૂલ નાખીને ઉકાળારં. સારંજ થતામારં અત્તરના શીશા ભરાઈ જશે એવી કલપના 
હતી, પણ સારંજ થઈને પાણી તો એવુરં ને એવુરં રહ્ુરં! જાદુના પ્્યોગ પણ અજમાવેલા ને 
થોડુરં વૈદક પણ ખરરં સતો!

વૃષિોવૃષિોની છા્યા જુદી હો્ય છ,ે તે હજુ ્ય ્યાદ આવે છ.ે શશરીષની આછી 
સુનગધવાળી છારં્ય, લીમડાની મરંજરીની મહેકથી તરબતર શીતળ છા્યા ને પીપળાની 
વાચાળ છા્યા – વૈશાખની બપોરે વૃષિોની છા્યાના ચરંદરવા નીચે જ અમારો દરબાર 
ભરાતો. વૃષિ સાથે, પરંખીનો પહરચ્ય પણ થતો. કાબરને જ મેના માનીને એને પકડીને 
એની પાસે મીઠારં ગાણારં ગવડાવવાનો પણ પ્્યોગ કરી જો્યેલો. આ વનસપશત અને 
પરંખી પહરવાર સાથેની આતમી્યતા હજુ ્ય શહેરની સારંકળી જગ્યાના ટકૂડામારં એકાદ 
ગુલાબ મોગરાને શનમનત્રવાની ઘેલછા કરાવે છ.ે બાળપણના પાઠ્યપુસતકના અષિર સાથે 
મધુમાલતીનારં ડાળપારંદડારં ને ફૂલની છા્યા એવારં તો ભળી ગ્યારં છ ે કે થોડારં વરસના 
શવચછદે પછી ફરીથી મધુમાલતીને આરંગણે બોલાવી આણી છ.ે

ઘાસના બીડ પર આરંગળી ફેરવીને સારીગમ છોડ જતા પવનને જોવો એ પણ 
લહાવો છ.ે હકલ્લા પર રૂસા નામનુરં ઘાસ થા્ય છ.ે એની એક પ્કારની તીવ્ર વાસ આવે 
છ.ે સવારનુરં ઝાકળ પડ્યુરં હો્ય ને એ વાસ પર આળોટીએ તો શરીરને બહુ સુખ થતુરં; 
ત્યારે એમ થતુરં કે આ ઘાસની ભેગા ઘાસ બનીને મહેકી ઊઠીએ, પવનમારં માથા પરની 



કલગી છટાથી ઝૂલાવીએ. આજ ે્ય વષા્વના પ્ારરંભના હદવસોની કોઈક રાતે એકાએક 
વરસેલી વરસાદની ઝડીના અવાજથી જાગી જવા્ય છ.ે ત્યારે ધરતીના પેટાળમારંનારં 
અસરંખ્ય તૃણબીજોનારં ગભ્વસફુરણનો અનુભવ થતારં શચત્ત શવહ્વળ બની ઊઠ ેછ.ે જમીનના 
નાના સરખા ટકૂડા પર ખેતી કરવાની રમત રમતારં ત્યારે વાવેલારં બીજમારંથી ફણગા ફૂટ ે
તે જોઈને આનરંદનો રોમારંચ થતો. એ કૂરંપળો જાણે અમારા સજ ્વનના મહાન પરાક્રમની 
પતાકા બનીને ફરફરી રહેતી ને વળી મકાઈનો છોડ ઊધરી આવ્યો હો્ય, એમારં મોતી 
જવેા દાણા દૂધભ્યા્વ ગોઠવાઈ ગ્યા હો્ય ને એની સોનેરી મૂછના ગુચછા બહાર આવે, 
ત્યારે એ અમારા જ શવજ્યની ચામર ઝૂલતી હો્ય એવુરં લાગતુરં. પોતાનારં રેશમી સવપનોને 
ઉડાવી મૂકતો શીમળો અમને તો બીજા કારણે જાણીતો હતો. શીમળાનો કારંટો ને ગૂરંદીની 
છાલ ભેગારં ચાવવાથી મોઢ ેપાન ખાધા જવેો રરંગ આવે એવી એક શમત્રે શોધ કરી હતી, 
પછી એક અનુભવશસદ્ધ પ્્યોગ તરીકે એને જાહેર કરતારં કેટલી વાર! રરંગોને ને સવાદને 
ત્યારે છૂટા પાડી શકાતા નહહ.

શનશાળમારંનુરં કાળુરં પાહટ્યુરં ઓળખ્યુરં તે પહેલારં સુખડનારં ફળની કાળવી મીઠાશને અમે 
ઓળખી ચૂક્યારં હતારં. ફણસોટા નામનો એક છોડ ્યાદ આવે છ.ે એ રરંગનો ખરો જાદુગર 
હતો. એનારં લીલારંછમ પારંદડારં જોતજોતામારં લાલચટ્ટક થઈ જતારં, ને તમે એને મસળી નાખો 
તો એમારંથી ધોળુરં દૂધ નીકળતુરં. લીલામારંથી લાલ ને લાલમારંથી ધોળુરં – આવુરં બહુરરંગીપણુરં 
જોઈ ભારે અચરજ થતુરં. ઘણે વષષે કોઈએ કહ્ુરં કે એ છોડનુરં દૂધ દદ્રુનાશક છ.ે પણ આજ ે
્ય મારા મનમારં તો એ રરંગના જાદુગર તરીકે જ જડાઈ ગ્યો છ.ે

હકલ્લાના જીણ્વ અવશેષો અમારી સાહસભૂશમ હતી. જ રંગલી વેલને બાઝીને અમે 
ટારઝનની જમે એક ઝાડથી બીજ ેઝાડ કૂદતા. હકલ્લામારં ભોં્યરાના ગુતિ માગયો હતા. 
એના રહસ્યમ્ય અનધારને તશળ્યે પણ અમારામારંના સાહશસકો ડબૂકી મારી આવતા. 
અમારો એક સાથી અદ્રુસ એમારં સોનુરં છ ેએવી ભાળ કાઢી લાવ્યો. બસ, પછી પૂછવુરં 
જ શુરં! સોનાની હકરંમત નહોતી, એ તો સાહસના શનશમત્તરૂપ હતુરં. ભોં્યરાના પોલાણમારં 
દીવાલ સાથે પથથરનો અથડાવાનો અવાજ ધાતુ જવેા રણકારની ભ્ાશનત ઊભી કરતો 
હતો, આથી સોનાની ખાણ શોધી કાઢ્યાનો આનનદ, એમારંનુરં રશતભર સોનુરં લીધા શવના, 
પૂરી શન:સપૃહતાથી અમે સૌએ માણ્યો.

પરીકથામારંની આખી અદભુત સૃશટિ આ અરણ્યાચછન્ન હકલ્લામારં અમે શોધતા. 
અટિકોણી વાવની પાળે બેસીને રૂમઝુમ પગલે સનાન કરવા ઊતરતી રાજકુરંવરીને જોતા, 
તો એ જ ભીના અનધકારમારં કોઈ જીનના વાળની જટાનો ભાસ થતારં અમે ભ્યથી ફફડી 
ઊઠીને ભાગી જતા, પારંદડુરં ખખડતારં પાછળ જોતારં, વૃષિની પડછરંદી કા્યાનો પડછા્યો જોઈને 
`માણસ ગરંધા્ય, માણસ ખાઉં’ કરતો રાષિસ ઊભો છ ેકે શુરં? – એવી ભ્ાશનતથી અમે 
છળી મરતા, પાકેલા અનુચછ (સીતાફળ નામ તો પાછળથી જાણ્યુરં)ની અરંદરની રાખોડી 
ધોળાશવાળી પેશીઓ ડાકણના દારંત જવેી લાગતી ને કાપીને મૂકેલા દાડમના સૂ્ય્વના 



તડકામારં ચળકતા પ્ત્યેક લાલ લાલ દાણામારં એક એક તેજપરી, છુપાઈને લાલચટ્ટક હસી 
રહી હો્ય એવુરં દેખાતુરં. બોરડીને ઝૂડીને નીચે પાડલેારં બોરનો ખટમધુરો સવાદ ચાખતા 
ત્યારે દેવશશશુની કાલી વાણીનો સવાદ ચાખતા હોઈએ એવુરં લાગતુરં. કોઈ ચારંદની રાતે 
જાગી ઊઠીને બહાર નજર જતી તો ચનદ્ર જાણે વાતા્વ કહેતો હો્ય ને આખુરં વન માથુરં 
ધુણાવીને હોંકારો પૂરતુરં હો્ય એવુરં લાગતુરં. રાશત્રના અનધકારમારં સરંભળાતી વાઘની ત્રાડથી 
માથે-મોઢ ેરજાઈ ઓઢી લઈને બચવા મથતા; ઉમબર બહાર પગ મૂકતારં અદભુત અને 
ભ્યાનકનુરં સામ્ાજ્ય શરૂ થઈ જતુરં.

સમ્ય ત્યારે ઘહડ્યાળના સેકનડના કારંટાનારં પગલે મપાતો ન હતો. સમ્યમારં સેલારા 
મારવાનુરં ત્યારે રચતુરં. એક સરખો વનરાશજનો પણ્વમમ્વર કાને પડતો હો્ય, વષા્વ ઋતુમારં 
એકધારો ટપકટપક વરસાદ ટપકતો હો્ય, ત્યારે સમ્યનારં ચરણશચહ્ન ભૂરંસાઈ જતારં, વાતા્વ 
સારંભળવાના લોભમારં ઊંઘને પણ પાછી હડસેલતા હોઈએ, એક વાતા્વ પૂરી થા્ય એટલે 
`હવે બીજી’ એમ માગણી કરતારં હોઈએ, ત્યારે ચતુર ડોશીમા શરૂ કરે – એક વાર 
રાજકુરંવર રાજકુરંવરીને કહીને ગ્યો કે આવતે વષષે વરસાદ પડ ેઅને તુરં દસ ટીપારં ગણે તે 
પહેલારં હુરં  આવી પહોંચીશ. રાજકુરંવરી તો આકાશભણી મીટ મારંડીને બેઠી. એક હદવસ 
કાળુરં વાદળુરં દેખા્યુરં, એક ટીપુરં એના ગાલ પર પડ્યુરં ટપ, એક ટીપુરં પીપળાના પારંદડા પર 
પડ્યુરં ટપ, એક ટીપુરં વડના પારંદડા પર પડ્યુરં ટપ – આમ ટપ ટપ ટપ ટીપારં પડ્યે જ જા્ય, 
રાજકુરંવરીની આરંખમારં ્ય આરંસુ ટપક્યે જ જા્ય.... ટપ ટપ ટપ ને અમારી આરંખોમારં મીઠી 
શનદ્રા ટપકતી જા્ય – ટપ ટપ ટપ.

વનરાશજની કાવ્યસૃશટિનો મુખ્ય અલરંકાર જ અશતશ્યોશકત. પણ્વમમ્વરનો એ સૂર 
તો હજી ભૂલાતો નથી. ધરતીને માટ ેઆપણે નારીજાશતવાચક શબદ વાપરીએ છીએ. 
પણ ડુરંગરાળ ભાગમારં ખુલ્લા આકાશ નીચે સૂ્ય્વના પ્ખર પ્કાશમારં ઊભા હોઈએ ત્યારે 
એ ભૂશમખરંડની સૂ્ય્વદત્ત તામ્ પુરંસકતા જોઈને કોઈ નરજાશતવાચક શબદ શોધવાનુરં મન 
થઈ આવે. વનમારં ચાલીએ ને શહેરમારં માગ્વ પર ચાલીએ એમારં ્ય કેટલો ફેર! વનમારં તો 
આપણારં પગલારંને સાપના સરી જવાનો સપશ્વ થા્ય, વાઘની છલરંગ ભરતી ગશતનો સપશ્વ 
થા્ય, શહેરમારં મોટર અને ટા્મની આરંચકાભરી ્યારંશત્રક ગશત આપણા ચરણની ગશતના 
લ્યને તોડ.ે

બાલ્યવ્યમારં, ભાષા નથી શીખ્યા હોતા ત્યારે, આખુરં શરીર પ્શતભાવની હક્ર્યામારં 
સામેલ થા્ય છ.ે પછી બધારં અરંગોનુરં કામ જીભ સરંભાળી લે છ.ે પણ બાળપણમારં તો 
આરંબાની ડાળે લીલો મરવો જોઈને `આપો’ એમ બોલવાનો બદલે આખુરં શરીર એ તરફ 
સહજ પ્શતભાવથી વળી જા્ય છ.ે ધીમેધીમે શરીરને આ પ્શતભાવની હક્ર્યામારંથી પાછુરં 
વાળીને આપણે સરંસકારી થતારં જઈએ છીએ તેમ તેમ શરીર શન્ચેટિ બનતુરં જા્ય છ ેને 
આપણને એનો ભાર વરતાવા લાગે છ.ે નવુરં ખીલેલુરં ફૂલ જોઈને આખુરં શરીર હવે એની 
પાસે દોડી જતુરં નથી. માત્ર આરંખ એને જોઈને અહેવાલ આપી છૂટ ેછ.ે પેલી બાળવાતા્વના 



મોટા મહેલની જમે હવે એના ઘણા ઓરડા અવાવરરં  પડી રહે છ.ે

એક સાથે આવેલા ત્રણ ત્રણ મરણના આઘાતથી મૂક થઈ ગ્યેલા દાદા અને 
બહેરારંમૂરંગા ફોઈબા – આ બે મૌનની વચચે મારા બાળપણનુરં ઝરણુરં વહ્ુરં. એના પર પેલા 
શોકની ઘેરી છા્યા પડી ગઈ. આજ ે્ય કશુરં બોલતો હોઉં, ત્યારે એકાએક પેલી છા્યા 
ઘેરા્ય છ ેને મને બાલ્યવ્યનો એ ઓરડો ્યાદ આવે છ.ે એને એક ખૂણે દીવેલનુરં કોહડ્યુરં 
ટમટમતુરં હો્ય ને એની થરકતી જ્યોતના શબહામણા પડછા્યા ઓરડાની ભીંત પર નાચતા 
હો્ય, વીજળીનારં દીવાની આજની સૃશટિમારં એ છા્યાની સૃશટિ અલોપ થઈ ગઈ છ.ે સાથે 
સાથે એ છા્યાની મા્યા પણ ગઈ છ.ે

બાળપણને હવે ક્યારંક સરંગોપીને રાખવુરં પડશે, નહીં તો શાણપણ એને વટાવી ખાશે. 
ઊડપરંખ ઘોડો ને પેલી રાજકુરંવરીનો સોનેરી

વાળ બજારમારં વેચવા નીકળશે. એ બાળપણને ક્યારં સરંતાડીશુરં? શુકલ પષિના ત્રીજ-
ચોથના ચનદ્રના ચીંદરડામારં વીંટાળીને એને સાચવી રાખીશુરં?
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એક બપોરે ગપપા હારંકતા અમે બેઠા હતા. ભાઈ પુષકર ચરંદરવાકરે ત્યારં 
સોનગઢવ્યારાના ગામીતચોધરાની વાત કાઢી. એકાએક છલે્લારં વીસેક વરસથી છોડલેી એ 
ધરતીની મા્યા જાગી, જીવ હહજરાવા લાગ્યો.

ગૂજરાતના પૂવ્વ સીમાડાનુરં ગામ. નામ છ ેહકલ્લે સોનગઢ. વ્યારા છોડો કે તરત એ 
હકલ્લો દેખાવ મારંડ.ે સટશેનની ગોદમારં ગાડી બાળકની જમે ઊભી રહે, સટશેન ઊંચાણવાળા 
ભાગ પર આવેલુરં છ.ે ત્યારંથી દોઢ બે માઈલને અરંતરે ગામ. એના વળી બે ભાગ – નવુરં 
ગામ અને જૂનુરં ગામ. જૂનુરં ગામ તો હકલ્લાની તળેટીમારં જ. એ રસતા પર બે પુલ. આખે 
રસતે આરંબાના ઝાડ. રસતે કોઈ વાર હરા્યા ઢોરનુરં ધણ મળે. એમનુરં સામૂહહક જીવન જોવા 
જવેુરં છ.ે એ ટોળાના રષિક આખલા એવા તો જબરા હો્ય છ ેકે વાઘની મજાલ નહીં કે 
એમારંથી કોઈને ઉપાડી જા્ય! પણ માણસે્ય ચેતીને ચાલવુરં પડ,ે નહીં તો એમારંનો એક જો 
આપણી પાછળ પડ ેતો રામ જ રમી જા્ય.

એ આખી સૃશટિ ્યાદ આવી. ત્યારં બાળપણ હજુ જાણે પ્તીષિા ક્યા્વ કરે છ.ે એ 
હકલ્લાની છા્યા હજુ અરંતરમારં વ્યાપેલી છ.ે એ ધાણકા વસશતગૃહ-એમારંના રાનીપરજના 
શવદ્ાથતીઓ – મોટા પેટ, બરોળ વધેલી, એના પર ડામ દીધો હો્ય, પગે વાગ્યુરં હો્ય 
ને પાકીનુરં ધારરં  પડ્યુરં હો્ય તો પગે મોરપીંછ બારંધે. એ એની દવા! આરંખમારં તેજ નહીં. 
જ રંગલના સીમાડા સુધી વાશણ્યા ને દારૂના પીઠાવાળા પહોંચી ગ્યેલા.

ફાગણ મહહનો શહેરમારં દેખાતો નથી. વનને ખોળે બેઠલેા ગામડામારં તો મહા-
ફાગણ કેમે ક્યા્વ છાના રહે નહહ. ખાખરે ખાખરે કેસૂરંડારં, આરંબે આરંબે મોર, લીમડ ેલીમડ ે
મરંજરી, એ તમને છોડ ેનહીં. ને પછી કોઈ બળતી બપોરે ઘુરંટણને મારંડ ઢારંકતી જાડી 
પોતડી, માથે ફાશળ્યુરં, મોટા પેટને ઢારંકવાનો શમથ્યા પ્્યતન કરતુરં એકાદ વસ્ત્ર પણ આરંખમારં 
ફાગણનો નશો, લોહીમારં મહુડાનારં ફૂલે ઘૂરંટલેો ઉનમાદ, ને કાનમારં ખોસેલુરં કેસૂડાનુરં ફૂલ 
– એક જણાના હાથમારં તૂર, બીજાના હાથમારં કારંસાની થાળી – આવી એક ટોળી તમને 
ચાલી આવતી દેખા્ય, ને તમે સારંભળો : બારા મહીંની હોળીબાઈ ્યે કે દીહી ્યેનીવા, 
હોળી બાઈ્યે નાવારંસે, આરંમુ નીંગી આલા હો! દેઅના ઓ રીતે દેજ,ે હા, ગાળી રખે દેતેંરા, 
હોળી બાઈભા શભખારી, આમારં નાહા શભખા્યા્વ.



શી ખુમારી છ ેએમની! અમે શભખારી નથી. હોળી શભખારી છ,ે આપવુરં હો્ય તો 
આપજો, ગાળ દેશો નહીં.

આ જાણે આજ ેફરી કાને પડ ેછ.ે એ ફાગણની બળતી બપોરના પાત્રમારં આ સરંગીત 
છલકાઈ જા્ય છ,ે આપણને ્ય એનો છાક ચઢ ેછ,ે અનેક ભારથી કચડા્યેલા – મોટો 
ભાર દેવાનો – શાહુકારની આરંકડારમતમારં એ શબચાર કશુરં સમજ ેનહીં – બે ટાણા 
ભાગ્યે જ પૂરરં  અન્ન પામનારા આ વનવાસીઓ એ બધો બોજો હેલ્યા ઉતારીને સરંગીતના 
સૂર રેલાવે છ,ે નાચે છ.ે એ તૂરનો અવાજ જાણે કે ફાગણની બપોરના અનતસથ ભાવને 
બરાબર પકડી લે છ ેવનનારં વૃષિોની ડાળીઓ જમે વરંટોળમારં ઝૂલે તેમ એમનો સૂ્ય્વસપૃટિ 
દેહ મસતીમારં ઝૂમે છ.ે

મેં કહ્ુરં મસતી, હા, આપણે ઉજશળ્યાત સો ગળણે ગાળીને ઘૂરંટડો ઉતારનાર. મસતી 
આપણે આરંગણે ફરકે ્ય શી રીતે! ને આ વનવાસીઓના જીવનમારં આપણા જવેા ઝાઝારં 
શવશધશનષેધ-inhibitions નહીં. સ્ત્રીપુરષ ભેગા હાથમારં હાથ ગૂરંથીને નાચે. ધોવા પર કાળો 
ડાઘ પાડનારા આપણે એમને જ રંગલી ગણીને સુધારવા જઈએ. પણ એમનામારં જ ેલુતફે 
હ્યાત છ ેતેના કેટલા ટકા આપણી પાસે છ?ે

રશવવારનુરં હાટ ભરા્યુરં છ.ે છત્રપલરંગ કે ચેસટરહફલડના સોફાનુરં અહીં લીલામ થતુરં 
નથી. રોજની ખપની સાદી સીધી ચીજો મળે છ ે – તેમારં ્ય પૈસાનો શવશનમ્ય ઝાઝો 
નહીં. કાપડ વેચનાર વાશણ્યો પૈસા લે. એ હાટમારં જઈને હાથમારં લેતારં ગરમ લાગે એવા 
દાશળ્યાના ઢગ ધરાઈ ધરાઈને જો્યા છ.ે દારંત નીચે ચૂરો થઈ જતા એ દાશળ્યાની હરમી 
વાસ માણી છ.ે

સાતકાશીનુરં જ રંગલ દૂર સાઠકે માઇલના અનતરે આવેલા બાગલાણ અને 
સાલ્લેરમુલહેરના ડુરંગરો – એ બાળપણની એક મા્યાવી સૃશટિ હતી. ત્યારં હેડમબા હજુ ફરે 
છ,ે અશ્વતથામા હાથમારં વાડકી લઈને એની સડલેી ખોપરીમારં પૂરવા માટ ેહજુ ઘી માગતો 
ફરે છ.ે સાત સાત વષષે મેલડી માતા આવે છ.ે આપણા જીવનમારંથી કેટલાક રસ સૂકાતા 
જા્ય છ.ે અદભુત ને ભ્યાનક રસના આસવાદની સમૃશત રહેશે કે કેમ તેની પણ શરંકા 
રહે છ,ે પણ હજુ મને ્યાદ આવે છ.ે રાતને વખતે બળદગાડીમારં ગામડ ેજતા હોઈએ. 
એકાએક બળદ થરંભી જા્ય. તમે ગમે તેટલુરં પૂરંછડુરં આમળોને, એ નહીં જ ખસે. ત્યારં 
અરંધારામારં બે તગતગતી આરંખો દેખા્ય; હારંકનાર સમજી જા્ય ને કહે; `એ તો પેલો જતો 
લાગે છ.ે’ વાઘનુરં નામ નહીં પાડ.ે જાનવર કહે. શશ્યાળાની રાતે કોઈક વાર જાગી જઈએ 
ને રાશત્રની શનસતબધતાને કરંપાવી નાખતી વાઘની ત્રાડ સરંભળા્ય ત્યારે હાજારં ગગડી જા્ય.

ને ત્યારે અદભુતની પણ ક્યારં ખોટ હતી! હકલ્લાની તળેટીમારં રાજાનો મહેલ – આજ ે
તો ભારંગી તૂટી દીવાલ ઊભી છ!ે અનત:પુરની પાછળ અટિકોણી વાવ. રાજકુરંવરી અહીં 
સનાન રમઝુમ કરતી પગશથ્યારં ઊતરતી હશે! એ વાવના પર ઝળુરંબી રહેલી ઘટાદાર 
સવચછનદી વૃષિોની ઘેરી છા્યા ભારે શબહામણી લાગે છ.ે આથી કોઈની કલપનાએ વાત 



ઉપજાવી કાઢી : એ વાવમારં તો જીન છ.ે એ તમને લલચાવવાને પહેલે પગશથ્યે સોનાનો 
હોર મૂકે. તમે લલચાઈને લેવા જાવ એટલે હાર બીજ ેપગશથ્યે સરી જા્ય. એમ કરતારં 
કરતારં એ તમને પાણીમારં ખેંચી લઈ જા્ય. આપણા ઘરની ચાર દીવાલ વચચે વીજળીના 
દીવાના અજવાળામારં આ વાત નરી ગપ જ લાગે. પણ કોઈ વાર આછા અરંધારામારં એ 
વાવ આગળ જઈને ઊભા તો રહેજો...

ભાઈ ચરંદરવાકર ફરરંદા આદમી છ.ે ડા્યરા વચચે પલારંઠી વાળીને બેસે છ.ે ગીતો 
સારંભળે છ.ે અશશશષિતોને કણઠ ેવસતા સાહહત્યને ઉદ્ધારે છ.ે એ સાહહત્યનો નૃવરંશસાસ્ત્રના 
કોઈ શસદ્ધાનતનુરં પ્શતપાદન કરવામારં ઉપ્યોગ કરતા નથી. એ કાળા આદમીની વચચે 
તેમનામારંના જ એક બનીને તેમના ભાવસપનદને સપશનદત થા્ય છ.ે ઉપર બે પરંશકત ટારંકી 
તે એમના તાજતેરમારં પ્કટ થનાર આવા લોકગીતના સરંગ્હ `નવો હલકો’મારંથી. આ 
સાહહત્યમારં ધરતીની સોડમ છ.ે અલરંકારનુરં બારીક નકશીકામ નથી, પણ સાવ સવાભાશવક 
પ્તીકોની ચહકત કરી નાખે એવી કાવ્યમ્ય ્યોજના છ.ે એ પ્તીકની શોધમારં એમને બહુ 
દૂર જવુરં પડતુરં નથી. ્યુવતીને ̀ જોવનપોરનુરં બાજહર્યુરં’ કહીને કશવ સનતુટિ છ.ે કાશલદાસની 
્યષિપતની શવરહમારં ઉમબર પર પુષપો મુકીને હદવસ ગણતી. આ લોકસાહહત્યની નાશ્યકા 
આરંગણામારં પારસ પીંપળો રોપાવીને તેનારં પારંદડારં ગણે છ.ે ચૈત્રમારં નવી કૂરંપળ બેસે. 
નાશ્યકાને હૈ્યે વસતો પ્ેમ પણ પલ્લશવત થા્ય. પણ પારંદડારં ગણતારં ક્યારં આરો આવે! 
શવરહની અસહ્તાનુરં આથી વધુ સચોટ આલેખન ક્યારં મળશે?

આ આરણ્યક સરંસકૃશતના કશવઓ છ.ે ધરતી સાથેની એમની નાળ (Umbilical 
chord) હજુ ખરી પડી નથી. એવો વાલમીહકના વારસદાર છ.ે કાશલદાસ નગરસરંસકૃશતના 
કશવ છ.ે વાલમીહક સીતા અને રામને પણ વનમારં ખેંચી લાવે છ.ે રામને આપણે અ્યોધ્યાપુરીના 
શસરંહાસન પર વધુ વખત જોતા નથી. વનશ્ીની વચચે જ આપણને એમને વધુ વખત 
જોઈએ છીએ. વાનરોના આનનદશચતકારનુરં વણ્વન સારંભળવુરં હો્ય તો વાલમીહકની પાસે જવુરં 
પડ.ે કાશલદાસનુરં એમારં કામ નહીં. આપણી આજની કશવતા નગરસરંસકૃશતની કશવતા છ,ે ને 
છતારં કશવઓ કદીક કદીક લોકબોલીની નજીક જવાની વાતો કરે છ ેખરા! એ જાનપદી 
ભાષાનુરં ખમીર આ લોકસાહહત્યમારં જોવા મળે છ.ે ઉજશળ્યાતની સરંસકૃશત વધતા જતા 
આક્રમણને કારણે સીમાનત પ્દેશમારં આશ્્ય લઈને રહેલી આ પ્જાનો કણઠ હજુ રૂરંધા્યો 
નથી, ને તેથી જ તો વનરાશજના મમ્વરનો લ્ય હજુ આપણા કાન પારખે છ.ે એ સૂર કદી 
લુતિ ન થાઓ.
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આ્ચ્ય્વનો અનત નથી. ખૂબ ખૂબ દુ:ખી થવાને કારણ છ.ે મને ખૂબ શચનતા થવી 
જોઈએ એવો મામલો છ.ે એક હહતેચછુ શમત્રને તો મારે શવષે ભારે શચનતા થા્ય છ,ે પણ મને 
્ય આ્ચ્ય્વ થા્ય છ ેકે આટલી નફફટાઈ મારામારં ક્યારંથી આવી? હુરં શનશ્ચનત છુરં એમ કહુરં 
તો નકારાતમક વલણ થ્યુરં. હુરં  પ્સન્ન છુરં. શચનતાની છા્યા ક્યારંથી ્ય પ્વેશી ન શકે એવી 
નીરનધ્ર પ્સન્નતા અનુભવુરં છુરં. ચૈત્રની બળતી બપોર ને મલાન ચારંદનીવાળી રાતોમારંથી 
સ્વતો આહ્ાદ માણીને પ્ાણ પ્ફુલ્લ છ.ે

ને આ પ્સન્નતા! પ્ફુલ્લતા માટ ેટા્નસ ઍટાલાશનટક કલીપરમારં ઉડ્ડ્યન કરવુરં પડ્યુરં 
નથી. હસતામલકવત્ આનનદ પ્ાતિ થ્યો છ.ે બડભાગી છુરં. નાનકડા ઘરની પાછળના 
નાના શા જમીનના ટકૂડામારં પ્સન્નતાનુરં વાવેતર કરરં  છુરં ને પ્સન્નતા લણુરં છુરં. દસેક હદવસ 
પર ઉપેશષિત મુમૂષુ્વ ગુલાબ (જ્યદેવ સથલપદ્મ કોને કહે છ?ે)નો છોડ જો્યો. એની આ 
દશા સહેવાઈ નહીં. એને લાવીને અમારા નાના શા વનસપશતપહરવાર વચચે મૂકી દીધો. તે 
હદવસથી ભારે કુતૂહલથી એને રોજ જો્યા કરરં  છુરં. પહેલારં તો એ નવા વાતાવરણમારં સરંકોચ 
પામીને સાવ અતડો અતડો રહેવા લાગ્યો. મને હકશોરાવસથાના હદવસો ્યાદ આવ્યા. 
શપતામહની વાતસલ્યભરી છા્યા નીચે શવશ્વસત બનીને અમે ભણતા હતા. ભણતા હતા 
તેનુરં ભાન સરખુરં ન રહે એવી રીતે ભણતા હતા. ધરાઈ ધરાઈને જીવતા હતા. દરરોજ 
સવારે નજર સામે ખડો થતો સોનગઢનો હકલ્લો અદભુત રસનો અખૂટ ભણડાર હતો. એ 
વનસપશત-આક્રાનત હકલ્લાને ખૂણે ખૂણે પરાક્રમના પ્સરંગો હતા, ઘટાદાર વૃષિોની છા્યામારં 
કલપનાને છુટ્ટી મૂકવાનુરં પ્લોભન હતુરં, વીરરસના ઉદ્ીપન શવભાવની પણ ખોટ નહોતી. 
આ પહરવેશ વચચેથી ઊખેડીને વધુ અભ્યાસ માટ ેઅમને એક નવા જ વાતાવરણમારં 
રોપી દીધા. એ શનવા્વસનની સમૃશત ભૂરંસાઈ નથી. ત્યારે હુરં  ્ય આમ અતડો અતડો રહેતો, 
વૈશાખમારં ગણ્યા ગણા્ય નહીં વીણ્યા વીણા્ય નહીં એટલા ફૂલથી તારાખશચત આકાશને 
પડકારતા (હાસતો, કારણ કે તારાઓ આકાશ પાસે અગશણત છ,ે પણ તારકપુષપની 
સુવાસ કોઈ કશવએ વણ્વવી જાણ્યામારં નથી – કાશલદાસે ્ય નહીં ને! – મારી ભૂલ થતી 
હો્ય તો કહેજો.) એ મોગરાને મનમારં સમ્યા્વ કરતો, – સુગનધમારં કદાચ સમૃશતને ઉજજીશવત 
કરવાની સૌથી શવશેષ શશકત હશે? ન જાને!



બાજુની લીમબોઈએ એની નાનકડી ડાળી ગુલાબના અનુન્ય માટ ેલરંબાવી છ.ે કેળ 
પણ એના નવા ફૂટલેા પાનની છા્યા કરીને એને રીઝવી રહી છ,ે પણ ગુલાબનો ચહેરો 
એવો ને એવો મલાન છ.ે હુરં  જો્યા કરરં  છુરં. સવારે ઊઠીને તરત ગુલાબનુરં મન બદલા્યુરં કે 
નહીં તે જોવા દોડી જાઉં છુરં. થોડા હદવસ તો ભારે શચનતામારં ગ્યા. સાચુરં કહુરં  છુરં, હુરં  ભારે 
શચનતાતુર હતો. ગુલાબે મને આતમી્ય તરીકે સવીકા્યયો નો’તો. એના મનમારં હજુ શદ્ધા 
હતી. કોઈ કે અધીર બનીને કહ્ુરં પણ ખરરં : આને ઊખેડીને ફેંકી દો ને! હુરં  શજ રંદગીમારં 
ઉખેડાઈને ફેંકા્યો છુરં, ને જક્ી બનીને ફરી જડ નારંખતો રહ્ો છુરં, એટલે હુરં  ગુલાબ શવષે 
શચનતાતુર હતો, પણ સાથે સાથે આશાવાદી પણ હતો. આ એક ભારે આ્ચ્ય્વજનક વસતુ 
છ.ે પાછલી શનરાશાઓ જ્યારે એની છા્યાઓ સમેટી લે છ ેત્યારે જ આપણને ખબર 
પડ ેછ ેકે એ શનરાશા કોઈ આશાને સેવવા પૂરતી આવીને જ બેઠલેી. એ હહરણમ્ય અણડ 
ફોડીને આશાનો પ્ાદુભા્વવ થા્ય છ ેત્યારે આપણે ચહકત થઈ જઈએ છીએ. અહો બત 
હકમા્ચ્ય્વમ્!

એટલે હુરં  અધીર નો’તો. ને આજ ેસવારે જોઉં છુરં તો ગુલાબ કુમળારં કુમળારં પારંચેક 
પારંદડારંના ગુચછ (ગુચછ જરા ભાર પડ ેએવો શબદ છ ે– જરાક નાજુક હળવો શબદ 
જોઈએ.)નો સમપુટ બનાવીને બાલસૂ્ય્વની આતપધારાને પી રહ્ુરં છ.ે એની આ સવીકૃશત 
આજની એક મહાન ઘટના છ.ે આજ ેનકશામારં જનેુરં આજ પહેલા જાણીતુરં નહોતુરં ને હવે 
પછી સદાને માટ ેભૂરંસાઈ જવાનુરં છ ેએવા, કોઈક સથળે શજગીષુઓ હાઈડો્જન બરૉમબ 
છાનામાના ફોડવાના હશે, પણ એના કરતારં ્ય આ મહાન ઘટના છ.ે હુરં  કૃતજ્ છુરં. અમારા 
મનનો મેળ સધાઈ ચૂક્યો છ.ે માનવી માત્ર એકલો અટલૂો શનવા્વશસત, સેનટ હેલેનામારંના 
નેપોશલ્યનની જમે, દ્પૈા્યન બનીને જીવી રહ્ો છ.ે આ પહરશસથશતમારં ક્યારં્ય સેતુબનધ 
શક્ય બને, સીતાનો ઉદ્ધાર કરીને રામ અશભરામ બને બસ... બસ, આટલેથી અટકવુરં 
ઠીક છ.ે

આ પ્વૃશત્ત, આ પ્સન્નતાનુરં સામાશજક દૃશટિએ શુરં મૂલ્ય? એ સમાજને હહતકર 
ખરી? એને અસામાશજક ન શા માટ ે કહેવી? ને જો એમ હો્ય તો આવા માણસને 
હદવાસવપનમારં રાચનાર શનશષક્ર્યને એ જ કારણે સમાજદ્રોહી શા માટ ેન કહેવો? જો્યુરં 
ને, ક્યારંથી ક્યારં સુધી આપણે પહોંચી ગ્યા! હદવાસવપન કે શનશાસવપન-સજ ્વકના શચત્તનુરં 
પરમભોજ્ય એ જ છ ેએમ કહેવાની ધૃટિતા કરવી જવેી છ.ે આપણે નવી દુશન્યામારં 
જીવીએ છીએ, સત્ય્યુગનારં પાપ આપણે કરતા નથી. દરેક ્યુગ પોતાનારં નવારં પાપ 
સરજાવી લે છ.ે આરંબાનારં કુમળારં પારંદડારંમારંથી પસાર થઈને આવતો સવારનો તડકો 
જુઓ, ઊંડા કૂવાની અરંદર ઈંટોની વચચેથી ફૂટલેી લીલી ધરો જુઓ. ચૈત્રવૈશાખના આકરા 
તાપમારંથી માધુ્ય્વને સારવી લેતી આરંબા પરની કેરીઓ જુઓ કે પૂનામારં આજુબાજુની 
ટકેરી પર સાવ અનાવૃત પડીને આતપસનાન માણતો કાળો પથથર જુઓ (કોણ જાણે 
કેમ એ પથથરોને જોતારં શાકુનતલના કણવના તપોવનના ઇંગુદીતૈલશચક્ણ મસતકવાળા 



બ્રહ્મચારી ્યાદ આવી જા્ય છ)ેને કોણ જાણે શા કીશમ્યાથી સત્ય અને સવપન વચચેની 
સીમારેખા એકાએક ભૂરંસાઈ જતી લાગશે! રવીનદ્રનાથે બે પ્કારના સત્યની વાત કહી છ ે
: સત્ય અને આરો સત્ય, એટલે કે સવાઈ સત્ય. સવપનને સવાઈ સત્ય તરીકે જોઈ શકા્ય. 
પણ એમ કરવુરં એ અસામાશજક કૃત્ય લેખાતુરં હશે, એ આપણા ્યુગમારં પાપ લેખાતુરં હશે. 
પણ માણસ શવશચત્ર પ્ાણી છ.ે એ એક સાથે સત્ય, દ્ાપર, ત્રેતા ને કશલ્યુગમારં જીવતો હો્ય 
છ.ે એને ક્યા ્યુગના માપથી માપશો? ને માપવાનો દુરાગ્હ શા માટ?ે

The Twentififth Hour નામની રૂમાશન્યન લેખક વશજ ્વલ ઘોર્યુ્વની નવલકથામારંથી 
તનત્રગ્સત માનવીની અવદશાનુરં સમથ્વ આલેખન છ.ે માનવીની માનવતા એ દેવોને માટ ે
પણ પરમ કામ્ય વસતુ છ.ે એ માનવતાનુરં સજ ્વન ઇશ્વરનુરં પરમ ગૌરવ હતુરં. સેતાને 
જાણે એ માનવતાનો કારંકરો કાઢી નારંખવા તનત્રની કરામત રચી. જ્યારં જ્યારં તનત્ર ત્યારં 
ત્યારં સરમખુત્યાર એવા પ્મે્યમારં અશતવ્યાશતિનો દોષ હવે કાઢી શકા્ય એમ નથી. એ 
તનત્રજાળમારં પડલેા માણસને મોઢ ે `સવતનત્રતા’ શબદનો સરંકેત સમૂળગો બદલાઈ ગ્યો 
છ.ે હવે `શાશનત’ શબદની પણ એ જ દશા થઈ છ.ે શાશનતનો મનત્રજાપ બે્યોનેટને મુખે 
સારંભળીએ ત્યારે સવપનમારં છીએ કે જાગૃશતમારં તેની ફરી એક વાર ખાતરી કરવી પડ ે
છ.ે આપણો જમાનો દરેકે દરેક વસતુને સરંહારશસ્ત્રમારં પલટી નાખવાની અજબ કળા 
શસદ્ધ કરી ચૂક્યો છ.ે શબદ પણ કેવુરં કારમુરં શસ્ત્ર બની શકે છ ેતે જોવાની હહમમત હો્ય 
તો પાશણશનને અહીં આવવાનુરં શનમનત્રણ છ.ે મન સમષિ એક શવશચત્ર દૃશ્ય ખડુરં થા્ય છ ે
: સરમુખત્યાર (આ શબદ નહીં રચતો હો્ય તો `મહામાનવ’, `અશતમાનવ’ – ગમે તે 
વાપરો) મોટા જનસમૂહને સમબોધી રહ્ો છ.ે એના દશ્વન માટ ેબધા ઊભા થઈ ગ્યા છ.ે 
પવનમારં વનવૃષિની શાખાઓ ડોલે તેમ ટોળુરં ડોલી રહ્ુરં છ.ે બધા ઊભા થઈને આગળ 
વધે છ.ે ભારે ભીડ છ.ે માણસ માણસને ભીંસે છ.ે એક વાર મહેરામણમારં પડ્યા પછી 
ઊગરવાનો આરો નથી. એમારંનો એક ઊભો ઊભો જ રૂરંધાઈને મરી જા્ય છ.ે પણ એને 
ભૂશમશય્યા પ્ાપ્ય નથી, તસુમાત્ર જગ્યા ખાલી નથી. આથી એ મરેલો છતારં ટોળારંની સાથે 
આગળ વધે છ.ે પાસેના એક માણસના પર એનો ભાર ફેંકા્ય છ.ે (ને મરેલો માણસ 
જીવતા કરતારં ભારે હો્યછ)ેને એ શચઢાઈને બોલી ઊઠ ેછ ે: ભાઈ, જરા જોઈને તો ચાલો. 
ત્યારં એકાએક એની નજર પેલાની ફાટી પડલેી આરંખો તરફ પડ ેછ.ે એને પોતાને શવશે 
પણ શરંકા જા્ય છ ે: હુરં  ્યે મરેલો છતારં આની જમે આગળ તો નથી ધસ્યો જતો ને!

જ ેખરેખર જીવતો હો્ય છ ેતેને હદવસમારં દસ વાર પોતે મરી તો નથી ગ્યો ને 
એની ખાતરી કરવાના પ્સરંગો આવે છ.ે મ્યા્વ પછી મરી ચૂકેલાના અશધકાર ભોગવવાની 
પણ બરંધી છ.ે

બીજી એક વાત ્યાદ આવે છ.ે (ઘણુરં કરીને સમરસેટ મોમની): પરપીડનમારં જ 
જીવનરસ પ્ાતિ કરી શકતા એક માણસનુરં એમારં ગજબનુરં આલેખન છ.ે એ પરપીડનના 
ચક્રમારં એવો તો ફસા્ય છ ેકે પરપીડનની નવી નવી તરકીબ શોધવાની પ્વૃશત્ત જ આખરે 



એને ભરખી જા્ય છ ે– એ આપઘાત કરીને મુશકત પામે છ.ે પરપીડન આખરે આતમપીડન 
જ નથી? પણ આવા સાવ સીધાસાદા સત્યના સાષિાતકાર માટ ેબહુ મોટુરં મૂલ્ય ચૂકવવુરં 
પડ ેછ.ે

ફ્ાનઝ કાફકાની એક નીશતકથા પણ કહી દઉં : માણસોના નેતાને એકાએક મધરાતે 
સૂઝ્યુરં કે માનવીનુરં કીશત્વમરંહદર રચવાનુરં મુહૂત્વ આવી પહોંચ્યુરં છ.ે બસ, હુકમ થતારં જ 
વાર – બધા માનવીઓ ઊમટી પડ્યા. સરંગેમરમરના શ્વેત શશલાખણડ હાથ લાગ્યા. સતૂપ 
રચાવા લાગ્યો. પ્ભાત થા્ય તે પહેલારં તો ઈમારત ખડી થઈ ગઈ. પ્ભાતના પહેલા 
હકરણને અજવાળે માનવીઓના નેતાએ એ ઈમારતના પર નજર કરી જો્યુરં તો પથથરે 
પથથરે માનવીનારં કાળારં કરતૂતની કથા કોઈએ ટારંકી દીધી હતી! આખરે એ વાત જ અમર 
થઈ ગઈ!

આ ઘટનાઓ-કથાઓ આપણા ્યુગની દ્ોતક છ.ે માનવજાશતના કલ્યાણને માટ ે
પ્વૃશત્ત આદરવી જોઈએ. મારામારં જ ેમાનવ વસે છ ેતેને જો એક મુહૂત્વ માટ ેપણ તૃતિ 
કરી શકુરં તો એ માનવજાશતના કલ્યાણનુરં કા્ય્વ કહેવા્ય કે નહીં તેની ખબર નથી. પણ એમ 
કરવાથી કશીક કૃતાથ્વતાના રોમારંચ થા્ય છ.ે તમે કહેશો: એ તો આતમપ્વરંચના! હુરં  કહીશ 
: પ્વરંચના કરવા જટેલો ્ય આતમા મારી પાસે બચ્યો છ ેને!

જવા દો એ વાત. એક વાતનુરં આશ્વાસન છ,ે આશ્વાસન શા માટ,ે આનનદ છ ેકે 
આવતી કાલે બીજારં વધુરં પારંદડારં પ્કટાવી ગુલાબ મને ચહકત કરી દેશે.

એ પાદપશશશુને પોશેપોશે સૂ્ય્વ (પૂષન્) સવારે પ્ાશન કરાવશે. એ 
આતપપ્ાશનસરંસકારમારં હાજર રહેવાનુરં તમને હાહદ્વક શનમનત્રણ છ.ે

એક વાત કહેવી રહી ગઈ : સવારે માથામારંનો ધોળો વાળ જોઈ ને શચરરંજીવીએ 
સાવ સહજ રીતે પૂછુરં : `આ તમારો વાળ ધોળો કેમ થઈ ગ્યો?’ જીવનમરણનો પ્શ્ન 
હતો. મેં જવાબ વાળો : `તુરં મારી પાસે સૂએ છ ેને તને રોજ રૂપારંપરી રાતે આકાશમારં 
રમવા ઉપાડી જા્ય છ.ે એની રૂપેરી પારંખની રજ જરાક ખરી ગઈ તે મારા વાળને લાગી.’ 
શશશુએ ખુશ થઈને કહ્ુરં : `તો તો હુરં  પરીને કહીશ કે મારા મોટાભાઈનુરં આખુરં માથુરં રૂપેરી 
કરી નારંખો.’
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૪

બારી પાસે બેસીને જોઉં છુરં: ઝરમર ઝરમર તડકો વરસે છ.ે પાસેની મધુમાલતીની 
ઘટાએ શીતળતાનો નાનો શો દ્ીપ રચ્યો છ.ે ત્યારં મધમાખીઓએ આશ્્ય લીધો છ,ે અને 
મધપૂડાની રચના કરવા મારંડી છ,ે ભારે ધમાલ છ.ે આમ જુઓ તો નરી શનસતબધતા બધે 
છવાઈ ગઈ છ.ે બપોરની અલસમનથર વેળા સાપે ઊતારી નારંખેલી કારંચળીની જમે પડી 
રહી છ.ે એમારં ક્યારં્ય કશો સરંચાર નથી. ફૂલ તરફ જોઉં છરં. કશુરંક આનનદના દ્રુત લ્યથી 
એકી શ્વાસે બોલી નારંખ્યા પછી બાળકનુરં મોઢુરં શ્વાસ લેવા ખુલ્લુરં રહી ગ્યુરં હો્ય તેવી 
એ ફૂલોની મુદ્રા છ.ે એ હમણારં જાણે કશુરંક કહેશે એવી ભ્ાશનતથી કાન સરવા રાખીને 
સારંભળવાને ઊભા રહી જવા્ય છ.ે.. ત્યારં એકાએક મધુમાલતીની બાજુમારંથી જ અવાજ 
આવે છ ે– બજરની દાબડી ખૂલીને બરંધ થતી હો્ય તેવો – ને જોઉં છુરં તો પારંદડારંના 
ગુચછાની આડશે એક કાચીંડો શસથર દૃશટિએ અશવષિુબધ અચલાસને બેઠો છ.ે કૂટસથ, 
શનશલ્વતિ, એને જાણે કશી ખબર નથી. એક મધમાખી મધપૂડા પરથી ઊડ ેછ,ે ને તરત 
`ડબ’ દઈને અવાજ આવે છ,ે વળી આરંખો શસથર થઈ જા્ય છ.ે અચલાસને પ્શતશઠિત થઈ 
ને દૂરની શષિશતજના રહસ્યને તાગતો કાચીંડો પારંદડારંના ગુચછની આડશે, ્યથાવત્ બેસી 
રહે છ.ે મધના સવાદની એને ખબર છ ેકે નહીં તે તો કોણ જાણે! ગીતામારંની ભગવાનની 
વાણી ્યાદ આવે છ ે: કાલોશસમ લોકષિ્યકૃતપ્વૃત્ત:

આ જ જો્યુરં તે નગ્ન બુભુષિા નહોતી. એનુરં એક શવશશટિ રૂપ હતુરં. આહાર, શનદ્રા અને 
મૈથુન તો પ્ાણીમાત્રને છ,ે પણ એને રૂપ આપીને મનુષ્ય જાણે એની સથૂળ પ્ાકૃતતામારંથી 
છૂટી જવા ઇચછ ેછ.ે એણે આ રૂપો સરજવાનો પ્પરંચ ભારે શવસતા્યયો છ.ે આરોગવા બેસે 
ત્યારે લીલીછમ કેળનારં પાન, આજુબાજુ રરંગોળી, ધૂપસળી, વાનીઓ રરંગબેરરંગી, એના 
સવાદની સાથે એની સોડમ, એને પીરસવાની છટા, એને પીરસનાર – જો્યુરં ને, કેટલો 
બધો પ્પરંચ!

આથી જ, રૂપ એ આપણો મુખ્ય આશ્્ય છ.ે શનરાકારને ્ય આકાર આપીએ એટલે 
ભ્ય નહહ. જો આકારનુરં આશ્વાસન ન હો્ય તો માણસ કદાચ ટકી જ ન શક્યો હોત. 
દશષિણનારં મશનદરોનારં ઊંચારં ગોપુરમને જોઈએ છીએ ત્યારે શનરાકાર આકાશની સામે 
આકારના શવજ્યોને એ દપ્વપૂણ્વ તજ ્વનીસરંકેત્ય હો્ય એવુરં લાગે છ.ે પણ રૂપનુરં સજ ્વન 
એ પણ એક અજબનો કીશમ્યો છ.ે એ રૂપના આશ્્યે રહીને અરૂપનો મહહમા દેખી 



શકીએ ત્યારે જ એ રૂપ સાથ્વક ઠરે. રૂપ પોતાને પ્કટ નથી કરતુરં, પ્કટ થવા જતારં જ એ 
અપ્કટતા શસદ્ધ કરે છ.ે એ પ્કટતા વનધ્ય નથી, કારણ કે પ્કટતાની બારીમારંથી આપણે 
એને જોઈ છ.ે

કહે છ ેકે પવન પહેલારં આરંધળાની જમે અટવાતો ફરતો હતો,એને પોતાને જ એની 
ગશતશવશધની કશી ખબર નહોતી. પછી એક વાર ધૂરંઘવાતો ધૂરંધવાતો એ વારંસના વનમારં 
થઈને ફૂરંકા્યો, ને વારંસના પોલાણમારંથી ભરાઈને એ બહાર નીકળો તો એ સૂરમારં ફેરવાઈ 
ગ્યો. એને રૂપ મળુરં. પછી તો માનવી આવ્યો. એણે તો શ્વાસને રમાડીને અનેક રૂપો 
સરજ્યાું. પણ એ અદેહી પવન રણના શવશાળ શવસતાર પર શવરાટ પગલી પાડતો ચાલે 
છ.ે ત્યારં એનો રોષ વરતા્ય છ ેકારણ કે ત્યારં એને રૂપ આપનાર કોઈ નથી. માણસના બે 
હોઠના બીબામારં એનુરં રૂપ ઢળા્ય છ.ે સાગરના અફાટ શવસતાર પર ઊછળતારં મોજારં પણ 
રોષે ભરા્યેલા પવનનારં જ પગલારં છ.ે

પવન કશવને પડકારે એવુરં એક તત્વ છ.ે આમ જુઓ તો એનારં કેટલારં રૂપ છ!ે દીપની 
શસથર જ્યોતને ભેટતો પવન, લજજાળ ્યુવતીના પાલવમારં ભરાઈને એને સઢમારં ફેરવી 
નાખતો પવન, બરંધ કરેલારં દ્ારની ફાડમારંથી અરંગને સરંકોચીને ચોરપગલે દાખલ થઈ જતો, 
પવન, અવાવર વાવના અરંધારાના લેપવાળા પાણી પરની લીલની ઝૂલને હલાવી જતો 
પવન, બે મૂઢ પ્ેમની વચચે ઘૂઘવાતો પવન, સૂકા્યેલારં પારંદડારં વચચેથી સાપની જમે સરરર 
સરી જતો પવન, આકાશની નીલ જવશનકાને ઊડાડતો પવન, ઘણી વાર બેઠા બેઠા આ 
પવનને જો્યા કરવાનુરં ગમે છ.ે

પણ ઘણી વાર એ જો્યુરં જીરવ્યુરં જતુરં નથી. આપણે સપશષેશનદ્ર્યને લગભગ જૂઠી કરી 
નાખી છ.ે ઋતુઋતુએ, હદવસને જુદે જુદે સમ્યે પવનના સપશ્વ માણવા જવેા હો્ય છ.ે 
લારંબે ગાળે બહારથી આવીને ઘર ખોલીએ ત્યારે બારણુરં ખૂલતારંની સાથે જ આપણને 
ઘસાઈને તવરાથી બહાર છટકી જતો પવન, મુરંબઈ જવેા શહેરના અરંધાહર્યા ને ભેજવાળા 
ભોં્યતશળ્યે આળસુ થઈને પડ્યો રહેતો પવન, ફેંકી દીધેલા કાગળના ટકૂડા સાથે 
પકડદાવ રમતો શશશુપવન, ઐશતહાશસક ઈમારતના ખરંડરેમારં ઘૂમરાઈને કોઈ મહાકશવના 
આખ્યાનકી અનુટિપુમારં ભૂતકાળના સગ્વબદ્ધ મહાકાવ્યનો પાઠ કરતો પવન, શપ્્યતમાના 
મુખમારંથી સખીના કાનમારં ચોરી છૂપીથી સરી જતા શપ્્યતમના પ્થમ નામોચચારના ઉષણ 
ઉચછ્ાસ રૂપ પવન, નીશલમાના કપોલને છડેીને એના આનનદશવહ્વલ સપશ્વના રોમારંચથી 
આપણા લોહીમારં ભરતી રેલાવી દેતો પવન...

બસ, પવન જોડ ેહરીફાઈમારં નહીં ઉતરા્ય. આપણા કાવ્યસાહહત્યમારં પવનને રૂપ 
આપતી કશવતા કેટલી છ ેવાર?

માગશરના ઠરંડીના હદવસ છ.ે ઘરમારં તાપણુરં ક્યુું છ.ે સળગતા લાકડાની ઝાળ ભીંત 
પર શબહામણા પડછા્યા પાડ ેછ.ે દાદીમા જ ેરાષિસની વાત કરી રહ્ારં છ ેતેની `માણસની 
ગરંધ આવે, માણસ ખાઉં’ કહીને લપકારા મારતી જીભ જ જાણે! ભ્યનો રોમારંચ પણ 



માણવા જવેો હો્ય છ.ે દાદીમા વાત શરૂ કરે : ઘોર અરંધારરં  વન છ,ે સૂરજદાદાને ્ય પેસવા 
નહહ દે એવુરં – ને પછી દાદીમાનો મનદ કમપવાળો અવાજ કેટલા્ય અવાજોની સૃશટિ ઊભી 
કરી દે છ ે– વનનો રાષિસી વીંઝણો વીંઝા્ય તેનો અવાજ, તમરારંનો અવાજ, રાજકુરંવરીના 
ઝારંઝરનો અવાજ, રાજકુમારના પુરપાટ દોડ્યે જતા નીલપરંખ ઘોડાના દાબડાના અવાજ, 
ને વાતાવરણ રચાઈ જતુરં, રજાઈની હૂરંફમારં સુખથી ઢબુરાઈને અજાણ્યા ભ્યથી ફફડી 
ઊઠવાની શી શલજ્જત હતી! ઝાડની ડાળી હાલે ને જાણે રાષિસે હાથ લરંબાવ્યો. બારીમારંથી 
પવન સૂસવાટો કરતો વા્યને જાણે ઊંઘતા રાષિસના નસકોરારં બોલ્યારં, બા બારણાની 
સારંકળ ચઢાવે ને જાણે રાજકુરંવરીના ઝાઝર રણક્યારં! વૃદ્ધાવસથાની એક શનશાની કદાચ 
એ છ ેકે આ અવાજની સમૃશતની તાદૃશ્યતા ઝારંખી થતી જા્ય છ ેને બાળક? એને તો એમ 
જ થ્યા કરતુરં હો્ય છ ે: પતરંશગ્યુરં થાઉં તો, મોર થાઉં તો, વાદળ થાઉં તો! – ને આખરે 
એ ક્યારં અટકે તે જાણો છો? – હુરં ભગવાન થાઉં તો! આપણને બધારંને તો જીવવાની 
ટવેના બશખ્યા મારીને કોઈએ સીવી દીધારં છ.ે બાળકને હજુ કોઈ એવા બશખ્યા ભરી 
શકતુરં નથી. જીવનથી એવુરં તો ફાટુરં ફાટુરં થઈ રહે છ ેકે એને કોણ બશખ્યા મારવાની હહરંમત 
કરે? કોઈ વાર અધરાતેમધરાતે ચનદ્રહકરણની આરંગળીઓ આપણા આ બશખ્યાને ઉકેલી 
નાખે છ ેને ત્યારે ઘણા વખતથી આપણામારં પૂરાઈ રહેલો પેલો શશશુ `એન ઘેન’ `રમવા 
જમવા’ છુટ્ટો થઈ જા્ય છ.ે

આવી શતશથઓ પરંચારંગમારં નોંધાતી નથી. પણ જીવનમારં આવે છ ેખરી. ને ત્યારે 
શશ્યાળાની ઠરંડી રાત પ્ાત:કાળ તરફ વળતારં એની નાડીમારં જ ેકવોષણ કમપનો આછરેો 
સરંચાર થા્ય છ ેતેમારં ભળી જવાનુરં મન થા્ય, અન્યમનસક બનીને આરંગળીને ટરેવે સાડીનો 
છડેો વીટાળા કરતી મુગધાની દૃશટિના દોરમારં ગૂરંથાઈ જવાનુરં મન થા્ય, શસથર પાણીમારંથી 
એકાએક ઉછળી આવતી માછલીની આદ્ર્વ રૂપેરી કા્યા પર સહેજને માટ ે સૂ્ય્વહકરણ 
બનીને ચમકી ઊઠવાનુરં મન થા્ય, ઉનાળાની બપોરની ઉષણ શનસતબધતાને અક્વરૂપે સારવી 
લઈને ઘૂઘવતા હોલાને કણઠ ેઘૂઘવી ઉઠવાનુરં મન થા્ય, શશશુના નાનકડા મુખમારં ન સમાતારં 
રેલાઈ જતી દૂધની ધાર બનવાનુરં મન થા્ય...

ઊંઘના ભારને અળગો કરીને શરીરને વળી ટટાર કરીને સવારે આપણે ઊભા 
થઈ જઈએ છીએ, કેમ જાણે કશરં જ બન્યુરં નથી. પણ એક હદવસે એ ભાર અળગો કરી 
શકાતો નથી, ત્યારે આ કા્યાને કોઈ સરંકેલી લઈને ચાલતુરં થા્ય છ,ે ત્યારે બાળપણની 
પેલી પારંખાળી સોનાપરી કદાચ ફરી મળતી હશે., પણ એના નાજુક ખભા પર આપણો 
ભાર ટકી શકે ખરો? પણ ત્યારે કદાચ આપણને ્ય નાજુક થવાનો કીશમ્યો હારંસલ થતો 
હશે. ને તેથી જ જૂઈની કળી બનીને એકાદ હદવસ પૂરતુરં ખીલી જવાનુરં આપણે મરંજૂર 
રાખતા હોઈશુરં.
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ગ્ીષમની બપોર. માગયો શનજ ્વન છ.ે સૂ્ય્વના હજાર હાથના આશીવા્વદ મસતકે 
ઝીલવાની કોઈની મગદૂર નથી. સમ્ય પણ જાણે પોતાની પગલી ભૂરંસીને ક્યારંક સરી ગ્યો 
છ.ે એવામારં ક્યારંકથી, કોઈક ઘૂઘવે છ.ે ગ્ીષમની આ શનસતબધ બપોરના ઉજજવલ રહસ્યને 
એણે જાણે એના કણઠમારં સારવી લીધુરં છ.ે ચોમાસામારં દેડકારંનો એકધારો અવાજ એવી 
જ રીતે વષા્વના હાદ્વને પ્કટ કરે છ.ે શવદ્ાપશતએ તેથી જ તો એનારં પદમારં દેડકારંને અમર 
કરી દીધારં છ.ે પાસતરનાકની નવલકથા ડરૉ. શઝવાગો વારંચો તો તેમારં રશશ્યા એના સમસત 
પ્ાકૃશતક વ્યશકતતવ સહહત આપણી આગળ ખડુરં થા્ય છ.ે પણ નગર અને અરણ્ય વચચેનુરં 
અરંતર વધતુરં જા્ય છ,ે આથી નાગહરકનુરં અને આરણ્યકનુરં જીવન પણ જુદુરં બનતુરં જા્ય છ.ે 
આની અસર સાહહત્ય પર પણ થવાની જ, નગરસરંસકૃશતની વનધ્યતા Waste Landમારં 
એશલ્યેટ ેઆલેખે., એનુરં બીજુ રં રૂપ ડરૉ. શવશલ્યમસે પેટસ્વનમારં આલેખ્યુરં. પણ અરણ્યના પણ્વ-
મમ્વરનો પેલો આહદ લ્ય હજુ આપણી નાડીમારં છ ેનગરમારં પણ મનુષ્ય અરણ્ય સરજ્યારં 
છ.ે એની આરંધળી વાસનાનો વ્યાકુળ ઉચછ્ાસ એના જીવનને માટનેારં વલખારં અને કારમી 
બુભુષિા આ બધારંની પણ એક જહટલતા છ.ે આ જહટલતાનુરં સમગ્ દશ્વન હજુ આપણી 
કશવતાએ તો આપવાનુરં છ.ે એ જ ેજહટલતાની વાત કરે છ ેતે તો બીબારંઢાળ, જનેી વાત 
કરવી ફાવે એવી, જહટલતા છ,ે એની વાત કરતારં ભાષાને પોતાનુરં આખુરં કલેવર બદલવુરં 
પડ્યુરં હો્ય, એમ કરતારં જ ેમુશકેલી નડી હો્ય તેનો ખ્યાલ આ કશવતા વારંચતા આવતો 
નથી. આપણી નવલકથા પણ આ જહટલતાના મમ્વ સુધી પહોંચી શકે એવી કશવતાવાળી 
બની નથી. અત્યારેતો `ઇંધણ ઓછારં પડ્યારં’ હો્ય એવુરં લાગે છ.ે આનુરં એક કારણ કદાચ 
એ છ ે કે આપણા સજ ્વકમારં પૂરતી માત્રામારં અલગારી સવભાવ નથી. એ વધારે પડતી 
દોડધામમારં મચ્યો રહે છ.ે ગ્ીષમની શનસતબધ બપોરના શનજ ્વન એકાનતમારં પેલો હોલો 
જ ેઅલગારીપણુરં ભોગવે છ ેતે હજુ એને શસદ્ધ થ્યુરં નથી. એની પાસે બૌશદ્ધક શસદ્ધાનતો 
(મોટા ભાગના ઉછીના લીધેલા), પોતાની રચનાને આધુશનક કે અત્યાધુશનક ઠરાવવાને 
માટનેી તદબીર છ ેપણ એ બધા ઘોંઘાટથી પર રહીને, કશી ઘોડદોડમારં ઊત્યા્વ શવના 
આજુબાજુના શવરાટ જીવનને શસથર દૃશટિએ જોઈને એના અક્વ સારવી લેવાની હામ કે 
ધીરજ કદાચ એનામારં નથી, આ મૂળ મુદ્ાની વસતુ ખોટ ફેશનપરસતી કે નવીનતાના જાદુથી 
પૂરી નહહ શકા્ય. જીવન સરંકુલ છ ે– આજ ેજ એ સરંકુલ બન્યુરં છ ેએમ નથી. વાલમીહકને 



્ય એ એના જમાનામારં એટલુરં જ સરંકુલ લાગ્યુરં હશે. પણ સરંકુલને પ્ારંજલ બાનીમારં શનરૂપી 
શકા્ય. સરંકુલ અને પ્ારંજલનો આ શવરલ ્યોગ પણ હજુ આપણી કશવતાએ સાધવાનો 
છ.ે ઊંડી મીમારંસા કે સમીષિા ખમી શકે એવી સમૃશદ્ધ હજુ આપણી કશવતા પાસે નથી. 
તમે બે ત્રણ વાતમારં એની બધી પ્વૃશત્તને સમેટી લઈ શકો છો. આજકાલ લોકબોલીના 
લ્યની બોલબાલા છ,ે પદ્કલપ ગદ્ની શોધ ચાલી રહી છ,ે પણ આ કેવળ એક પ્શતહક્ર્યા 
રૂપે છ ે કે પછી ઊંડ ેઊંડ ેવરતાવા મારંડલેી કોઈ મૂળભૂત આવશ્યકતાનો અણસાર છ ે
તે શવચારવાનુરં રહે છ.ે આપણા ત્રીસીના કશવઓ અને તેમની પછીની પેઢીના કશવઓની 
કાવ્યબાનીનો ઢારંચો તપાસવા જવેો છ.ે એનો અમુક લઘુતમ દૃઢભાજક બહુ સહેલાઈથી 
નીકળી શકે. કાવ્યબાની પર કશવના વ્યશકતતવની મુદ્રા હજુ અરંહકત થ્યેલી દેખાતી નથી. 
કેટલીક વાર એમારંથી સરંસકૃત કશવતાનુરં અનુરણન સરંભળા્ય છ ેતો કેટલીકવાર પોતાના 
સમકાલીનોના પડઘા પણ ઊઠતા હો્ય છ.ે કશવતાનો જ ેનૈસશગ્વક ઉચછ્ાસ તો હજુ ક્યારં્ય 
આપણને સપશતીને રોમારંશચત કરતી જતો હો્ય એવુરં લાગતુરં નથી. ઘણુરં ઘણુરં બહાર રહી 
જા્ય છ ે– કશવતાની એક પરંશકતની સાથે આપણા હૃદ્યમારં કારંઈ કેટલુરં બધુરં ચાલ્યુરં આવે, 
એથી આપણે મૂરંઝાઈ મરીએ. આવુરં bafflement આપણી કશવતા કરાવતી નથી. એ 
સહેજમારં તો હતી ન હતી થઈ જા્ય છ.ે આ બધારંનારં કારણોની શોધ આપણા શવવેચને 
કરવાની છ.ે શવવેચન, દુભા્વગ્યે, કેટલીક અપ્સતુત વીગતોમારં અટવા્યા કરે છ.ે કશવને 
શ્દ્ધા છ ેકે નહીં તે શા માટ ેઆપણી શચનતાનો શવષ્ય બને? શ્દ્ધામારં અશ્દ્ધા એ પણ 
મૂલ્યબોધની અશનવા્ય્વ ભૂશમકા નથી? નહહ તો આપણારં મૂલ્યોને આમળો કોણ ચઢાવે? 
એને ટકાઉ કોણ બનાવે? શ્દ્ધાનુરં રટણ કરીને માથુરં ધૂણાવનારમારં એક પ્કારની કાપુરષતા 
રહેલી છ,ે જ ેસાહહત્યને કોઈ કાળે ્ય ન પરવડ.ે સમકાલીનોનો શનણ્વ્ય કારંઈ સાચો જ 
હો્ય ને આખરી જ નીવડ ેએવુરં તો નથી, શનમા્વણની પળે પોતાના શન:શેષનો કબજો જો 
કૃશતએ લઈ લીધો હો્ય તો બસ. એમારં હદલચોરી ન પરવડ,ે શવષણુપ્સાદ કે ઉમાશરંકરની 
દૃશટિએ એ કેવી દેખાશે એ ્ય શવચારવાનુરં ન હો્ય. એ લોકો ્ય જો બધી શક્યતાઓ તરફ 
દૃશટિ રાખીને નહહ ચાલે, અનુદાર, કૃપણ કે અસહહષણુ બને તો કશવતાને ટૂરંપી નારંખવા 
જવેુરં જ કરે. `કુમારનુરં’ પહેલુરં પાનુરં કે `સરંસકૃશતનુરં’ ફલાણુરં પાનુરં કશવતાના બાલ્યકાળનુરં 
ક્રીંડાગણ કે ઘુરંટશણ્યા કરવાનુરં સથળ ભલે બને, કશવતાનુરં આખુરં જીવન જો એટલી જ 
મ્યા્વદામારં જીવવાનુરં હો્ય તો જુલમ થઈ પડ.ે આપણારં સામશ્યકોની પણ પરીષિા ભશવષ્યનુરં 
શવવેચન કરશે. એમણે કઈ કસોટીએ કશવતાને ચઢાવી? કશવ લોકવ્યવહારની ભાષાની 
બને તેટલો શનકટ જા્ય, રોશજ રંદી વાતચીતનો લહેકો, લ્ય – બધુરં પકડી લાવે, પરમપરાથી 
પણ અળગો ન બને તેમ છતારં એ જ ેઅનુભૂશતનુરં શનરૂપણ કરતો હો્ય, એ અનુભૂશતને 
જોવાની એની જ ેદૃશટિ હો્ય તે સહજગમ્ય ન પણ બને. એનો વાચ્યાથ્વ આપણા ગામના 
રામા પટલેને પણ સમજા્ય, પણ એનો વ્યરંગ્યાથ્વ એટલો તો સમૃદ્ધ હો્ય કે જમાના સુધી 
એવી શોધખોળ કરતારં આપણે થાકીએ નહીં. વળી એકીસાથે અનેક સતર પર શવહરતી 
કશવતા આભાસી સરળતા ધારણ કરે છતારં એની ભૂશમ પર પગ મૂકતારં જ એ કેટલી દુગ્વમ 



છ ેતે તરત વરતાઈ જા્ય. એક કાળે કશવતાની સરળતા એ જ એની દહરદ્રતા એમ મનાતુરં 
હતુરં. પ્સતુત અને અપ્સતુત વચચેનો સમબનધ આકશસમક અને ચમતકારી હો્ય. સામ્ય અને 
શવરોધની ગૂરંથણીનો કસબ અટપટો હો્ય, કશવની અરંગત સૃશટિના અગોચરના અનધકારનો 
એમારં સપશ્વ હો્ય, ભાવશસથશતના ચટલુ આવત્વનો હો્ય તો જ કશવતા કરંઈક ઊંચી કોહટની 
છ ેએવુરં એક મૂલ્ય સથપા્યુરં હતુરં. હવે વળી પહરશસથશત બદલાઈ છ.ે ગારંધીજીએ કહ્ુરં હતુરં 
માટ ેઆપણે લોકબોલી તરફ વળા નથી. એનુરં કારણ જુદુરં છ.ે સાહહશત્યક ભાષા જીણ્વ ને 
રેહઢ્યાળ થઈ લાગે. એ જીવતી ભાષામારંથી પોષણ મેળવતી અટકી ગઈ લાગે ત્યારે વળી 
સતન્યપાન માટ ેએ માતા તરફ વળે, આવુરં વલણ આજ ેફરી દેખા્ય છ.ે અરંગ્ેજી કશવતાની 
ગશતશવશધથી જ ેપહરશચત છ ેતેને ત્યારં જ પણ આ વલણ સપટિ થતુરં જા્ય છ ેતેની ખબર 
હશે જ. ડોનાલડ ડવેીએ રજૂ કરેલી કાવ્યશવભાવના આ સરંદભ્વમારં જોઈ જવા જવેી છ.ે હવે 
કાવ્ય પ્હેશલકાનુરં રૂપ ધારણ કરે તે સવીકા્ય્વ લાગતુરં નથી. કરંઈક સુસરંગત, ગદ્ના સીમાડા 
સુધી કશી ઈજા ક્યા્વ શવના ખેંચી આણી શકા્ય એવુરં, કાવ્યનુરં હાદ્વ હવે અપેશષિત છ.ે આ 
કારણે Larkin કે Betjeman નવા વલણના પ્શતશનશધરૂપ કશવ ગણાતા થ્યા છ.ે જીવનના 
તથ્યનુરં કાવ્યના સત્યમારં રૂપાનતર કેવી રીતે શસદ્ધ થતુરં આવે છ,ે એની પ્હક્ર્યા – એની 
સમસત અવાનતર શસથશતઓ સહહત – તપાસવાનુરં હજુ આપણા શવવેચને માથે લીધુરં જ 
નથી. ફલાણા કશવમારં જીવન પ્ત્યેની ભદ્ર દૃશટિ છ,ે ફલાણો શનરાશાની વાત ક્યા્વ પછી 
અનતે તો ભાવીમારં શ્દ્ધા પ્ગટ કરે છ ે– આવી આવી વાતો આપણે દોહરાવ્યા કરીએ 
છીએ. કૃશતના શબદે શબદની તપાસ, પહરશ્મપૂવ્વકની તપાસ, થવી જોઈએ, `આસવાદ’ 
કે `પહરશીલન’ને નામે સવૈરશવહાર કરવાનુરં સરળ પડ,ે કશવતાને બાજુએ મૂકીને ્યથેચછ 
મનોભૂશમની સહેલગાહે જવાનુરં વધુ ફાવે, પણ એથી કાવ્યને લાભ ન થા્ય.
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ગ્ીષમના મોગરા અને શશરીષની અત્યુશકત હવામારં સરંભળા્યા કરે છ.ે પછી ચૈત્ર 
તરફથી વૈશાખ તરફ ઢળતારં આ અત્યુશકતનો ઘેરો રરંગ ગુલમોરમારં ઘૂરંટાઈને લાલચટ્ટક 
બનશે. વષા્વમારં થનારા પૃથવી અને આકાશના ગાઢ પહરરમભણની કુરંકુમપશત્રકા ગુલમોરની 
શલશપમારં લખાઈ જશે. શીમળાના ફૂલની રતાશ પણ એવી પ્ગલભ છ.ે પણ શીમળો રેશમ 
જવેા રૂની સાથે પોતાનારં સવપનોને જાણે ઉડાવે છ.ે મહુડાની મહદર સુગનધ પણ ગ્ીષમના 
પાત્રમારં ઘૂરંટા્ય છ.ે ગ્ીષમ આવે છ ેને મન ઝાલ્યુરં રહેતુરં નથી. શૈશવ અને કૈશો્ય્વનુરં સરંગી 
પેલુરં ગુજરાતની પૂવ્વ સરહદના તાપી કારંઠાનુરં, અરણ્ય ્યાદ આવે છ ેને મન ઝૂરે છ,ે તરણ 
વારંસની હહરતપીત ક્રાશનત ્યાદ આવે છ,ે તાપીના જળનો કલનાદ ્યાદ આવે છ.ે વૈશાખ 
અને જઠેમારં ફૂરંકાતા વા્યરાના તાલ સાથે તાલ મેળવી ઝૂકતી લહેકતી અરણ્યની વનરાશજ 
દૃશટિગોચર થા્ય છ.ે ત્યારં જાણે જીવનના એક અરંશનુરં કાળરૂપી રાવણ હરણ કરી ગ્યો 
છ.ે એને ફરીથી પ્ાતિ કરવાને માટનેો સેતુબનધ બારંધવાનો પુરષાષ્વ હજી ્ય કરવો બાકી 
રહ્ો છ.ે અરણીની શાખાઓ ઘસાવાથી ડુરંગરેડુરંગરે દીપમાળા પ્કટશે. વાઘની બુલરંદ ત્રાડ 
સરંભળાશે ને ધૂળની ડમરી વચચે ચકરડી ઘૂમતી ડાકણ દેખાશે અદભુત અને ભ્યાનકોનો 
એ સીમાપ્ાનત, એના દુગ્વમ ઘાટ અને ડુરંગરબારીઓ, (્યાદ આવે છ ે : એકનુરં નામ 
વાઘબારી, એટલી સારંકળી નેળ કે એમારંથી વાઘ જ કૂદીને જઈ શકે) એકે એક વારંસ, નહહ 
જવા દઉં, કહીને આડો હાથ ધરીને ઊભો હો્ય! એ પ્દેશમારંથી થ્યેલી હદપારીનો વ્રણ 
આ ગ્ીષમ ઊખેળી મૂકે છ!ે મન ઝૂરે છ,ે ઘણુરં ઘણુરં ્યાદ આવે છ ે: પેલી શવમલા, આરંખો 
પટપટાવતી આરંબાની ડાળે ઝૂલતી હો્ય; વાતવાતમારં `ધાર કે જાણે હુરં  દમ્યનતી હોઉં,’ 
ને જ રંગલમારં ભૂલી પડી હોઉં, ધાર કે જાણે હુરં  આ હોઉં, તે હોઉં, એમ કહીને બોલવાની 
ટવે. બસ ઊડુરં ઊડુરં કરતી ચરકલડી! ઘણે વષષે એને જોઈ ત્યારે પેલી `ધાર કે જાણે’ની 
તરલ કાશનત એની આરંખોમારં શોધવાની હામ નહોતી રહી. અમારી વચચે અનેક હદવસોનુરં 
જ રંગલ ઊભુરં હતુરં.
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આ ઉનાળાની સવારનો તડકો, એનુરં પોત કેવુરં ઘટ્ટ હો્ય છ!ે એ જાણે શવધાતાની 
ઝોળીમારંથી અસાવધાનતાને કારણે પડી ગ્યેલો કોઈકના ભાવી સુખનો ખણડ ન હો્ય! 
એને ચોરીછૂપીથી સરંતાડી મૂકવાનુરં મન થા્ય છ.ે પણ શવધાતાની અસાવધાનતા કારંઈ ઝાજી 
વાર ટકતી નથી, તરત જ કોઈ એને સરંકેલીની પાછી લઈ જા્ય છ,ે ને મન એની પાછળ 
રઝળે છ.ે પછી તો મબલખ તડકો જ તડકો – લૂરંટા્ય એટલો લૂરંટો. મનના લોભને ક્યારં 
થોભ છ.ે અષાઢના અરંધારા હદવસોમારં કામ આવે એટલા માટ ેઆ ચૈત્ર-વૈશાખના તડકાનો 
સરંચ્ય કરી રાખવાનો લોભ જાગે છ,ે પણ મેદુરતાની ્ય અજબ મા્યા હો્ય છ!ે કેટલી 
ઊશમ્વઓને મેદુરતાને ખોળે જ રમાડી શકા્ય છ.ે શવરહને ઐશ્વ્ય્વની જમે ભોગવવો હો્ય 
તો આષાઢની મેદુરતાની આબોહવા જોઈએ.
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પલાસટર જનેા પરથી ઊખડી ગ્યુરં છ ેએવી આ ભીંત પર સવારનો કૂણો તડકો 
અને મધુમાલતીની લતા – આ બે મળીને એક સુનદર ભાત ઉપસાવે છ.ે એની સાથે ભળે 
છ ેમધુમાલતીનારં ફૂલની સુવાસ અને સવારના તડકાની માફકસરની હૂરંફ. રોજ સવારે 
આટલુરં તો ભોગવવાનુરં મળવાનુરં જ એ જાણીને મન હરખાઈ ઊઠ ેછ.ે શૂન્ય અવકાશમારંથી 
આવતી વા્યુની અશરીરી લહર ક્યારં્યથી જાણે કશોક સરંદેશો ગૂઢ સારંકેશતક શલશપમારં 
લઈને આવે છ.ે એ સરંદેશ જાણે એ પુષપોની પાસે ઉકેલાવવા જા્ય છ.ે બે પારંદડીની વચચેની 
મુલા્યમ શીતળતામારંથી પસાર થઈને એ ગૂઢ સરંકેત સુવાસના ઇંશગતે પ્કટ થઈને સવ્વત્ર 
વ્યાપી જા્ય છ.ે રોજ હુરં આ સરંદેશ ઉકેલવાની રમત જો્યા કરરં  છ,ે ને ત્યારે મને લાગે 
છ ેકે આવી જ કશીક ગૂઢ શલશપ લઈને આખુરં શવશ્વ આપણી આગળ આવીને ઊભુરં રહે 
છ.ે હૃદ્યના એ ધબકારા વચચેના શવરામની શનસતબધતામારં શસથર થઈને એનો ભેદ ઉકેલી 
શકાતો હશે. ગશતના બે છડેાની વચચેની આ શસથશત અને દૃઢતાનો આપણને ઘણો ખપ 
છ.ે કાવ્યમારં શ્દ્ધા, દશ્વન વગેરે તત્વોની અપેષિાની આપણે વાતો કરીએ છીએ ત્યારે વાત 
સહેજ અટપટી બની જા્ય છ.ે શ્દ્ધા તે શેની શ્દ્ધા? અનુભવના પહરઘના બધા જ અરંશોને 
સપશ્વવાની અશશકતને તો આપણે આ શ્દ્ધાને નામે ઢારંકતા નથી? કશવને કે સજ ્વકને શ્દ્ધા 
હો્ય તો તે માત્ર એટલી જ કે આ સૃશટિમારં અનુભવોનારં અનેક રૂપ ઘડવાનો પૂરો અવકાશ 
છ,ે એનુરં રહસ્ય અખૂટ છ.ે આ રૂપનુરં સજ ્વન અને એ રૂપના શનમા્વણથી જ બૃહત્ અરૂપની 
વ્યરંજના-ચાલ્યા જ કરશે. એનો અનત નહહ આવે, આ શવશે સજ ્વકોને શ્દ્ધા હો્ય તો જ 
એ કશાકનુરં શનમા્વણ કરવા પ્ેરા્ય. દશ્વન તો કૃશતમારંથી શનષપન્ન થા્ય. સૃશટિ પહેલારં, પછી 
દૃશટિ. દૃશટિથી જ જો સૃશટિ શન્યશનત્રત થતી હો્ય તો એમારં ભૌશમશતક વ્યવસથા આવશે, પણ 
નૈસશગ્વક સવ્યરંભૂતા નહહ આવે. દૃશટિ ઘડા્ય છ ેકૃશતના અરંગની અરંદર રહીને, એની બહાર 
નહહ. જ્યારં દૃશટિને અનુસરીને સૃશટિ ચાલે છ ેત્યારં એમારં કશુરંક રહસ્ય રહેતુરં નથી, બધુરં 
અત્યનત પ્કટ બની રહે છ,ે ને અમુક શન્યમની ફલાણી કલમ લાગુ પાડીને એનો હવાલો 
આપી શકા્ય છ.ે પણ એ તો જુદી જ દુશન્યાની વાત થઈ. શવવેચન પણ જ્યારે આવો 
હવાલો આપવા બેસે ત્યારે એ સાહહત્યની દુશન્યામારંથી આપણને દેશશનકાલ કરવાનો 
જુલમ ગુજારે છ.ે
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વાત કારંઈ નવી નથી. પારંદડારં ખરે છ,ે વૃષિની શાખાઓ નગ્ન થતી જા્ય છ.ે ખરેલારં 
પારંદડારંને પવન હારંકી જા્ય છ.ે એનો એ પ્કારનો અવાજ રહી રહીને સરંભળા્યા કરે છ.ે 
આ પાનખરનો સૂર છ.ે ઋતુઓના સરંગીતના સાજમારં એનુરં પણ સથાન છ.ે આજકાલ એ 
સૂર સરંભળા્યા કરે છ,ે રસતે ચાલતા હોઈએ ત્યારં પાછળથી ઉતાવશળ્યો પવન ખરેલારં 
પારંદડારંઓને દોડાવતો, આપણને સહેજ હડસેલીને ચાલ્યો જા્ય છ.ે ખરેલા પારંદડારંઓના 
પુરંજ વચચે રહીને નાની શી કુરંપળને ફૂટવાનુરં કેટલુરં મોટુરં સાહસ કરવુરં પડતુરં હશે! પણ એ 
કુરંપળ ફૂટ ેછ.ે કૂણી તામ્ કાશનતથી વૃષિ પહરમશણડત થા્ય છ ેને ચૈત્ર સુધી પહોંચતારં તો 
પેલારં પારંદડાની વાત ભૂલાઈ જ જા્ય છ.ે

પણ ખરતારં પારંદડારં ચાલ્યારં જા્ય છ ેતે હદશા તરફ આપણી દૃશટિ રહી રહીને વળે છ.ે 
જ ેજીવનમારંથી ગ્યુરં તે બીજ ેરસતે થઈને સમૃશતમારં સરંશચત થ્યુરં. અનાગતને પણ એ ઘડ ેછ.ે 
આપણુરં જીવન જ આ ત્રણે કાળનો શત્રવેણી-સરંગમ છ,ે જ ેઅનુભવમારં આ શત્રવેણીસરંગમની 
વ્યરંજના રહી હો્ય તે જ અનુભવ સાથ્વક થ્યો કહેવા્ય. કશવની પ્શતભા અનસૂ્યા જવેીછ,ે 
એ ત્રણે ્ય કાળને બ્રહ્મા, શવષણુ કે શશવની જમે પોતાને ખોળે રમાડ ેછ.ે કોઈ પણ ભાવ કે 
અનુભૂશતનો શવરદ્ધ છડેો, એનો શક્ય શવસતાર અને એની અનતશન્વહહત અપ્કટ શક્યતા 
– આટલાનુરં એમારં સૂચન હો્ય જ. તો જ એને પૂણ્વતા પ્ાતિ થઈ કહેવા્ય, નહીં તો એ 
અપરંગને શવકલારંગ બની રહે, જ ેકોઈ કશવ કે સજ ્વકે નવુરં પ્સથાન ક્યુું હશે તે આ સવરૂપની 
પૂણ્વતાની હદશામારં જ કરેલુરં દેખાશે. આજની આપણી કશવતાની સૌથી મોટી મ્યા્વદા જ 
આ છ.ે એમારં એકાદ અરંગના પર શવશેષ ભાર મૂકવામારં આવે છ.ે સવા્વશ્ેષી સમગ્તાનો 
એ અનુભવ કરાવતી નથી. હમણારં સહમણારં એમ કહેવાતુરં સરંભળા્ય છ ેકે આજનો કશવ 
છનદ અને લ્ય શવશે વધુ સભાન બન્યો છ.ે વાર, એવી સભાનતા તો કશવ બનતારંની સાથે 
એણે કેળવી લીધી જ હોવી ઘટ.ે પણ એને પહરણામે શુરં શસદ્ધ થ્યુરં તે તપાસી જોઈએ. 
સરંસકૃત વૃત્તોને આપણે સાવ છોડ્યારં તો નથી જ, ને નવારં અથા્વનુસારી આવત્વનો કે લ્ય 
ઉપજાવવાને માટ ેગુલબરંકી, હહરગીત કે ઝૂલણાનારં પરમપહરત રૂપોથી આગળ આપણે 
કેટલેક વધ્યા છીએ વાર? આનો પણ એક ચીલો પડી ગ્યો. પણ સાથે એક વૃશત્ત દેખાવા 
લાગી. બુશદ્ધની કુશાગ્તા(!)થી કશુરંક સથાપી આપવાનો પ્્યતન, પરંશકતઓને તોડીને એને 
અમુક આકારમારં કેમ ગોઠવી? (હડલન ટોમસ કરતો હતો તેથી નહહ કે ઇ. ઇ. કશમનઝ 



એવી રમત રમે છ ેમાટ ેતો અલબત્ત, નહહ જ!) કૌંસનો ઉપ્યોગ હમણારં હમણારંનો શા 
માટ ેવધ્યો? (એક પ્મુખ કશવએ પીઠ થાબડીને કહ્ુરં : કેટલાક કશવઓ કૌસમારં ઘણુરં ઘણુરં 
કહી જા્ય છ.ે’ તેથી પ્ોતસાહન પામીને તો નહહ જ!) ફલાણા કાવ્યસરંગ્હનુરં ફલાણુરં નામ 
શા માટ ેરાખવામારં આવ્યુરં! – આ બધુરં સમજાવવામારં મુગધ અને શવદગધ નહીં એવા ભોળા 
રશસકોને તરેહ તરેહની તક્વગુલારંટના ખેલ બતાવીને ચહકત કરી દઈ શકા્ય. પણ આ 
ચાકશચક્ય ક્યારં સુધી ટકશે વાર? કશવ સહસ્બાહુ હોવો જોઈએ. જુદા જુદા હજાર હાથે 
એ નવી નવી ભશણશતભરંગી પ્કટાવતો હોવો જોઈએ. કૌંસની ગણતરી અને એનો ખુલાસો, 
પ્તીક નહહ હો્ય ત્યારં પ્તીકની પધરામણી અને એનુરં માહાતમ્યગાન, કાવ્યસરંગ્હના 
નામનો કોથળો છોડીને એમારંથી જાદુ કરતા હોઈએ તેમ `જુઓ છોકરાઓ ખેલ બતાવુરં 
છુરં’ કહીને એક પછી એક ચાતુરીના ખેલ બતાવીને ભોળા લોકોને ચહકત કરી દેવાની 
વૃશત્ત પેલા કશવને તો હાશન કરશે જ, પણ શવવેચનના માગ્વમારં પણ એ એક અનતરા્ય બની 
રહેશે. કશવ નીવડલેો માલ પૂરો પાડવાની ખટપટમારં પડી જશે, એના નવસેં નવવાણુરં હાથ 
એક ઝાટકે છદેાઈ જશે. શવવેચન ફેશનનો પ્ચાર કરતુરં થઈ જા્ય, સજ ્વકોને તારસવરે એ 
ફેશનના ફા્યદા સમજાવતુરં થઈ જા્ય ત્યારે ઉપકારક બનવાને બદલે અપકારક જ નીવડ.ે 
આને જ પહરણામે ઉમાશરંકર-સુનદરમ્ પછીની નવી પેઢીની કશવતા હવે એ રગશશ્યે ચીલે 
ચઢી ચૂકી છ ેએવુરં લાગવા મારંડ્યુરં છ.ે પ્તીક અને Image વગર કશવને ન ચાલે. કશવ તક્વના 
પ્મે્યો ગોઠવતો નથી, પ્તીક અને Image રચે છ.ે કશવતામારં વાક્ય અને વાક્યનો અનવ્ય 
હોતો નથી. પણ પ્તીક અને પ્તીક વચચેનો, Image અને Image વચચેનો અનવ્ય હો્ય 
છ.ે જો એમ ન હો્યતો પછી કાવ્યનો આશ્્ય લેવાની જરૂર જ શી હતી? પણ કેટલીક 
નવી કશવતા વારંચતારં એવી છાપ પડ ેછ ેકે એ પ્થમ ગદ્મારં ઘડાઈ ને પછી એણે ખોશળ્યુરં 
બદલ્યુરં. આનારં કારણો છ.ે પ્તીકનુરં વજન ઝીલે એવુરં કાવ્યનુરં કાઠુરં ઘડા્યુરં હોવુરં જોઈએ; એ 
પ્તીક કાવ્યની અરંદર જીવતુરં થઈ શકે એવો ભાવસરંદભ્વ, એવી ભાવની આબોહવા કાવ્યમારં 
ઉપજાવેલી હોવી જોઈએ. નાનુરં સરખુરં ફૂલ ઉપર આખા ખુલ્લા આકાશના શવસતારની 
બારંહેધરી પામીને ખીલી શકે છ,ે તે મુજબ કાવ્યની અરંદર પણ પ્તીકની વ્યરંજનાના 
શવસતારને માટનેો પૂરતો અવકાશ હોવો જોઈએ. આ બધુરં ન હો્ય તો પછી એનો અભાવ 
તક્વની કુશાગ્તાથી કે શવદગધતાથી પૂરી ન શકા્ય. કશવતા એક જ પગલુરં ભરે તે ન ચાલે, 
એણે ત્રણે પગલારં ભરવારં જોઈએ. જ્યારં શવભાવનાઓનારં ચોકઠારં બરંધા્યારં નથી, જ્યારં તૈ્યાર 
સરંજ્ાઓથી ભાવને ઓળખી શકાતો નથી એવા અનુભૂશતના અગોચર સતરને તાગવાનુરં 
સાહસ હજી આપણી કશવતાને કરવુરં બાકી છ.ે જ્યારં સુધી એનો સમાવેશ થશે નહહ ત્યારં 
સુધી અનુભૂશતનારં અનેક પહરમાણો શસદ્ધ થશે નહહ. કાવ્યને અપ્સતુત એવી ઘણી વીગતો 
ચચ્વવાની છોડીને તારસવરે થતો પ્ચાર અટકશે નહહ. `કશવલોક’નો છલે્લો અરંક જોતારં તો 
એમ લાગે છ ેકે હવે કશવતાનો કૌંસમારંથી ઉદ્ધાર કરવાને જ કોઈએ ક્રાશનત કરવી પડશે! 
કાશલદાસ, ભવભૂશત કે વાલમીહકની કશવતાની પણ ્યથાસથાને કૌંસ મૂકીને સુધારેલી, નવી 
આવૃશત્તઓ, તૈ્યાર કરવાનુરં કોઈ કૌંસ-પ્ેમી કશવ ઉતસાહમારં આવીને બીડુરં ઝડપે તો નવાઈ 
નહહ.
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ઊડતારં પરંખીની પારંખમારંથી ખરતુરં પીંછુરં જો્યુરં ને એણે હવામારં, ખરતારં ખરતારં, જ ે
અદૃશ્ય રેખાઓ આરંકી તે વડ ેજાણે શનરાકાર ઇશ્વરનુરં જ શચત્ર અરંકાઈ ગ્યુરં, બોલતારં 
બોલતારં, બોલવાના આવેગમારં જ બોલવાનુરં ભૂલી જઈને આરંખોને શવસમ્યથી શવસફાહરત 
કરીને જોઈ રહેલા શશશુને જોઈને ઇશ્વરના રૂપની ઝારંખી થઈ; ગુલાબની પારંખડીઓની 
ગોઠવણીમારં ઇશ્વરના અરંગુશલસપશ્વનો અનુભવ થ્યો. ના, આ સૃશટિ મને નાશસતક થવા દે 
તેમ નથી.
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૧૧

સરંસકૃત કશવઓ કહેતા કે નાશ્યકાના પદાઘાતથી બકુલ પ્ફુલ્લ થઈ ઊઠતુરં, માઘથી 
ફાગણની હદશા તરફ વળેલી સૃશટિને પણ આવી જ કોઈ નાશ્યકાના પદાઘાતનો ધન્ય 
સપશ્વ થ્યો લાગે છ.ે ચારે બાજુ બધુરં મુકુશલત થઈ ઊઠ્યુરં છ,ે ને અહીં હૃદ્યના અનધ 
અગોચર નેપથ્યમારં પણ પ્કટી ઊઠલેારં મુકુલની સૌરભના ભારે બધુરં ફાટુરં ફાટુરં થઈ રહ્ુરં છ.ે 
આ નથી સહેવાતુરં – અહીં આનનદ અને વેદનાના છડેા એકબીજામારં ભળી જા્ય છ,ે અહીં 
ભાષાનો પ્વેશ પૂરો થા્ય છ.ે જીવનમારં બે ચાર ષિણ પણ જો આ ભાષાથી અસપૃટિ એવી 
કુરંવારી ધરતી પર આવીને ઊભા રહેવાનુરં મળે તો! કશવતામારં શબદોનુરં રૂપ પણ કારંઈક આવુરં 
જ હોવુરં ઘટ.ે એ શબદનો તજ ્વનીસરંકેત મૌનની હદશામારં હો્ય, એ શબદને અનુસરીને જતારં 
આપણે મૌનમારં ઓગળી જતા હોઈએ એવુરં લાગવુરં જોઈએ. અથ્વની અને અથ્વના સરંક્રમણ 
(કે અશભન્યન?)ની બધી રકઝક ને ખટપટ, એના વાદ-પ્વાદ, એનુરં વ્યાકરણ – આ બધા 
જટાશવસતારની પછી કશી જરૂર ન રહે. ઘણી ઊંચા પ્કારની કશવતાનો આસવાદ લેતા 
હોઈએ છીએ ત્યારે શન:શેષ લુતિ થવાનો અનુભવ થા્ય છ.ે સાચી કશવતાની કદાચ આ 
પણ એક કસોટી હો્ય – એણે આપણા કેટલા શબદોના કોલાહલનો મૌનમારં મોષિ સાધી 
આપ્યો, ન જાને!

પણ માઘના અનતના હદવસો નથી જીરવાતા, આ માઘની સૃશટિને જોતારં એને ફરી 
આષાઢની મેદુરતાનો સરંસપશ્વ થ્યો હશે એ માન્યામારં આવતુરં નથી – એટલુરં બધુરં સોનુરં 
છૂટ ેહાથે વેરા્યુરં છ.ે સુગનધનો એવો તો ફુવારો ઊડ ેછ,ે ને આ હવા જાણે કોઈ પ્ગલભા 
પોતાના પાલવમારં શપ્્યતમને સરંગોપીને ભગાડી લઈ જવા અધીરી બની હો્ય તેમ ચારે 
બાજુથી આવીને આપણને લપેટી લે છ.ે આવા જ હદવસે વૃદ્ધ આનદ્રે શજદ અકળાઈને 
બોલી ઊઠ્યો હતો :

`The last four days have been more beautiful than one can say; more 
beautiful than I could endure. A sort of call to happiness in which all 
nature conspired in a miraculous swoon, reaching a summit of love and 
joy in which the human being has nothing further to wish for but death. 
On such a night one would love to kiss the flowers, cares the tree trunks, 
embrance any young and ardent body whatever or prowl in search of it 
till dawn. Going off to bed alone as I have nevertheless to decide to do, 
seems impious.’
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ધૂરંધળા ધુમમસનુરં આછુરં પહરવેટિન પૃથવીના મુખને ઢારંકે છ.ે વાતાવરણમારં જ 
અન્યમનસકતા છ.ે ગમે તે લાગણી કે શવચારને વળગી શસથર રહેવાનો પ્્યતન કરીએ ત્યારં 
આપણે જાતે જ કશાક દ્રાવણમારં ઓગળીને બાષપરૂપ થઈ ને આ ચારે બાજુથી ધૂસરતામારં 
ખોવાઈ જઈએ છીએ. પછી હહરંમત કરીને સૂ્ય્વ બહાર આવે છ,ે એનારં હકરણો ખનતપૂવ્વક 
ધૂસરતામારં લુતિ થ્યેલા આપણા નકશાની બધી રેખા શોધી આપે છ,ે ને આપે ફરી 
વ્યવશસથત થઈ જઈએ છીએ. સૂ્ય્વને હાથ આમ ફરીથી આકાર પામવાની મજા માણવા 
જવેી છ.ે પણ કોઈ વાર રાશત્રના દ્રાવણમારં આપણે શન:શેષ ઓગળી જઈએ, આપણી 
ટવેના અશસથની આજુબાજુ ફરીથી આપણને ગોઠવી દેવાનુરં સૂ્ય્વથી પણ નહીં બને ત્યારે? 
ધૂસરતામારં જ આપણે શનવા્વણ? ધૂસરતાને ખોળે જ સૂ્ય્વ જનમે છ ેએવુરં આશ્વાસન લેવાની 
સગવડ શવજ્ાન કદાચ ભશવષ્યમારં કરી આપે તો નવાઈ નહહ.

પણ એ હદવસે સૃશટિનુરં એવુરં રૂપ જોઈને શકુનતલા ્યાદ આવી. દુષ્યનત એ હદવસે 
ગ્યો છ,ે ને નમતે પહોરે એ અન્યમનસક, હદશાઓના છડેા તરફ જોતી છતારં કશુરં ન 
જોતી, બેઠી છ.ે આરંખ પર, નહહ સારેલારં છતારં જામેલારં, આરંસુની આછી ઝારં્ય છ ેને ત્યારં 
અ્યમહરં ભો: – આ હુરં આવ્યો છુરં, કોઈ છ ેકે? – કરીને ક્રોધની ઝાળ જવેા દુવા્વસા આવી 
પહોંચે છ ેશાપ લઈ ને. શશશશરને છડે ેપહોંચ્યા પછી દૂરથી આવતા પેલા દુવા્વસા જવેા 
ઉનાળાના ભણકારા હવામારં સરંભળા્ય છ,ે પણ પૃથવી આજ ેકશુરં સારંભળતી નથી, જોતી 
નથી. એ અનતમુ્વખ થઈને બેઠી છ.ે નષિત્રમરંડળના શપ્યરની કશીક સમૃશત સળવળી ઊઠી 
છ.ે ને હવે દઝાડતા ગ્ીષમનો શાપ આવ્યો જ જાણે! પણ એ તાપ વેઠતારં વેઠતારં જ જમે 
શકુનતલાએ ચક્રવતતી ભરતને પોતાની કૂખમારં સેવ્યો તેમ એ ગ્ીષમમારં જ આરંબા ડાળે 
આમ્ફળમારં મધુરતાનો સરંચ્ય થા્ય છ,ે વષા્વના વાદળ બરંધા્ય છ ેને આખરે ધનધાન્યથી 
પૃથવીનો ખોળો ભ્યયો ભ્યયો થઈ રહે છ.ે પણ અત્યારે તો `અરે એ તે ક્યારે?’ – એવો જ 
પ્શ્ન મનમારં થા્ય છ.ે

પણ ગ્ીષમ પહેલારં છ ેવસનત. કશવઓ શબચારા મુશકેલીમારં છ.ે આ વસનતે શુરં લખવુરં? 
ને નહીં લખીએ તો લોકો ભૂરંડા એમ કહેવાના કે વસનત જવેી વસનત આવી ને અમારા 
જવેાને કરંઈકનુરં કરંઈક થઈ જા્ય છ ેને તમને કશુરં થતુરં નથી, તો તમે તે કશવ છો કે પછી... 



ચાલો, પ્્યતન તો કરી જુઓ : ગીત સહેલારં થઈ પડશે. ફાગણ, કેસૂડારં, કોઈ ગોરી, એની 
લાલ ચૂરંદડી, થોડા પ્ાસ, રાધાકૃષણ તો શબચારારં તૈ્યાર બેઠારં છ,ે એમને લાવો. ગીતો પૂરતી 
સરંખ્યામારં તૈ્યાર થઈ જશે. આ વસનત પૂરતુરં તો કામ ઉકલી જશે. પછી વળી જો્યુરં હશે!

કાશલદાસ જવેો શવલાસી કશવ કહેશે કે રશતક્રીડામારં શપ્્યતમના ગાઢ પહરરમભણતી 
નખષિત અને દનતષિતને કારણે પૃથવીને અરંગે જ ેટશર ફૂટી છ ેતે જ આ કેસૂડારં! વાલમીહક, 
રામા્યણના વસતુસરંદભ્વને ધ્યાનમારં રાખીને, કહેશે કે રામ અને વાલી જવેા બે બશળ્યા 
્યુદ્ધમારં લડતા ઘવા્ય ને એમના અરંગોમારં જ ેલોહીની ટશર ફૂટ ેતેના જવેારં આ કેસૂડારં છ.ે 
કશવઓ જ્યારે રીઢા થા્ય છ,ે કુતૂહલ અને આ્ચ્ય્વની માત્રા ઘટતી જા્ય છ ેને ડહાપણ 
વધતુરં જા્ય છ ેત્યારે એમની ઉતપ્ેષિા અથા્વનતરન્યાસ તરફ વળે છ.ે કાશલદાસનો દુષ્યનત 
પ્ેમ કરતારં કરતારં ્ય કેવી ગણતરી કરે છ,ે કેટલા હડાપણભ્યા્વ અથા્વનતરન્યાસ બોલ્યે જા્ય 
છ!ે કદાચ એને માટ ેઆ રશત તે નવાનુરાગ નથી, એ હરંસપહદકા અને વસુમતીનો સવામી 
છ.ે સવામી બની ચૂક્યા પછી શપ્્યતમ બનવાનુરં શક્ય હશે જ પણ...

સાચુરં કહુરં , આજ ે કાશલદાસ મનનો કબજો લઈ બેઠો છ.ે એ માણસ જરા છ ે
જ ખરાબ. ને ખરાબને દુશન્યા જલદી ભૂલતી નથી. કાશલદાસ ઇશનદ્ર્યનુરં લાલનપાલન 
કરનારો કશવ છ.ે સપશષેશનદ્ર્યનુ સુખ ચોખાશલ્યા સમાજનો કશવ વણ્વવવાની હહરંમત ન કરે. 
આપણા સાહહત્યમારં તો એ ઇશનદ્ર્ય સાવ જૂઠી જ થઈ ગઈ છ.ે એમ કહીએ ખોટુરં નથી, પણ 
ભશવષ્યમારં દુષ્યનતની શનઠિરુતાને કારણે (રાજદરબારના કશવએ રાજાને બચાવવા શાપની 
્યોજના ભલેને કરી! ને ડાહ્ાઓ ને પશણડતો શકુનતલાને દુવા્વસાની જમે ભલેને શાપે, 
શનઠિરુતા તે શનઠિરુતા) શકુનતલા પર જ ેવીતવાનુરં છ ેતેનુરં સરંશવધાન કાશલદાસે કુશળતાથી 
ક્યુું છ.ે શકુનતલાના ભાવી દુ:ખથી ્યોજના ભારે કાળજીપૂવ્વક કરી છ.ે પ્થમ પ્ણ્ય 
શનવેદન કરવાને પત્રલેખનની તૈ્યારી ચાલે છ.ે પત્ર શેના પર લખવો! શુકોદર સુકુમાર 
નશલનીપત્ર પર લખવો એમ શપ્્યરંવદા સૂચવે છ.ે પોપટના પેટની સુરંવાળપ કાશલદાસ 
જાણે છ.ે એવા સુકુમાર પત્ર પર એથી ્ય સુકુમાર પ્ણ્યની લાગણીનુરં શનવેદન ક્યુું તેનુરં 
કેવુરં કઠોર ને શનઠિરુ પ્ત્યાખ્યાન! વળી ચોથા અરંકમારં જ ેપ્ભાત પ્કટ્યુરં – શકુનતલાના 
શવદા્યના હદવસોનુરં પ્ભાત – તે સૌ પ્થમ બોરડી પર ઝીલા્યેલા ઝાકળશબનદુ તરફ 
આરંગળી ચીંધીને કાશલદાસ બતાવે છ.ે પ્કૃશત આપણા અનતરમારં હવે આટલો પ્વેશ પ્વેશ 
પામતી નથી.

ને `કુમારસરંભવ’મારંની પેલી પરંશકત શૈલાશધરાજતન્યા ન ્ય્યૌ ન તસથૌ– એ જ ે
શચત્ર આરંકી દે છ ેતે આરંખ સામેથી ભૂરંસા્ય એવુરં નથી. કશવતાના સવરૂપનો ખ્યાલ કરરં  છુરં 
ત્યારે મારા મન:ચષિુ આગળ કશવતાની પણ આવી જ છબી ખડી થા્ય છ.ે મહાદેવને જ 
મુખે મહાદેવની શનનદા સારંભળતી પાવ્વતી, એમને સાચે રૂપે ઓળખતી ન હોવાથી ભાવી 
વરની શનનદાને સહી ન શકવાથી રોષમારં છણકો કરીને ચાલી જવા ઊભી થઈ છ,ે એક 
પગ ઊંચક્યો પણ છ,ે ત્યારં મહાદેવ પોતાનુરં સાચુરં રૂપ પ્કટ કરે છ ેને એ ન તો ગઈ 



કે ન તો ઊભી રહી! કશવતા પણ જાણે ભાવનો છદ્મવેશ સરી જતારં આમ જ ન ્ય્યૌ 
ન તસથૌની મુદ્રામારં જ આપણને દેખા્ય છ.ે એમારં ગશત નથી ને છતારં ગશત છ ે– આવા 
શબનદુની જ્યારે ઉપલશબધ થા્ય ત્યારે ભાવમારં કા્ય્વષિમતા પ્ગટ થઈ ગણા્ય. દૈનશનદની્ય 
વ્યવહારમારં ઢરંકા્યેલી ભાવના, રહસ્યની કાશનત આમ એકાએક પ્કટ થઈને ચહકત કરી 
દે, તેનો શવસમ્ય, તેનો ન ્ય્યૌ ન તસથૌ છનદ, કશવતામારં રણકી ઊઠ.ે ભાવને પ્થમ વાર 
સાષિાત્ ક્યા્વનો શવસમ્ય અને તેથી પ્ગટતી કાલી કાલી વાણીની શનવ્યા્વજ મધુરતા એ 
ઊંચા પ્કારની કશવતાનુરં અશનવા્ય્વ લષિણ છ.ે રરૉબટ્વ ફ્રૉસટ જવેો કશવ વૃદ્ધાવસથાને આરે 
ઊભો રહીને ્ય શશશુસહજ શવસમ્યની કાલી કાલી વાણી બોલી શકે છ.ે વધારે પડતુરં 
Sophistication, ચટલુ શવદગધતા, કુશાગ્ બુશદ્ધના તક્વના બુટ્ટા કશવતાની આ નૈસશગ્વક 
કાશનતને ઝારંખી પાડી નાખે છ.ે પણ સહજ ઉદ્રેકનુરં સથાન કૃશત્રમ આ્યાસ લે ત્યારે કરામત 
જ નવીનતાનો પ્યા્વ્ય બની રહે. પ્સતુત અને અપ્સતુત. પ્કૃત અને સમ, ઉપમે્ય અને 
ઉપમાન વચચેનો સમબનધ દુરાકૃટિ ને ઉશચત સનદભ્વ્યોજનાથી પહરપોષ પામ્યા શવનાનો, 
આકશસમક, રચીને ચોંકાવી દે એવી બૌશદ્ધક ચમતકૃતીની ્યોજના કરવી – આટલામારં જ 
નવીનતા સમાઈ જતી હો્ય તો આપણી કશવતા શવશે શચનતા કરવા જવેી શસથશત ઊભી 
થા્ય.

કોઈ વાર ઉશકેરાઈને આવી ઉતપ્ેષિાઓનો ગરંજ ખડકી દેવાનુરં મન થા્ય છ ે– એમ 
બતાવવા કે એમારં સાચુરં કશવકમ્વ રહ્ુરં જ નથી!

જુઓ, થોડા નમૂના કરી આપુરં : એનો હાથ-રૅહફ્જરેટરમારંથી કાઢલેા આઇસક્રીમના 
જવેો ઠરંડો, શસનગધ ને સવાદુ : વાચાળ શપ્્યાના મુખમારંથી નીકળતા શબદો-સલોટ મશીનમારંથી 
નીકળતી હટહકટ જવેા; હુરં  તને જો્યા કરીશ, શનશન્વમેષ, – રાતે તુરં સૂતી હો્ય છ ેત્યારે તારી 
પાસેના ટબેલ પરના એલામ્વ કલરૉકના રેહડ્યમ ટીપડ કારંટાઓ તને જુએ છ ેતેમ, વાદળારં 
ખસતારં સવારનુરં હફક્ ુરં આકાશ આછુરં દેખા્યુરં – મીણબત્તી પર ઉંદરે પાડલેા નખના આરંકા 
જવેુરં; શશશશરનો શવવણ્વ તડકો-મસળીને ફેંકી દીધેલા મસોતાના જવેો; ફૂલ-કોઈ અશભનવ 
આઈનસટાઈનના મગજમારં સફુરેલી શવશ્વરહસ્યની નવી ફોમ્યુ્વલા જવેારં; અમારા બેનુરં શમલન-
પાણીના ટીપામારંના પ્ાણવા્યુ અને આદ્ર્વવા્યુના સરં્યોગ જવેુરં; પાનખરનારં ખરતારં પારંદડારં – 
મહાકાવ્યના છલે્લા શ્ોકો જવેા; શ્ાવણની આછી ઝરમર – અમદાવાદની કોઈ શમલમારં 
વણાતી શરબતી મલમલના તાણાવાણા જવેી; વૈશાખની બપોરનો તડકો-સરંસકૃત નાટકના 
પ્ણ્યી ધીરોદ્ધત ના્યકના પ્લાપ જવેા; હેમનતની સુરખી ભરી સવાર – કાશલદાસની 
કાવ્યપરંશકતના જવેી; નીરસ હદવસ-દળદાળ પુસતકની વચચે દબાઈને ચપટ થઈ ગ્યેલી 
કીડીના જવેો; અમાસની રાતે તારાખશચત આકાશ-્યશત શવનાની છનદોરચના જવેુરં... બોલો, 
ક્યારં સુધી આગળ વધવુરં છ?ે શવજ્ાનની પણ અસર ઉતપ્ેષિામારં છ.ે અત્યાધુશનકતામારં છ,ે 
કહો તો થોડી કૌંસમારં મૂકી આપુરં, પછી છ ેકારંઈ?

ત્રણ અકસમાત : બારણુરં બરંધ કરવાનુરં રહી જવાથી એક માણસ ઘર છોડીને બહાર 



નીકળી ગ્યો; ઘરે એની વહુ દીકરા રાહ જુએ, પણ ધૂનમારં ધૂનમારં એ ઝાડ નીચે બેસી 
રહ્ો. ખાધાપીધા શવના મરવા પડ્યો. કહે છ ેકે એક ભરવાડણે દ્યા લાવી દૂધ પા્યુરં. હવે 
શસથશત સુધારા પર છ.ે એનુરં નામ પૂછતારં ગૌતમ બુદ્ધ એમ કહે છ.ે

લાગતાવળગતાએ ઘટતી તપાસ કરી એ વ્યશકતનો કબજો લઈ લેવો.

સારંજને વખતે ટકેરી પર ઊભા કરેલા થારંભલા પર ચઢીને એક માણસ કશુરંક જોવા 
ગ્યો. એ શુરં જોવા ગ્યો હતો તે શવશે કશી આધારભૂત માહહતી જાણવા મળી નથી. પણ 
અરંધારામારં નીચે ઉતરવા જતારં એ ખીલામારં ભેરવા્યો ને એ જ દશામારં મરણ પામ્યો. એનુરં 
નામ ઇસુ એમ કહેવામારં આવે છ.ે પોશલસને સમબનધ શવશેની ખાતરી આપતારં મૃતદેહનો 
કબજો સોંપવામારં આવશે.

બે બરંદૂકની ગોળી સારંજને વખતે સહેજ લટાર મારવા નીકળી હતી. કોઈ `રામ 
રામ’ બબડતો ધૂની માણસ દેખતો છતારં ન દેખતો એ ગોળીના માગ્વમારં આડ ેઆવવાથી 
ગોળીના માગ્વમારં અનતરા્ય ઊભો થ્યો. એનુરં નામ મોહનદાસ હતુરં એમ કહેવા્ય છ.ે આવા 
ગાફેલ આમ બેધ્યાન બનીને ફરે છ ેતેથી આવા અકસમાત થા્ય છ.ે એ શવશે ભશવષ્યમારં 
કાળજી રાખવી.
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૧૩

મારી ત્રણ વષ્વની કન્યાને જોઉં છુરં ત્યારે `અદૃટિ’ નામે ઓળખાતી પેલી ગેબી 
વસતુની મને ઝારંખી થા્ય છ.ે એ મારાથી નહહ દેખા્ય એવુરં એના જીવનમારં છૂપાવીને આવી 
છ.ે મારા સૂ્યા્વસતના સામે એના સૌરભ મહેકતા મધ્યાહે્ન હુરં  જોઈ શકીશ કે કેમ, ન જાને! 
એનામારં જ મારરં  અદૃટિ છ.ે પેલા એક અમેહરકન કશવની કશવતા મને ્યાદ આવી : શપતા 
પોતાનારં બાળકોને લઈને ફરવા નીકળો હતો. શપતાના પડછા્યા પર પગ મૂકીને નાચતારં 
બાળકો હરખા્ય ને શપતાને કહે : જુઓ, અમે તમારા માથા પર નાચીએ છીએ, કેવા 
નાચીએ છીએ! બાપને સમજા્યુરં : હા, એ જ મારરં  અદૃટિ છ!ે
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૧૪

એક નાના શા ઓરડામારં અમે ખીચોખીચ બેઠા હતા. ઘોંઘાટ ભારે હતો. થોડા વખત 
તો મારા કાન એ ઘોંઘાટથી ત્રાસી ઊઠ્યા. મને શોપેનહોવરની પેલી સરંસકારી માણસની 
વ્યાખ્યા ્યાદ આવી: જ ેથોડા સરખા અવાજને પણ નહહ સહી શકે તે સરંસકારી, જ ેગમે 
તેવા ઘોંઘાટથી પણ ન અકળા્ય તે અસરંસકારી. શોપેનહોવરની આ વ્યાખ્યાની મદદથી 
મારી સરંસકાહરતા સથાપવાના આનનદે થોડી વાર સુધી ઘોંઘાટને ભૂલાવી દીધો; પણ તે 
થોડી વાર જ! ત્યારં મને એક શવશચત્ર અનુભવ થ્યો. આ ઘોંઘાટની ભીંસ વચચેથી સારંકડો 
રસતો શોધી કાઢી ને છટકી જવા મથતી શાશનતનુરં શચત્ર મારી આગળ તાદૃશ ખડુરં થઈ 
ગ્યુરં. દશ્વનાથતીઓની ભીડ વચચેથી કોઈનો પોતાનો સપશ્વ ન થા્ય એ રીતે રસતો કાઢતી એ 
કુલવધૂ ન હો્ય જાણે! હુરં  ઘોંઘાટને ભૂલીને શાશનતના આ રૂપને જોઈ રહ્ો, ને મને ્યાદ આવ્યુરં 
કે કોઈ વાર કાવ્યમારં પણ આવો અનુભવ થ્યા છ.ે ઝડઝમક પ્ાસાનુપ્ાસ રણતઝણતકારનો 
ભારે ઘોંઘાટ મચ્યો હો્ય, આપણુરં મન એ બધારંમારંથી દૂર છૂટી જવા તરફડતુરં હો્ય, ત્યારં 
એકાએક પરંશકત પરંશકતની વચચેના, શબદ શબદ વચચેના કશવએ રાખેલા અવકાશ તરફ 
આપણી નજર પડ,ે અને એકાએક આપણને જાણે નવો સાષિાતકાર થા્ય કે અરે, કશવની 
કશવતા તો શબદોમારં નથી, પેલી એણે આ બધારંની વચચે રાખેલા મુકત અવકાશમારં છ.ે 
તારાખશચત આકાશ સુનદર લાગે છ.ે પૂશણ્વમાના આકાશથી ્ય સુનદર, એનુરં કારણ કદાચ 
એ હશે કે તારાઓની વચચેનો અનધકાર પણ આપણી દૃશ્યસામગ્ીમારં ઓતપ્ોત થઈને 
ભળી ગ્યો હો્ય છ.ે પૂશણ્વમાની રાત અનધકારનો એવો ઉપ્યોગ કદાચ કરી શકતી નથી, 
એનુરં શનગરણ કરે છ,ે ને તેથી અનધકાર લેખે લાગતો નથી. જ ેકશવતામારં શબદની સાથે 
શબદનો અભાવ પણ કશવએ લેખે લગાડ્યો હો્ય તેનો સવાદ કરંઈ ઓર જ હો્ય! ફ્ેનચ કશવ 
માલા્વમને આવો અવકાશ કાવ્યમારં ઇટિ હતો. શબદોના સરંઘટનને કારણે જ ેસફોટ થા્ય 
તેને પહરણામે કાવ્યમારં આવો અવકાશ અવતરવો જોઈએ. એ અવકાશની વ્યરંજકતાની 
માત્રાને કોઈ પહોંચી શકે નહીં. રવીનદ્રનાથે પણ, કદાચ આથી જ, અવકાશરસને રસોનો 
ચક્રવતતી ગણ્યો છ ેને કશવને અવકાશરસનો રશસ્યો કહીને ઓળખાવ્યો છ.ે સપેઈનનો કશવ 
્યેમેનેઝ પણ કશવને Great friend of space કહીને ઓળખાવે છ ેતે સૂચક છ.ે શબદે 
શબદે આપણે પવનનો નવો ઘાટ ઘડીએ છીએ, ને એની સાથે સાથે અવકાશનારં પહરમાણો 



પણ બદલતારં રહે છ.ે ઓશચરંતા દદ્વને કારણે નીકળી જતો પ્લમબ શન:શ્વાસ, એ દદ્વની 
દૂરપ્સાહરતા ને ઉતકટતા, એના અવકાશમારં થતા શવસતારથી સૂચવે છ,ે કાવ્ય શ્ાવ્ય છ ે
તે આ અથ્વમારં. સૌ પ્થમ એને અવકાશના પહરમાણમારં થ્યેલા રૂપાનતરોની દૃશટિએ જોઈ 
લેવુરં જોઈએ. એ વગર કાવ્યનો લ્ય પકડા્ય નહીં. કાવ્યનુરં ફલક મોટુરં હોવુરં જોઈએ, એના 
શવષ્યો ઉદાત્ત હોવા જોઈએ, એમ કેટલાક કહે છ.ે કશવ આપણા અવકાશ જોડ ેશુરં કરે છ ે
તે પણ એને મૂલવવાની એક કસોટી કેમ ન બની રહે વાર!

આ વાત મને બીજી રીતે ્ય સાચી લાગે છ.ે જનેે હોવાની, અશસતતવનો થારંભલો દાટી 
રાખવાની, જડ ટવે પડી ગઈ છ ેતે મરણને આશ્્ય આપે છ.ે જ ેલોકો તાળો મેળવી શકા્ય 
એવી વાસતશવકતા અને પ્તીશતકરતાનો આગ્હ રાખે છ ેતેઓ આવી શસથશતને મોટો ગુણ 
લેખે છ.ે પણ અલરંકારનુરં સવરૂપ શવચારીશુરં તો એમ લાગશે કે પ્સતુતનો અપ્સતુતને હાથે 
થતો સરંહાર, અને એ સરંહારની હક્ર્યાને અનતે રહેતો શુદ્ધ અવકાશ જ આપણા આસવાદનો 
સાચો શવષ્ય છ.ે માટ ેતો મમમટ `શવગલન’ શબદ વાપરી ગ્યો. પ્સતુત અને અપ્સતુત 
આવુરં રમ્ય કાવતરરં  રચીને આપણને સદી ગ્યેલી વાસતશવકતાનો આમ છદે ઉડાવે નહહ 
ત્યારં સુધી સવાદ લેવા જવેુરં ટવેજડ માણસોને શુરં મળવાનુરં હતુરં? કળાની કૃશત્રમતા કે કળાની 
ભ્ાશનત તે વાસતશવકતાના આવા સરંહારમારં રહેલી છ.ે બ્રહ્મા સરજ,ે હોવાની શસથશતમારં 
મૂકી આપે; શવષણુ પોષે, થારંભલો દૃઢ કરે ને શશવ અથવા મૃત્યુરંજ્ય આવીને સરંહાર કરે 
ત્યારે આપણે મૃત્યુના પાશમારંથી છૂટીએ. સજ ્વનની પ્હક્ર્યામારં પણ આવો પ્લ્ય આનનદની 
પૂવા્વવસથારૂપે અશનવા્ય્વ છ.ે દરેક સજ ્વકને આવુરં શશવકૃત્ય કરતા આવડવુરં જોઈએ. ઇશત 
શશવમ્!
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મેદુરતાનો લેપ હવે બધે થઈ ગ્યો છ.ે હવે આપણા હૃદ્યના ભાવની કાશનત પણ આ 
મેદુરતાથી ફરી ગઈ છ.ે મારા મનમારં હુરં  આ મેદુરતાને જ્યદેવથી જુદી પાડી શકતો નથી. 
આષાઢના પ્થમ હદવસે શવરહને કારણે થ્યેલા વલ્યભ્રંશથી હરકતપ્કોઠિવાળો ્યષિ ્યાદ 
આવે છ,ે તેમ મેઘથી મેદુર અમબર તરફ જોઈને તમાલદ્રુમથી શ્યામ બનેલી પેલી વનરેખા 
્યાદ આવે છ ે ને કશાક અજાણ્યા ભ્યથી શવહ્વળ બનીને આપણુરં હૃદ્ય તે હદવસની 
વાણીનો પડઘો પાડી ઊઠ ેછ.ે રાધે ગૃહરં પ્ાપ્ય! શવચાર કરરં  છુરં તો લાગે છ ેકે આ ભ્યનુરં 
એક મોટુરં કારણ છ.ે આ મેદુરતાનુરં પોતુરં આપણા નામશચશહ્નત અશસતતવને ભૂરંસી નાખે છ,ે 
સવ-પરને ભૂરંસી નાખે છ,ે લરંગર તોડીને નાવડી પેલા Rimbaud ની `Drunken Boat’ની 
જમે સાહસે જા્ય છ ેત્યારે કારંઠા પરની કુરંજમારં લઈ જનારી રાધાને આપણુરં મને શોધે છ.ે

`આ આ છ’ે એવી જડ શનશ્ચતતાનારં મૂળ સુધી આ મેદુરતા પહોંચીને એને હલાવી 
નાખે છ.ે શષિશતજ ેઆ મેદુરતામારંથી આદ્ર્વતાની ઝારં્ય વરતા્ય છ ેને આપણી દૃશટિની શષિશતજ 
પણ એ ઝારં્યથી ધૂરંધળી બને છ.ે આપણી આરંખને હકનારે આરંસુ ઝમ્યુરં હો્ય છ ેત્યારે એ 
આરંસુને કારણે દૃશ્ય પદાથયોની એકની ઉપર બીજી એમ, બે બે છશબઓ ઉપસી આવે છ.ે 
જાણે દૃશ્ય પદાથ્વની એક સાથે અનેક શક્યતાઓને કોઈ પ્કટ કરી આપે છ.ે આ મેદુરતા 
પણ કારંઈક આવી જ રમત આપણા મન:ચષિુ સાથે કરે છ.ે પહરશચતતાનો ખૂરંટો કોઈ 
ઉખેડી નાખે છ ેને ત્યારે `રાધે, ગૃહ પ્ાપ્ય’ શસવા્ય ચારે બાજુથી બીજુ રં કશુરં સરંભળાતુરં 
નથી. કશવશચત્તની આવી મેદુરતાવૃત્ત દૃશટિથી ભાવજગતની અનેક છશબઓ દેખા્ય છ.ે ને 
તેને વ્યકત કરવાને જ ઉતપ્ેષિા જવેા અલરંકારની જરૂર પડ ેછ.ે આરંખે આરંસુની ઝારં્ય વળી 
હો્ય ત્યારે એક વસતુના એકને સથાને બે કે તેથી વધારે રૂપો આપણને દેખા્ય છતારં જ ે
દેખા્ય છ ેતેની દૃઢ વ્યાખ્યા બારંધી શકીએ એટલી સપટિતા એમારં ન હો્ય. તો આવી તરલ 
સહોપશસથશતમારં જ અલરંકારનો ઉદગમ છ.ે ત્યારે જ આપણે વ્યાકરણ કે તક્વની વ્યાખ્યાના 
સામ્ાજ્યમારંથી સવેચછાએ હદપાર થઈને મુખ અને ચનદ્ર વચચે રમણી્ય આસવાદ્ ગોટાળો 
ઊભો કરવાની છૂટ પામીએ છીએ. પણ આવારં અલરંકારો છુટ્ટા વેરેલા ન હો્ય, એનારં મૂળ 
આવી મેદુરતામારં જડી આવવારં જોઈએ. પણ `શસનથેહટક’ મેદુરતાથી આપણે કોઈ છતેરી 
ન શકે. આથી જ તો અલરંકાર સહહત કાવ્ય લખવારં સહેલારં છ,ે અલરંકાર રહહત કાવ્ય 



લખવારં અઘરારં છ.ે માટ ેમમમટ ેકહ્ુરં હશે `કવચત્ અનલરંકૃશત!’ અલરંકારોની કવશચત્તા જ 
ઇટિ છ.ે કાવ્યમારં અલરંકારો હો્ય એના કરતારં કાવ્ય પોતે જ એના સમસત સહહત અલરંકાર 
બની રહેતુરં હો્ય તે ઇટિ પહરશસથશત છ.ે પછી બ્રહ્મની જમે એનુરં વણ્વન કરીને કહી શકીએ: 
એ જટેલો આહદમારં છ ેતેટલો જ મધ્યમારં છ ેને એથી સહેજ પણ ઊણો અનતમારં નથી. પણ 
કેટલાક શબદોની આજકાલ ભારે દુદ્વશા થતી જા્ય છ,ે દરેક જમાને અમુક શબદો મરવા 
પડ ેછ.ે હમણારં હમણારં `પ્તીક’ શબદની આવી દશા થતી જા્ય છ.ે સાપ મરી જા્ય પછી 
તો કીડીઓ પણ એને ખેંચી લઈ જા્ય, તેમ આ આ મરવા પડલેા પ્તીકને ઘણારં ખેંચી લઈ 
જઈ રહ્ારં છ.ે પ્તીકની આ દુદ્વશા એક કરણ પહરશસથશત છ.ે પણ કોઈ વાર કીડીઓને ્ય 
પરાક્રમ ક્યા્વનુરં આશ્વાસન તો પ્ાતિ થવુરં જોઈએ!
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ભારે રશસક ચચા્વ જામી હતી. હુરં  ઉતસાહપૂવ્વક દલીલ ક્યષે જતો હતો. સહેજ થરંભી 
જઈને મેં મારા અવાજનુરં અનુરણન સારંભળુરં ને મને એમારં કોઈક અજાણ્યાનો અવાજ 
ભળી ગ્યેલો લાગ્યો. મારા અવાજમારં ભારે ચાલાકીથી, બખોલ પાડીને, કોઈક એનો 
ઉચછ્ાસ ભેળવી દેતુરં હતુરં. આથી મારો અવાજ સહેજ વધુ ફૂલેલો, સફીત, લાગતો હતો. 
એના કાકુઓના મરોડને આ ઉચછ્ાસ સહેજ બરડ બનાવી દેતો હતો. ઉદગારને છડે ે
આવતો કરંપ એને કારણે ખોખરો બની જતો હતો. આથી મને વહેમ ગ્યો. મેં સામેના 
આ્યનામારં જો્યુરં. મારરં  શરીર પણ મને સફીત લાગ્યુરં. એમારં હુરં  એકલો નહોતો, એમારં 
કોઈક બીજુ રં, હળવેથી પ્વેશીને ધીમે ધીમે પોતાનુરં શવસતારતુરં હતુરં. એને કારણે પેલી 
બાળપોથીની વાતા્વમારંની ચોમાસાની દેડકીની જમે મારી કા્યા ફૂલેલી લાગતી હતી. મારો 
વહેમ દૃઢ થ્યો. મેં મારી પાસે પડલેા ફૂલને સપશ્વ કરી જો્યો. મને લાગ્યુરં કે જાણે હુરં  ફૂલને 
સીધુરં સપશતી શકતો નહોતો. એ સપશ્વ મને એક બીજા સપશ્વના માધ્યમથી થતો હતો. 
એ માધ્યમનુરં વ્યવધાન મારા બધા જ સપશ્વસુખને પરોષિ બનાવી દેતુરં હતુરં. દૃશટિનુરં પણ 
એવુરં જ લગભગ પારદશતી આવરણ દૃશટિની આડ ેછવાઈ ગ્યુરં હો્ય એમ લાગ્યુરં. જાણે 
મારી આરંખ બીજી કોઈક આરંખમારં જોઈને જ દુશન્યાને જોઈ શકતી હતી. પછી મેં મારા 
ઉચછ્ાસને સારંભળો, બે ઉચછ્ાસની વચચે એક અજાણ્યો થડકાર વરતા્યો. વાત પાકી થઈ. 
કોઈ વણનોત્યુું આવીને ભરાઈ ગ્યુરં છ.ે એ કોઈ કોણ તે શવશે મનમારં લવલેશ શરંકા નથી; 
ને એથી જ એનુરં નામ હોઠ ેઆણવુરં જરૂરી ગણતો નથી.
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૧૭

આ જમાનામારં મારા જવેા જીવને ભારે આફત છ.ે ચનદ્રને જોઈનો મોહી પડા્ય 
નહીં. બુશદ્ધએ રચેલા તાબૂતમારં પધરાવ્યા શવના કશાની વાત થા્ય નહીં. ફૂલની શોભાથી 
ચહકત થઈ ને બે લીટી લખવા જઈએ કે તરત સારંભળવા મળે : છોડો આવા ટાગોરવેડા! 
એમ તે કરંઈ ટાગોર થવાતુરં હશે! આ જમાનાને એનો આગવો ટાગોર જોઈશે, પણ તે પેલા 
જૂના ટાગોરના ભૂતમારંથી નથી સરજાવાનો. થઈ રહ્ુરં! કશવ રરૉબટ્વ ગ્ેવ એક શનબનધમારં 
ફહર્યાદ કરે છ ે: Poetry ceases to be seldom thinking of the poem itself, but 
worrying how to provide interesting material for critical discussion. And 
it also seems to me that because critics are seldom thinking of the poems 
they are supposed to assess, but only of the art with which they will 
write their criticism - they, rather than the poets, have become the happy 
creators. રરૉબટ્વ ગ્ેવે એના દેશની સાહહશત્યક પહરશસથશતનુરં કરેલુરં આ શનદાન આપણે 
માટ ે્ય શવચારવા જવેુરં છ.ે દુભા્વગ્યે આપણો અગ્ણી કશવ કે આપણો અગ્ણી શવવેચક 
એવા ખમીરવાળો નથી કે આ ગતાનુગશતકતામારંથી પણ કારંઈક સરંગીન ઉપજાવી આપે. 
અનુભૂશતને ગ્હણ કરવાની ને એના સજ ્વનાતમક પ્શતભાવોને અશભવ્યકત કરવાની ધાટી 
જડ બનતી જા્ય, કાવ્યબાનીમારં એકસૂરીલાપણુરં આવે એને પહરણામે કાવ્યમારં જ ેમુકત 
બૃહતનો અનુભવ લેવા જા્ય તે છતેરાઈને વીલે મોઢ ેપાછો ફરે. આથી કેટલાકનુરં અહમ્ 
સરંતોષા્ય, પણ સજ ્વન એ આવી અહશમકાના કરંડ્ૂયનની પ્વૃશત્ત નથી.

એટલે કહુરં છુરં ને કે અરણ્યમારં વરસતા વરસાદની વાત કરવા જાઓ અને કહો 
કે શષિશતજને છડેનેે પેલી શનરાકાર નીશલમા આજ ેવરસાદને ટીપેટીપે પોતાના રહસ્યનુરં 
સગ્વબદ્ધ મહાકાવ્ય આપણને સરંભળાવી રહી છ ેતો એ આજની કશવતાના બજારમારં ઊંચા 
દરનો માલ નહીં ગણા્ય. પૂનમની સારંજ ેબાવળનારં ઝારંખરારં વચચેથી ચનદ્ર પ્ગટ થતો 
જોઈને એમ કહી બેસીએ કે દાદીમાના કરચલીથી ભરેલા મુખમારંથી બાળકો આગળ પ્કટ 
થવાને આતુર એવી પરીકથાના પ્થમ ઉચચારનો આ ઉચછ્ાસ છ ેતો મોઢુરં ફેરવીને બધા 
મારંડ હસવુરં ખાળી રાખ્યાનો ડોળ કરવાના. આમ આપણા જમાનાની કશવતાનારં, જનમતારં 
પહેલારં જ, નાકકાન વીંધાઈ ગ્યા હો્ય છ.ે પણ આવી બધી આળપરંપાળને આપણુરં મન 
ગારંઠતુરં નથી. સમૃશતના ધૂરંધળા આભાસમારં મા્યાવી નગરીના જવેી પડલેી, આપણા જ 



ભૂતકાળની, પેલી સૃશટિ પદે પદે વત્વમાન સાથે રાસા્યશણક સરં્યોગ શસદ્ધ કરી અનનુભૂત 
સરંવેદનાઓથી આપણને સદા મૂરંઝવતી રહે છ.ે એને માટ ેઆપણે હહઝરાતા હોઈએ છીએ. 
કશવતામારં આ હહઝરાવાનો પણ સવાદ ભરેલો હો્ય છ.ે કારંજી કરેલા અસ્ત્રીબરંધ કપડારંનુરં 
અક્ડ કડકપણુરં Crispness જ હમેશા રચે એવુરં નથી. પવનમારં ખભા પરથી સરી જઈને 
ફરફરતો શશશથલ પાલવ નથી ગમતો એમ ક્યો કશવ જીવ છાતી પર હાથ મૂકીને કહી 
શકશે? એકાધારાપણુરં, એકસૂરીલાપણુરં ટાળવુરં હો્ય તો કોઈકે ગાળ ખાઈ લઈને, હડધૂત 
થઈને પણ `ટાગોરવેડા’ કરવાનુરં માથે લેવુરં જોઈએ. ટાગોરે `કાશલદાસવેડા’ નથી ક્યાું? ને 
કાશલદાસે `વાલમીહકવેડા’ નથી ક્યા્વ. વધુ માટ ેપૂછો એશલ્યેટને.
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રવીનદ્રનાથની એક પરંશકત છ ે: કત અજાનારે જાનાઈ લે તુશમ, કત ઘરે હદલો ઠારંઈ – 
તે કેટલા ્ય અજાણ્યાને ઓળખાવ્યા, તેં કેટલા્ય ઘરમારં મને આશ્્ય આપ્યો, આ બદલની 
કૃતજ્તાથી મારરં  હૃદ્ય ભરાઈ ગ્યુરં છ.ે ખરે જ આ સૃશટિમારં કશુરં પારકુરં લાગતુરં નથી, હૃદ્ય 
સહેજ મુરંઝા્ય છ ેને સૂ્ય્વને જોતારં એમ થા્ય કે આ સૂ્ય્વ તો અમારા બધાનો એક જ છ ે
ને! ને એના હકરણને સપશષે આતમી્યતાની હૂરંફ શસરંચા્ય છ.ે વષા્વમારં પ્વાસ કરવા જવેો છ.ે 
સહેજ ડહોળાઈને ધૂશળ્યા રતાશ પકડતારં પાણી, એના ઉપરના મેઘાચછાહદત આકાશની 
ઝળુરંબેલી છા્યા ને એ બરંનેને જાણે પોતાના તનતુથી ગૂરંથી લેતી એ પાણીમારં રોપેલા 
ડારંગરના ધરની હહરત ત્રારંસી સળીઓ – આ વણાટ મુગધ બનીને જો્યા કરવાનુરં મન થા્ય 
છ.ે આ ઋતુમારં કોઈ વાત મારંડીને કહેવાથી નથી. દાદુરના એકસરખા અવાજની જમે 
આપણુરં મન જાણે એક જ વાત ફરી ફરી રટ્યા કરે છ.ે શબદ અને શબદ વચચેના, વાક્ય 
અને વાક્ય વચચેના, લાગણી અને લાગણી વચચેનો, અનવ્ય પેલી એકસરખી વરસ્યે જતી 
જલધારામારં જાણે લુતિ થઈ જા્ય છ.ે હૃદ્યની અરંદર ઘણી ભેખડો ધસી પડ ેછ;ે એક 
વેગથી વહેતા પ્વાહને સપશ્વ અણુએ અણુમારં નવો સૂર જગાડી જા્ય છ.ે ઘરના શનભૃત 
અનધકારમારં એ સૂર જડો દૃટિોદૃટિ મારંડી બેસી રહેવાના આ હદવસો છ.ે
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બધારં માત્ર સૂઈ ગ્યારં નથી, ઊંઘી ગ્યારં છ.ે તોતસુકાની ઢીંગલીઓ અને હુરં  માત્ર 
ઉઘાડી આરંખે પડ્યારં છીએ. ઢીંગલીઓ કદાચ સપનારં જોતી હશે. ઢીંગલીઓની દુશન્યામારં 
બાળલગ્ન જ વધારે પ્ચશલત હો્ય એમ લાગે છ.ે અથવા એમની દુશન્યામારં વ્ય જવેુરં જ 
કશુરં નથી કે પછી એક જ વ્ય છ,ે ને તે એમની જોડ ેરમનારની વ્ય! એમની દુશન્યામારંથી 
બહહષકૃત થ્યાનુરં આટલુરં દુ:ખ આ પહેલારં નો’તુરં થ્યુરં. પણ દરેક સૃશટિમારં પ્વેશવાને શવશશટિ 
અશધકાર જોઈએ. ઢીંગલીની સૃશટિમારં શી રીતે પ્વેશી શકા્ય? પાહરજાતની કેસરી દારંડીમારં 
થઈને સૂરજચનદ્ર જોડલેા રથમારં બેસીને જવા્ય? ટીપે ટીપે ટપકતારં પાણીની સીડીએ 
ચઢીને જવા્ય? કહે છ ેકે વહેલી સવારે પવન જ ેમનત્ર ખીલતી કળીના કાનમારં ફૂરંકી જા્ય 
છ ેતે જો સારંભળી લઈએ, ગુલાબના હાસ્યમારં એકદરંહડ્યા મહેલમારં રહેતી અણમાનીતી 
રાણીનુરં આરંસુ ઘૂરંટીને, ઊડતા ઘોડા પર સવાર થઈને આવતા રાજકુમારની રાહ જોતી 
રાજકુરંવરીના ઉષણ ઉચછ્ાસની આરંચ આગળ એને ધરીએ ને પછી ઝાકળની દાબડીમારં 
એને મૂકી દઈને સૂરજ આથમતા સાથે પેલો મનત્ર બોલીને દાબડીને ખોલી દઈએ તો એ 
સૃશટિમારં પહોંચી જવા્ય. પણ એ તે હવે શી રીતે બનવાનુરં હતુરં? આથી ઘરમારં એકાએક 
પૈસા ખૂટી જા્ય ત્યારે પૈસા સરંતાડવાની બધી જગ્યા એક વાર ફરી ફરંફોળી જોઈએ તેમ 
બાળપણમારં વધેલી ઊંઘ જ્યારં ત્યારં સરંતાડી રાખી હતી ત્યારં ત્યારં એને શોધવા મરંડી પડુરં 
છુરં. બાળપણમારં ઘણી બધી ઊંધ વધતી. મોટરેારંઓ થાકના  પોટલારં લાદીને સૂતારં હો્ય, 
એ બધારં પોટલારં ઉતારતારં એમને તો ખાસસી વાર લાગે; પણ શશશુ તો હળવા ફૂલ જવેુરં. 
પરંખીના પહેલા ટહુકારની લહર અડતારં એ ઉડવા મારંડ.ે ખોબેખોબા ઊંઘ બાકી રહેવા 
દઈને એ જાગી પડ.ે આજ ે શવચારરં  છુરં; ક્યારં ગઈ એ ઊંઘ? સોનગઢના હકલ્લાની એ 
અટિકોણ વાવની બખોલમારં, જનેી છા્યામારં થઈને રોજ શનશાળે જતા તે વડદાદાની 
જટામારં, વાડામારંના આરંધળા કૂવાની આરંખોમારં એને સરંતાડી રાખી હતી. આજ ેએને કોણ 
પાછી લાવી આપે?
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૨૦

સરનારં વૃષિોની વચચેથી સમુદ્ર દેખા્ય છ.ે વાડીમારંના ઝાડ ભૂવાની જમે ધૂણે છ.ે દૂર 
અનધકારમારં સમુદ્રની ફેનરેખાથી શુભ્તા કોઈ ડાકણના અટ્ટહાસ્ય જવેી દેખા્ય છ.ે પવન 
કાળના હાડશપરંજરના એકેએક અશસથને હલાવીને હૃદ્યને ફફડાવી મૂકે છ.ે બારી આગળ 
એક કન્યા આરંખને અશણ્યાળે અનધકારને વીંટતી બેઠી છ.ે અનધકારનો કાળો દોરો ક્યારે 
પૂરો થ્યો ને તડકાનો સોનેરી દોરો ક્યારે શરૂ થ્યો તેની એને ખબર પડવાની નથી. એ 
અન્યમનસક છ.ે અનધકારને વીંટીને એ પોતાની જાતને ઉકેલવા મથે છ.ે પણ એ ક્યારં્ય 
એવી તો ગૂરંચવાઈ ગઈ છ ેકે કશાક મનત્રની મદદ શવના એનો છૂટકારો થા્ય એમ લાગતુરં 
નથી. પણ અહીં મારા હૃદ્યમારં તો ભ્યનુરં ટોળુરં વળુરં છ:ે અનેક સમ્યનારં, અનેક પ્કારના 
ભ્ય: બાળપણમારં એક શશ્યાળાની રાતે પવનથી બારી ખૂલી જવાની સાથે ઓરડામારં પેસી 
ગ્યેલા થરથર ધ્રૂજતા અનધકારના સપશ્વથી થ્યેલો ભ્ય, હકશોરવ્યમારં ગશણતના દાખલા 
રકમ વચચે પહેલીવાર હૃદ્યનો આરંકડો ખોઈ બેઠા હતા તે વખતનો ભ્ય; ્યૌવનની 
શરૂઆતમારં ઓશચરંતાની કોઈકની સચહકત દૃશટિ સાથે ઠોકરાઈ પડતારં લાગેલો ભ્ય; ને 
આજ ેષિણ ષિણ વચચેનારં પોલાણમારં ઘુવડની જમે શનષપલક આરંખે બેઠલેો ભ્ય – આ 
એકબીજાથી અજાણ્યા ભ્ય એમની અપહરશચતતાના ભારથી મારા હૃદ્યને રૂરંધી નાખે છ.ે
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૨૧

સમુદ્રના ઊછળતારં મોજારં સાથે પવન પોતાનો પ્ાસ મેળવે છ.ે એના સ્ગધરા છનદની 
બધી ્યશત ઊડી ગઈ છ.ે એના પલવરંગમ લ્ય સાથે આપણો લ્ય જાળવવો અઘરો થઈ 
પડ ેછ.ે એ આપણારં બધારં પોલાણ શોધીને એમારં ભરાઈને સૂસવાઈ ઊઠ ેછ ેને આપણને 
શબવડાવી મારી છ.ે પવન બે વ્યશકત વચચે આલાપસરંવાદ ચાલવા દેતો નથી; એ બધી 
સશનધઓ છૂટી પાડી દે છ;ે એક્્ેય સમાસ ટકી રહેતો નથી; ઉપસગયો ને પ્ત્યે્યો ક્યારં ને 
ક્યારં ઊડી જા્ય છ.ે આજુબાજુ અસપૃશ્યતાના કોટહકલ્લા રચીને આપણી જોડ ેચાલતી 
કોઈ સરંકોચશીલ ભીર કન્યાને પવન એના કોટહકલ્લા તોડીને સપશ્વની સીમામારં ખેંચી લાવે 
છ.ે સાફસુથરી ગોઠવી રાખેલી આપણી રોશજ રંદી વાસતશવકતાને એ એની જાદુઈ હૂરંફથી 
પલકવારમારં ઉડાડી મૂકે છ.ે આપણી લાગણીના શવન્યાસને પણ એ અસતવ્યસત કરી મૂકે 
છ.ે ઉપેષિાનુરં અવળુરં પડ સવળુરં બનીને પ્તીષિારૂપે દેખા દે છ.ે ઘણી વાર શજનદગીનારં કેટલારં 
્ય વષયોનો પુરંજ આ પવન ભેગો ઊડી જા્ય છ,ે ને ત્યારે આપણે એટલા તો હળવા બની 
જઈએ છીએ કે આપણે આપણાપણાને ્ય બાઝી રહી શકતા નથી.
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૨૨

રાતે એકધારો વરસાદ ટપકે છ ે – પૃથવી ટચૂકડી બાળા હતી ત્યારે ભગવાન 
એને વાતો કહેતા હશે તેની ધારા જવેો. હમણારં જ પ્ગટલેી આ કૂરંપળ – હજુ તો એણે 
પોતાનુરં અરંગ સુધધારં પૂરરં  ઉકેલ્યુરં નથી – એના પરથી હાથ પસારીને એક પછી એક શબનદુ 
સરી જા્ય છ,ે એ સારંભળીને ટચૂકડી કૂરંપળ ડોકુરં હલાવીને હોંકારો પૂરે છ ેતે હુરં  બેઠો 
બેઠો સારંભળા કરરં  છુરં. એ વખતે મારા મનમારં સહેજ સરખી અદેખાઈ નથી હોતી એમ 
કહેવાની અપ્ામાશણકતા હુરં  નહીં વહોરી લઉં. તારા પરથી સીધી લીટીએ ટીપારં સરે છ ે– 
જાણે હવા મણકા સેરવીને આરંક શીખવા બેઠી છ.ે પણ આમલીઓ આખા ઉનાળાની ધૂળ 
ખાઈને મેલી થ્ેયલી પોતાની ઘટા ધોવા બેઠી છ.ે વડ જટામારં ગરંગા ઝીલતા હો્ય એવી 
અદાથી શશવના પાઠમારં ઊભા છ.ે પગ નીચે તૃણનારં બીજના પારંખોનો ફફડાટ સરંભળા્ય 
છ.ે
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૨૩

કલકત્તાનો Smog હજી ફેફસારંમારં છ;ે એકઠી થ્યેલી ઊંઘ બરંને આરંખો નીચે નાની 
નાની કોથળીઓમારં ભરી રાખી છ.ે ને Ephidrineના પ્ાચુ્ય્વનુરં શવષ હજી લોહીમારં સરંતાઈ 
રહ્ુરં છ.ે અવાજમારં પેઠલેી પરષતા નીચે ઊતરીને છકે હૃદ્ય સુધી પારાની જમે ઊતરવા 
મારંડી છ.ે અશનદ્રાની તેજાબી તીક્ણતા આરંખમારં ઝમે છ ેને હૃદ્ય સુધી ટપકીને અરંદરના 
અનધકારમારં દવ લગાડી બેઠી છ.ે ઘણારં પશુઓએ નાસભાગ કરી મૂકી છ.ે

અહીં જોઉં છુરં તો શીમળો હદગમબર થઈ બેઠો છ ેને એને ઉનમત્ત અનુરાગની ટશરો 
ફૂટવા મારંડી છ.ે કેસૂડામારં વસનતની પગલીઓ ખોવાઈ ગઈ છ.ે અવકાશનુરં માત્ર પરંચમ 
સૂરથી છલોછલ ભરાઈ ચૂક્યુરં છ.ે લીમડા પર મરંજરી બેઠી છ ે– ઝીણા ઝીણા અષિરે કોઈ 
શનશાશળ્યો પાટી ભરી દે એવી ખીચોખીચ. ચનદ્ર દેખા્ય છ ેને મૌનના સાગરમારં ભરતી 
આવે છ,ે કશીક અક્રમ જલપના હવાને મુખે છ.ે માલશવકા-બકુશલકાના અરંચલ હવામારં 
ફરક્યા કરે છ,ે ને એમના કપાળ પરથી ઊડી આવેલા કુરંકુમની રજ શમથ્યાવાદનુરં ઘૂણતીચક્ર 
ઊભુરં કરી દે એવી વાતાવરણમારં ભીશત છ.ે સવાર વેળાની સુરખીમારં ચાર હોઠના દાબ 
વચચેની ભીની ઊષમા છ,ે ને શષિશતજના અધ્વ શનમીશલત ચષુિમારં કામશવહ્વળ કપોતીની 
આરંખની રતાશ છ.ે

કોઈનો દૃઢ બશલઠિ વન્ય અસરં્યત પેશલ અનુરાગ જો પોતાના તરફ મને ખેંચે નહીં 
તો શીમળાના રૂની જમે અહીં તો મારરં  બધુરં ઊડી જવા બેઠુ રં છ.ે કશાનો હહસાબ રાખી 
શકાતો નથી. ડાબુરં જમણુરં થા્ય છ ેને જમણુરં ડાબુરં. જમાઉધારની ઉલટાસુલટી એવી તો 
અટપટી થઈ ગઈ છ ેકે શ્ીપુરારંત કાઢતારં મુશકેલી ઊભી થવાની છ.ે

સમુદ્રોશતથતા ઉવ્વશીના જવેી બધી ષિણો અવતરતી જા્ય છ ેને ઉવ્વશી ભેગુરં જનમેલુરં 
એક રતન-શવષ-પણ આટલામારં ક્યારંક હશે એવો અણસાર વરતા્ય છ.ે શવષનો દાહ શનત 
નવારં મમ્વસથાનોને શોધી કાઢ ેછ ેને એને સરંરષિવાના ઉધામા વધી પડ ેછ.ે ઉવ્વશી અને 
શવષ –બરંને સહોદર તો ખરારં જ ને!

સરોવરના શનષપનદ નીરમારં પોતાની પશવત્રતાને અશેષ ઓગાળી નાખતા 
તુષારશબનદુના જવેી મગ્નતા પોપચે ઝમે છ ેને એ આરંખને અશણ્યાળેથી હમણારં ટપકી 
પડશે એમ લાગે છ.ે બાળપણની એક સમૃશત જાગે છ.ે આખા ઘરથી શનશલ્વતિ થઈને, 
પોતાના એકાનતથી જ લપેટાઈને રહેતા દાદા ઉનાળાની સવારે અમને પાસે બોલાવીને 



કેળનારં પારંદડારં પર ઝીલા્યેલા તુષારશબનદુને પોતાનારં ટરેવારં પર લઈને અમારી આરંખોમારં 
આરંજી દેતા. એ ભરંગુર મૃદુતાનુરં શસનગધ અરંજન હજી આરંખમારં છ.ે

જીવનાનનદ દાસની કાવ્યસૃશટિના ફાગણનો શનશબડ રોમશ અનધકાર નજીકમારં જ 
હારંફતો બેઠો છ.ે એની સશન્નશધમારં જ ેમુખ દેખવાનુરં છ ેતેની રેખાઓનો અણસાર ફૂટતો 
જા્ય છ.ે એ રેખાઓને ભૂરંસી નાખવાને કેટલો ગુલાલ જોઈશે?

અષિારંશરેખારંશની જાળમારંથી છટકીને શુદ્ધ ભોં્ય ક્યારંક પોતાનુરં કૌમા્ય્વ રષિવા મથી 
રહી છ.ે કોઈ ધીવર કારંઠ ેઊભો એ જાળ ખેંચ્યા જ કરે છ.ે કારંઈ કેટલી્ય શકુનતલા 
હાથમારંથી સરી પડલેી મુદ્રાઓનો ભાર એમારં લદા્યો છ.ે સાથેસાથે ભાવીમારં થનારા 
પ્ત્યાખ્યાનનો ને કઠોર ગભ્વનો પણ ભાર ખરો સતો!

પહરચ્યનારં પડ જમે જમે ખૂલતારં જા્ય છ ેતેમ તેમ પારદશતી અપહરશચતતા ઊઘડતી 
આવે છ.ે અશભજ્ાનનો તો ક્યારં્ય અણસાર સુધધારં દેખાતો નથી. પણ પારદશ્વકતાનો 
અવગુણ એ છ ેકે એ અવકાશના આભાસને શવસતારે છ.ે સત્ય જ્યારે આભાસની છીપમારં 
મોતીની જમે બરંધા્ય છ ેત્યારે જ કાશનત ધારણ કરે છ ેએવુરં શરંકરાચા્યષે કહ્ુરં હતુરં કે નહીં 
તે ્યાદ આવતુરં નથી.

કોઈ દાનવીર રાજાના જૂના તામ્પત્ર જવેો આરંબે આરંબે મોર છ.ે એમારં જ ક્યારંક 
મરકત મશણઓનો ઢગલો છૂપા્યો છ.ે થોડા હદવસ જવા દો. કોઈ ખોબે ખોબે એને વેરી 
દેશે. એના સવાદની અમલપ્ય્વવસા્યી કષા્યતા કોઈ અજ્ાતાનો અજાણતારં હાથ અડી જતારં 
જ ેરોમારંચ થા્ય છ ેતેમારં રહેલી કષા્યતાની સગોત્ર છ.ે

નામને ઊંડ ેઊંડ ેદાટી દેવાના આ હદવસો છ.ે અલબત્ત, એનો પાછો ફણગો તો 
ફૂટવાનો જ. પણ ત્યારે હવા બદલાઈ ગઈ હશે. અપકીશત્વનો લૂણો લાગવાથી નામના 
પોપડા ખરે એવુરં જ કારંઈ નથી. જો ઝાઝા ઊંડ ેઊતરી જાઓ તો સૂ્ય્વની પ્શસશદ્ધના પહરઘની 
બહાર અણમાનીશત ઈતરાનો એકદરંહડ્યો મહેલ મળી આવે ખરો. બાળપણમારં સીતાફળને 
પાકવા માટ ેસરંતાડતા તેમ નામને હવે પાકવા માટ ેક્યારંક સરંતાડી દેવાના હદવસો આવ્યા 
છ.ે ઉચચે:શ્વા કીશત્વના જ્યારં પગલારં પડતારં ન હો્ય ત્યારં જવુરં જોઈએ.

સપશ્વનારં ચષિુ ખોલવાના આ હદવસો છ.ે ઉપસી આવેલી પુટિતાની ધૃટિતા એ 
દૃશટિનો શવષ્ય છ?ે દૃશટિ જોઈને શુરં જોવાની હતી? સપશ્વ અને દૃશટિ વચચેના અબોલા આ 
ઋતુમારં જ શરૂ થતા હશે.

અથ્વનો ધાગો શબદમારંથી ખેંચી કાઢીએ તો શબદતરંતુઓ વચચે જ ેઅવકાશ ઊભો 
થા્ય છ ેતે કશવતાનુરં લીલાષિેત્ર છ.ે હુરં  તો કાન મારંડીને બેઠો છુરં : કોઈ શનરથ્વક પ્લાપ 
કરવાની હામ ભીડ ેછ ેખરરં? ચનદ્રના નાળચામારં કોઈ સૂ્ય્વનો પોટાશ ફોડ,ે શશરાઓના 
મધપૂડાને લૂરંટાવી દેવા સોનેરી ડરંખવાળી મધુમશષિકાઓને કોઈ ઉડાડી મૂકે, કઠપૂતળીનારં 
રાજારાણીનો ઢરંઢરેો કોઈ વારંચી સરંભળાવે –
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રાશત્રને જુદે જુદે પ્હરે અનધકારનારં બદલાતારં જતારં રૂપ અને પોત જો્યારં કરરં  છુ. 
બાળપણમારં કેવળ તાવની ઉષમાથી લપેટાઈને શનજ ્વન ઓરડામારં સૂઈ રહેતા ત્યારે બરંધ 
કરેલી આરંખોની અરંદર રૂરંધાઈને જ ેઅનધકાર ઘૂઘવતો હતો તેનુરં રૂપ કોઈ વાર આજ ે
દેખા્ય છ;ે વાઘની ત્રાડના બશખ્યા ભરેલો અનધકાર પણ ક્યારેક ફરી નજરે ચઢ ેછ ેતો 
કોઈક વાર મોગરો, આરંબાનો મોર અને લીમડાની મરંજરીની સુવાસના ત્રણ તનતુના ઝીણા 
શરબતી મલમલના વણાટવાળો અનધકાર પણ દેખા્ય છ.ે ટીસ્યુ પેપર જવેા અનધકારમારં 
બીજા હદવસના સૂ્ય્વને લપેટીને કેપસ્યૂલની જમે ગળી જવાનુરં મન થા્ય છ.ે બે શબદો 
વચચે અનધકારનુરં પાતળુરં અસતર મૂકીને સીવી લેવાનુરં મન થા્ય છ.ે અનધકારના ખરલમારં 
ઘૂરંટલેા મૌનની સહસ્ત્રપુટી ભસમનારં સવાર થતારં પહેલારં પડીકારં બારંધી લેવાનો લોભ જાગે 
છ.ે કાજળની આરંખના અશણ્યાળારં સુધી લરંબા્યેલી તનુલેખા અને એમારં ભળી જતો કાળી 
પારંપણનો કાળો પડછા્યો – આ બેના સશનધસથાને જ ેઅનધકાર જનમે છ ેતે એવો તો 
અસહા્ય હો્ય છ ેકે એને ક્યારં સરંતાડવો તે સૂઝતુરં નથી. અશ્ુના સફહટકની દાબડી શસવા્ય 
બીજ ે ક્યારં સરંતાડીએ? ધૃતરાટિન્ી આરંખનો જરઠ બરડ અનધકાર ઘણના ઘા કરીને 
તોડીએ તો રાશત્રના પ્હરો ગાજી ઊઠ.ે

સવારે આરંખો ખોલતારં અનધકાર ચાલી ગ્યો તેથી છતેરાઈ ગ્યા જવેુરં લાગે છ.ે પણ 
તરત જ હદવસના વ્યવહારના શબદે શબદે, સપશષે સપશષે, આશલરંગનમારં ખાલી રહી ગ્યેલા 
અવકાશમારં, શૂન્યમનસક દૃશટિના પોલાણમારં અનધકાર છતો થા્ય છ.ે મારા દરેક શબદોના 
માદશળ્યામારં આ અનધકારને ભરી રાખુરં છુરં જથેી કોઈથી નજરાઈ ન જવા્ય.
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વાતાવરણમારં એક પ્કારની અ-નાથતા છ.ે સવાર વેળાએ ધુમમસની ધૂસરતાની 
આડશે રહીને કોઈક બધારં સૂત્રોને છદેી નાખે છ.ે વૃદ્ધ સૂ્ય્વની કરંપતી આરંગળીઓની 
શશશથલ પકડ એ સૂત્રોને આખો હદવસ સારંધવા મથે છ,ે પણ હદવસ પૂરો થતારં સુધીમારં એ 
બની શકતુરં નથી. આથી ચનદ્રની મુદ્રામારં પણ આ અ-નાથતાનો આભાસ દેખા્ય છ.ે બાળક 
આરંસુ સારે ત્યારે માતાનો હાથ, એને લૂછી નાખવાને, પાસે જ હો્ય છ ેતો બાળકનુરં ક્રનદન 
બાળલીલાના અરંશ રૂપ જ બની રહે છ.ે પણ આરંસુ વહેવાને બદલે ચહેરા પર થીજી જા્ય 
છ ેત્યારે એ થીજલેા આરંસુનો શશશુના કૂણા મુખ પર લદાતો ભાર આપણે માટ ેહજી પણ 
અસહ્ નીવડ ેછ.ે આજકાલ ચનદ્ર અનાથ શશશુની આરંખમારં થીજી ગ્યેલા આરંસુ જવેો લાગે 
છ.ે રાતે આકાશ તરફ મીટ મારંડવાની હહરંમત ચાલતી નથી. વષા્વની કજ્જલશ્યામ ઘનઘટામારં 
દ્રવી જવાની તતપરતા છ,ે આથી એમારં રહેલી શનશબડતાનો ભાર લાગતો નથી. શશશશરમારં 
શરદ્ી શવશદતા નથી. જ ેશવશદ હતુરં તે શવષાદરૂપ બને છ.ે લગભગ પારદશતી એવુરં આછુરં 
આવરણ છવાઈ જા્ય છ.ે આ આવરણ સપશ્વ માત્રમારં એક પ્કારની પરોષિતા લાવી દે 
છ.ે આરંખને પણ એ આવરણને ભેદવાનો શ્મ કરવો પડ ેછ.ે બરંગાળી કશવ જીવનાનનદ 
દાસની કશવતામારં આ આવરણ અનુભવા્ય છ.ે રૂપ પૂરેપૂરારં ઘડા્યા પહેલારંની સૃશટિની 
ઉપાનત્ય અવસથાની આબોહવા એમારં છ,ે સૃશટિ પોતે દેખાતી નથી, સૃશટિનુરં પાણડશુલશપ 
માત્ર દેખા્ય છ.ે
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અમુક ફૂલછોડ અમુક આબોહવામારં જ ઊગે, વળી ગુલાબ ઇરાનનારં જુદારં ને 
હહનદુસતાનનારં જુદારં. આપણા શચત્તને જુદી જુદી આબોહવાનો સપશ્વ થતો રહે તો એ 
ભાવના નવારં નવારં રૂપ ખીલવી શકે. સજ ્વકને સમશીતોષણ કહટબનધમારં પડ્યા રહેવુરં 
ન પાલવે. ઉષણ કહટબનધના સૂ્ય્વનુરં પ્ખર પ્ાચુ્ય્વ અને શીત કહટબનધનો આકારની 
દૃઢ રેખાઓ બારંધી આપતો હહમસપશ્વ પણ એને થતો રહેવો જોઈએ. આ અથ્વમારં કશવ 
્યા્યાવર છ,ે ચશલષણુ છ.ે કાવ્યપ્વૃશત્તની પાછળ રહેલા `શસથર, દૃઢ, ધ્રુવ’ તત્વની મીમારંસા 
કરનારાઓને પાછળ મૂકીને એ તો સદા સથાનાનતર કરતો જ રહે છ.ે આ અથ્વમારં કશવતા 
માત્ર ્યાત્રાનુરં વણ્વન બની રહે છ.ે કશવતાનુરં આ ્યાત્રાતત્વ જ્યારે લુતિ થવા લાગે ત્યારે 
કશવતાને પદચ્યુત કરીને બીજુ રં કશુરંક એનુરં સથાન પચાવી પાડીને ઠસી બેઠુ રં છ ેએવી શરંકા 
સાચા શવવેચકને થ્યા શવના રહે નહીં. એવે વખતે શવવેચક કાવ્યના પ્ાણસરંચારક તત્વને 
હક્ર્યાશીલ બનાવવાની આબોહવા સજ ્વવાનો પ્્યતન કરવાને બદલે, શનરારંતનો દમ ખેંચીને 
બેસી પડ,ે કશવતાના `દશ્વન’ ને ઓળખાવવા બેસે તો આખી એક પેઢી સાચી કશવતાથી 
વરંશચત્ રહી જા્ય. શવવેચન કશવને સારો કશવ બનાવી શકે કેમ તે તો કોણ જાણે, પણ કશવને 
વામણો પરંગુ બનાવવાનુરં પાતક શવવેચને કદી વહોરવા જવેુરં નથી.
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સાચો સહૃદ્ય તો સાહહત્યનો રાજભોગ આરોગે, મારંદા માણસની પથ્યાપથ્યની 
ચૂરંધી એને ઝાઝી ન નડ.ે આથી કેટલીક વાર કોઈક સવદેશાશભમાની કે પ્ારંતાશભમાની 
વકરીશવફરીને એમ કહે છ ે કે આપણુરં તો કશુરં તમને ગમતુરં જ નથી, પરદેશનુરં જોઈને 
મોહી પડો છો, ત્યારે એ રોષથી ખૂબ દાઝી જવા્ય છ.ે એ રોષમારં નરી ગરમી છ,ે પ્કાશ 
જરા્ય નથી. આપણા સાહહત્યના ઇશતહાસને આ તબક્ ેસાહહત્યના ઉતપાદનનુરં પ્ાચુ્ય્વ 
દેખા્ય છ,ે પણ સમૃશદ્ધ વધી નથી. ઉમાશરંકર-સુનદરમના જમાનામારં કશવતા લખાતી તેથી 
શવશેષ કશવતા આજ ેલખા્ય છ,ે નવશલકાની તો વાત જ ના પૂછશો! મૂછનો દોરો સરખો 
ન ફૂટ્યો હો્ય તે પહેલારં ત્રણ ત્રણ નવલકથાઓ નામે ચઢાવી બેઠારં હો્ય એવા લેખકો ્ય 
છ.ે આ પહરશસથશતનુરં શનદાન શવવેચને કરવુરં જોઈએ. મને લાગે છ ેકે સાહહત્યની સાહહત્ય 
તરીકે સાધના આ મોટાભાગના લેખકો કરતા નથી. એમને ગોવધ્વનરામની, કેથેરીનની 
એન. પોટ્વરની ્યાદ અપાવવાનો કશો અથ્વ નથી. આપણે જ ેલખીએ તે લખાણ બને, 
સાહહત્ય હમેશા ન પણ બને એટલી સાદી વાત સમજવા બેસવા જટેલી પણ ધીરજ 
એમનામારં નથી.

પણ આ નવા લેખકોને જ શા માટ ેદોષ દેવો? સાહહત્યને સાધનાને બદલે વ્યવસા્ય 
બનાવી દેવાનો અપરાધ કારંઈ એ લોકોએ જ ક્યયો છ ેએવુરં નથી. પ્શતશઠિત નવલકથા 
લખનારાઓ, એવુરં જ નથી કરી રહ્ા? વત્વમાનપત્રો ભારે ખાઉધરારં હો્ય છ.ે એઓ ઘણી 
વાર આખા ને આખા સજ ્વકોને ભરખી જા્ય છ.ે સજ ્વકને અઢળક દ્રવ્યનો થોથર બાઝે 
છ.ે એ પોતાના વૈપુલ્યની સીમામારં જ કેદ થા્ય છ.ે પોતાની જ ચરબીની કેદમારં પુરાઈને 
મનદપ્ાણ બની જનાર સથૂળકા્ય વ્યશકતના જવેી એની દશા થા્ય છ.ે આબોહવાનારં સૂક્મ 
પહરવત્વનો એ નોંધી શકતો નથી. આથી એ વત્વમાનને છોડીને ભૂતકાળ તરફ વળે છ ે
જીવનને છોડીને ઇશતહાસનો આશ્્ય લે છ.ે રૂહઢશસદ્ધ પાત્રોનુરં આલમબન લે છ.ે એની 
મૌશલકતાને ઝાઝો અવકાશ રહેતો નથી. એનુરં લહહ્યાપણુરં ઝાઝુરં લેખે લાગે છ.ે એના આ 
લખાણનો સરવાળો એની ચેકબૂકમારં ચાર કે પારંચ આરંકડાની રકમથી મરંડા્ય છ.ે

પ્શતશઠિતો આ માગષે વળી ચૂકે છ ેત્યારે બીજુ રં એક અશનટિ ઊભુરં થા્ય છ.ે પોતાની 
શનબ્વળતાનો બચાવ કરવા માટ ેએઓ નવા લેખકોનો દોષ કાઢી શકતા નથી, એટલુરં જ 
નહીં, કેટલીક વાર એમને સામે ચાલીને થાબડ ેપણ છ.ે ધીરસતત્ર ન મુહ્શત – આવી 
શસથશતમારં પણ ધીર રહી શકે એવા શવવેચકની ખાસ જરૂર વરતા્ય છ.ે પ્શતશઠિતોની 
પ્શતઠિા બરડ બની ચૂકી હો્ય છ ેત્યારે એને ટકોર મારવાનુરં સાહસ કોઈ કરતુરં નથી. 
એમનો ભ્ૂભરંગ ને વાણીના રોષપુરષ કાકુ જ ેજીરવી શકે તે જ આવી પહરશસથશતમારં કશુરંક 
કરી છૂટ.ે
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પ્ચશલત શશટિસરંમાન્ય નીશતની ફૂટપટ્ટીએ સીધી લીટી દોરીને સુરેખતાનો આગ્હ 
રાખનારો ભદ્રલોકોનો એક વગ્વ હમેશા શવવેચનાના ષિેત્રમારં વગ ધરાવતો હો્ય છ.ે 
સુરેખતા એ જ એમને મન સૌથી મોટુરં મૂલ્ય છ.ે જ ેસુરેખ ન બને તેને શશટિ સુરશચના 
રબરથી ભૂરંસી નાખવુરં એ પશવત્ર ફરજ છ.ે પણ જીવનના અષિારંશરેખારંશ સુરેખતાની 
મ્યા્વદા સાચવીને ચાલતા નથી. ગમે તેવી સમાનતર સીધી રેખાઓ આખરે તો દૂર જતારં 
વરંકાઈને ભેગી થઈ જા્ય છ.ે સીશમત છ ેતે જ અમુક શનશ્ચત માપ જાળવીને ચાલી શકે છ,ે 
તમે એને દૂર સુધી પ્સરવા દો કે તરત જ ઘર આરંગણેનારં માપતોલને એ ઉલ્લરંઘી જા્ય 
છ.ે આથી જીવનને ઉપાદાન તરીકે સવીકારીને સજ ્વક એનુરં રૂપાનતર કરે ત્યારે એ meta-
morphosisને distortion કહીને ભારંડવાની અસહહષણુતા જ ેલોકો બતાવે છ,ે તેમને જો 
એમની આ અસહહષણુતાની વક્રતા-સુરેખતાનો અભાવ-બતાવીએ તો વળી વધારે વરંકાઈ 
જા્ય! સજ ્વન માત્ર જીવનાલમબી છ,ે જીવનાશ્્યી છ ેએ તો સાચુરં, પણ જ ેઆલમબન કે 
આશ્્ય લે છ ેતે અનતરા્યરૂપ નથી બનતુરં. જનેે અમુક વગ્વ `જીવન’, `વાસતશવકતા’ કહીને 
ઓળખાવે છ ેતેની સાથે પદ ગોઠવીને ચાલવાની જવાબદારી સજ ્વકને માથે શવવેચન ઠોકી 
બેસાડ ેત્યારે સજ ્વનમાત્ર ક્રાશનત બની રહે એવી અશનવા્ય્વતા ઊભી થા્ય છ.ે જીવન સાથેનો 
સાહહત્યનો સમબનધ તપાસવાની પદ્ધશતની ઘટતી મીમારંસા થતી નથી. `જીવન’વાદીઓના 
કેટલારંક ગૃહીતો પડકા્યા્વ શવનાનારં રહી જા્ય છ.ે હરલકે જવેા તો એમ કહેતા હતા કે 
જીવનની સાથ્વકતા એ સાહહત્યના ઉપાદાન લેખે પોતાને ખપાવી દે તેમારં જ રહી છ.ે જ ે
સાહહત્યમારં જીવન આ રીતે ખપી જતુરં નથી તે અકૃતકા્ય્વ-અકૃતાથ્વ બની રહે છ.ે
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સાહહત્ય માનવવ્યવહારની એક સામગ્ી-ભાષાનો ઉપ્યોગ કરે છ ે માટ ે
માનવવ્યવહારને નામે એની પાસેથી થોડીક શવશશટિ સવરૂપની અપેષિાઓ રાખવામારં આવે 
છ.ે માણસ ભાષા વાપરે છ,ે રરંગ પણ વાપરે છ.ે એમ છતારં શચત્રકળામારં રરંગના ઉપ્યોગમારં 
એ જટેલી સવતનત્રતા ભોગવે છ ેતેટલી સવતનત્રતા ભાષાના ઉપ્યોગમારં ભોગવી શકતો 
નથી. આનુરં શુરં કારણ? સાહહત્યનારં સવરૂપોમારં પણ આ જાતનો વગ્વભેદ કામ કરતો લાગે 
છ.ે કશવતામારં તમે વાસતશવકતા જોડ ેજટેલી છૂટ લઈ શકો તેટલી નવશલકા કે નવલકથામારં 
નહહ લઈ શકો. કશવતાને માનવવ્યવહાર જોડ ેઘશનઠિ સમબનધ નથી? નવશલકા-નવલકથા 
માનવવ્યવહારને શનરૂપે તે અરંગે કોઈ ખાસ શરતો મૂકવાની જરૂર શા કારણે ઊભી થા્ય 
છ?ે સાહહત્યના ઇશતહાસના જ ેતબક્ ેશવવેચન આવી આળપરંપાળ શવશેની સભાનતાને 
વધુ ઉગ્ બનાવે છ ે તે તબક્ ે સજ ્વનને હમેશા સહન કરવાનુરં આવે છ.ે તતસમવૃશત્ત 
(Conformism) ધરાવનાર સજ ્વકોને તો શશટિોની માન્યતા પ્ાતિ કરવામારં આ પહરશસથશત 
સગવડરૂપ બની રહે છ,ે પણ એવી જનેે ખેવના નથી તેવા સજ ્વકોનુરં શુરં? સમકાલીનોની 
ઉપેષિાને એ પોતાની સજ ્વકપ્વૃશત્તનો ઉદ્ીપન શવભાવ ગણે તે જ ઠીક.

ભાષા શસવા્યનારં માનવવ્યવહારનારં અન્ય સાધનો જ્યારં વધુ વપરાતા નથી ત્યારં 
ભાષાને માથે વધુ પડતો ભાર આવી પડ ેછ.ે ત્યારં અનેકશવધ જરૂહર્યાતો પૂરી પાડવાનુરં 
કામ માથે આવી પડવાથી ભાષા ખેંચાઈને લપટી પડી જા્ય છ.ે શચત્ર, શશલપ, સરંગીત 
વગેરેના સપ્માણ શવકાસ શસદ્ધ થ્યો હો્ય તો માનવ વચચેના અનતરરંગના સમપક્વના સાધન 
તરીકે ભાષા આ સાધનો પૈકીનુરં એક સાધન બની રહે છ.ે તો એના પર ઝાઝો જુલમ 
ગુજારાતો નથી, એના પર અણઘટતી શરતો ઠોકી બેસાડવામારં આવતી નથી. આપણે ત્યારં 
પ્જાજીવનમારં સરંગીત, શચત્ર, શશલપ આહદ કળાઓ ન્યૂન જ ભાગ ભજવે છ,ે આથી ભાષા 
પાસેની અપેષિાઓનુરં સવરૂપ બદલા્ય છ.ે આ જ રીતે નવલકથા જવેા સાહહત્યસવરૂપને 
`જીવન’ની અડોઅડ રહીને ચાલવુરં પડ ેતેનુરં પણ આ જ કારણ નહહ હો્ય? સાહહત્ય સાથે 
અન્ય લશલત કળાઓનો સપ્માણ શવકાસ થત રહે તે પ્જાના સરંસકારજીવનને માટ ેઅત્યનત 
મહત્વનુરં છ.ે ભાષા શસવા્યનારં અન્ય માધ્યમોની ઉપેષિા સરંસકાર-જીવનની અલપસત્વતાની 
દ્ોતક બની રહે છ.ે
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૩૦

સમથ્વ સજ ્વકો પોતાના જમાનાની સાહહશત્યક આબોહવાને ઘડવામારં સૌથી મોટો 
ફાળો આપે છ.ે એ આબોહવા ખૂણે પડલેા, ઉપેશષિત, ઉદાસીન સજ ્વક સુધી પહોંચી જઈ 
શકે એવી વ્યાપકતા ધરાવતી હો્ય છ.ે એને બદલે પ્મુખ શશટિમાન્ય ધુહરણો પોતાના 
વચ્વસનો ઉપ્યોગ પોતાની રશચને અનુકૂળ કોટિકોમારં સજ ્વકોને પૂરી દેવામારં કરે તો કદાચ 
એમનો કોઈ હાથ નહીં પકડ,ે પણ એમ કરતારં વારનાર બળ એમના પોતાનામારં જ રહ્ુરં 
હોવુરં જોઈએ. આ શવષે એઓ સદા જાગૃત રહેવા જોઈએ. નવીન સજ ્વકોની મોટાભાગની 
શશકત પરમપરાનો ભાર ઝીલવામારં, સમકાલીન કાલજ્યેઠિોને માનની ખરંડણી ભરવામારં, 
એમણે આરંકેલી સુરેખતાની સીમાને ઉલ્લરંઘી ન જવાની તકેદારી રાખવામારં જ, ખરચાઈ 
જતી હો્ય તો એ અત્યનત કરણ પહરશસથશત બની રહે.
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હવે પહરષદોનો ને સરંશવવાદોનો જમાનો આવ્યો છ.ે આપણામારંના કેટલાક બડભાગી 
સાહહત્યકારો દુશન્યાનુરં મોઢુરં સુધધારં જોઈ આવ્યા છ.ે પણ આ બધાને અનતે જ ેઉષમાભ્યયો 
જીવનત માનુષી સમપક્વ સજ ્વક સજ ્વક વચચે શસદ્ધ થવો જોઈએ તે ક્યારં છ?ે આતમી્યતાનુરં 
આરોપણ કરી શકા્ય નહીં, એ તો સહજ જ શસદ્ધ થઈ રહેવી જોઈએ. આપણા સમપકયો 
થોડા શશટિાચારમારં જ ખરચાઈ પૂરા થા્ય છ.ે પહરષદો ને સરંમેલનો, આવી પહરશસથશતને 
પહરણામે, આપણે એકબીજાથી કેટલા તો શવખુટા છીએ તેનુરં દુ:ખદ ભાન કરાવે છ;ે એથી 
અશભમાનીઓના અશભમાનને તોછડાઈભ્યા્વ અતડાપણાની ધાર ચઢ ેછ.ે બે શબદ હોઠ ે
લાવતારં પહેલારં જ સામી વ્યશકતની ઉદાસીનતાની ઝાપટ વાગતારં બેસુધ થઈ જવા્ય છ.ે 
આતમી્યતાની આ ઝરંખના જ રોશગઠિ મનોદશાનુરં લષિણ ગણા્ય છ.ે એકબીજાને ટાળતા 
રહેવાની દષિતા જટેલી વધુ માત્રામારં તેટલા તમે વધુ સરંસકારી!
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નાનુરં ઘર હોવાના અનેક ફા્યદા છ.ે એ ઘશનટિતાને અશનવા્ય્વ બનાવી મૂકે છ.ે મારંદા 
પડ્યા હાઈએ ત્યારે ્ય આઠ ેપહોરના કમ્વષિેત્રમારંથી હદપાર થઈ જતા નથી. એકાનતનો 
લાગ જોઈને ઘેરરં  ઘૂરંટાઈ જવા મથતુરં કોઈ દુ:ખ એવી કશી તક પામતુરં જ નથી. વળી 
સથળસરંકોચ આપોઆપ વ્યવહારને પારદશતી બનાવી દે છ.ે ઘરનો અસબાબ (બેઠક અને 
શય્યાની ભેગી ગરજ સારતો ને પહોળો થઈને પડલેો ખાટલો, સથૂળકા્યને વગર બોલ્યે 
મના કરતી ̀ આરામ’ ખુરશી, પુસતકોથી ઠારંસેલારં કબાટ, અરાજકતાના અત્યાચારને વહન 
કરતુરં ટબેલ, પરંતુજીના વ્યવસા્યનારં બે એક સાધનો) પણ આતમી્યતા સાધી શકે એવી 
અનુકૂળ પહરશસથશત એ રચી આપે છ.ે સારંજ પડ ેને અનધકારથી ઘરની શશરાઓ ફૂલવા 
મારંડ,ે વસતુઓના આકારને જાણે સોજા ચઢ,ે શવદ્ુતની શલાકાથી નસતર મૂકીને અસલ 
રૂપ પાછુરં લાવીએ તો ્ય રાતે ઘર બીજુ રં જ રૂપ ધારણ કરે. સવારે મધુમાલતીની સાથે 
ગેલ કરતો પવન એની હળવી અરંગુશલ ફેરવીને પદાથયોને એનારં સાચારં પહરણામ સહહત 
ફરી સથાપે, સૂરજનો મુઠ્ીભર તડકો અહીં તહીં વેરાઈને આકારની રેખાઓને દૃઢ કરી 
જા્ય, બાળકોની પગલીઓ પડવા માડ,ે એના સપશષે ખૂણે સોહડ્યુરં વાળીને બેઠલેો સમ્ય 
આળસ મરડીને બેઠો થા્ય, ઘહડ્યાળના ચરંદા પર ચક્ર ખાવા મારંડ,ે ધૂમાડાની પહેલી 
સેર શવખરાઈને અલોપ થઈ જા્ય અને વળી એક વાર સૌ પોતપોતાનો પાઠ ઠાવકા બનીને 
ભજવવા મરંડી પડ.ે અહીં કોઈના્ય સહેજ સરખા સખલનનુરં પહરણામ અન્ય સૌ કોઈને 
ભોગવવુરં પડ.ે ગોખલામારં બેઠલેો દેવ ને ચોપડીઓની થપપીની પાછળ બેઠલેો અનધકાર 
આ ઘરની દુશન્યાને ગુપસૂપ જો્યા કરે ને રાતે એ બે વાતો કરે તે માત્ર કરંસારી સારંભળે. 
અહીં એક ડગલુરં ભરતારં સાથે નવ ડગલારં કલપનાનારં ઉમેરવાના રહે. વાસતશવકતાનો 
સરંકોચ જ કલપનામારં મોષિ પામવાની હદશા ચીંધે. બહાર કરીએ ત્યારે્ય બધી વસતુ, 
બધા અનુભવના પા્યામારં ઘરનુરં આ પહરણામ અકળ રીતે કામ કરતુરં હો્ય છ.ે આ ઘરમારં 
શવરહને શવસતરવાનો પૂરતો અવકાશ નહીં રહે. પડખુરં બદલતારં જ શમલન! કોઈ મોટા 
ઘરના માણસ આવી ચઢ ેત્યારે આ ઘરના પહરણામને અનુકૂળ થવાનો એમને પ્્યતન કરવો 
પડ ેતે જોઈને કલેશ થા્ય ને હસવુરં પણ આવે. નાનુરં ઘર દહરદ્રતાનુરં સૂચક શચહ્ન ગણા્ય 
છ.ે એ દહરદ્રતા રખેને અરંગે જાળાની જમે બાઝી પડ ેએ બીકે કેટલાક ભદ્ર લોકો ઉમબર 
પર ઊભા રહીને જ કામ પતાવી લે. એમની એ અસવસથતા અવકાશને વધુ સરંકોચે. પણ 
એમને ખબર નથી – એઓ શબચારા શી રીતે જાણે! – કે આ ઘરમારં બાલ્યકાળમારં જ ે
વનને ખોળે ઉછ્યયો છુરં તે આખુરં ્ય ગાઢ વન સમાઈ ગ્યુરં છ,ે અહીં પટદેાર પરંદર પરંદર ફૂટ 
લારંબા વાઘ નમતા પહોરના તડકા સાથે ફલારંગ ભરે છ,ે અહીંના અનધકારમારં સાતકાશીના 
વનના વારંસની જાળમારં અડ્ડો જમાવીને બેઠલેા અનધકારનો સવાદ છ,ે બાળપણમારં જો્યેલા 



મૃત્યુનો અશ્ુભેજ આ ઘરની દીવાલના પોપડા ઉખેડી જા્ય છ.ે બહારથી આવીને બારણુરં 
ખોલુરં છુરં ત્યારે અમે બધારં એક સાથે ઘરમારં પ્વેશીએ છીએ. રોષ અહીં વધુ ધૂરંધવાઈ ઊઠ ે
છ,ે કીશત્વ અહીં લારંબા પગ કરીને આરામથી પોઢી શકતી નથી, અપમાન દીવાલ સાથે માથુરં 
પછાડીને વટવાગળાની જમે ચક્ર ખા્ય છ,ે અહીં ભાષા એક જ સતર પર શવહરે છ.ે

મોટા ઘરના લોકો એમને ઘરે આપણને બોલાવીને મનમારં ને મનમારં આપણુરં માપ 
કાઢતા હો્ય છ.ે આ ઘરમારં એમને હ્રસવ બનવુરં પડ ેછ.ે અહીં સમાસ અને સશનધપૂવ્વક 
જીવવુરં પડ ેછ.ે કેટલાક શવવેકી સજ્જનો કહે છ ે : `હુરં  તો નીકળો’ તો તમારે ત્યારં જ, 
પણ...’ આ `પણ’ પછીના વણઉચચારા્યેલા ભાગમારં મારા ઘરનો મહહમા પ્સરી રહ્ો છ.ે 
ઉભ્યાનવ્યી અવ્ય્યનો ખરચાળ અશતરેક અહીં પરવડતો નથી. પૂણ્વશવરામ શસવા્ય બીજા 
શવરામની સગવડ પણ નથી. ઘરમારં પ્વેશતારં અમે સૌ થોડુરં થોડુરં આકાશ અરંદર લેતા 
આવીએ છીએ, એથી અમારરં  નભ્યે જા્ય છ.ે કોઈ મોટા ઘરના માણસને ત્યારં જાઉં છુરં ત્યારે 
ઘરમારં બેસવા કરતારં ઝરખામારં કે બારી આગળ ઊભા રહેવાનુરં જ મને ગમે છ.ે અવકાશ 
સહેજ સરખો વધારે હો્ય તો મારી નજર આગળ વ્યશકતઓની રેખાઓ છરેણવેરણ થઈ 
જા્ય છ.ે વળી વૈભવની જીવતી જાહેરાત જવેારં માનવીઓને જોઈને મને કલેશ થા્ય છ.ે 
એવા ઘરનો અસબાબ માણસને અસબાબ તરીકે વાપરતો હો્ય છ.ે આથી જ તો કહુરં છુરં 
કે નાનુરં ઘર મને ગમે છ.ે દહરદ્રતાને બડાશ મારવાની ટવે હોતી નથી, તો દુરાચારને અરંગ 
પ્સારવા ઝાજો અવકાશ જોઈએ.

6



૩૩

હમણારં જ એક મુરબબીને મેં કહ્ુરં : ̀ આપણને એક વાતનુરં સુખ છ.ે આપણે સમકાલીન 
છીએ એટલે એકબીજાનુરં લખેલુરં વારંચવાની જવાબદારીમારંથી મુકત છીએ.’ મારી આ 
સચચાઈભરી સરળ શનવ્યાુંજ ઉશકતમારં એમને વ્યરંગનો અનુભવ થ્યો! આપણો જમાનો જ 
એવો છ.ે ક્યારંકથી કશો ધક્ો વાગે છ ેને સીધી લીટીએ ચાલતુરં સત્ય ઠોકરાઈને વ્યરંગની 
વક્રતામારં સરી પડ ેછ.ે શવવેચકે આ ધક્ાના બળની બાદબાકી કરીને જ ેસત્ય છ ેતેને 
જોઈ લેવુરં જોઈએ. પણ એમ કરવા ખાતર એણે ધક્ાના બળનો તાગ કાઢવો જોઈએ. 
એની ઉપેષિા ક્યષે નહીં પાલવે. આવી પહરશસથશતમારં શવવેચક મોઢુરં ચઢાવીને શોક પાળે તો 
કોઈનુરં કલ્યાણ નહીં થા્ય. હમણારં જ બુદ્ધદેવ બસુએ કહ્ુરં કે બરંગાળમારં શવવેચન જ નથી. 
એવી શનભતીક પ્ામાશણકતા જો આપણને પરવડતી હો્ય તો આપણને પણ કદાચ એ જ 
કહેવાનુરં રહે. સાહહત્યરશસક એક શમત્રે ટકોર કરતારં કહ્ુરં : `આજ ેઆપણે ત્યારં બે પ્કારના 
શવવેચકો છ ે: અજાતશમશ્ુ અને અજાતશત્રુ. આ પૈકી પહેલામારં સાહહત્યસૂઝ પૂરી ખીલી 
હોતી નથી, પણ સાહહત્યસૂઝના આ અભાવને એ શનભતીકતા અને ધૃટિતાની હદે જતી 
પ્ગલભતાથી પૂરી દે છ.ે બીજો શવવેચક બરડ થ્યાની હદે પહોંચે એટલો પાકો બની ગ્યો 
છ.ે એણે જૂનુરં તો પોતાની શશકત અનુસાર આતમસાત્ ક્યુું હો્ય છ,ે પણ કશુરંક નવુરં નજરે 
પડતારં એ શરંકાભરી નજરે જુએ છ.ે એનાથી ચેતીને ચાલે છ.ે પણ સવભાવથી ઉદાર અને 
તતસમવૃશત્તનો હોવાને કારણે, એ આવા નવા પ્્યોગો પ્ત્યે ઉપેષિા સેવીને અટકી જા્ય છ;ે 
એને ભારંડવાની હદે જતો નથી. એની પેઢીના લબધપ્શતઠિો જોડ ેએ સારો સમબનધ જાળવી 
રાખે છ,ે ને એ રીતે, અન્યોન્યની પ્શતઠિા જાળવી રાખવાનો ગુતિ કરાર તૂટતો નથી.’

આ શમત્રના કહેવામારં આક્રોશ હશે, પણ સત્ય રહ્ુરં છ ેએની ્ય ના કહેવાશે નહીં. 
અજાતશમશ્ુ શવવેચકો કોણીમાર શૈલીએ, `ખસો, અમે આવી રહ્ા છીએ’ એમ કહીને 
આક્રમણ લાવે છ.ે એમને કોઈની સથપા્યેલી પ્શતઠિાનારં મૂશળ્યારં હચમચાવી જોવાની મજા 
પડ ેછ.ે એમના આ ઉતસાહની સાથે સાહહત્યના સાચા વ્યાસરંગ અને પહરશીલનને કારણે 
આવતી સાશત્વક નમ્તા (Holly sobriety) પણ ભળે તો પહરણામ સારરં  આવે. પણ 
શસથર પ્કાશરૂપ બનવાને બદલે એ તડતડીને તણખો થઈને વેરાઈ જા્ય છ.ે છતારં પેલા 
અજાતશત્રુ શવવેચક કરતારં આપણે તો આ અજાતશમશ્ુ શવવેચક પર જ નજર મારંડવાની 
છ.ે એ વધારે જાગ્ત રહે, શૈલીસુખને ખાતર કટાષિ, વ્યરંગ વગેરે શસ્ત્રો વાપરવાની કૃતક 
્યુ્યુતસાને વશ નહીં થા્ય, તો આવતી કાલે આપણને એની પાસેથી જ સાચુરં શવવેચન 
સારંપડશે એમારં શરંકા નથી.

અજાતશત્રુ શવવેચક તો વહેવાર જીવ છ.ે એને તો સમબનધો શનભાવવાના છ.ે 



શવવેચક પરીષિણ કરે છ ેકૃશતનુરં, કતા્વનુરં નહીં. કૃશત નબળી હો્ય તો કતા્વ નબળો છ ેએમ 
અશનવા્ય્વતા બને નહીં. પણ કતા્વ તરફ નજર મરંડા્યેલી હો્ય તો કતા્વનો પડછા્યો જ 
કૃશતને ઢારંકી દે. આથી વહેવાર સાચવીને જ અટકી જવુરં પડ,ે કૃશત સુધી પહોંચી શકા્ય 
નહીં. આવા `શવવેચનો’ અને `પ્વેશકો’, દુભા્વગ્યે, આપણા સાહહત્યમારં ઘણારં મળી રહેશે. 
ચલણી બનીને જડ થઈ જવાની હદે પહોંચેલી કૃશત્રમ ભાષામારં એવી તરકીબથી લખવુરં 
કે આખુરં લખાણ શવદ્ત્તા કે વ્યુતપશત્તમત્તાની છાપ પાડ ેએવુરં લાગે, ને તેમ છતારં કૃશત શવશે 
શવવેચનાતમક દૃશટિએ કશુરં જ કહ્ુરં નહીં હો્ય. આવા શવવેચકો, કોઈ વાર અરંતરાતમા પીડ ે
છ ેત્યારે, કોઈ નવીનના પર તૂટી પડવાની હહરંમત કરે છ ેને એમ કરીને નરશસરંહરાવનો 
વારસો સાચવ્યાનો સનતોષ લે છ.ે બનતારં સુધી સમકાલીનો શવશે એઓ બહુ ઓછુરં કહે 
છ.ે કહેવાનુરં આવે છ ેતો પવન કઈ હદશામારં વા્ય છ ેતેની ખાતરી કરીને જ કહે છ.ે બનતારં 
સુધી કૃશતનો પહરચ્ય આપીને જ અટકી જા્ય છ,ે શવવેચન કરવાની જવાબદારી માથે લેતા 
જ નથી. સલાહના, ઉત્તેજનના, આશશષ કે શાપના બે બોલ કહીને ઇશતકત્વવ્યતા માને છ.ે 
આ `શવવેચન’ પ્કારથી તો આજ ેઆપણે સૌ સુપહરશચત છીએ.

શવવેચનમારં પ્વત્વતી આ પહરશસથશતનારં શારં પહરણામો આવ્યારં? નવા સજ ્વકોને સાચી 
દોરવણીનો લાભ મળો નહીં. વત્વમાનપત્રના સાહહત્યશવભાગનો `શવવેચક’ જ માત્ર 
બોલતો રહ્ો. એને એના ઉપરીનો આદેશ હો્ય: `જો, જો નકામી તકરાર ઊભી કરશો 
નહહ. સારગ્ાહી શવવેચન કરવુરં. સાઠમારી ઊભી કરવી નહીં.’ આ ઉપરારંત લબધપ્શતઠિ 
સાહહત્યકાર કે એવો કોઈક બીજો શવવેચક જો એ પાનુરં ચલાવતો હો્ય છ ેતો એને એના 
જૂથ પ્ત્યેની વફાદારીને વશ વતતીને રહેવાનુરં હો્ય છ.ે એક વાર એક કશવએ પોતાના 
કાવ્યસરંગ્હનુરં શવવેચન એમના બીજા કશવશમત્ર પાસે તૈ્યાર કરાવીને જ સીધુરં મોકલાવી 
આપ્યુ હતુરં. આ જ રીતે જો કોઈ હરીફ જવેો લાગતો હો્ય તો બીજા કોઈક પાસે, અથવા 
તો પોતે જ બીજા કોઈ નામે (બનતારં સુધી સ્ત્રી નામે!) તેના પર હુમલતો કરી, કરાવીને તેને 
ધમકાવી નાખવાનુરં પરાક્રમ કરે ત્યારે જ આવા શવવેચકને જ રંપ વળે. એ લશલત સાહહત્યનો 
સજ ્વક હોવાથી એકદમ તમારા હૃદ્યનો કબજો લઈ લે, તમારી આરંખને આરંજી દે, તમને 
ભાવી જા્ય એવારં ચોટદાર શીષ્વકો ્યોજ;ે બે ચાર શવષ્યને અપ્સતુત, ચાતુરીભ્યા્વ ટચુકાઓ 
પરદેશી સાહહત્યમારંથી શોધી કાઢીને વાપરે, પેલા લેખકની ઠરંડ ેકલેજ ેમજાક ઉડાવે ને 
પછી કહે ̀ અમે તો એવા સૂક્મ કટાષિો ્યોજીએ છીએ કે લેખક શબચારો એમ માને કે એની 
પ્શરંસા થઈ રહી છ,ે જ્યારે અમારો કટાષિ તો એની કતલ કરી રહ્ો હો્ય છ.ે’ કટાષિની 
ઝેર પા્યેલી અણી એ એમના વેપારની મોટી મૂડી છ.ે સત્ય જોડ ેએમને ઝાઝી લેવડદેવડ 
નથી. ચાર ગોહઠ્યાઓ પીઠ થાબડીને પાણી ચઢાવે એટલે એ વીર વળી પાછો હુમલો 
કરવા તૈ્યાર! આથી ઇંગલેંડની અઢારમારં સૈકાની પેલી cyclic novelથી આપણી નવલકથા 
આગળ વધી નથી. કશવતા શવશેના વાદશવવાદ આપણે શસદ્ધાનતચચા્વની ઊંચી ભૂશમકાએ 
લઈ જઈ શકતા નથી; જડ પૂવ્વગ્હોની બુઠ્ી તલવાર અથડાવીને સનતોષ માનીએ છીએ. 
આને પહરણામે કશવતાની બાનીમારં સજીવતા આવી નથી. બે ચાર શવશેષણોની નવાજશે, 



બે ચનદ્રકની લહાણ અને વાશષ્વક પાહરતોષકના શવતરણમારં આપણા સાહહત્યની ઇશત આવી 
જા્ય છ.ે

સામશ્યકોમારં શવવેચન ઝાઝુરં આવતુરં નથી. પ્વેશકો છાપીને ઘણુરં ખરરં  સામશ્યકો 
સનતોષ માને છ.ે આવા પ્વેશકો ઘણી વાર તો વડીલશાહી પીઠ થાબડના પ્કારના જ 
હો્ય છ.ે વાતા્વઓ થોકબરંધ લખા્ય છ.ે ઈનામોનો વરસાદ વરસે છ,ે આજ ેલખેલુરં શાહી 
સૂકા્ય તે પહેલારં તો છપાઈને ફોટા સાથે પ્ગટ થા્ય છ,ે ્યશ સસતો થ્યો છ.ે

આ બધામારંથી સાચા શવવેચને માગ્વ કાઢવાનો છ.ે સાચુરં શવવેચન શૈલીસુખ માણવા 
લખાતુરં નથી, સત્યની સેવા કરવા લખા્ય છ.ે એ કટાષિના બાણથી ખેલવાનુરં સમરારંગણ 
નથી, સાહહત્યના સવાધ્યા્ય અને પરીષિણનુરં પશવત્ર કા્ય્વ છ.ે અલપજીવી કૃશતઓના 
ઉકરડામારંથી એકાદ બે રતનો હાથ લાગે તો એ શોધવાનો શ્મ એણે કરવાનો છ.ે 
અજાતશમશ્ુ અજાતશત્રુ બનતા અટકે તો સારરં .
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ક્રોશમ્યમ પલેટડે સૌજન્યનો ચળકાટ નથી સહેવાતો. એવા સજ્જનોના શબદે 
શબદે એશનટસેશપટક હડસઈનફેકટનટની ગનધ આવે છ.ે એમની અસ્ત્રીબરંધ કકરી સુઘડતા 
હરૉશસપટલના ઑપરેશન શથ્યેટરની ્યાદ આપે છ.ે હમણારં જ ચમકતા ચીશપ્યા અને 
તીક્ણ ધારવાળી નસતર મૂકનારી છરી દેખા દેશે એવી ભીશતથી હૃદ્ય ફફડી ઊઠ ેછ.ે 
એમના શસમતમારં ઇથરની શીતળતા હો્ય છ.ે એવા `સજ્જન’ની સમષિ ખડા થવાનુરં આવે 
છ ેત્યારે મને તો માથે મોત ભમતુરં લાગે છ.ે એમના મોભાનુરં વજન એઓ આપણી પાસે 
મજૂરની જમે ઉપડાવે છ.ે એમની કીશત્વને આપણે ખારંધ આપવી પડ ેછ;ે ને તે ્ય આપણો 
ચહેરો સાવ ભૂરંસી નાખીને! એવા સજ્જનોનો દીઘ્વ સહવાસ જમેના નસીબમારં લખા્યો 
હો્ય છ ેતે અનતેવાસીઓનુરં શુરં થતુરં હશે! ખરેખર, મનુષ્યના જવેુરં મનુષ્યભષિી પ્ાણી બીજુ રં 
ભાગ્યે જ હશે! બહાર બેઠલેા ચપરાસીના હાથમારં આપણુરં નામ લખીને ચબરખી અરંદર 
મોકલાવીએ, આપણી આગળ આપણા નામની ચબરખી ચાલે, પછી થોડી ષિણો કે કલાક 
સુધીની અકળાવી મૂકનારી પ્તીષિા, પછી અરંદરથી આવતો `બઝર’નો તુમાખીખોર કક્વશ 
અવાજ, પછી આપણો પ્વેશ, અસબાબના કોટહકલ્લા વચચેથી તીક્ણ દૃશટિએ તમને માપી 
લેતી બે આરંખો, દવાની શીશીમારં ખડકેલી એકસરખા આકારની ટીકડી જવેા એમના 
મુખમારંથી ગબડતા શબદો, ધીમે ધીમે બહાર નીકળતા નહોર, લબકારા મારતી જીભ – 
તમે બહાર નીકળો ત્યારે એમની દાઢ વચચે પૂરેપૂરા ચવાઈને જ નીકળો. એમના સુદશ્વન 
ચક્ર ે તમારો પીછો પકડ્યો જ હો્ય. એમના આ કૃષણકૃત્યનો મહહમાભાર શેષનાગને 
ક્યારેક ચળાવશે ને?
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તાવની આરંચથી દૃશટિને એક પ્કારની દાહક તીક્ણતા પ્ાતિ થા્ય છ.ે આનો એક 
લાભ છ.ે બીજાઓ જ્યારે શનદ્રાધૂસર દૃશટિથી મારંડમારંડ સૃશટિને નવેસરથી ઓળખવા મથતા 
હો્ય છ,ે ત્યારે અશનદ્રાને કારણે પ્ાતિ થ્યેલી અકલુશષત તીક્ણતાતી એકેએક પદાથ્વને 
સપટિ કોતરીને એનુરં રૂપ હુરં આસાનાથી જોઈ શકુરં છુરં. પદાથયોનારં રૂપો કોતરવાની પ્વૃશત્ત 
દરરોજ સવારે એકસરખા ઉતસાહથી કરવી ગમે છ.ે આ સૃશટિની નવી નવી `લીનો-કટ’ 
છશબ તૈ્યાર થતી જ રહે છ.ે આથી પદાથ્વનુરં ને વ્યશકતનુરં એક શુદ્ધ રૂપ જોવા મળે છ.ે કોઈ 
પણ વસતુ કે વ્યશકતને આપણે જોતા હોઈએ છીએ ત્યારે એની આજુબાજુનો પહરવેશ, 
અન્ય વસતુઓ ને વ્યશકતઓ, અવકાશ અને સમ્ય સુદ્ધારં એની સાથે અગોચરરૂપે ભળી 
જઈને મૂળ રૂપને આવૃત્ત કરી દે છ.ે આ આવરણમારં થઈ ને જ પદાથયો જોવાને આરંખ 
ટવેાઈ જા્યછ.ે પણ કોઈક વાર આ આવરણ આપણને અકળાવી મૂકે છ.ે સૃશટિનુરં અનાવૃત્ત 
રૂપ જોવાને આરંખ અધીરી બને છ.ે એ જ્યારે શક્ય બને છ ેત્યારે જાણે ફરીથી એક નવા 
જ શવશ્વમારં આપણો જનમ થતો હો્ય એવુરં લાગે છ.ે
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ઘણી વાર આ અશસથશપરંજરની અરંદર પુરાઈને બેઠલેુરં કોઈક ક્યારંકથી કશોક અણસાર 
પામીને નાસી છૂટવા બધુરં હચમચાવી નાખે છ.ે કશુરં અકબરંધ રહેતુરં નથી, બધુરં આઘુરં પાછુરં 
થઈ જા્ય છ;ે કેટલુરંક તો એવુરં ક્યારંક તશળ્યે દબાઈ જા્ય છ ેકે ઘણી શોધાશોધ કરતારં ્ય 
હાથ નથી આવતુરં. મારી આ શસથશત ખુલ્લી પડી જતારં પહરશચતો આ્ચ્ય્વથી પૂછ ેછ ે: `કેમ, 
આજકાલ આ શુરં મારંડ્યુરં છ?ે’ અરંદર પુરાઈને રહેલાના ઉધામા ને ઊના શનસાસા મનની 
આબોહવાને બદલી નાખે છ.ે ક્યારં્ય કરાર વળતો નથી. કશી જવાબદારી ઉપાડી શકાતી 
નથી. રજરેજ શવચારોને ખરંખેરી નાખુરં છુરં. ઝરણારંને તશળ્યે રહેલા કારંકરાની જમે પડ્યા 
રહીને કાળના પ્વાહને ઉપરથી વહ્ે જવા દઉં છુરં. જીવનમારં આવતી આવી શતશથઓનો 
પુરષોત્તમ માસ કેવળ મારા જ પરંચારંગમારં હો્ય છ ેતેથી જ તો આફત ઊભી થા્ય છ.ે
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ઉમબર પર કોઈકનો પડછા્યો દેખા્ય છ.ે એ તરફ કોઈનુરં ધ્યાન નથી. એ બીજાને 
દૃશટિગોચર નહીં હો્ય! પણ હુરં એ પડછા્યા પરથી દૃશટિ ખસેડી શકતો નથી. વાતચીતમારં 
મારરં  ધ્યાન નથી, વાક્યો તૂટ ેછ.ે એ પડછા્યાની સરંકોચશીલ ભીરતા મને અસવસથ કરી 
મૂકે છ.ે હુરં  એની સાથેનો પહરચ્ય તાજો કરવા મથુરં છુરં ને ્યાદ આવે છ ે: દીવાની ઝાળથી 
કાળી બની ગ્યેલી ચીમની, ઊંઘના ભારથી લચી પડલેી પારંપણો ને શસથર થવા આવેલારં 
શનદ્રાના જળને ડહોળી મૂકતારં અકારણ હીબકારં, છાતીએ ભરાઈ આવેલો ડમૂો, બાલ્યવ્યનુરં 
એ નવજાત દુ:ખ આ બધારં વષયો દરશમ્યાન મારાથી અગોચરે ઉછરતુરં રહ્ુરં છ.ે આજ ેહવે 
એ એક જ ખોશળ્યામારં ભેગુરં રહેવા આવ્યુરં છ.ે હવે એકાનત શક્ય નથી. એનો સહવાસ 
છૂટ ેએમ નથી. હાસ્યને અનતે એનો ઉચછ્ાસ સરંભળા્ય છ.ે દૃશટિની આડ ેએ ઝારં્યની જમે 
છવાઈ જા્ય છ.ે રાતભર સો સો શછદ્રોમારંથી ઉઘાડા પડી જતા એના વ્રણને ઢારંકવા એ 
અનધકારનારં થીંગડારં મા્યા્વ કરે છ.ે એની સો્યના ટારંકાનો અવાજ મને જ રંપવા દેતો નથી. 
સવારે મારારં સૂજલેારં પોપચારંને ખોલીને એ સૂ્ય્વની આડ ેઊભુરં રહી જા્ય છ.ે પ્ત્યેક પળે 
એના અનતરા્યને વીંધીને સૃશટિને જોવાનો શ્મ આરંખને ભીની કરી દે છ.ે
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આછી ઝરમર-પે્મીઓની અક્રમ જલપના જવેી; માફકસરની હૂરંફ શોધવાને શવહ્વળ 
બનાવે એવી સુખદ ઠરંડી ને આપણી નક્રતાને ભેદીને આરપાર જતારં જાદુગર વાદળો. 
આજુબાજુ અને ઉપરનીચેનુરં બધુરં જ ભૂરંસાઈ ગ્યુરં હતુરં. શુદ્ધ વત્વમાનનુરં સૂચ્યગ્ શબનદુ જ 
માત્ર અશસતતવ ધરાવતુરં હતુરં. પાસે સહ્યાત્રીઓ ચાલતારં હતારં, પણ એમની રૂપશવધુર શ્ુશત 
જ કેવળ ઉપલબધ હતી. અમે ચાલ્યે જતારં હતારં, પણ લક્્ય સાથેનુરં અનુસરંધાન ભૂરંસાઈ 
ગ્યુરં હતુરં. ચાલવુરં એ જ ચાલવાનુરં લક્્ય હતુરં. દરેક પગલે મારામારંથી ્ય બધુરં ભૂરંસાતુરં 
જતુરં હતુરં. હુરં  પોતે નરી પારદશતી સપાટીના જવેો બની ગ્યો હતો. એમારં કોઈના મુખનુરં 
પ્શતશબરંબ નહોતુરં. પારદશ્વક શૂન્યમારં ફેરવાઈ જવાનો આ અનુભવ મને સાવ હળવો કરી 
દેતો હતો. ચામુરંડાની ટકેરી નીચેનુરં મૈસુર શહેર જોઈને કોઈ મુગધ જન ઇનદ્રપુરીને ્યાદ 
કરતુરં હતુરં. કોઈક પોતાના મનોરથનુરં ચામુરંડા આગળ શનવેદન કરવા અધીરરં  હતુરં. મને 
તો નરી ઓગળી જવાની મજા માણવી ગમતી હતી. એ આબોહવા અને એ પારદશતી 
શૂન્ય સરંશચત કરીને નીચે ઊત્યયો. હવે અહીં, લોકારણ્યમારં અટવાતો હોઉં છુરં ત્યારે ્ય, 
આસાનીથી એ પારદશતી શૂન્યને તશળ્યે ડબૂકી મારી જવાનુરં ગમે છ.ે બધા બુદબુદ શમી 
જા્ય છ,ે આજુબાજુની વ્યશકતઓના ચહેરાઓ તરલ બનીને ઓગળતા જા્ય છ ેને શુદ્ધ 
પ્સુશતની શસથશતમારં અવશશટિ થઈને રહેવાનુરં પ્ાતિ થા્ય છ.ે એ શસથશતમારંથી બહાર આવ્યા 
પછી બધી અનુભૂશતને એ શૂન્યનો પાસ બેસી જા્ય છ,ે આથી આ જગતનો એક નવો 
સવાદ ચાખવા મળે છ.ે

6



૩૯

મધુમાલતીની ગભર કળીને દુ:સવપન આવ્યુરં છ.ે એ ઊંઘમારં હીંબકારં ભરે છ.ે નમવા 
આવેલી રાત ઝૂકીને એને ધીમેથી પૂછ ેછ ે: શુરં છ ેબેટા? કળીના હોઠ ફફડ ેછ.ે લાખ 
જોજન દૂરના તારાની પારંપણ પલકે છ,ે મારી નાડી જોરથી ધબકે છ,ે અવાવર વાવને 
તશળ્યે શેવાળમારં જીનની દાઢી ધ્રૂજ ેછ,ે એના કરંપથી એક ચીબરી કકલાણ કરી મૂકે છ.ે 
હુરં  કાન સરવા રાખીને સારંભળુરં છુરં. પારંદડારંની આડશે પવન પણ કાન મારંડીને બેઠો છ.ે 
કળી કહે છ ે: `આવતી કાલે સૂરજ નહીં ઊગે.’ પવન પૂછ ેછ ે: `ગારંડી, કોણે કહ્ુરં તને?’ 
કળી કહે છ ે: `શેષનાગે મારા કાનમારં કહ્ુરં.’ હવે શુરં થા્ય? બીજો સૂરજ ક્યારંથી લાવીશુરં? 
કોઈ કહે : બ્રહ્માજીને ઢરંઢોળીને જગાડો ને કહો કે સવાર થા્ય તે પહેલારં બીજો સૂરજ 
ઘડી આપો. પણ બ્રહ્માજીને જઈને કોણ જગાડ?ે એ સારંભળીને પાસેના તળાવમારંના 
દેડકાએ આરંખો પટપટાવી, ગલોફારં ફૂલાવ્યારં ને પછી બોલ્યો : `ડા્રંઉં ડા્રંઉં, હુરં  જાઉં.’ 
બખોલમારં બેઠલેા સાપને હસવુરં આવ્યરંુ. એણે મૂછો ફરકાવીને કહ્ુરં; `તમે લરંગડ ેપગે ક્યારે 
પહોંચશો?’ તોતસુકાની ઢીંગલીઓમારંની એક ઠાવકુરં મોઢુરં રાખીને કહ્ુરં : ̀ બીજો સૂરજ ક્યારં 
છ ેતે હુરં  જાણુરં છુરં.’ બધારં કહે, `તો ઝટ ઝટ કહી દે ને!’ એવુરં ને એવુરં ઠાવકુરં મોઢુરં રાખીને 
એ બોલી, `પરવાળાના બેટમારં એક જલપરી રહે છ.ે એણે એક સૂરજને પૂરી રાખ્યો છ.ે 
જો સૂરજ બહાર નીકળે તો રાજકુમારને ચાલ્યા જવુરં પડ,ે પરવાળાના બેટમારં રાત હો્ય 
ત્યારં સુધી જ એ જળપરીના મહેલમારં રહી શકે, સૂરજ ઊગતાની સાથે જ એને ચાલ્યા 
જવુરં પડ.ે આથી જલપરીએ એને સરંતાડી રાખ્યો છ.ે’ આ સારંભળીને બીજી ઢીંગલી હસી 
પડી ને બોલી : `એ તો જુઠ્ી છ ેજુઠ્ી! એક નહીં પણ લાખ સૂરજ હુરં લાવીને અબઘડી 
હાજર કરી દઉં.’ બધારં એક સાથે બોલી ઊઠ્યારં : `તો કરી દે હાજર.’ એના જવાબમારં 
એ બોલી; `આરંધળાની આરંખને તશળ્યે હજાર સૂરજ ડબૂ્યા છ.ે એને તાગવાની હહરંમત 
હો્ય તે આવે મારી સાથે.’ કોઈ ઊભુરં થ્યુરં નહીં. કળી શબચારી ફરી હીબકારં ભરવા લાગી. 
ત્યારં ઘુવડ બોલ્યુરં, `આ ચારંદામામાએ કેટલા ્ય સૂરજને આજ સુધીમારં લૂરંટી લીધા છ.ે એ 
લૂરંટ બધી પાછી કઢાવો એની પાસેથી.’ ત્યારં તો દૂરથી દહર્યાદાદા ઘૂરક્યા : `ખબરદાર.’ 
હવે? રાતથી તો હવે ઝાઝુ થોભી શકા્ય તેમ નહોતુરં. ત્યારં એક આશગ્યો બોલ્યો : `ચાલો 
ને, આપણે સૌ મળીને આપણામારંનુરં થોડુરં થોડુરં તેજ એકઠુરં કરીને સૂરજ બનાવીએ.’ આ 
સારંભળને કળીને હોઠ ેશસમત ચમક્યુરં. એનુરં તેજ, આશગ્યાનુરં તેજ, સો્યના નાકામારં દોરો 
પરોવતારં દાદીમાની આરંખનુરં તેજ – એમ કરતારં કરતારં મારો વારો આવ્યો. અનધકારના 
ગાઢ અરણ્યને વીંધીને હુરં  તેજ શોધવા નીકળો, દૂર દૂર ચાલી નીકળો, પણ જ્યારં જોઉં 
ત્યારં અનધકાર જ અનધકાર : શ્વાસના બે પડ વચચે શસવાઈ ગ્યેલો અનધકાર, શબદોમારંથી 
ઝરપતો અનધકાર. એ અનધકારમારં ફારંફારં મારતો આગળ વધતો હતો ત્યારં કોઈકની જોડ ે



ભટકાઈ પડ્યો, એનો ને મારો અનધકાર ચકમકની જમે ઘસા્યા, તણખો ઝ્યયો, એના 
અજવાળામારં જોઉં છુરં તો – પણ એ કોણ હતુરં તેનુરં નામ નહીં કહુરં . મધુમાલતીની કળીએ 
આરંખો ખોલી ત્યારે નવો નક્ોર સૂરજ ઊગી ચૂક્યો હતો. કળીએ શેષનાગના કાનમારં કહ્ુરં 
: `સૂરજ ઊગ્યો.’ પણ દરરોજ સારંજ ેદ્યામણે ચહેરે કોઈ પૂછ ેછ ે: હવે આ સૂરજને તો 
કોઈ ચોરી નહીં જા્ય ને?
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૪૦

ખૂબ ખૂબ મા્યા છ,ે ને માટ ેજ ખૂબ ખૂબ સુખ પણ છ.ે જ ેજાણી કરીને અતડા રહે 
છ,ે અતડા રહેવા બદલ અશભમાન સેવે છ,ે તેની પ્ત્યે પણ અપાર કરણા થા્ય છ.ે મારરં  
ચાલે તો એમનો એ બોજો ઉતારવામારં મદદ કરરં . કરડાકીભરી નજરે જ જોવા ટવેા્યેલાની 
આરંખમારં શી રીતે શસનગધતાનુરં અરંજન આરંજવુરં તેનો ઘણી વાર શવચાર કરરં  છુરં. સપશ્વબશધર 
ને ચષિુબશધર લોકોને જોઉં છુરં, ને મારરં  હૃદ્ય દ્રવી જા્ય છ.ે હદવસો સુધી ફૂલને ને સપશ્યા્વ 
હો્ય, કોઈની ગ્ીવાની સુરંવાળી રૂરંવાટીને પરંપાળી ન હો્ય, વૃષિની ઘટાના સપશ્વના મખમલમારં 
દૃશટિને આળોટવા દીધી નહીં હો્ય ને છતારં મનને એનુરં દુ:ખ નહીં થા્ય, કશુરં કઠ ેનહીં 
એવા ્ય લોકો હો્ય છ.ે આરંખ જોતી હો્ય છ ેછતારં એનામારં આ્ચ્ય્વની ચમક ન હો્ય, કેવળ 
મનની કચેરીના નોંધણી કારકુનનુરં જ કામ આરંખ કરતી હો્ય એવુરં ્ય ક્યારં નથી બનતુરં? 
કોઈના મોઢા પર શસમત જોઉં છુરં – શબ પર ચઢાવેલા ફૂલના જવેુરં, ને આરંખ ભીની થઈ 
જા્ય છ;ે કોઈ મારી આરંખોમારં આરંખ મારંડ ેછ ેત્યારે એક દૃશટિના ઘૂરંટથી એ આરંખોમારં રહેલો 
બધો શવષાદ પી જવાનુરં મન થા્ય છ.ે પણ મારી જ પારંચ વષ્વની કન્યાના જગતમારં હુરં  
પ્વેશી શકતો નથી. જનેે આતમી્ય કહીએ તેની સૃશટિની સીમાઓ પણ ભેદી શકાતી નથી. 
હરૉશસપટલની બારીમારંથી ડોહક્યારં કરતારં ફૂલના જવેી કરણ દૃશટિએ કોઈ જોતુરં હો્ય છ ેત્યારે 
એ આરંખની પારંપણોને કોમળ સપશ્વથી શાતા આપવાનુરં મન થા્ય છ.ે શરદ્ બેઠી છ.ે સોનુરં 
લૂરંટાવવાના હદવસો છ.ે ક્યારં છ ેસોનુરં?
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૪૧

નોકરી કરવા જાઉં છુરં ત્યારં બારીમારંથી નજર કરરં  છુરં તો એક પ્ચણડકા્ય 
વૃષિરાજને જોઉં છુરં, એને ગળે લેહટન ભાષામારં લખેલા એના નામનુરં પાહટ્યુરં ટારંગ્યુરં છ ે– 
એ જોઈને નરંબરવાળો ડગલો પહેરતા જલેના કેદી ્યાદ આવે છ.ે બોટશનકલ ગાડ્વનના 
વનસપશતપહરવાર વચચે આ આરણ્યકનો મેળ ખાતો નથી. એના પણ્વમમ્વરનો છનદ સારંભળુરં 
છુરં ને મારામારં રહેલો આરણ્યક એમારં સાદ પૂરાવે છ.ે સૂડાઓનુરં ટોળુરં આવીને એના પર 
બેસે છ.ે એ શુકપરંશકતનો શવન્યાસ હુરં બેઠો બેઠો જો્યા કરરં  છુરં. એ વૃષિરાજની આજુબાજુ 
શવષાદનો પહરવેશ છ,ે એકાકીપણાના વતુ્વળમારં પુરાઈને એ જ ેદીનતા ધારણ કરે છ ેતે 
નથી સહેવાતી. એની અને મારી શશરાઓમારં ઝરંઝાવાતનો ઉદ્ામ લ્ય છ.ે પુસતકોના ઢગ 
વચચે ઠાવકુરં મોં રાખીને શજજ્ાસુ શવદ્ાથતીઓ સાથે વાતો કરતો હોઉં છુરં ત્યારે મારામારં 
વસતો ઘણારં વષયો પહેલારંનો એ હકશોર છલારંગ ભરીને વૃષિની સૌથી ઊંચી ડાળે ચઢીને 
હીંચવા અધીરો બનીને બેઠો હો્ય છ,ે અહીંના સભ્ય પશણડતો વચચે એવુરં વન્ય વત્વન કારંઈ 
કોઈ નભાવી નહીં લે, માટ ેગમ ખાઈને બેસી રહુરં છુરં. મારા શચત્તના નેપથ્યમારં સતબધ 
બનીને ઊબેલા વૃષિ પરથી શુકપરંશકતઓ પારંખ ફફડાવતીકને ઊડી જા્ય છ.ે
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૪૨

મૂશળધાર વરસાદ પડ ેછ.ે એ જોતારં બરૉદલેરની પેલી પરંશકત મનમારં ઝબકી જા્ય છ ે:

When the long lines

of rain

Are like the bars of a

vast prison

`Prison’ જોડ ે `vast’ શવશેષણ મૂકવાથી આખી વાત કેવી ભ્યરંકર બની જા્ય 
છ!ે એ શવશાળ કારાગારમારંથી મુકત કરવાનુરં વસુદેવકૃત્ય કોણ કરશે? આ પરંશકત ્યાદ 
આવતારં જ મન બરૉદલેરની કાવ્યસૃશટિની આબોહવામારં ચાલ્યુરં જા્ય છ.ે શવશાળ આકાશ 
પોતે જ ભારે વજનના ઢારંકણની જમે સૃશટિને ઢારંકી દે છ.ે એ ઢારંકણ વસાઈ ગ્યા પછી 
નાસી છૂટવાનો માગષે જ ક્યારં રહ્ો? આકાશ જ અવકાશ આપે, પણ એ જ જો ઢારંકણ 
બનીને આપણને પૂરી દે તો અકાવશ ક્યારં રહ્ો? અલરંકારશાસ્ત્રમારં જ ેહીનોપમા ગણા્ય 
તે કાવ્યમારં હમેશા હીન બની રહે એવુરં નથી. અહીં હીનોપમાનુરં સામથ્ય્વ જોઈ શકાશે. 
અસરંખ્ય ઉપાશધઓના ભાર નીચે કચડાઈને કણસતા જીવ ઉપર આ ઢારંકણ વસાઈ જા્ય 
છ.ે એ આખી શષિશતજને ઢારંકી દે છ ેને એને પહરણામે જ ેહદવસ આપણે નસીબે રહે છ ેતે 
રાતથી ્ય વધ ગલાશનભ્યયો હો્ય છ.ે આ પછી બરૉદલેર જ ેજ ેકારંઈ શવશાળ પહરમાણ ધરાવે 
છ ેતેને સરંકોચતો જા્ય છ.ે આથી આપણા પ્ાણ પણ ભીંસાઈ સરંકોચાઈને રૂરંધાવા મારંડ ેછ,ે 
પણ આકાશ જ જ્યારં ઢારંકણની જ ેવસાઈ ગ્યુરં હો્ય ત્યારં નાસી છૂટવાનો રસતો જ ક્યારંથી 
રહે? પહરમાણના આ સરંકોચથી જ ેભ્યાનક શનષપન્ન થા્ય છ ેતેનો સવાદ આ કશવતામારં 
છ.ે ધરતી આખી ભેજવાળી અરંધારી કોટડીના જવેી બની જા્ય છ ેને એની અરંદર આશા 
ભીર ચામાચીહડ્યાની જમે લૂણો લાગેલી છત સાથે માથુરં પટક્યા કરે છ,ે આવે વખતે 
આપણા મગજની અરંદર જુગુપસાજનક કરોશળ્યાનુરં ટોળુરં ચૂપચાપ જાળ બારંધ્યા કરતુરં 
હો્ય એવુરં લાગે છ.ે ત્યારં એકાએક પ્ાત:કાળની પ્ાથ્વનાનો ઘરંટારવ ક્યારંકથી સરંભળા્ય છ.ે 
પણ આ વાતાવરણમારં એનો આખો સરંકેત ફરી જા્ય છ.ે એનો નાદ જાણે રોષથી છલારંગ 
ભરીને આકાશ સામે ઘૂરકી રહે છ.ે શનરાશશ્ત ભૂતપ્ેતની જમે હતાશ બનીને એ કણસ્યા 
કરે છ.ે એવી પળે શચત્તના નેપથ્યમારંથી કશારં ઢોલત્રારંસારં વગાડ્યા શવના કારંઈ કેટલા ્ય 
જનાજા મૂરંગા મૂરંગા એકધારા પસાર થતા હો્ય એવુરં લાગે છ.ે હારી ગ્યેલી આશા ક્રનદન 
કરે છ ેને આપણી ઝૂકેલી ખોપરી પર આપખુદ ભીશત પોતે એના શવજ્યની કાળી પતાકા 
ફરકાવી દે છ.ે આવા હદવસે એ કાળી પતાકા શસવા્ય બીજુ રં કશુરં ક્યારંક ફરકતુરં દેખાતુરં 
નથી. જ્યદેવની મેઘમેદુર સૃશટિથી આ સૃશટિ સાવ જુદી છ.ે
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અહીં સૂ્ય્વનો સમૂળો બહહષકાર ક્યયો છ.ે બહારની હવા પણ કોઈક અરંદર પ્વેશે 
ત્યારે એની પાછળ લપાતી-સરંતાતી ઘડીક ડોહક્યુરં માત્ર કરી જા્ય છ.ે `એર કશનડશશનરંગ’ 
બધી ઋતુઓને એક કરી નાખે છ ે– અથવા એક નવી જ ઋતુની આબોહવાનો એમારં 
અનુભવ થા્ય છ.ે શવદ્ુતના દીવાનુરં તેજ ખરંધા માણસની આરંખની જમે પોતે બહુ પ્કટ 
થ્યા શવના બીજાને બતાવવા પૂરતુરં હાજર છ.ે આથી બધારં વચચે જાહેરમારં બેઠા હોવા 
છતારં એક પ્કારના આભાસી શવશ્મભનુરં, એકાનતનુરં વાતાવરણ ઊભુરં થતુરં લાગે છ.ે ક્રીમ 
કરૉફીનો ઘૂરંટડો પીતારં પીતારં હુરં  આજુબાજુની દુશન્યાને જોઉં છુરં. આ શવશ્મભ અને એકાનતનુરં 
લોકો શુરં કરવા માગે છ?ે એક ખૂણામારં આરંખ પટપટાવતી એક ષોડશી(કે વીશરંશતકા?) ની 
આજુબાજુ થોડાક જુવાશન્યાઓનુરં ઝૂમખુરં બેઠુ રં છ.ે સહેજ સહેજમારં હાસ્યની છોળ ઉછળે 
છ.ે પોતે બધાનુરં ધ્યાન પોતાના તરફ ખેંચી રહી છ.ે એના ગૌરવભ્યા્વ ભાનનો ધૂરંધળા 
વાતાવરણમારં પણ સપટિ દેખાઈ આવે છ.ે વેઈટર (કે બેરર?) ચાવી આપેલા રમકડાની 
જમે મૂરંગા મૂરંગા ફરે છ,ે અદબથી ઝૂકે છ.ે બધે સભ્યતાનુરં ચળકતુરં વાશન્વશ દેખા્ય છ.ે આ 
દ્ીપ રણદ્ીપ જવેો જ લાગે છ.ે એની ચારે બાજુ મૃગજળ છ.ે મૃગજળથી ઘેરાઈને સપનારં 
જોતારં બેસવુરં – એ કારંઈ જવેી તેવી વાત છ?ે
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માહીમના કરૉઝવે આગળ એક સરસ જગા છ.ે `સરસ’ તો નકામો શબદ છ ેતે જાણુરં 
છુરં. રાતને વખતે અમે સૌ ત્યારં જઈ ચઢલેા. હકલ્લાના બુરજ ઉપર ઊભા હોઈએ એવુરં લાગે, 
ને અનધકારમારં સમુદ્રની ફેશનલ વીશચમાળા દેખા્ય. એને અનધકારમારં જ જોવી જોઈએ. 
એ શ્વેત પ્લાપ આજુબાજુના સશન્નવેશ વચચે સારંભળવો ગમે છ.ે આપણા નેપથ્યમારં બહુ 
ઊંડ ેઊંડથેી, ભાષાના બધા પેટાળને ્ય ફોડીને, એના પડઘા પડતા સરંભળા્ય છ,ે આવા 
જ કોઈક બુરજની પાળ પર ઊભા રહીને હૅમલેટ `To be or not to be’ના તરરંગે ચઢ્યો 
હશે. અમે હતા તો છ સાત જણ. પણ ત્યારં જતારંની સાથે સૌ આપમેળે ચૂપ થઈ ગ્યા. 
કેટલાક શબદોને એ સથળથી ફેશનલ વાચાળતા વચચે હુરં  મૂકી આવ્યો છુરં. ભલે થોડોક વખત 
ત્યારં ગાળે. વરસેક રહીને એ શબદોને પાછો લેવા જઈશ ત્યારે એમને કેવુરં રૂપ મળુરં હશે? 
મને હમેશા લાગ્યા ક્યુું છ ેકે કશવએ પોતાના શબદોને જુદા જુદા વાતાવરણમારં ને શભન્ન 
શભન્ન સથળે દેશાટન કરવા મોકલી આપવા જોઈએ. આથી એ શબદો પુટિ થઈને આવે 



છ.ે આ પુશટિ કાવ્યને તો ઘણી ખપની છ.ે આ્યુવષેદમારં જમે ધાતુને શસદ્ધ કરવામારં આવે છ ે
તેમ આપણા શબદોને પણ અનેક પ્કારના જુદા જુદા પુટ આપીને શસદ્ધ કરવા જોઈએ. 
આપણી કશવતામારં કશુરં eotic તત્વ જ દેખાતુરં નથી. એની આબોહવા જાણે બદલાતી જ 
નથી. બરૉદલેરનુરં `Invitation to voyage’ નથી ્યાદ આવતુરં? શબદોને એકાનતનો ્ય પુટ 
આપવો જોઈએ – ને એકાનતના ્ય કેટલા પ્કાર છ?ે શબડાઈ ગ્યેલી બે પારંપણો વચચેનુરં 
એકાનત, શવષાદ ઝરી ગ્યા પછીની શૂન્યમનસક દૃશટિનુરં એકાનત. હદપાર થ્યા શવના કશવ 
થઈ શકાતુરં નથી. આપણો કશવ તો `કીશત્વ કેરા કોટડા’ પર ચનદ્રકો લટકાવીને શનરારંતે 
પડ્યો રહે છ.ે એ કોટડા તોડીને એને રઝળતો કરી મૂકનાર કોઈક આવશે ખરરં?
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હમણારં પ્ેમપત્રો વારંચુરં છુરં – લોકોની નજરથી બચાવીને. શવગદતાનુરં ગૌરવ ઉપાડવા 
જટેલુરં ભારઝલ્લુરં મારરં  કાઠુરં જ નથી. આથી મુગધ બનીને સનતોષ માનુરં છુરં. મુગધતા હળવી 
વસતુ છ.ે શા માટ ેમુગધ થઈ ગ્યા તેનારં કારણો આપવાની જવાબદારી, મુગધ હોવાને 
કારણે જ, આપણે માથે રહેતી નથી. પશણડતો પછી ભલે ને કહેતા કે મુગધ અને મૂઢ વચચે 
ઝાઝુરં અનતર નથી.

પ્ેમપત્રની આબોહવામારં શવશ્મભ હો્ય છ,ે ઉષમાભ્યુું એકાનત હો્ય છ.ે કોઈક વાર 
માફકસરની આદ્ર્વતા હો્ય છ ે– ફૂલની પારંખડી પરના ઝાકળના શબનદુ જટેલી એની માત્રા 
હો્ય છ.ે એના ઉષણ ઉચછ્ાસમારં કોમળતાને કરમાવી નારંખે એવી શનઠિરુ પ્ખરતા હોતી 
નથી. બે બાહુને જોડીને રચી શકા્ય એટલો જ એનો પહરઘ હો્ય છ,ે ને છતારં એમારંથી જ 
સુખની તૃશટિની શત્રજ્યાઓ અસીમ સુધી શવસત્યા્વ કરતી હો્ય છ ે(ખાનગીમારં કહી દઉં : 
રવીનદ્રશતાબદી પૂરી થ્યા પછી જ મેં `અસીમ’ શબદ વાપરવાની હહરંમત કરી છ)ે.

તો વાત આમ છ ે: એહરકા નામે અઢાર વષ્વની કન્યા ને અધતી સદીને આરે પહોંચેલો 
કશવ હરલકે (`ઓહો, તો તમે આ લોકોના પ્ેમપત્રની વાત કરો છો? અમને તો એમ કે....’ 
આ `કે’ પછીનો ભાગ ભારે અસહ્ છ,ે માટ ેવાક્ય નથી પૂરરં  કરી શકા્યુરં.) – આ બે 
વચચે પદ્મારં ચાલેલો પત્રવ્યવહાર હમણારં હાથે ચઢ્યો. છલે્લારં પારંચેક વરસથી હરલકેનુરં 
નામ જાહેરમારં હોઠ ેનથી આણ્યુરં. મુગધતા હમેશા શવદગધોને હાથે હારંસીપાત્ર નીવડ ેછ.ે 
આથી, ભ્યનો મા્યયો, એ નામ હોઠ ેલાવતો જ નો’તો. બાકી દોસતોની મરંડળીમારં બેસીને 
હરલકેની કશવતા અમ્યા્વદપણે માણતો રહ્ો છુરં. વળી કેટલીક કશવતા, એ શ્ેઠિ છ ેમાટ ે
નહીં પણ અરંગત રશચને સનતોષતી હોવાથી, ગમે છ.ે 1926મારં તો હરલકે મરણ પામે છ.ે 
1925ના પાછલા ભાગમારં, મૃત્યુના પડછા્યા વચચે બેસીને, એ અઢાર વષ્વની કન્યાના 
મુખર પ્ેમાલાપને, સવસથ છતારં ઉષમાહીન બન્યા શવના, સારંભળે છ.ે નવેમબર 1925મારં 



એહરકા હરલકેને પહેલી અને છલે્લી વાર મળવા આવે છ.ે 24મી ઑગટિ, 1926ને હદવસે 
હરલકે જમ્વન ભાષામારં પોતાની છલે્લી કશવતા એહરકાને ઉદ્શેીને લખે છ ેત્યારે તો એને 
મૃત્યુની ઝારંખી થઈ ગઈ હો્ય છ ે:

Over the Nowhere the Everywhere is outspread! મુગધ પ્ેમના ઉદ્યને 
સવસથતા, સમભાવ, વાતસલ્ય, શવષાદ (હવે શબદો નથી જડતા – ઘણા ઘણા ભાવ છ,ે 
પણ આપણી ભાષા રારંકડી છ.ે) – આ બધારંની શમશ્ લાગણીથી તાટસથ્યપવ્વક જોઈને એવુરં 
રૂપ જ ેરીતે હરલકેએ આ કાવ્યમાળામારં આરંકી આપ્યુરં છ ેતેનો સવાદ મને ગમે છ ે– ખૂબ 
ખૂબ ભાવે છ.ે હરલકેની આ મહાન કશવતા નથી. વ્યશકતઓને ઉદ્શેીને લખા્યેલી અસરંખ્ય 
કશવતાઓને હરલકેએ, પોતાના જીવનકાળ દરમ્યાન, પ્શસદ્ધ કરી જ નો’તી. હરલકેના મરણ 
પછી પચચીસ વષષે જમ્વન ભાષામારં એ પહેલી વાર પ્શસદ્ધ થઈ. કાવ્યની પ્શસશદ્ધ વાલેરી કે 
હરલકે જવેા કશવઓ માટ ેસાવ નગણ્ય વસતુ છ.ે હરલકેના સમથ્વ અનુવાદક લીશમેને આ 
બાબતનો ઉલ્લેખ કરતારં નોંધ્યુરં છ ે:

`Publication seems to have become a more and more secondary, per-
haps even a more irrelevant consideration, the important thing was to be 
and to remain a poet.’

પ્શસદ્ધ હોવુરં તે નહીં, પણ કશવ હોવુરં અને કશવતવને અખણડ રાખવુરં તે હરલકે જવેા 
સજ ્વકને માટ ેમહત્વની વસતુ હતી.

હરલકેનો પ્ેમ શવશેનો ખ્યાલ જુદો જ હતો. એને મન લગ્ન એટલે પશતપતનીના 
એકાનતની એકબીજાને હાથે થતી રષિા. એની સ્ત્રીશમત્રોની સરંખ્યા ઘણી મોટી હતી. 
કેટલીકવાર આવો કોમળ હૃદ્યનો માણસ, માથષે જવેી સ્ત્રીના સમબનધમારં, અકારણ શનઠિરુ 
બની જતો હો્ય એવુરં પણ કોઈકને લાગે. પણ એના જીવનનો એક માત્ર વ્યવસા્ય કશવ 
બનવાનો હતો. હરલકેએ પોતે આ શવશે એકરાર કરતારં કહ્ુરં છ ે:

`My passionateness is not in love but in insight. And my patience is 
not the patience of love but of insight.’

હરલકે આ સરંદભ્વમારં બીજા બે શબદો પ્્યોજ ેછ ે : Inseeing અને Heartscape. 
એને મતે કશવની પ્શતભાનુરં અશનવા્ય્વ લષિણ તે આ Inseeing. આ દૃશટિની શવશશટિતા 
શી છ?ે એનુરં સવરૂપ શુરં? હરલકેની સમજ કરંઈક આવી હતી : આ સૃશટિને કેવળ પોતાની 
વ્યશકતગત ચેતનાના કેનદ્રેથી જોવી નહીં, પણ શવશ્વની સમસત વસતુઓના કેનદ્રમારં પ્વેશીને 
એનુરં રૂપ પ્ત્યેક ષિણે રચતા રહેવુરં તે કશવને માટ ેઅશનવા્ય્વ છ.ે હુરં  એક પરંખીને જોઉં છુરં તે 
મારી શવશશટિ માનવીની ચેતનાના કેનદ્રમારં રહીને જોઉં છુરં. એથી મને પરંખીનો ખ્યાલ નથી 
આવતો, પરંખીને શનશમત્તે મને મારો જ ખ્યાલ આવે છ.ે પણ પરંખીનુરં પરંખી હોવાપણુરં જ્યારંથી 
શરૂ થા્ય છ ેતે કેનદ્રથી જોવાની મારામારં શશકત હોવી જોઈએ. પરંખીને સરજી ચૂક્યા પછી 



જ ેશબનદુએ રહીને ઇશ્વર એના પરંખીપણાની સમગ્તાને જોઈ લે છ ેતે શબનદુએ રહીને 
મારે જોવુરં જોઈએ. વસતુ માત્ર એના કેનદ્રે રહીને કશવની પ્તીષિા ક્યા્વ કરે છ.ે કશવ એ કેનદ્રે 
પહોંચીને સૃશટિને જુએ ત્યારે કશવની અને સૃશટિની સત્તા તીથ્વવતી બને છ.ે આ શસવા્ય 
બીજા કોઈ પણ પ્કારનુરં અશસતતવ કશવને ઊણુરં પડ.ે

એહરકાને પણ એણે આ દૃશટિએ જ જોઈ. અઢાર વષ્વની કન્યા પોતાની કાવ્યરચનાઓનુરં 
પ્થમ સરંકલન હરલકે જવેા પ્શથત્યશ કશવને મોકલવાની હામ ભીડ ેછ ેને એ શનશમત્તે આ 
પત્રવ્યવહાર શરૂ થા્ય છ.ે એહરકા લખે છ ે: `કેવળ ગીત જ પૃથવીની પ્દશષિણા કરીને 
પૃથવીને પશવત્ર બનાવી એનુરં સવાગત કરી શકે છ.ે જ ેઆનનદમ્ય છ ેતે જ અખણડ છ.ે’ 
કોઈ શવદ્ાશથ્વની પોતાની નોટને પહેલે પાને લખે એવી આ પરંશકતઓ છ.ે પણ જ્યારે એ 
પોતાના મનોગતને વ્યકત કરે છ ેત્યારે એમારં સચચાઈ આવે છ ેને નૈસશગ્વક કાવ્યતવનો 
સવાદ પણ એમારં ભળે છ.ે આપણામારં જ ેઆ આનનદ છ ેતેના પહરમાણને શી રીતે નાણી 
જોવુરં? શશશુને ખોળો ભરીને માતા પામે નહીં ત્યારં સુધી શશશુના અશસતતવનો એને મન શો 
અથ્વ? અને આ આનનદ તો સદા વધ્વમાન છ.ે એહરકા ખૂબ માશમ્વક રીતે આ અનુભવને 
રજૂ કરે છ.ે અનાજના કણસલામારં પુટિ થઈ ચૂકેલો ધાન્યનો દાણો પવનની લહરના 
સપશ્વને નવા શવકાસના ઇંશગતને પામીને અકળ રીતે પોતાની પુટિતાને એ પૂણ્વતાની 
હદશામારં અગ્સર કરવાને શવષિુબધ બની ઊઠ ેછ,ે તેના જવેી આ શસથશત છ.ે એહરકાના 
જીવનને હરલકે આ પવનની જમે સપશતી જા્ય છ.ે આથી શવષિુબધ થવા છતારં, એહરકા 
કૃતજ્તાની લાગણી પ્કટ કરે છ ેકારણ કે પવનના પ્ત્યેક આનદોલને એનામારં રહેલો 
`હુરં ’નો પુટિ કણ નવી પુટિતાથી સમૃદ્ધ બનવા અધીર થઈ ઊઠ ેછ,ે આ શસથશતને એણે 
`Glorious confusion’ કહીને ઓળખાવી છ.ે

આપણને જ ેબહુ ભાવતુરં હો્ય તે બીજાની નજરે ન ચઢ ેતેમ સરંતાડી રાખીએ, જનેે 
આપણે ખૂબ ચાહતા હોઈએ એનુરં નામ શનકટના શનકટ શમત્ર આગળ પણ હોઠ ેન આણીએ 
– આવી ગુહ્તા પ્ેમ સાથે સરંકળા્યેલી જ હો્ય છ(ેકોઈક વૈષણવજન એમ ઓચરતુરં હતુરં 
કે ભાગવતમારં ભગવતપ્ીશતને પરમ ગુહ્ કહી છ.ે) એહરકા પોતાના શપ્્ય કશવની વાત 
કોઈને કહેતી નહીં. ત્યારે તો એ કશવ જાણે પોતાની બહાર અશસતતવ ધરાવતો જ નો’તો 
: You were in me. શી કન્યાની પ્ગલભતા! પણ પછી કોઈ પહરશચત સખીએ એ શપ્્ય 
કશવનુરં નામ હોઠથેી ચોરીને રોજ-બ-રોજના જીવનની ઘટમાળ વચચે અટવાતુરં કરી મૂક્યુરં! 
એ કશવની આસપાસ સવપનોની અનેક સૃશટિ રચીને ભારંગવાની રમત પણ તૂટી પડી. 
ફરીથી એને કશવની શોધમારં નીકળવુરં પડ્યુરં. વચચે ઘણુરં અરંતર પડી ગ્યુરં હતુરં. એ અનતરને 
સારંધનાર સેતુ શોધવો પડ્યો. આ ભાવ એણે શવલષિણ રીતે મૂક્યો છ.ે

I can not take in that the blind

possess the sun which fails to give me light.

પોતાના શસવા્યના બીજા કશવ જોડ ેબોલે, હસે, એની એને ખબર સુધધારં પડ ેનહીં. 



એનુરં કેટલુરં દુ:ખ! `કોઈની જોડ ેવાત કરતી વેળાએ તમે આ રીતે હસતારં હશો એમ કલપીને 
એવુરં જ હાસ્ય હોઠ પર લાવવા જાઉં, પણ એ બની શકે નહીં! અત્યાર સુધી તો તમને 
સમ્યની પણ બહાર એવા સરંતાડીને રાખ્યા હતા કે કોઈ શોધી શકે નહીં. એટલુરં જ નહીં, 
મને તો એમ માનવાનુરં ગમતુરં કે આ પહેલારં તમે ક્યારે ્ય, ક્યારં ્ય, કોઈથી બરંધા્યા નો’તા. 
પણ તમે મારી બહાર પણ નક્ર સાચા છો એ હવે જાણુરં છુરં. તો કશવ, તમારી પાનખરની 
આ અલસ વેળાએ તમારી અનેક વસનતોના સરંશચત ઉલ્લાસમારંથી એકાદ શસમતકણ મને 
ન આપી શકો?’ એહરકાના આ અનુન્યથી પત્રવ્યવહાર શરૂ થા્ય છ.ે

હરલકે એના જવાબમારં લખે છ ે : You eist: enough. દરેકને પોતાની સત્તા 
સવ્યરંપ્યા્વતિ હોવી જોઈએ. એટલી સમૃશદ્ધ તો અશનવા્ય્વ જ છ.ે પણ કશવએ પોતાનુરં 
મહત્વનુરં સજ ્વન પૂરરં  ક્યુું છ.ે Elegies અને sonnets લખાઈ ચૂક્યા પછીનો આ સમ્ય 
છ.ે સજ ્વક તરીકે હવે કશવને કશુરં કરવાનુરં રહ્ુરં નથી. માટ ેજ કશવના અશસતતવની પણ હવે 
ઇશત આવી ગઈ છ.ે આથી હરલકે કહે છ ે:

You eist : enough, But whether I do

Is a doubt whose solving we’ll suspend.

પોતાની આ શન:શેષતા, લગભગ શૂન્યની શસથશતએ પહોંચેલી શન:શેષતા, એ હરલકેને 
મન શવષાદનો નહીં પણ સાથ્વકતાનો જ શવષ્ય હશે. એના જીવનનુરં લક્્ય જ કદાચ એ 
હતુરં. માટ ેજ એ ઉમેરે છ ે: `આપણે જનેે વાસતશવક કહીએ છીએ તે આખરે રૂપાનતર 
પામીને કલપનામારં તદાકાર થઈ જા્ય છ.ે’ મારા આરંગણામારંની આ નાહર્યેળી સવારના 
પ્કાશમારં એનારં પારંદડારં ચળકે છ,ે ત્યારે કેટલા ્ય ્યોદ્ધાઓ તલવારની પટાબાજી ખેલતા 
હો્ય એવુરં લાગે છ;ે તો ઘડીક કોઈની સુવણ્વમ્ય વાણીનો પદાનવ્ય ગોઠવાતો હો્ય એવુરં 
લાગે છ,ે તો ઘડીક – આપણે ક્યારં અટકીશુરં? વાસતશવકતાનો મોષિ ઉતપ્ેષિામારં. માટ ેજ 
હરલકે કહે છ ે:

Transformation’s grades all pass into

the imaginary in the end.

આથી એહરકાને એ કહે છ ે: ̀ મરણ પામેલારંઓ પૈકીનો હુરં  અશત મૃત હોઉં તો્ય તારી 
દૃશટિ મારા કેનદે્ર રહીને મારી સત્તાને સમગ્ત્યા આ રીતે સરંકશલત કરી શકતી હોત તો 
હુરં  તારી આગળ ઉપશસથત થ્યા શવના શી રીતે રહી શકુરં?’ કોઈને ્ય જીવતા કરવાની કે 
જીવતા રાખવાની આ જ એક સરંજીવની શવદ્ા છ.ે આથી હરલકે કહે છ ે:

With your nourishment I can came to be.

કશવના આ પ્શતભાવથી એહરકા કૃતાથ થઈ જા્ય છ,ે પણ એ જ પળે પોતાને શવષેનો 
સરંશ્ય પણ ઉતકટતાએ પહોંચે છ.ે જીવનની છોળ ઉત્તુરંગ બનીને ઊછળે છ.ે હવે એનામારં 



દીનતા રહી નથી. હવે એને માત્ર એક ઝરંખના છ ે– કશવના માગ્વમારં ગાલીચાની જમે 
શબછાઈ જવાની. એના ઉપર કશવનારં પગલારં પડ,ે કશવના મુખ ઉપર શસમત ફરકે તો બસ –

I will know henceforth life is blessed for me.

હરલકે આ આદરને શવવેવકપૂવ્વક સવીકારે છ.ે એ કહે છ ેકે આપણા અશસતતવની 
દહરદ્રતા એવી તો હો્ય છ ેકે ક્યારંક પ્ાચુ્ય્વ જોઈને આપણે ગભરાઈ ઊઠીએ છીએ. પ્ેમમારં 
આ પ્ાચુ્ય્વ અને દાહરદ્ર્ય – બન્નેનો ભેગો સવીકાર હો્ય છ.ે આદરની અશતમાત્રા જ 
આદરના પાત્રને ભારંગી નાખે એવુરં ્ય ન બનવુરં ઘટ.ે હરલકે અથ્વદ્ોતક પરંશકત આપે છ:ે

Temples can calculate.

આદરની અશતમાત્રા જ આદરના પાત્રને આપણી પ્ાશતિના પહરઘની બહાર, 
નષિત્રોની મરંડળીમારં, હડસેલી મૂકે. હરરાજીમારં બોલાતા જતા ઊંચા ભાવ સાથે હરલકેએ 
આની સરખામણી કરી છ.ે

એહરકા કશવના અનુકૂળ પ્શતભાવથી શવશ્વસત બને છ ેને શવશ્મભપૂવ્વક પૂછી લે છ ે:

`મારો ભ્ય હવે હળવો બન્યો ને મારરં  ભાવી તમારા ભાવી જોડ ેસરંધાઈ ગ્યુરં એમ 
કહુરં તો ખોટુરં નહીં ને?’ આમ કહેવુરં એ પણ કદાચ હૃદ્યની શનબ્વળતાનો જ ઉદ્રેક હો્ય 
એમ માનીને એ કશવની ષિમા ્યાચી લે છ.ે એને પ્શ્ન થા્ય છ.ે `કશવની નમ્તાને આ 
પ્ણ્યશનવેદન ભારરૂપ તો નહીં લાગતુરં હો્ય ને?’ પોતે શુરં પામી છ ેતેની સાચી ઝારંખી 
કોઈ શવરલ ષિણે એને થઈ જા્ય છ.ે ને ત્યારે એ ભ્યભીત બનીને પૂછી ઊઠ ેછ ે: `મારાથી 
આ જીરવી શકાશે?’ પ્ીશતમારંથી જ્યારે ભીશતનો સવાદ ઊડી જા્ય ત્યારે પ્ીશત અનેક ટવે 
પૈકીની એક ટવે બની જવાની અણી પર છ ેએમ જાણીને ચેતવુરં.

સમવ્યસકોની પ્ીશત કરતારં આ પ્ીશત જુદી છ.ે કશવના જીવનનો એવો મોટો અરંશ 
છ ેજમેારં એહરકા નો’તી; અને કશવ નહીં હો્ય ત્યાર પછી પણ એહરકાનુરં જીવન તો ચાલુ 
જ રહેશે. બે છડેનેા અભાવથી એહરકા બહુ અધીર બની ઊઠ ેછ.ે ભૂતકાળમારં જ્યારં જ્યારં 
કશવ હતા ને પોતે નો’તી તે બધા સમ્યખણડને એ જમે બને તેમ જલદી વત્વમાનમારં 
પુનરજજીશવત કરી લેવા ઇચછ ેછ ેને ભાવીમારં કશવના અભાવને એ કશવની મહત્તા વડ ે
ભરી દેવા ઇચછ ેછ.ે હરલકે જવેા, કીશત્વની ખેવનાથી ્ય જનેુરં પહરમાણ મોટુરં છ ેએવી 
વ્યશકતતા ધરાવનારા, કશવની મહત્તાનો પ્ચાર કરવાની આ કન્યાની ઇચછા કોઈકને 
તો નરી બાશલશતા, કે ધૃટિતા લાગે. ના, એમ નથી. આ મહત્તાનો પ્ચાર હરલકે શવનાના 
પોતાના ભાવીની હરકતતાને ભરી દેવા માટ ેએ કરવા ઇચછ ેછ,ે ને સમ્યને હાથમારંથી સરી 
જતો જોઈને અધીર બનીને બોલી ઊઠ ેછ ે:

.... I must hurry on the course of things and publish all your greatness 
everywhere.



કશવની મહત્તાને એ નથી ઓળખતી એમ નથી, છતારં એ મહત્તા સામે દીન બનીને 
ઊભા રહેવાનો એની પાસે સમ્ય નથી. કશવ તો સમુદ્ર છ(ેમહેરબાની કરીને શરંકરાચા્ય્વને 
વચચે આણશો નહીં : `તરરંગ સમુદ્રનો છ,ે સમુદ્ર તરરંગનો નથી.’ ભશકતમારં જ ેસવળુરં હો્ય 
છ ેતે પ્ેમમારં ઘણુરં ખરરં  અવળુરં થઈ જતુરં દેખા્ય છ.ે હવે શરંકરાચા્ય્વને એ કોણ કહે?) પણ 
પોતે એ સમુદ્રના તરરંગ જવેી છ ેએમ કહેવાની દીનતા એનામારં નથી. દૈન્ય એ સાચા 
પ્ેમનુરં લષિણ નથી. પ્ેમની ભાષા જ અશતશ્યોશકતની ભાષા છ.ે એક જનમથી એને ચાલતુરં 
નથી, એ ભવોભવની વાત કરે છ.ે આથી આ કન્યા કહે છ:ે `તમે તો સાગર છો, ને હુરં  એ 
સાગરની ઊશમ્વમાળાના શશખર પરની રૂપેરી કલગી છુરં – ષિણાધ્વ જનેુરં અશસતતવ.’

કશવની મહત્તાના પ્ચારને અનુરૂપ એ પોતાના અશસતતવને રૂપાનતહરત કરી નાખવા 
ઇચછ ેછ.ે પોતાની જાતને એવી ને એવી સો ટકા સલામત રાખીને કારંઈ પ્ેમ કરી શકા્ય 
નહીં. આથી એહરકા કહે છ ે: `તમારા મશનદરના ઘુમમટમારં હુરં  ધૂપ બનીને વ્યાપી જઈશ. 
મારી હરકત જીવનરેખાને હુરં  તમારી છશબથી ભરી દઈશ, એની આજુબાજુ હુરં  મઢાઈ 
જઈશ. તમારી શનબા્વધ ગશત માટ ેહુરં  મારી જાતને માગ્વની જમે શવસતારી દઈશ. તમે જ 
મારરં  લક્્ય :

.... You’re destination, Rome, consummated upon seven hills.

તમારી શનસતબધતાના શવશાળ પાત્રમારં હુરં  શબદની જમે વસીને તમારી સજ ્વનશીલ 
નીરવતાને વધાર ગમભીર બનાવી દઈશ. તમે મેઘની જમે ગજ ્વશો ત્યારે તમારી એ 
ગજ ્વના સાથે હુરં  પ્ાણીમાત્રમારં ભ્યનો કમપ બનીને વ્યાપી જઈશ.’

હરલકે આ શબદધોધ (કેવળ શબદધોધ?) ઝીલે છ ે– અવાક્ બનીને. કશવ નવારં નવારં 
રૂપોનો સજ ્વક છ.ે સજ ્વકે જો તુટિ થઈને કહ્ુરં હો્ય : `માગ, માગ, જ ેમાગે તે આપુરં.’ તો 
`મારરં  નવે રૂપે સજ ્વન કર.’ એ શસવા્ય બીજુ રં કશુરં કોઈ માગે ખરરં? આથી જ તો એહરકા 
કશવને કહે છ ે: `આ પહેલારં મારરં  કદી કશુરં રૂપ હતુરં એ વાત સાવ ભૂલી જાવ, ગઈ કાલનો 
જ ેકારંઈ અવશેષ રહ્ો હો્ય તેના સાવ ચૂરેચૂરા કરી નાખો. મને તમારે હાથે નવુરં રૂપ 
આપો. રાશત્ર વીત્યા પછી પ્ભાતે કોઈ ફૂલ પ્ાત:કાલની ધરતીને નીરખી રહે તેમ હુરં  તમને 
જો્યા કરવા ઇચછુરં છુરં. એ ધરતી પહરશચત ને શનકટની હોવા છતારં કેવી અજાણી લાગે છ!ે 
ને ફૂલ હોવા છતારં મારે પ્ભા બનીને તમારા સમસત શવસતાર પર ભાસવર બનીને વ્યાપી 
જવુરં છ.ે’ એકીસાથે ફૂલ અને પ્ભા – કન્યાનો લોભ કારંઈ ઓછો નથી! હવે હરલકે જવાબ 
વાળે છ.ે એ જવાબ ઉપર પચાસ વષયોનો ભાર નથી. હરલકે કહે છ ે: ̀ તુરં મને તારારં આગલારં 
રૂપો ભૂલી જવાનુરં શા માટ ેકહે છ?ે મને એનો્ય લોભ નહીં હો્ય? તેં મને એકાએક 
સરંશચત કરી લીધો તે શા વડ?ે બીજાનુરં આપણા મનમારં સરંશચત કરેલુરં આ રૂપ `સાચુરં’ નથી 
હોતુરં છતારં આ heartscape જ આપણુરં `સત્ય નથી?’’

- A poem must grow into a heart scape. હોપહકનસે in scape અને out 
scapeની વાત કરી છ.ે કાવ્યની એક નવી કસોટી હરલકેએ આપી છ.ે



હવે મને ખૂ...બ ખૂ.. બ ભાવતી પરંશકતઓ આવે છ.ે કશવએ એહરકાને પ્ત્યષિ તો 
જોઈ નથી, પણ એહરકા એની આગળ પ્કટ થવા ઇચછ ેછ ેતો કેવે રૂપે પ્કટ થા્ય?

But now I want you hair to be wind-blown, Run with the wind 
against you, till your whole outline - all that you were, are mean, is clear. 
..A youthful body pressed against my soul.

પવનમારં ઊડતી લટ વચચેથી દેખાતુરં ઢરંકાતુરં મુખ – એની મા્યા જ જુદી છ.ે ફરી ફરી 
નવારં રહસ્યમારં એ મુખને ઢારંકે છ,ે એમારં ગશતનો એક આવત્વ છ,ે એ આવત્વના વૃનત ઉપર 
પુષપની જમે મુખ પ્કટ ેછ.ે એને રૂપને સમગ્ત્યા જાણવાની પણ એક જ રીત હોઈ શકે: 
પવનના જવેુરં ગાઢ નીરનધ્રસપશ્વ આશલરંગન, અવકાશની પોકળતા વચચે ઊભેલી નારી તો 
ચારે બાજુથી ખવાઈ જા્ય છ,ે ભૂરંસાઈ જા્ય છ.ે એકીસાથે એ રૂપના બધી રેખાને સામટી 
સપશ્વગોચર કરવી હો્ય તો, ઉપર કહ્ુરં તેવુરં, આશલરંગન જ એકમાત્ર ઉપા્ય છ ે– એથી 
ઊણુરં કશુરં પરવડ ેનહીં. એમારં ત્રણે્ય કાળ ખીચોખીચ સમાઈ જા્ય છ,ે સહેજ સરખો 
અવકાશ બચતો નથી. હરલકેએ આ પરંશકતમારં આરંકેલી છશબ ફરી ફરી મન્ચષિુ આગળ 
લોભપૂવ્વક રમાડ્યા કરવી ગમે છ.ે પવન પાસેથી પ્ેમીને ઘણુરં શીખવાનુરં છ.ે પ્શતકૂળ 
હદશાનો પવન એ પ્ીશતને માટ ેકેવી તો અનુકૂળ આબોહવા છ!ે

એહરકાએ પોતાને `સાગરની ઊશમ્વમાળાના શશખર પરની રૂપેરી કલગી’ કહીને 
ઓળખાવી હતી. હરલકેને intensity અશનવા્ય્વ હતી. આ intensity ને સમજાવતારં એણે 
અન્યત્ર કહ્ુરં છ.ે

It is the depth - dimension of our inwardness.

ઊશમ્વમાળાના શશખર પરથી આ કલગી વધુ રૂપેરી ક્યારે બને? કોઈ ખડક સાથે 
અથડા્ય ત્યારે જ ને? કારંઠા પર કોકડુરં વળીને શવલોપાઈ જતારં ભરંગુર ફીણ અને આ રૂપેરી 
કલગી – એ બે વચચે એહરકા શુરં પસનદ કરે? હરલકે પોતે તો, જીવનના સનધ્યાકાળે પણ, 
ઉનમત સાગર બનવાનુરં જ પસનદ કરે છ,ે કારણ કે,

.. Where the highest, widest wave advances gleams the most lovely 
silver crest of all.

એહરકા આ બધામારંથી અશભભૂત થઈને પૂછી ઊઠ ેછ ે : `what will come of 
this? આનો અરંજામ શો આવશે? આનારં કરતા તો – .... it were better had I not 
been born and better if I had not heard your name.’

આ શસથશત જ કદાચ પ્ણ્યની પરાકાઠિા હશે. હવે કાને પડતા શબદો બધા અશ્ુતપૂવ્વ 
લાગે છ.ે એનો અથ્વ કશો નથી. એની જોડ ેઢીંગલીની જમે રમવુરં ગમે છ.ે પવનના જવેા 
ઉદ્ણડ હષ્વશોકને એ અધીન બનીને સુખ અનુભવે છ.ે આ શબદો કદીક શમનારાની જમે 
ઊંચા ને ઊંચા વધે છ,ે તો કદીક પુષપોથી ઘેરા્યેલી કુટીર જવેા લાગે છ.ે શબદોનારં આવારં 



અનેક રૂપ જોઈને એહરકા આનનદશવહ્વળ બની ઊઠ ેછ.ે

દૂરથી આવતી પવનની લહરીની અપેષિામારં માથુરં સહેજ એક તરફ ઝુકાવીને આપણે 
ઊભા હોઈએ તેમ હરલકે એહરકાની પ્તીષિા કરે છ.ે એ લહરીને મુખેથી સરંગીતની શ્ુશત 
પણ વીણી શકા્ય, ને એ પવન આવતારંની સાથે એકબીજામારં ગૂરંથી રાખેલા હાથ, એકાએક, 
આશલરંગનને માટ ેઆપોઆપ પહોળા થઈ જા્ય. હરલકે કહે છ ેકે પ્ણ્યની આ શસથશતમારં 
અશગ્ન અને હહમનુરં રૂદ્ર આશલરંગન હો્ય છ.ે દૂરથી વહી આવતા ઉજજવળતાના પ્વાહની 
કશવને ઝારંખી થા્ય છ ેને એ પૂછ ેછ ે:

Is this brilliance coming from you

Or form God, as he mokes away?

પવનની ઝડીની જમે કશવ જ્યારે શપ્્યતમાના દ્ાર સાથે પછડા્ય છ ેત્યારે શપ્્યતમા 
પ્ત્યુત્તરમારં પ્કાશની એક શનમ્વલ લકીર સવાગતમારં રમતી કરી દે છ.ે કશવના અનતરરંગમારં 
શપ્્યતમા ધીમે ધીમે વૃશદ્ધ પામે છ ે:

.. You season in the

longest of my years, dark day, bright night.

શપ્્યતમાના શબદોને ફૂલના ગુચછાની જમે ખીલી ઊઠવાને કશવ પોતાના હૃદ્યની 
કુરંવારી ધરતી આપે છ;ે ને પરંખીઓ કેવળ ગીત ગા્ય છ,ે માળો બારંધવાની એમને કશી પડી 
નથી. એમારંથી એકાદ શુદ્ધ ટહુકાર પોતાને માટ ેસુરશષિત રાખવાનુરં કશવ શપ્્યતમાને કહે છ.ે

આ ષિણે કશવને શૈશવની સમૃશત જાગે છ.ે જીવનના બે ધ્રુવ ભેગા થા્ય છ.ે બે ધ્રુવને 
એક પ્સારમારં સમેટી લેવાનુરં ગજુ રં પ્ેમ શસવા્ય બીજુ રં કોનુરં હોઈ શકે? હરલકેની કશવતાનો 
મહત્વનો શવશેષ એના શૈશવની સમૃશતનારં કાવ્યોમારં રહેલો છ.ે હદવસ પૂરો થવા આવ્યો છ,ે 
પણ રાત હજી પડી નથી. આ બે વચચેનો ગાળો બાળકોને બહુ મૂરંઝવનારો હો્ય છ.ે એ 
જાણે કેમે ક્યયો ખૂટતો નથી. રમતો પૂરી થઈ છ,ે પણ ઘરમારં દીવા પ્કટ્યા નથી. ક્રીડારંગણ 
અને ઘરની વચચે રઝળવાનો આ ગાળો છ.ે વૃદ્ધ રંગત વ્યનો ભાર ઘૂરંટણોના સારંધામારં 
વરતા્ય છ.ે કશા સરંરષિણ શવનાનો, આ અનાગતની નરી પ્તીષિાનો, ગાળો છ.ે ભાવીમારં 
પોતે જ ેથશે તે અને આજનુરં આ અમ્યા્વદ અશસતતવ (શૈશવમારં અશસતતવ કારંઠા તોડીને 
છલકા્ય છ)ે – એ બે વચચે કેટલારં ્ય મરણની છા્યાઓ તરતી હો્ય છ.ે સવાશધકારમત્ત પ્ેમ 
અણજાણપણે એની શત્રજ્યાઓ શૈશવની આજુબાજુ શવસતારે છ ેને એ રીતે ભાવી પરનો 
અશધકાર ધીમે ધીમે ઝૂરંટવી લે છ.ે

સારંજની એ ધૂરંધળી આભામારં પોતાને શવશે જ શરંહકત બનીને આપણે કેટલી્ય વાર 
આપણી જાતને પૂછતા હતા: આ કોણ? પછી તરત જ મોટરેારંઓ પાછારં વળે, ઘર એમના 
કોલાહલથી ભરાઈ જા્ય, બારી, બારીમારંથી દેખાતો રસતો, પોતાને આપેલા ઢાશળ્યાના 



ખાનારંની અરંધાહર્યા વાસ (ઘરના અનધકારની કેવી ગનધ આવતી? રસોડાનો અનધકાર, 
પૂજાની ઓરડીનો ચનદનઅશચ્વત અનધકાર, સૂવાના ઓરડાનો લપસણો અનધકાર, એના 
પરથી સહેજસહેજમારં ઢળી પડા્ય) – આ બધુરં ચારે બાજુથી ઉભરાઈ ઉઠ.ે એની ભીડથી 
ઠલેાઈને બાળપણનો કેટલો બધો સમ્ય બહાર ફેંકાઈ જતો! ક્યારં ગ્યો એ સમ્ય? આ 
દરશમ્યાન જ ઉપરનુરં ગ્હમણડલ એની ભાવી પ્ીશતનો નકશો દોરતુરં હો્ય છ.ે એ નકશાની 
રેખાઓ વચચે જ એક હદવસ આ ભોળુરં હૃદ્ય ગૂરંચવાઈને જઈને તરફડી ઊઠશે! ત્યારે 
પેલુરં શૈશવ આરંબાપીંપળી રમેલા તે બે ડાળની વચચે ઝૂલતુરં પાછળ રહી ગ્યુરં હશે!

આથી કશવ એહરકાને ચેતવી દે છ:ે પ્ેમનો પ્સાદ ખડો કરવા માટ ેમારી ભૂશમની 
અપેષિા રાખતી હો્ય તો જાણી લે કે એ અત્યનત ગુતિ છ.ે એને તુરં શોધી શકીશ? તારા 
લોહીને એની કશી એરંધાણી મળી નથી? અને સાહસ વગર પ્ીશત સરંભવે? –

Venturesome child you’re never safe unless you’re risking all.

વળી પ્ેમનુરં લક્્ય પ્ેમી નથી. આથી એહરકા પોતાને એના જીવનનુરં લક્્ય માને કે સેતુ 
માને તે હરલકેને મરંજૂર નથી. પોતે તો માત્ર ઉદઘોષ કેટલો પ્ચણડ હોઈ શકે તેની ખાતરી 
કરી આપવા પૂરતુરં, એ ઉદઘોષને ઉચચારનાર મુખ બનવાનુરં જ પસનદ કરે છ.ે એહરકાને 
એના પ્ેમની પ્ચણડતાની, પોતાને શનશમત્તે, પ્તીશત થા્ય તો બસ. નહીં તો શપ્્યતમાના 
પુષપોદ્ાનમારં પવનની આછી લહર કે પછી વષા્વના જલશબનદુનો નીરવ શનપાત – આટલુરં 
માત્ર બની રહેવા ઇચછ ેછ.ે અહીં કશવની અનાસશકત આપણા શચત્તમારં આદર ઉપજાવે છ.ે 
પછી હરલકે, પોતાને શપ્્ય એવા દૃટિાનત દ્ારા, ઉમેરે છ ે:

Or, In freest moments, of a sudden, both; the catcher and the ball.

કશવએ કરેલો વષા્વના જલશબનદુનો ઉલ્લેખ એહરકાને કહેવા પ્ેરે છ:ે `માથે વષા્વનુરં 
જળભ્યુું વાદળ ઝળુરંબ્યુરં હો્ય ત્યારે જ ેશાશનતથી નીચેનારં ખેતર એના વરસવાની પ્તીષિા 
કરતારં હો્ય છ ેએવી શાશનતથી તમે મારા જીવનમારં વરસો એની હુરં  પ્તીષિા ક્યા્વ કરીશ.’ 
કશવએ પવનની લહરની પણ વાત કરી છ.ે ̀ જો પવનની લહર બનીને આવવુરં હો્ય તો ભલે, 
એ રીતે આવો, મારા પ્ત્યેક તૃણારંકુરને તમારા સપશષે કૃતાથ્વ કરીને આકાશભણી ઉનમુખ 
કરી દો.’ પણ પ્ીશતના આકશસમક પ્ાચુ્ય્વની ભીતી તો આ ગભર કન્યાના હૃદ્યમારંથી ગઈ 
નથી, માટ ેએ કહે છ:ે

Don’t come too strongly

... don’t showering, lay me with too strong a fall,

કશવ આ ષિણે જ એહરકાને આસન્ન વદા્યનુરં ભાન કરાવી દેવા ઇચછ ેછ.ે આપણા 
દરેક શમલન પર શવરહની છા્યા પડલેી જ હો્ય છ.ે હરલકેએ અન્યત્ર કહ્ુરં છુરં :

Anticipate all farewells.



પ્ેમીઓનુરં દરેક શમલન કેવળ પ્ીશતના પાઠ શીખવે છ ેએવુરં જ માત્ર નથી. એની 
સાથે સાથે ભાવી શવરહને ઓળખવાનુરં પણ શરૂ થઈ ચૂક્યુરં જ હો્ય છ.ે મળીને છૂટા 
પડતી વેળાએ `આવજો ત્યારે’ નુરં પ્લમબ બનીને હૃદ્યમારં શવસતરતુરં શબદશૂળ ધીમે ધીમે 
આપણને આત્યશનતક શવરહની મમ્વઘાતક વેદનાનો પહરચ્ય કરાવતુરં જ રહે છ.ે આમ 
શમલન અને શવરહના નાના નાના ખણડોને જોડવાથી જ પ્ેમની સાચી ભાત ઊપસી આવે 
છ.ે એમારં શમલનની પડછનેો શવરહ જ એના શવરોધની પ્ખરતાની દ્ુશતથી શમલનને ઑર 
અજવાળે છ.ે આપણી સવ્વ સદભાગી સુખદ ઘડીઓ શવરહની પળે હવાને વીંઝીને ધસી 
જતા તીરની તીવ્રતાને પામે છ.ે શૈશવની એક સમૃશત સાથે હરલકે આ અનુભવને સારંકળી 
દે છ ે: બાળપણમારં સરંતાકૂકડી રમતારં ત્યારે જાતે પસનદ કરેલી જગ્યાએ પોતાની જાતને 
સવેચછાથી બરાબર સરંતાડી દીધી હોવા છતારં એક સાથે `રખેને મને એ શોધી કાઢ’ે તથા 
`રખેને મને કોઈ ન શોધી કાઢ ેતો?’ આવી બે પ્કારની ભીશતથી આપણે કેવારં શવહ્વળ 
બની ઊઠતારં? પ્ીશતમારં ્ય આવુરં જ હો્ય છ.ે એક બાજુ tension of hidenness અને 
બીજી બાજુ conspiratiorial one-ness આ બેની સરંતુશલત અવસથા, નટના દોર જવેી 
તરંગ, તે પ્ેમની અવસથા છ.ે પકડાઈ જતી વેળાએ જ ેપાશણગ્હણ jubilant grabનો સુખદ 
અનુભવ થા્ય છ ેતેની સાથે સાથે જ આપણી પ્કટતાનો અશતરેક પણ અસહ્ નીવડ ેછ.ે

પણ પ્ીશતમારં લુબધતા સવ્વથા વજ્ય્વ છ.ે એ અકરારંશત્યાવેડાને હરલકે `morsel of 
murder’ કહીને ઓળખાવે છ.ે કેટલીક વાર આ લુબધતાની તીવ્રતા જ શતરસકારને પ્ેમને 
રૂપ દેખાડવાની વરંચના કરે છ.ે પ્ેમમાત્રમારં અનતે તો અપ્ાશતિ રહેલી છ.ે પ્ેમમારં જ ેશક્ય 
છ ેતે tenderclose otherness, આપણી અત્યનત શનકટ છતારં સવમારં અશભન્નપણે ભળી 
ગ્યેલુરં નહીં એવુરં કોઈક બીજુ રં છ ેએનુરં મૃદુતાભ્યુું સુખદદુ:ખદ ભાન – બસ, આટલે 
આવીને તો અટકવુરં જ પડ ેછ.ે પણ આ પ્ાશતિ – જ ેઅપ્ાશતિના પાત્રમારં છલકાઈ ઊઠ ેછ ે
– બસ નથી? હરલકે તો તુટિ છ.ે કોઈ આપણા જીવનની નમતી સારંજ ેએના સુનદર ઉદ્યને 
પ્કટ કરે ત્યારે ઉદ્યની કાશનતથી અસત પણ મશણડત થઈ ઊઠ.ે આથી હરલકે કૃતાથ્વતાનો 
ઉદગાર કાઢ ેછ:ે

`Here lies’ reads the graveyard stone,

`Here lives’ is put over me:

So beautifully, you happen,

I want to be.

કબરના પથથર પર `અહીં અશનતમ શનદ્રામારં પોઢ્યો છ’ેને સથાને `અહીં તેનુરં જીવન 
ધબકે છ.ે’ એમ લખા્ય એટલુરં બધુરં પહરવત્વન આ પ્ેમ આણી દીધુરં છ.ે ઉલ્લાસનો કદાચ 
સૌથી સાચો ઉચચાર `I want to be’મારં છ.ે અપ્ાશતિના પાત્રમારં આપણી આ પ્ાશતિના 
અશતરેકનુરં છલકાઈ ઉઠવુરં એ જ આપણારં પ્ેમને દ્ુશતમ્ય બનાવે છ.ે પ્ેમનુરં આરોહણ 



દૂરતાના ઉત્તુરંગ શશખર પર જ થતુરં હો્ય છ,ે ને એ દૂરતા વચચે પ્ીશતની મુખચછશબ પ્કટ ે
છ ેત્યારે એના પર કશીક અપૂવ્વ દ્ુશત દેખા્ય છ:ે

When silently you breathe in space

and show the distance your face,

and they congratulate you.

કશવની પ્ીશતએ આણેલા પહરવત્વનથી હવે તો આ કન્યાના દપ્વણમારં પોતાનુરં મુખ 
જોવાની પણ હહરંમત કરી શકતી નથી. કશવની ભૂશમમારં એણે પગ મૂકી દીધો છ,ે ને એ 
ભૂશમ તે જીવનની પારની ભૂશમ છ.ે એ અકળાઈને પૂછી ઊઠ ેછ.ે `કેવળ તમારી સાથેનુરં 
સમબનધસૂત્ર એ એક જ મારે માટ ેસાચુરં હો્ય તો પછી આ જગતમારં તમારા શસવા્યનુરં 
આટલુરં બધુરં નાહક શા માટ ેખડકી મા્યુું છ?ે’ પણ આ અસહ્તાની વેદના છતારં કશવની 
નજરે ચઢ્યાનો જ ેચમતકાર, તેનુરં સુખ કારંઈ ઓછુરં નથી.

પ્ીશત બનધન ન બને એવો હરલકેએ સદા આગ્હ રાખ્યો છ.ે જ ેસમબનધનુરં સૂત્ર છ ે
તે બનધનનુરં સૂત્ર ન બને એમ એ તરત કહે છ ે:

No, you shall not fall a prey to in those sultry rooms where love is 
made.

પ્ીશતવશ બનેલાના હૃદ્યની ઉતકટ ઝરંખના એ પોતે જ કેવી સુનદર છ ેએટલુરં જ 
કશવ તો ચીંધવા ઇચછ ેછ.ે પણ પ્ેમ પ્ેમી આગળ અટકીને પછડા્ય છ ેએ એની કરણતા 
છ.ે એ તો પ્ેમીને ્ય ઉલ્લરંઘી જા્ય છ.ે આ પૂણ્વતાને હરલકે આ રીતે વણ્વવે છ.ે

... like ripened figs, we’ve rose to hide nothing but dark green must 
show.

આપણારં પ્ીશતપાત્રને પ્ીશતમારં જ અગ્સર કરવુરં એ શસવા્ય બીજુ રં આપણે શુરં કરી 
શકીએ?

what else could I do but pass you on?

`હુરં સદા તારો છુરં.’ એ પ્ીશતનુરં સૌથી મોટુરં જૂઠાણુરં છ.ે `સદાનો તારો’ થઈ જવાની 
પળે ખસી જઈને પ્ીશતની ગશતને શનબા્વધ રાખવી તેમારં જ સાચી સાથ્વકતા છ.ે પ્ીશતમારં 
છઠ્ી શવભશકતનો લોપ ન થા્ય તો એ પ્ીશત શેની? માટ ેકશવ કહે છ ે:

I am one who’s only in the right when withholding; who’s no-one’s 
possession.

હૃદ્ય સાથે હૃદ્યને જકડી દેવામારં નરી ભીંસાભીંસ છ.ે પણ પ્ાશતિની શષિશતજોને 
શવસતારીને, એના ચક્રપથને કોઈ બીજા જ વા્યુમણડલમારં જઈને દૂરથી જોઈએ તો એનુરં 



દ્ુશતમ્ય રૂપ પ્કટ થા્ય. હરલકેને મન પ્ીશતની એ ચરમ શસથશત છ.ે તરંગ પણછની સન્નદ્ધતા 
જો અશસતતવનો પ્યા્વ્ય બની ચૂકે તો પછી આપણને જ ેકારંઈ અડ ેતે દૂર દૂર સુધી શવસત્યા્વ 
શવના ન રહે. મૂઠીની સખત પકડ નહીં પણ તરંગ પણછની સન્નદ્ધતા તે પ્ીશતની ઉતકટતાનુરં 
સાચુરં લષિણ છ.ે પ્ીશતની આ ઉતકટતાને ક્યા શબદે પહોંચી વળે –

With life so tremulous what speech were fitted?

માટ ેકશવ કહે છ:ે

Be silent then.

હવે ભ્ય પામવાની પણ જરૂર નથી. આપણાથી અણજાણપણે આપણી આજુબાજુ 
કારંઈ કેટલી ્ય શશકતઓનારં વતુ્વળ શવસત્યષે જતારં હો્ય છ.ે કેનદ્રસથ રહેવાની દૃઢતા હો્ય તો 
શવસતારથી છળી ન મરીએ. પોતે વષા્વની જમે વરસીને કોઈનુરં જીવન આપલાશવત કરી દઈ 
શકે એવો દાવો કશવને કરવો નથી. વાદળ નહીં, પણ વાદળની છા્યા બનીને કોઈકની 
શવસતરતી પ્ભાની ઓથે ઊભા રહી થોડીક ટાઢક આપવાનુરં જ કદાચ બની શકે. પવનની 
લહર નહીં પણ એક ફૂલ પરથી બીજા ફૂલ પર ઊડતા પતરંશગ્યાની નાજુક પારંખનુરં `pure 
to-and-froing over’ ન્યુું અહીંથી તહીં ઊડાઊડ કરવુરં – બસ, કશવ હૃદ્યો વચચે આટલુરં 
જ કરી શકે. ફૂલનો હાર ગૂરંથવો પણ પછી બે ડગલારં ચાલતારં જ પહેલુરં ઝરણુરં વહેતુરં મળે 
તેના પ્વાહમારં પધરાવી દેવો, તો વરમાળા ફારંસો નહીં બને. સૂત્ર જવેો અક્વ ધરાવતી 
પરંશકતમારં કશવ કહે છ ે:

Pass all things on, lose nothing that has been. જ ેસમૃશદ્ધ આવી મળી છ ે
તેને જનેુરં મુખ પણ દીઠુરં નથી એવાના પર પણ ન્યોછાવર કરી દેવાનુરં હૃદ્યને શીખવો. 
મુખ જોવાની ્ય શરત શા માટ?ે આ નષિત્રમણડલ દૃશટિ સમષિ સરી ન જા્ય માટ ેખૂબ 
છટે ેસરી જઈને એના પર મીટ મારંડવી જોઈએ.

પ્ીશતની આ શસથશત આ કન્યાના ગજા બહારની વાત છ.ે એ પોતે તો પોતાની શશકત 
વડ ેપોતાનુરં રષિણ કરી શકે એમ નથી. કશવના આધારની એને જરૂર છ,ે માટ ેએ કશવને 
પ્ાથષે છ ે:

My own strenght can’t protect me.

I fade in a breath or two,

if you do not collect me,

the clear, creative you.

`કશવ તમે જો ઇચછ્યુરં હોત તો મને સાત રરંગોમારં શવભકત કરીને તમારી કીશત્વની જમે 
શવખેરી દીધી હોત. પણ તમે મને અતૂટ રાખી. હુરં  એક માત્ર શ્વેત સરંવાહદતારૂપે સરંશચત 
થઈને ટકી રહી.’



કશવ કહે છ ે: `સાત રરંગોની સમૃશદ્ધની બાદબાકી કરીને શ્વેતની સરંવાહદતાનો લોભ 
ન રાખવો, પણ એ સાત રરંગો સમૃશદ્ધને બદલે નરી જહટલતા બની રહેતા હો્ય તો એને 
શ્વેતના તેજબાણે વીંધીને શ્વેતમ્ય કરી નાખવા એ જ ઠીક. ને તને હુરં  શી રીતે બારંધી રાખુરં? 
તુરં પુષપની સૌરભ જવેી – તને શવસતરવા દેવી એ જ ઠીક. હુરં  તરંગ પણછ બનુરં તો ્ય તીર 
બનીને તારે જ દૂર ગશત કરવાની રહેશે. હુરં  બહુ તો, દૂરની હદશા ચીંધનાર શનશાનમાત્ર 
છુરં. માગ્વને પોતાના પ્કાશથી નવડાવનાર સૂ્ય્વ તો તારે જ થવાનુરં છ.ે સૂ્ય્વ પોતે રસતા પર 
ઊતરી આવતો નથી. વળી, પોતે જ ેપ્કાશશત કરે છ ેતે માગ્વને એ પોતે કદી વાપરતો 
નથી. એની સેવા જ માત્ર અવતરે છ.ે પ્ીશતમારં આવી સૂ્ય્વવૃશત્ત રાખવી.’ કશવના દશ્વનની 
ઝરંખના કન્યાને છ.ે કશવ એને બહુ ઉત્તેજવા ઇચછતા નથી. એથી તો કદાચ આ મનોરમ 
ચમતકાર ભારંગી પડ.ે `તારી નાડીનો ધબકાર સારંભળી શકુરં છુરં. તો શુરં તુરં અહીં, પાસે જ 
નથી?’ પછી ઉમેરે છ:ે

About your place or mine, why should we care?

whenever you receive me inwardly,

startled as by some future memory:

am I not there?

કન્યાની ભીશત દૂર કરવા માટ ેકશવ કહે છ ે: `દુ:સવપનમારં જ ેપશુઓ આવીને તમને 
ભડકાવી મારે છ ેતેને જો હુરં એ ભીશતની અરંદર ઓગળી જઈને નષિત્રોનારં પહરમાણનારં 
બનાવી દઉં તો ભીશત જ દ્ુશત નહીં બની રહે? આપણી શનદ્રાની આજુબાજુ આકાશની 
પારંખની ઉષમાભરી છા્યા છ,ે ત્યારે આખુરં શવશ્વ પડખામારં લઈને આપણે પોઢ્યારં હોઈએ 
છીએ. ત્યારં ભીશતને માટ ેઅવકાશ જ ક્યારં રહ્ો?’ બે પહરમાણ વચચેની શવસરંગશત જ ભ્ય 
ઉપજાવે છ.ે પહરણામ સુધારી લેતારં આવડ ેતો પછી ભ્ય શેનો?

આ શવશ્વને કેટલુરં આપણુરં કરી શક્યા તેનુરં જ સરવૈ્યુરં આખરે તો કાઢવાનુરં રહે. 
ગુલાબની સુવાસ આપણી સુવાસ બની રહે તો જ ગુલાબ આપણામારં વસતુ થા્ય. હવામારં 
જ ેઆ ભાર છ ેતે સુવાસનો છ ેકે સમૃશતનો છ?ે આ હવા આપણને ક્યારં હરી લઈ જા્ય 
છ?ે કશવ ઝરંખે છ ે: તારા હાથમારંથી આવતી સુવાસ કેવી છ ેતે જો મેં એકાદ વાર જાણ્યુરં 
હોત, તુરં જ ેશાલ ઓઢ ેછ ેતેની વાસની જો મને ખબર હોત, તારા વાળની વાસ કેવી મૃદુ 
છ ેતે મેં જાણ્યુરં હોત તો – પણ આજ ેતો,

Look how to-day rose’s scent,

This air pervading sentiment

separates us?

તેમ છતારં કશવ કેટલીક વાર એટલી બધી શનકટતા અનુભવે છ ેકે એમનાથી કહેવાઈ 



જા્ય છ:ે

Almost at times the beating of your heart

has been like knocking at my door.

કશવએ પોતે પણ પોતાની ઝરંખનાને સરં્યત કરી લીધી છ.ે દરેક હૃદ્ય પોતપોતાની 
રાશત્રની શનસતબધતામારં પોતાનો આગવો સૂર ઘૂરંટી લે તે ઇટિ છ,ે એમ એને લાગે છ.ે કશવ 
માત્ર પોતાની અરંદર રહેલા એક અજ્ાત સાથી જોડ ેસરંધા્યેલો હો્ય છ.ે એને શોધવાની 
રમત તો શજ રંદગીભર ચાલ્યા જ કરે છ.ે

પણ એહરકા તો કૃતાથ્વ થઈ ચૂકી છ.ે કશવએ એવુરં તે એને શુરં આપ્યુરં છ ેકે જથેી એ 
પોતાનો આતમા નવેસરથી કશવને હાથે ઘડા્ય એવુરં ઇચછી બેઠી? એના જવાબમારં એ કહે 
છ ે:

.. out of himselt I saw him lift

the world into my trembling hands.

કશવએ એ પોતે ષિણ ષિણની ધીરજથી, પોતાના અનતરરંગમારં, ઘડલેુરં આખુરં શવશ્વ જ 
એના હાથમારં મૂકી દીધુરં. પણ એના હાથમારંથી એ સરી પડ્યુરં. એને ઉપાડવાનુરં એનુરં ગજુ રં 
શુરં? તો પછી? હાથમારં રહ્ુરં શુરં? ન્યુું શૂન્ય, હાથમારં જાણે ક્યારે ્ય કશુરં જ નો’તુરં! તો 
પછી એ જીવે છ ેશાને આધારે? જ ેમળુરં તેના સતત સમરણથી થતા રદન વડ,ે અને એ 
પોતાનાથી કદી ભૂલી નહીં શકા્ય તેવા આનનદ વડ.ે

એહરકામારં રહેલા કશવનો શવકાસ જોઈ હરલકે તુટિ થા્ય છ.ે શબદો બોલવાનુરં જોખમ 
ખેડવુરં એ કારંઈ જવેી તેવી વાત નથી. દરેક શબદને શવસતરવાને કેટલો બધો અવકાશ 
જોઈએ, ને આપણી પાસે એ હો્ય છ ેખરો? કશવને હવે મારંદગીના દુ:ખનો અનુભવ થા્ય 
છ.ે એ રોગનુરં રૂપ હજી પરખા્યુરં નથી, છતારં એને નકારી શકા્ય એમ નથી. પણ આ

... almost illnesses are worse to bear.

પરંખીને ઉડતારં ઉડતારં કશોક ભાર લાગે ને એથી એની આરંખ ઝૂકી જા્ય, કે ગ્હો 
ગશત કરતારં કરતારં એ ગશતને દોરનાર બળના ભારથી ઘડીભર પોતે જ ેશવરોધી તત્વોના 
બન્યા છ ેતની વચચેના શવરોધના ભારથી સહેજ થરંભી જા્ય તેના જવેી આ શસથશત છ.ે 
કેટલીક વાર મૌનનો ભાર એવો હો્ય છ.ે કશવનુરં મૌન આવુરં છ.ે

એહરકા કશવનુરં આ દીઘ્વકાળનુરં મૌન પોતે તોડ્યુરં તે બદલ ષિમા ્યાચતારં કહે છ ે:

..bear no ill will

because I break a silence of such length.

રાશત્રની શેતરરંજના પટ પર ગશત કરતા પ્યાદાના જવેી એહરકાના હૃદ્યની ગશત છ.ે 



કદીક પ્ગલભ પ્યાદાના જવેી એહરકાના હૃદ્યની ગશત છ.ે કદીક પ્ગલભ, કદીક ભીર, 
પણ કશવને મન પ્ીશત, તે તારા અને તારા વચચે હો્ય છ ેતેવો cosmical સમબનધ છ.ે 
શપ્્યતમાનુરં ગીત એની સાથે કેટલા બધા અવકાશને લઈ આવે છ,ે ને કશવના મૌનને એ 
અવકાશથી સભર બનાવી દે છ!ે હવે કશવને પોતાનો રોગ પરખાતો જા્ય છ ેને એની 
્યાતના વણ્વવતારં કહે છ:ે

by slow degress i sank into a wound,

which does not heal as I don’t know where to,

and stand in it, I stand in my own blood,

in my blood’s torture-bath.

પણ આનો શવષાદ તારે કરવાનો ન હો્ય:

... drown the moaning

now with your youth.

આપણા સમસત સજ ્વનમારં મૃત્ુયનો હાથ અકળ રીતે રહ્ો હો્ય જ છ.ે કશવની 
શનદ્રાહીન દદ્વની ્યાતનાભરી રાતો – ત્યારે એ એહરકાને પૂછ ેછ ે: એકનો ટકોરો... પછી 
ચારનો ટકોરો, ચારે બાજુ આપણામારં છ ેતેવુરં અરંધારરં , ને એની અરંદર અવાક્ બનીને 
બેઠલેો સમ્ય. આવી વેળાએ તારી શય્યા પાસે ક્યુરં પુસતક પડ્યુરં હો્ય છ?ે

પણ હવે કશવ કશુરં પૂછવા ઇચછતા નથી :

I don’t ask. Asking has a selfish aim.

હવે તો કશવની માત્ર એટલી જ ઇચછા છ ેકે –

You lightly sense

the brushing wing-tip of my tenderness.

વદા્યના શવષાદનો શશલાભાર કશવ કોઈના હૃદ્ય પર ચારંપવા ઇચછતા નથી. ચાલ્યા 
જતી વેળાએ સહેજ સરખો જવાનો અણસાર સપશષે એટલે બસ. હવે કશવને પોતાનો 
અનત દેખાવા લાગ્યો છ.ે જણેે બીજાને જળ સીંચીને પોષ્યા તેનો ઝરો હવે ખૂટી ગ્યો છ.ે 
પણ જીવનને કે મરણને ગલાશનથી આવકારા્ય નહીં, મરણને તો નહીં જ. ને હરલકેનો તો 
કશવધમ્વ `praising’ નો જ હતો. એને તો થાક, કરંટાળો કે ગલાશન પરવડ ેનહીં. ઉતસાહ 
શવના પ્શરંસા સરંભવે? આ જ ેભાર લાગે છ ેતે તો merely through homing weight. 
છલે્લી કશવતામારં કશવ અધ્વ શવરામ, અલપ શવરામ વાપરતા નથી. બરંગાળીઓ કહે છ ેતેમ 
કશવ હવે `પૂણ્વચછદે’ – પૂણ્વશવરામની નજીક છ.ે ખોઈને પામેલુરં હૈ્યુરં જ આપણુરં સાચુરં બને 
છ,ે કશવને પ્શ્ન થા્ય છ ે: આપણે દડો ઊંચે નાખીએ છીએ ત્યારે હાથને એનુરં જ ેવજન 



લાગે છ ેતે જ વજન એ ઊંચેથી પાછો વળીને આપણા હાથમારં આવે છ ેત્યારે હો્ય છ ે
ખરરં? કે પછી એમારં ઘરભણી પાછા વળવાનુરં ̀ homing weight’ ઉમેરા્યુરં હો્ય છ?ે આમ 
કહીને કશવ કદાચ એમ કહેવા ઇચછ ેછ ેકે જીવનની અશનતમ વેળાએ શવષાદનો કે મરણનો 
ભાર એમને લાગ્યો નથી, મરણનુરં પણ એમણે ગલાશનથી સવાગત નથી ક્યુું. આ તો માત્ર 
સહેજ સરખો ભાર છ.ે

એહરકાની છશબ મેં જોઈ નથી, હરલકેનુરં વ્યશકતતવ પ્ભાવશાળી હતુરં, પણ સોહામણા 
પુરષ તરીકે કદાચ એને ન ઓળખાવા્ય, પણ પ્ેમના અનતરરંગનુરં આ ઊઘડલેુરં સૌનદ્ય્વ 
જોવુરં મને ગમ્યુરં છ.ે

6
૪૬

૧

બાળપણમારં મરણની આછી ઝારંખી થ્યેલી. ત્યારે એ કીડીના ચટકા જટેલુરં નાનુરં ને 
નગણ્ય હતુરં. ક્રીડાષિેત્રની સરહદની અરંદર એ પ્વેશી શકતુરં નહીં. કોઈક વાર અસાવધાનીને 
કારણે સહેજ ખુલ્લારં રહી ગ્યેલારં બારણારંની બીજી તરફ ધોળી ચાદરથી ઢરંકા્યેલો દેહ, 
ઘીનો દીવો – એવી એની અલપઝલપ રેખા દેખાતી, પણ બીજી જ પળે પતરંગ, લખોટી કે 
ભમરડાની સૃશટિમારં જતા રહેવાતુરં. ત્યારં મરણની છા્યા સરખી પ્વેશી નહહ શકતી. એમ 
તો સદા છોલા્યેલારં જ રહેતારં ઘૂરંટણ, મલેહર્યાથી થરથર ધ્રૂજતુરં લઘુક શરીર, તાવે રચેલુરં 
એકાનત, ક્રીડાષિેત્રમારંથી થ્યેલી હદપારી – આવારં નાનારં નાનારં દુ:ખ ત્યારે હતારં. આરંખમારં 
`બોર બોર જવેારં’ આરંસુ પણ આવતારં, પણ પછી નીતરી બનેલી આરંખમારં ઉલ્લાસની ચમક 
જરા્ય ઝારંખી બનતી નહહ. મુખ પર શાશ્વત શસમત ધારણ કરનારી ઢીંગલીને અડાબીડ 
વન વીંધીને પાર કરાવનારો લાકડાનો ઘોડો – આ બધારંની સૃશટિમારં પરા્યાપણુરં લાગતુરં 
નહોતુરં, શરીર અને મન, બહાર અને અરંદર એવા કશા ભેદ જ ત્યારે નહોતા. બ્રહ્મનો 
ભ્મ ત્યારે રજમાત્ર નહોતો; બધે મા્યા જ મા્યા હતી. એ શૈલૂષીના નૃત્યશવભ્મે એવા તો 
ચકચૂર હતા કે બારણારંની તરડમારંથી દેખાતી બીજી બાજુની છા્યા કશી પડી જ નહોતી! 
શરીર અને મનની એ આહદમ અશભન્નતામારં શછદ્ર પાડીને પ્વેશવાની એ છા્યાની મગદૂર 
નહોતી. એ સૃશટિમારંથી જ્યારે અધોગશત થઈ ને જ્ાનનુરં ફળ ચાખવા હદપાર થતા ત્યારે 
પાકવાને માટ ેસરંતાડલેા સીતાફળ જોડ ેએ કીડીના ચટકા સરખા મરણને પણ સરંતાડી 
આવ્યા હતા. પછી એને સાવ ભૂલી ગ્યા. પણ એ તો પાકતુરં જ રહ્ુરં, બે શવશ્વ્યુદ્ધોની 
આરંચમારં એ પાકતુરં જ ગ્યુરં; હવે તો એના ફૂલેલારં નસકોરારંમારંથી નીકળતો શવષાકત કૃતકાર, 



એની ધમનીઓમારંનો અનધ ઉનમાદ ક્યારેક આપણા ઉચછ્ાસ અને ધબકાર સાથે ભળી 
જા્ય છ.ે ત્યારે એકાએક ભાન થા્ય છ ેકે એ આપણી અરંદર રહીને સદાએ પાકતુરં જ 
જા્ય છ.ે હૃદ્યને એ ધક્ા મારે છ,ે આરંખોને એ છલકાવે છ,ે શ્વાસનો લ્ય તોડ ેછ,ે ચાલતારં 
ચરણનો પ્ાસ પણ એ ભારંગી નાખે છ,ે ને ત્યારે રહી રહીને હરલકેની આ પરંશકતઓ ્યાદ 
આવી જા્ય છ:ે

For we only the husk and the leaf,

The great

Death each has in himself, that is the fruit

round which all revolves.

૨

મરણ સૌ સાથે અશનતમ શવચછદે કરાવે તે પહેલારં એની ભૂશમકા ક્રમશ: આપણાથી 
અગોચરે તૈ્યાર થતી જ જતી હો્ય છ.ે એ શવષાદ છ ેકે મોષિ? મોષિમારં શવષાદ નથી જ 
શુરં? જીવનનારં મૂળ ઊંડ ેઊંડ ેનાખીને, લષિલષિ બાહુ પ્સારીને પોષણ મેળવતા રહ્ારં ને 
જ્યારે ફળ પ્કટ્યુરં ત્યારે જાણ્યુરં કે એમારં જ મરણને પહરપકવ ક્યુું! આ શવષાદનુરં ધીમે 
ધીમે ઘેરરં  થતુરં જતુરં ધુમમસ લોકારણ્યની વચચે આપણને એકલાઅટલૂા પાડી દે છ.ે આ 
એકલવા્યાપણુરં, આ શૂન્ય – એની સાથે દૃટિોદૃટિ થા્ય છ ેત્યારે આજ સુધી સરંશચત કરી 
રાખેલી ભાષા વડ ેએને તાગવા જતારં જ સમજાઈ જા્ય છ ેકે એ કેટલી તો ઊણી છ!ે

મૃત્યુની સાથે સાથે જ પહરપકવ થતી આવતી, પોતાનામારં રસનો સરંચ્ય કરતી 
આવતી, નવી ભાષાનો ત્યારે ખપ પડ ેછ.ે એ ભાષા અસાધારણ નથી હોતી. મૃત્યુ જવેી 
મહાન ઘટનાને વણ્વવવાને હરલકે જીવનની સામાન્ય અશતપહરશચત ઘટનાઓમારંથી કલપનો 
ઊભારં કરે છ ે:

............... like dew

from the morning grass what’s ours ehales

from us, like the heat

from a smoking dish

(બીજી એશલજી. 25-27)

સવાર પડતારં તૃણારંકુરો પરથી બાષપીભૂત થઈને શવખેરાઈ જતુરં ઝાકળ, ગરમ ખાદ્ 



પદાથ્વથી ભરેલી રકાબીમારંથી વરાળને રૂપે ધીમે ધીમે ચાલી જતી ગરમી – આ સામાન્ય 
અને અસામાન્યને ભેગા મૂકવાથી કશવ એમારં રહેલી પહરમાણની વ્યસતતાને ભ્યાનકની 
અનુભૂશતના ઉદ્ીપન લેખે ્યોજ ેછ ેને સાથે સાથે મૃત્યુ જ ેરીતે અદૃશ્ય અગોચર રહીને 
વ્યાપે છ ેતેનુરં પણ તાદૃશ આલેખન કરે છ.ે કશવના શબદો લોકોત્તર નથી હોતા, એમારંથી 
એ જ ે શનષપન્ન કરે છ ે તે ચમતકારી ને અલૌહકક હો્ય છ.ે આથી જ હરલકેએ એની 
કાવ્યરચનાના પ્ારમભના તબક્ામારં જ કહેલુરં :

The humble words that famish in dull day,

the inconspicuous words are what I love.

I give them hues out of my festivals,

and then they smile and slowly become gay.

હદવસના નીરસ લોકવ્યવહારમારં રજોટા્યેલા, આપણુરં કોઈ રીતે ્ય ધ્યાન નહહ ખેંચે 
એવા, પોષણ પામ્યા શવના દુબ્વળ થઈ ગ્યેલા શબદો જ કશવને તો ખપના; એને એ પોતા 
તરફથી આગવુરં પોષણ આપી શકે, એમારં ગારંઠનો નવો રસ સીંચી શકે, હૃદ્યમારં ચાલતા 
ઉતસવો (કશવના હૃદ્યમારં તો અશવરત ઉતસવ ચાલ્યા જ કરતો હોવો જોઈએ. ખુદ મરણને 
પણ એમારં એક બજવૈ્યા તરીકે ઢોલક લઈને ઘૂમવુરં પડ.ે)નો રરંગ હફક્ા શબદો પર નવી 
ચમક લાવી દે છ;ે અને પછી એ શબદો પર આછુરં શસમત પ્કટ ેછ,ે પછી ધીમે ધીમે એમના 
મુખ પર ઉલ્લાસની ચમક આવે છ.ે

હરલકે આ શોકપ્શશસતઓમારં (હા, શોકપ્શશસત હરલકેની આ કૃશતઓને વણ્વવવાને 
પૂરેપૂરો ્યથોશચત શબદ છ.ે એમારં Lament છ,ે તો સાથે Praise પણ છ,ે બલકે એ 
બન્ને એની રચનામારં અશવનાભાવી છ.ે) જ ેકલપનો ્યોજ ેછ ેતે બહુધા શ્ુશતગોચર છ,ે 
દૃશટિગોચર નથી. આમ તો ભાષા સારંભળવાની વસતુ છ ેને! પહેલી શોકપ્શશસતનો પ્ારમભ 
જુઓ :

Who, if I cried, would hear me

among the angelic orders?

આ પ્શ્નશચતકાર ઘણી મથામણ રૂરંધામણને અનતે કશવના મુખમારંથી નીકળી જતો 
હો્ય એવુરં લાગે છ.ે અનતરીષિ તરફ ઉનમુખ થઈને અસહા્યતાભરી શસથશતમારં, ચારે 
બાજુની શનજ ્વનતા વચચે ઊભા રહીને કશવ આ પૂછ ેછ.ે આ પ્શ્નશચતકાર ચારે બાજુના 
શૂન્યમારંથી ઘૂમરાઈને ગોરરંભાઈને આપણા કાનમારં ગાજી ઊઠ ે છ.ે અન્યત્ર આવો જ 
ગોરરંભાતો ધવશન આપણને સારંભળવા મળે છ.ે

And yet, like a ship’s siren, there howls within me at night

the vast interrogation `Whither, whither, whither?’



અહીં રાશત્રના શન:શબદ એકાનતમારં ઊપડતી સટીમરના ભૂરંગળાના અવાજનુરં કલપન 
કશવના પ્શ્નની આજુબાજુ શૂન્ય અવકાશને પ્સારી દે છ,ે ને તેથી જ તો એક વાર 
પૂછા્યેલો પ્શ્ન જાણે કે બધી બાજુથી અથડાઈને પડઘા પાડ ેછ.ે (રવીનદ્રનાથની આવી જ 
પરંશકતઓ ્યાદ આવી તે ટારંકુ?)

રાતેર શરંખકુહર વ્યેપે, ગમભીર રવ ઊઠ ેકેંપે

સરંગશવહીન શચરનતનેર

શવરહ-ગાન શવરાટ મનેર

શૂન્યે કરે શન:શબદેર શવષાદશવસતાર.

રાશત્રના શરંખકુહરમારંથી વ્યાપી જતો ગમભીર રવ કરંપી ઊઠ ેછ.ે શન:સરંગ શચરનતનના 
શવરાટ શચત્તનુરં શવરહગાન શૂન્યમારં શન:શબદના શવષાદને શવસતારે છ,ે અહીં કશવ શ્ુશતગોચર 
કલપનને આપણી આગળ મૂત્વ કરે છ;ે ધવશનને જ ેવ્યાપ જોઈએ તે અહીં મળી રહે છ.ે આ 
પ્કારનો Cosmic weep કશવને મહાકશવ બનાવે છ.ે પણ કશવ એ બે પરંશકતમારં પણ શસદ્ધ 
કરે, એને માટ ેદીઘ્વ કાવ્ય લખવુરં હરંમેશા જરૂરી નથી.) આવી જ થોડી પરંશકતઓ હરલકેની 
નવમી શોકપ્શશસતમારં છ:ે

Just once.

Everything, only for once. Once and no more

And we, too,

once. And never again. But this

having been once though only once,

having been once on earth-can it ever be cancelled?

(9, 12-16)

અહીં કોઈ શવશાળ ગુરંબજની નીચે કે કોઈ શનજ ્વન ખરંડરેની વચચે ઊભા રહીને કોઈ 
બોલતુરં હો્ય એવા પડઘા પડતા સરંભળા્ય છ.ે આ પૃથવી પર બસ એક જ વાર જીવી જઈને 
ચાલ્યા જવાનુરં – સદાને માટ ેચાલ્યા જવાનુરં – એની વેદનાનો ઉદગાર onceના પડઘા 
સચરાચરમારંથી સરંભળા્ય એવી રીતે કાવ્યમારં શવન્યાસ પામે છ.ે પશુસૃશટિ, વનસપશત, 
માનવસૃશટિ અને ઉપરનુરં આકાશ – આ બધા જ જાણે કશવના પ્ત્યેક ઉદગારનો પડઘો 
પાડીને એમારં અનુમશત આપતારં હો્ય એવો આપણને ભાસ થા્ય – આને જ મળતુરં આવતુરં 
ઉદાહરણ સાતમી શોકપ્શશસતમારં પણ છ:ે

Oh, to be dead at last and endlessly know them,

all the stars! For, how, how, how, how to forget



them!

(7, 28-29)

મરણની ભ્યરંકરતા અહીં કેવી રીતે શ્ુશતગોચર કરે છ!ે મરવુરં એટલે લ્ય પામવો 
એવુરં નહહ, પછી તો અનતરીષિમારં જવુરં, દરેક તારાને ઓળખવો ને એનો ક્યારે અનત 
આવે! બ્રહ્માણડના અનનત શવસતાર વચચેની શનજ ્વનતામારં એક તારાથી બીજા તારા સુધી 
ફ્યા્વ કરતી દૃશટિનો આ રઝળાટ કેવો ્યાતનામ્ય હશે! આ તારાને શી રીતે હતા ન હતા 
માની શકા્ય, એનુરં શી રીતે શવસમરણ થઈ શકે? આથી `how; how how’ના પડઘા 
પણ જાણે ગ્હો નષિત્રો સાતે અથડાઈને શવરાટ શવસતારમારં રઝળતા હો્ય એવો આપણને 
ભાસ થા્ય છ.ે

આ શોકપ્શશસતઓમારં પડઘા પાડતા પ્શ્નો, આતમસરંલાપ, અદૃશ્ય શન્યશતને 
સમબોધનો, શવષાદના શન:શ્વાસ ઉલ્લાસના ઉચછ્ાસ – આ બધુરં ફરી ફરી આપણને 
સરંભળા્ય છ.ે છનદો કેટલીક વાર શ્થ મનથર ગશતએ ચાલે છ,ે કેટલીક વાર શવરામ શવના 
એકીશ્વાસે વહી જતી પરંશકતઓ આવે છ,ે તો કેટલીક વાર કશવ શવન્યાસમારં જાણી કરીને 
શશશથલબનધ ્યોજ ેછ.ે કેટલીક વાર એક મુદ્ો શનરૂપતારં શનરૂપતારં કશવ એને જાણી કરીને 
પડતો મૂકે છ,ે પણ તેથી જ ભૂલાઈ જતો નથી, ફરી નવા વેગ સાથે એ કાવ્યમારં પ્વેશે જ 
છ.ે આ કાવ્યોમારં કોઈક વાર (પહેલી કૃશતમારં છ ેતેમ) દબાવી રાખેલા હીબકા `શ’ અને 
`ફ’ વણયોના આવત્વનોથી સૂચવ્યા છ;ે તો ગૌણ વાક્યો અને એ વાક્યોમારં પૂછલેા પ્શ્નોથી 
કશવની શદ્ધા અને મથામણ પણ સમથ્વ રીતે પ્કટ થઈ છ.ે આ કાવ્યપ્કારને કશવએ આ 
રચનાઓથી એક શવશશટિ રૂપ આપ્યુરં છ.ે

૩

હરલકેએ આ કાવ્યગુચછ લખવો શરૂ ક્યયો તે પહેલારં, 15-23 જાનેવારી, 1912મારં 
`The Life of Mary’ નો ગુચછ રચેલો. કુમારી મૅરીની સતુશતમારં ગ્ીક ભાષામારં લખા્યેલુરં 
એક સતોત્ર ત્યારે એના વારંચવામારં આવ્યુરં હતુરં. એમારં જોસેફના મનમારં સરંશ્ય જાગે છ ેત્યારે 
હફરસતો એને ઠપકો આપે છ ેએ પ્સરંગ છ.ે એ વખતની જોસેફની સરંશ્યાકુલ શસથશતને 
વણ્વવતારં મૂળ કશવએ `ઝરંઝાવાત’ શબદ પ્્યોજ્યો છ.ે પણ એનો જમ્વન ભાષામારં અનુવાદ 
કરનારે (કદાચ લહહ્યાના અષિરો નહીં ઉકેલી શકવાને કારણે) Raum એવો શબદ આપ્યો 
છ.ે એનો અથ્વ space – અવકાશ થા્ય છ.ે આથી જોસેફના હૃદ્યમારં ઝરંઝાવાત જાગ્યો 
એમ નહહ પણ જોસેફના હૃદ્યમારં શવશાળ અવકાશ પ્કટ થ્યો એવો અથ્વ હરલકેએ ક્યયો. 
આમારંથી (આખરે તો એક લહહ્યાના પ્તાપે) હરલકેની બહુશપ્્ય સરંજ્ાઓ Heart-space, 



inner-space ઉદભવી. હરલકેની કશવતાઓમારં બદ્ધ અને મુકત અવકાશ બહુ મોટો ભાગ 
ભજવે છ.ે અશસતતવના અનુભવોને અવકાશનારં શવશભન્ન કલપનો દ્ારા મૂત્વ કરવાનુરં એને 
વધુ ફાવે છ.ે સમ્ય અને અવકાશનો સન્નદ્ધ બનધ ગૂરંથી શકા્ય એવારં કલપનોનો એને 
ખપ હતો. એ બે મળીને એક નવી સત્તાનો અનુભવ આપણને કરાવે છ.ે એને મન દૂરતા 
એ જોનાર અને દૃશ્ય પદાથ્વ એ બે વચચેનુરં તરંગ ખેંચાણ માત્ર છ.ે એ ખેંચાણ દૂર થતારં 
ન્યયો શુદ્ધ પ્સાર શવસતરી રહે છ,ે જનેે નથી આહદ, નથી અનત, નાનુરં સરખુરં ગામડુરં 
જોઈને એને વણ્વવતારં એ કહે છ:ે `Transition between two endless spaces’. ને એ 
ગામડાનુરં છલે્લુરં ઘર તે શવશ્વને છડે ેઊભેલા કોઈ ઘરના જવેુરં અટલૂુરં લાગે છ.ે ભગવાનનુરં 
વણ્વન પણ એ અવકાશની પહરભાષામારં જ કરે છ.ે ભગવાન શાશ્વતના શવશાળ મેદાનો 
પરની પ્ભાતની આભા છ.ે.. કાળની રાશત્ર પૂરી થ્યા પછીનો કુક્ટુધવશન છ.ે મરણ 
એટલે જ મુકત અવકાશ; હરલકેના શબદોમારં કહીએ તો openness. એક બાજુ આપણી 
આનતરચેતના અને બીજી બાજુ બહારનુરં આખુરં શવરાટ શવશ્વ. આપણી ચેતનામારં એ 
બાહ્ શવશ્વને જટેલુરં આતમસાત્ કરી શકીએ, જ ેકારંઈ દૃશ્ય છ ેતેને આપણામારં invisi-
ble બનાવીને સમાવી લઈએ તેટલે અરંશે શવશ્વ જોડ ેઆપણે અશભન્નતા શસદ્ધ કરી એમ 
ગણા્ય. દરેક શ્વાસોચછ્ાસની સાથે આપણે શવશ્વમારંના એ શવરાટ અવકાશને આપણામારં 
નથી સમાવતા? આથી આપણુરં શ્વસન જ હરલકેને મન અદૃશ્ય કાવ્ય છ.ે કશવ જ ેલ્યનો 
સાષિાતકાર કરે છ ેતેનુરં સામુરં પલ્લુ શસથર રાખનાર વજન આ શ્વસન જ છ.ે એ શ્વસનને 
કારણે દૂર દૂરનારં નષિત્રોનો સપશ્વ પણ આપણામારં પ્વેશે છ;ે ઘણા મરતો આપણને પુત્રવત્ 
લાગે છ.ે જ ેઆપણાથી ઇતર છ ેતે આ રીતે સવકી્ય બનતુરં જા્ય છ.ે આ અનુભવને 
વણ્વવતારં હરલકેએ એના પત્રમારં લખ્યુરં છ ે : `....the Infinite passed into him from 
all sides so intimately that he imagined that he felt the gentle presence of 
the stars which had entered his breast.’ રવીનદ્રનાથે પણ બ્રહ્માણડ સાથેની આવી 
એકતાના અનુભવને ગા્યો છ:ે `લષિ જોજન દૂરેર તારકા સેઓ મોર નામ જાને’ બાહ્ને 
અનતરમારં આતમસાત્ ક્યા્વ પછી એને વ્યશકતગત ગણીને જાળવી રાખવાનુરં શક્ય બનતુરં 
નથી. એને મૃત્ુયના મુકત અવકાશમારં શવસશજ ્વત કરી દેવાનુરં જ રહે છ.ે મૃત્યુનો એ શુદ્ધ 
અવકાશ – એ તરફ સૌને અશભમુખ થવાનુરં છ.ે પુષપો એ મુકત અવકાશમારં જ ઉનમુખ 
બનીને ખીલે છ ેને પછી આતમસમપ્વણ કરી દે છ.ે પુષપ ખીલતી વેળાએ બીજા પદાથયો તરફ 
ઉનમુખ બનીને જોતુરં નથી, તેથી જ એના શવકસનમારં શનબા્વધતા છ,ે આ મુકત અવકાશને 
એની લાષિશણક રીતે ઓળખાવતારં હરલકે કહે છ:ે `nowhere without no.’ એ આ કે 
તે સથળે નથી એમ કહીએ તો એને પહરશમત કરી દેવા જવેુરં થા્ય; એ ક્યારં્ય નથી એમ 
કહીએ તો નેશતવાચક વણ્વન થ્ુયરં; આથી બીજા નકારથી નેશતનો છદે ઉડાવીને વણ્વન ક્યુું. 
એ અવકાશ શુદ્ધ છ ેએનો અથ્વ એ કે એ અવકાશ આપણે કશી ઇચછાવાસનાની પૂશત્વના 
સાધન રૂપે શ્વસતા નથી: એવા કશાથી એ અવકાશ કલુશષત થ્ેયલો હોતો નથી. બહારના 
એ મુકત અવકાશને જો આપણે આપણી શનદ્રામારં ચેતનાના ઊંડામારં ઊંડારં સતર સુધી લઈ 



જઈ શકીએ, એ સમસત સહહત ગાઢ શનદ્રામારં શનમજ્જન કરી શકીએ તો એના ઊંડાણમારં 
કલવાઈને એ બધુરં કેવુરં તો હળવુરં ફૂલ બની રહે! કદાચ મરણમારં આ શસથશતનો અનુભવ 
થતો હશે. આવી શનદ્રામારંથી જાગનારો બીજ ેહદવસે નવી પ્ફુલ્લતા સહહત શવશ્વમારં આરંખ 
ખોલે. એનામારં પછી કશુરં વાસી ઉબાઈ ગ્યેલુરં નહીં રહે. આ શુદ્ધ અને મુકત અવકાશ તે 
જ શાશ્વતી એક ષિણમારં પણ એનો સાષિાતકાર થઈ શકે. કશવની આનતરચેતના અને આ 
મુકત અવકાશ – આ એના સશન્નકષ્વથી જ ેનવીન અને અપૂવ્વ ઉદભવે તે કળા. રાશત્રના 
અનધકારમારં હરલકે ઘણીવાર આ મુકત અવકાશને અનુભવે છ.ે એ કેટલીકવાર ભ્યરંકર 
એકલવા્યાપણાની અસહા્યતાનો અનુભવ કરાવે છ,ે શવશાળ આકાશમારં કોનો સહચાર 
આશ્વાસનરૂપ થઈ પડ ેએવો પ્શ્ન પ્થમ શોકપ્શશસતમારં ક્યા્વ પછી એની દૃશટિ રાશત્ર પર 
શસથર થા્ય છ,ે ને કશવ બોલી ઊઠ ેછ:ે

Oh, and there’s Night, there’s Night, when wind full of cosmic space 
feeds on our faces.

આ રાશત્ર કારંઈ આશ્વાસનરૂપ નથી, એના શવરાટ અવકાશના સપશ્વવાળા મરતો 
એની અનેક શજહ્વાઓથી જાણે આપણને ચાટીને શન:શેષ કરી નાખે છ.ે એ રાશત્ર આશ્્ય 
આપતી નથી, એના મરતો આપણને એની શજહ્વાઓથી ભષિી જા્ય છ!ે આ રાશત્રના 
અનધકારમારં જ આપણા પહરમાણો આકાર પામે છ,ે આપણા હૃદ્યમારં મૌન પુટિ થા્ય 
છ ે ને શવશ્શબધને તશળ્યે ડબૂકી મારી જઈને વસતુમાત્રના અનતગ્વત આનદોલન સાથે 
આપણે એકરૂપ થઈ જઈએ છીએ. સાવ શન્ચ્ય શનસતરરંગ જળમારં પછી આપણી ગશત 
નાનો સરખો તરરંગ ઉપજાવતી નથી, કારણકે પછી એ આપણી ક્યારં રહી હો્ય છ?ે આ 
અગાધતા જ મૃત્યુ નહહ?

પણ કશવને અનુભવનુરં આ પહરમાણ શસદ્ધ ક્યા્વ શવના કેમ ચાલે? આ પહરમાણ શસદ્ધ 
ક્યા્વ શવના એની અનુભૂશતને એનો સાચો આકાર પ્ાતિ થા્ય નહહ. હરલકેએ પોતાને થ્યેલો 
આવો અનુભવ ભારે સૂક્મતાથી વણ્વવ્યો છ.ે આ શોક પ્શશસતના રચનાકાળ દરશમ્યાન 
જ એ અનુભવ એને થ્યેલો. એક વૃષિની બે પારંખાળી ડાળને અઢલેીને એ આરામથી ઊભો 
હતો. એવી સુખદ શસથશતમારં થોડીવાર ઊભા રહ્ા પછી એને એક શવલષિણ અનુભૂશત 
થઈ. વૃષિના થડમારંથી ઉદભવતારં આરંદોલનો એ જાણે પોતાના શરીરની બહાર રહીને જોઈ 
રહ્ો હો્ય એવો એને અનુભવ થ્યો. એ શરીર પોતે જ જાણે કે એક નવુરં ચૈતન્ય હો્ય 
ને એનાથી શનરપેષિપણે સરંવેદનો અનુભવતુરં હો્ય એવુરં એને લાગ્યુરં. પોતાની ક્યી ઇશનદ્ર્ય 
વડ ેએ આ સરંવેદનો અનુભવી રહ્ો છ ેતે આથી જ એ શોધી શક્યો નહીં. આથી જ આ 
અનુભવને સુખદ કે દુ:ખદ એવી સરંજ્ાથી વણ્વવી શકા્ય તેમ નહોતુરં. આમ છતારં એણે ભારે 
સાવધાનીથી આ પહરશસથશતનો તાગ કાઢવાનો પ્્યતન ક્યયો. આમ કરવા જતારં એને નવો 
સાષિાતકાર થ્યો. એને લાગ્યુરં કે એ હવે પ્કૃશતની સામી બાજુએ પહોંચી ગ્યો છ.ે પોતાના 
જ શરીરમારં એ આગનતુકની જમે વસતો હો્ય એવુરં એને થ્ુયરં. પછીથી, આ શવલષિણ 



અનુભવ અળપાઈ ન જા્ય તેની સાવધાની રાખીને એણે પોતાની ચારે બાજુ નજર કરી. 
આજુબાજુના પહરશચત પદાથયોને ઓળખ્યા. એને બધરંુ ્યાદ આવ્યરંુ, પણ હવે જાણે એ બધુરં 
કોઈ દૂરના સમ્યનુરં હો્ય એવુરં એને લાગ્યુરં; કોઈક કાળે એનો આ બધા જોડ ેસમબનધ હો્ય 
એવી માત્ર સમૃશતને જ જાણે એ તાદૃશ ન કરતો હો્ય! આ બરંનેથી એ સવતનત્ર હતો. આ 
ષિણે કોઈ એ એનો સમાશધભરંગ ક્યયો હોત તો કદાચ એને ભારે આઘાત લાગ્યો હોત. એ 
સમ્ય દરશમ્યાન એ ઘરનારં મૃતજનો પૈકીનુરં કોઈ જો કબરમારંથી ઊભુરં થઈને આવ્યુરં હોત 
તો એની જોડ ેએણે સાવ સવાભાશવકતાથી વાત કરી હોત. દૂર દૂર ચાલી આવ્યા પછી 
પાછુરં વળીને એ જાણે શવશ્વને જોતો હો્ય એવુરં એને થ્યુરં. આથી આ `જોવા’મારં એક નવો 
સવાદ ભળો : `as if every thing had been spiced with a touch of the blossom 
of farewell.’ કાપ્ીના શનવાસ દરશમ્યાન એક પરંખીનો ટહુકો એની ચેતના સાથે એવો 
તો અશભન્નભાવે ભળી ગ્યો હતો કે શરીરની સીમાઓ ભેદ્ા શવના જ, સીધો એ જાણે 
એનામારં પ્વેશી શક્યો હો્ય એવુરં એને લાગ્યુરં હતુરં. ટહુકાનો પ્શતધવશન પાડતી પોતાની 
ચેતના અને ટહુકો બન્ને એક અખણડ અવકાશમારં એકરૂપ ગ્યા હતારં, એને બીજા સતર 
નહોતારં. એ વખતે એણે આરંખો બરંધ કરી દીધી હતી. જથેી પોતાના શરીરની આકારરેખા 
શવષિેપકારક ન બને. એ ષિણે શાશ્વતીનો શનબ્વનધ પ્વાહ એનામારં થઈને વહી જતો એણે 
અનુભવ્યો હતો. આકાશમારં ઉગેલા તારા જાણે પોતાના શચદાકાશમારં ઉગીને એમનુરં સૌમ્ય 
તેજ વેરી રહ્ા હો્ય એવુરં એને લાગ્યુરં હતુરં.

આવી સમપૂણ્વ શરણાગશત સરંભવે ત્યારે જીવનમૃત્યુની સીમારેખાઓ ભૂરંસાઈ જા્ય 
છ.ે ત્યારે આપણા બધા જ કાળ શશશુની જમે આપણી ચેતનામારં ક્રીડા કરતારં દેખા્ય 
છ.ે માનવો સાથેના સમબનધમારં કશુરંક આછુરં આવરણ આપણી ને બીજા વચચે છવાઈ 
જઈને જુદા પાડી ન દેતુરં હો્ય એવુરં આપણને લાગે છ.ે એ હો્ય છ ેતો માત્ર આછો, 
લગભગ પારદશતી અવકાશ. પણ એને ભેદી શકાતો નથી, એમારં ઓગળી જઈ શકા્ય 
ખરરં ! એમારંથી એક એક અનુભવને નોખા નોખા પસાર કરી શકા્ય, પણ એ અનુભવો 
વચચેના સમબનધનો તો એ અવકાશ શોષી જ લે. આવા સમબનધોને શોષી શોષીને એ 
અવકાશ ભાર થઈ ગ્યો હો્ય છ.ે આ શવચછદે આપણી જમે જ બીજા અનુભવતા હશે 
ખરા? આથી એક પ્કારનો શનબ્વનધ વ્યવહાર કરવાની મોકળાશ આપણને મળે છ ેખરી. 
પ્ેમીઓ પણ આ અવકાશને ભેદીને આશલરંગન કરી શકતા નથી. આશલરંગન કરતી વેળાએ 
અવકાશને જ ખરેખર તો તેઓ આશલરંગતા હો્ય છ.ે આશલરંગનના આવેગથી સરંચાહરત 
અવકાશ આકાશમારં કોઈક પરંખીની પારંખને વેગ આપે કદાચ, પણ પ્ેમીઓ તો કદી 
અશભન્ન થઈ શકતા નથી. આપણા સૌની આજુબાજુ આ શૂન્ય અવકાશનુરં વાતાવરણ છ.ે 
બાકીનુરં બીજુ રં બધુરં એની બહાર છ.ે



૪

ઓડનેે હરલકેને Santa Claus of loneliness કહ્ો છ.ે હરલકેમારં પ્યગરંબરી 
અશભશનવેશ દેખા્યછ.ે એ ગુહ્મારં શ્દ્ધા ધરાવે છ.ે એનુરં `દશ્વન’ ઘણીવાર આપણા ગળે 
ઊતરે એવુરં હોતુરં નથી. આમ છતારં એની અશભવ્યશકતને માટનેી એની શનઠિા ને એ શનશમત્તે 
ભાષા જવેા નબળા માધ્યમ પાસેથી એણે કઢાવેલુરં કામ જોઈને આપણે ચહકત થઈ જઈએ 
છીએ. મને આ દશ રચનાઓ પૈકીની કઈ ગમે છ ેએ કહેવુરં સહેલુરં નથી. આમારં કોઈ 
અણમાનીતી નથી, બધી જ માનીતી છ.ે પણ એ બધીની ક્યારંથી વાત થા્ય? એ પૈકીની 
એક (જ ેકદાચ બીજાને સારી નહહ પણ લાગે) – ચોથી શોકપ્શશસત મને વધારે ગમે છ,ે 
એ શવશે થોડુરંક કહેવાનુરં મને મન છ.ે

આ રચનામારં નાટ્યાતમકતા, અત્યનત સરં્યત સવરૂપની ને માટ ેજ ધનુષ્યની પણછના 
જવેી સન્નદ્ધ નાટ્યાતમકતા છ.ે પહેલા શવશ્વ્યુદ્ધ દરશમ્યાન એ રચાઈ હતી. આથી એ 
સમ્યનો કશવનો આનતહરક સરંઘષ્વ પણ એમારં સૂક્મરૂપે મૂત્વ થ્યો છ,ે એમારં કશવના અરંગત 
જીવનના પણ કેટલાક દૃશ્યો વણાઈ ગ્યા છ.ે એના કેનદ્રમારં મૂળ પ્શ્ન છ ે તે કલાની 
વાસતશવકતાનો. અન્યત્ર હરલકેએ ઉદગાર કાઢ્યો હતો : `O what a world is this! 
Please, pieces of men, parts of animals, remains of things that have been, 
and still in movement, driving confusedly as in some uncanny wind, carried 
and carrying, falling and overtaking itself in Its fall.’ પહેલા શવશ્વ્યુદ્ધ ેસજ ષેલા 
ભરંગારનુરં આ તાદૃશ વણ્વન છ.ે આ બધામારંથી કશુરંક અખણડ સરજી શકા્ય ખરરં? વૃષિોના 
જીવનમારં ઋતુઓ વરતાઈ આવે છ,ે પણ આપણે માનવીઓ આપણા હૃદ્યની આબોહવા 
પારખી શકીએ છ ેખરા? આપણે એક અને અખણડ નથી. ઋતુના બદલવાનો અણસાર 
પામીને જ સથળાનતર કરતારં પરંખીઓની સાહશજક સૂઝ આપણામારં નથી. આથી પ્શતકૂળ 
પવનમારં આપણે ઉડવા મથીએ છીએ ને જ ેથીજી ગ્યેલા સરોવર પર ઊતરીએ છીએ ત્યારં 
આવકાર પામતારં નથી. પુષપ અને ફળ – આ બન્ને શસથશત વચચે આપણે અવકાશ રાખતારં 
નથી. પ્કૃશતમારં આ શસથત્યનતરોનો જ ેક્રમ છ ેતે આપણે જાળવી શકતારં નથી. આપણે 
એકમારં ધ્યાન કેશનદ્રત કરીએ છીએ ત્યારે પછીની શસથશત સાથેનો સરંઘષ્વ અને એને માટ ે
ચૂકવવાનુરં મૂલ્ય – આનુરં ભાન આપણને હો્ય જ છ.ે આથી જ હરલક કહે છ ે: The net’s 
our enemy. દરેક ષિણ પોતપોતાનામારં પ્યા્વતિ થઈને રહે તો સરંઘષ્વ જ નહહ રહે. પણ 
એની પછી બીજી ષિણ આવે છ ેને એ સરંઘષ્વ ઊભો કરે જ છ.ે માનવસમબનધોમારં પણ એવુરં 
જ નથી? પ્ેમી પોતાની પ્ેશમકામારં વધુ અવકાશ મેળવવા ઝરંખે છ,ે આથી એ એને અનુસરે 
છ,ે એને સતત શોધતો પાછળ પાછળ ભટકે છ ેને આખરે ઘરની આશ્વસતતા પામવા મથે 
છ.ે પણ વાસતવમારં એવુરં બને છ ેખરરં? આપણા જીવનની ઘટનાઓ તે કોઈ શચત્રમારંના જુદા 
જુદા રરંગના લસરકા જવેી છ,ે એકના શવરોધમારં બીજા રરંગને એમારં ઉપસાવવામારં આવ્યો 
છ ે– આ શવરોધની ભૂશમકા `a ground of contrats’s painfully prepared’ આપણા 



અનુભવપાત્રનુરં અશનવા્ય્વ ઘટક બની રહે છ.ે આગામી વેદનાની કલપના જ વત્વમાનના 
સરંવેદનને કેમ જાણે `સુખ’ની સરંજ્ા આપતી હો્ય! આપણામારં ઉદભવતી ને આપણારં વડ ે
અનુભવાતી લાગણીઓનારં રૂપને આપણે નથી ઘડતા! એને ઘડનારારં બાહ્ બળોને જ 
કેવળ આપણે જાણીએ છીએ. લાગણીના પૂરેપૂરા વ્યાસને આપણે કદી પામી શકતા નથી, 
આપણી પહરશમતતાનારં સનદભ્વમારં એનો જટેલો અરંશ ઉપસી આવે છ ેતેટલાને જ આપણે 
બહુ તો જાણીએ છીએ.

આટલે આવ્યા પછી એકાએક કશવના જીવનનુરં એક દૃશ્ય આ રચનામારં વણાઈ જા્ય 
છ.ે કશવ કહે છ ે: પોતાના જ હૃદ્યના ખૂલનારા પડદા આગળ કોણ ઊંચે શ્વાસે નથી 
બેસતુરં? એ પદડો ઉઘડ ેછ,ે પહેલુરં દૃશ્ય છ ેવદા્યનુરં. એ તો આપણને માનવીને સમજા્યા 
શવના રહે? એ પહરશચત ઉદ્ાન (પ્કૃશત અને માનવીનુરં શમલનસથાન) જ ેપવનમારં આછુરં 
ઝૂલે છ ે(કે પછી નાટકમરંડળીનો ઉદ્ાનનુરં દૃશ્ય બતાવતો જીણ્વ પડદો આછો આછો હાલે 
છ?ે આખરે આ નાટક જ છ ેને!)ને ત્યારં એક નૃત્યકાર પ્વેશે છ.ે એને જોતારં જ કશવ 
શચતકાર કરી ઊઠ ેછ:ે Not he! ના, એ એ નહહ, બસ, બહુ થ્યુરં. એ ભલે ને ગમે તેટલી 
ચાતુરીથી અશભન્ય કરતો હો્ય, છતારં એનુરં મહોરરં  એના ચહેરાથી નોખુરં પડી આવે છ.ે 
એ આપણા જવેો ઘરખૂશણ્યો આદમી છ,ે એ રસોડામારં થઈને ઘરમારં પ્વેશે છ.ે આમ 
ઉદ્ાનની રોમાશનટકતા રસોડા આગળ પૂરી થા્ય છ.ે મહોરરં  પહેરવાથી કારંઈ કલાકાર 
થઈ જવાતુરં નથી કે શજનદગીની કપરી વાસતશવકતા સાથે ઢારંકશપછોડી કરી શકાતી નથી. 
અરધાપરધા આવા કલાકારો કરતારં તો સો ટકા ખોટી (અથવા બીજી રીતે કહીએ તો 
સાચી) ઢીંગલીઓ સારી. એમારં ભરેલુરં ભૂસુરં, એના શરીરના તાર, ને એના પરનુરં કડક 
કપડુરં, એના મુખ પરની શાશ્વત મુદ્રા – આ બધુરં કશવને વધુ સવીકા્ય્વ છ.ે કશવ બેઠા બેઠા 
આ કઠપૂતળીનો ખેલ જોવા તૈ્યાર છ.ે નાટ્યશાળાના દીવા બુઝાઈ જા્ય પછી, `હવે ખેલ 
ખતમ થ્યો’ એમ સૂત્રધાર કરે ત્યાર પછી પણ રરંગમરંચ સુદ્ધારં ખાલી થઈ ગ્યો હો્ય ત્યારે 
એની હરકતતામારંથી વાતી ભૂખરને સહી લઈને આજુબાજુમારંથી કોઈ અવાક્ પૂવ્વજ બેઠા 
નહીં હો્ય કે હૂરંફ આપનાર કોઈ નારી નહીં હો્ય તો ્ય, સાવ એકાકી કશવ બેસી રહેવા 
ઇચછ ેછ,ે કારણ કે `there’s alwayss some spectacle to look at !’ આ દુશન્યામારં 
કશવને ક્યારે જોવાનુરં ખૂટ ેછ!ે પણ કશવના આ મરશણ્યાવેડા શા માટ?ે બે પેઢી વચચે, 
શપતા અને પુત્ર વચચે સરંઘષ્વ ચાલે છ ે: શપતાને સમબોધીને કશવ કહે છ ે: મારા જીવનનો 
પ્વાહ તમને કટ ુનહોતો લાગ્યો? મારા ભાવી શવશે તમે સશચનત નો’તા બન્યા? આથી 
શપતા પુત્રની આરંખમારં મીટ મારંડ ેછ.ે ત્યારે એની દૃશટિ એને ડહોળા્યેલી લાગે છ.ે આ 
ધૂરંધળાપણુરં એની આનતહરક અશનશ્ચતતાને કારણે છ.ે આ જ પ્શ્ન કશવ એને ચાહનારી 
બીજી વ્યશકતઓને પૂછ ેછ.ે પ્ેમનો પ્ારમભ થતારં જ કશવ તો એનાથી મુખ ફેરવીને ચાલતા 
થા્ય છ.ે હરલકેની આ અરંગત પ્ચાત્તાપની લાગણી છ.ે એ કદી પ્ેમથી બરંધાઈને રહ્ો નહીં. 
એનુરં કારણ એ અહીં આમ આપે છ:ે



because the space within your faces changed,

even while I loved it, into cosmic space

where you no longer were...

કશવ તો કેવળ cosmic spaceની શોધમારં હતા. કોઈ શવશશટિ વ્યશકતની શોધમારં 
નહીં. આથી કશવ કઠપૂતળીનો ખેલ જોવાનુરં પસનદ કરે છ ેને એને એવી તો ઉતકટતાથી 
જુએ છ ેકે એ ઉતકટતામારં નમી ગ્યેલા પલ્લાને સરખુરં કરવા સામે પલ્લે હફરસતાને જ 
મૂકવાનો રહે છ ે– આ પૃથવી પરનુરં બીજુ રં કશુરં એ પલ્લામારં આવી શકે નહહ. આથી કશવ, 
કરંઈક વ્યરંગના કાકુસહહત ઉદગાર કાઢ ેછ ે:

Angle and doll! Then there’s at last a play.

ને આખરે ઢીંગલી અને હફરસોત, આ બે પાત્રોનુરં નાટક જામ્યુરં ખરરં ! ઢીંગલી અશભન્ય 
કરે છ,ે ને હફરસતો દોરીસરંચાર કરે છ.ે એ ઢીંગલી શુરં કરે છ ેતે જોતો નથી, ને એ પરતવે 
સાવ ઉદાસીન છ.ે આ બેના શમલનમારં અનતરા્યરૂપ કશુરં થતુ હો્ય તો માનવી. એની 
શદ્ધાગ્સત ચેતના ઢીંગલી અને હફરસતાના અખણડ અશસતતવને શી રીતે તાગી શકે? પણ 
ઢીંગલી અને હફરસતો – આ બે મળતારં વતુ્વળ પૂરરં  થા્ય છ.ે આ વતુ્વળ જ્યારં પૂરરં  થા્ય છ ે
ત્યારં અખણડતાની ઝારંખી થા્ય છ.ે એ શસથશતએ નાટકની-કળાની શક્યતા ખરી. આટલે 
આવ્યા પછી કશવની લાગણીના તરંગ દોર ઢીલા પડ ેછ.ે માનવીની શદ્ધા પશુમારં નથી; નટ 
કે અશભનેતા પોતાનો પાઠ ભજવતી વેળાએ એ પાઠ સાથે અશભન્નતા અનુભવે છ,ે એટલા 
પૂરતો એ શદ્ધાગ્સત નથી. તેમ છતારં એ માનવી અને મહોરાનુરં અધકચરરં  સરંશમશ્ણ બનીને 
અટકી જા્ય છ.ે તો ન્યુું મહોરરં -કઠપૂતળી જ અખણડ કહેવા્ય?

આવો ક્રમ આ કૃશતમારં છ.ે હરલકે કલપે છ ેતેવી અખણડતા આપણા નસીબમારં છ ે
ખરી? એ કેવળ મુકત અવકાશમારં અશભન્ન બની ગ્યા પછી, હફરસતાની અવસથાને 
પામીને અનતરીષિમારં પહોંચ્યા પછી, હફરસતાની અવસથાને પામીને અનતરીષિમારં પહોંચ્યા 
પછી, શક્ય નથી? આમ છતારં શદ્ધાના દૂઝતા વ્રણને સવીકારીને માનુવી શન્યશતથી દૂર 
ભાગતો છતારં, એમ કરીને જ પોતાની શન્યશતને ઘડતો જા્ય છ.ે આથી જ કદાચ માનવી 
ચાહવા જવેા લાગે છ.ે

હરલકેએ અનુભૂશતનારં નવારં પહરમાણનો સવાદ કરાવ્યો છ ેતેનો જગતની કોઈ પણ 
કશવતાને ખપ છ.ે એ આપણી શચત્તધાતુઓમારં એકરસ થા્ય, આપણારં સરંવેદનોને એનો પુટ 
ચઢ ેતે જરૂરી છ.ે
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૪૭

ઊંઘનારં પણ અનેક પોત હો્ય છ.ે કેટલીક વાર એ કોઈ ખડકનારં જવેુરં કઠોર ને 
ખરબચડુરં હો્ય છ.ે સાગરની ભરતીના જુવાળની જમે એની સાથે માથુરં પછાડ્યા કરીએ 
ત્યારે એકાદ કારંકરી ખરે, એટલી પ્વેશવાની જગ્યા મળે. નહીં તો કશીક તો જાળ જવેી 
જલદ સમૃશતઓથી એને કોરી નાખીને આપણે એમારં સમાવાની જગ્યા કરી શકીએ. બીજ ે
હદવસે જાગીને એમારંથી આપણી જાતને બહાર કાઢીએ ત્યારે ચારે બાજુ એના કઠોર 
શચહ્ન રહી જા્ય. કોઈક વાર ઊંઘનુરં પોત પતરંશગ્યાની પારંખમારં જવેુરં કુમાશભ્યુું પણ ભરંગુર 
હો્ય છ.ે કોઈ દ્રુત લ્યવાળી ઊશમ્વ સહેજ ઉછાળો મારે કે કોઈ શવચાર જરા ભાર દઈને 
ચાલે તો એ તૂટી જા્ય. પણ એવુરં કશુરં ન બને તો બીજ ેહદવસે પતરંશગ્યાની પારંખને અડતારં 
જ ેરરંગના રજ ચોટ ેછ ેતેવી રજ આપણને ચોંટલેી રહે છ.ે કશીક નાજુક ભરંગુરતાનુરં 
આસતરણ આપણને વળગેલુરં રહે છ.ે કેટલીક વાર ઊંઘમારં પારાના જવેી પ્વાહી ઘનતા 
હો્ય છ ેજ ેઆપણને ઊંડ ેને ઊંડ ેલઈ જા્ય છ.ે એ ઊંડાણમારંથી ઉપર આવતારં ઉતારા 
નાખેલા બધા નકાબ ફરી શોધવા પડ ેછ,ે પહેરવા પડ ેછ.ે જો એમારંનો એકાદ ઊંધોચત્તો 
પહેરા્યો તો પોતાપણુરં સથાપવામારં મુશકેલી પડવાની જ. તનદ્રાશનદ્રાના તાણાવાણા જ ેભાત 
ઉપસાવે છ,ે તેમારં કોઈક વાર સવપનોના વેલબુટ્ટા ગૂરંથાઈ જા્ય છ,ે તો કોઈક વાર ઓથારના 
દાબથી એકાદ તનતુ છદેાઈ જતારં ભાત બગડી જા્ય છ.ે ઉષણતા ઘીને પોતાની આરંચથી 
ચારે બાજુથી ઓગાળવા મારંડ ેતેમ કેટલીક વાર શનદ્રા માફકસરની, ને તેથી જ, સુખદ 
ઉષણતાથી આપણને ઓગાળવા મારંડ ેછ,ે ધીમે ધીમે આપણે લઘુ લઘુતર લઘુતમ થતા 
જઈને નહહવત્ થતા જઈએ છીએ, ત્યારં જ અનતે સો સૂરજ પણ એને ઓગાવી નહીં શકે, 
સાત સાગર જનેે ડબૂાડી નહીં શકે, ઓગણ પચાસ મરતો જનેે ઉડાવી નહીં દઈ શકે એવુરં 
આપણુરં સવતવ આવી પહોંચે છ ેને એની આજુબાજુ ફરીથી બધી જટાજ રંજાળ વીંટવાતી 
જા્ય છ.ે નરી નગ્નતા આપણા નસીબમારં ક્યારં છ?ે

તનદ્રાશનદ્રાના રાસા્યશણક દ્રવ્યમારં કલવાઈને આપણુરં સવતવ રૂપાનતર પામ્યા કરે છ.ે 
એના પર તમે બહુ સાવધ બનીને શનગાહ રાખો તો ્ય એ રૂપાનતર અકળ જ રહેવાનુરં, 
કારણ કે તમારી સાવધાન દૃશટિ પોતે જ એ રૂપાનતરમારંથી બચી શકાતી નથી. ગઈ કાલની 
લાગણીના છડેા આજ ેસારંધવા બેસીએ છીએ ત્યારે કોઈનો વળ ઉતરી ગ્યેલો દેખા્ય 
છ ેતો કોઈના ચહેરાનો નકશો જ બદલાઈ ગ્યો હો્ય છ.ે આમ છતારં આપણે ધ્રુવ ને 
શાશ્વતની વાત કરીએ છીએ. શનદ્રાની સાથે ગુતિ રહીને બીજુ રં કોઈક પણ એનુરં કામ ક્યષે 
જા્ય છ.ે કોઈક વાર એનારં પગલારં આરંખની નીચેથી કાળાશમારં રહી જા્ય છ.ે
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તાવ આવતારંની સાથે જ આપણે ચારે બાજુની સાધારણ દુશન્યાથી સહેજ જુદા 
પડી જઈએ છીએ. છૂપા સરંદેશાના અષિરો જમે ઊની આરંચ આગળ ધરતારં પ્કટ થા્ય 
છ ેતેમ તાવની ઊની આરંચથી કેટલાક છૂપા સરંકેતોને શરીર પ્કટ કરીને શચત્ત આગળ 
ધરી દે છ.ે કેટલીક લાગણીઓ તથા શવચારોને ઘેરીને રહેલુરં ભેજનુરં ધૂરંધળુરં આવેટિન 
આ તાપથી અળગુરં થા્ય છ.ે આ તાપની માત્રા વધતારં ચારેબાજુનો સરંસાર મૃગજળની 
દશાને પામે છ.ે મનનુરં મૃગલુરં એ મૃગજળ પાછળ દોડ્યા કરે છ.ે સમ્યની ષિણેષિણ આ 
તાપમારં તવાઈને તરલ બને છ ેને એની આનુપૂવતી ખોઈ બેસે છ.ે નહીં બોલવાનો અડગ 
શન્ચ્ય કરીને ભરંડાહક્યામારં ભરંડારી રાખેલી કેટલી્ય વાત તુવેરની કરારંઠીની જમે સળગી 
જઈને એકાએક ભડકો થઈ ઊઠ ેછ.ે આવે વખતે મારા દાદાની છશબ નજર આગળ 
ખડી થઈ જા્ય છ.ે હદવસોના હદવસો સુધી બ્ર અષિર ન ઉચચારનાર, પોતાના કરતારં ચારે 
ગણા શવસતારવાળા મૌનના પહરવેશ વચચે જ સદા ઘેરાઈને રહેનાર, પોતાની આજુબાજુ 
એકાકીપણાનુરં અસતર મઢી દઈને જ જીવનાર એ પ્ૌઢ પુરષ તાવ આવતારં વેંત પોતાના જ 
ઊંડાણમારંથી બહાર નીકળી આવતા ને મલેહર્યાની ટાઢને ઉરાડવા તાપણુરં કરી બેસતા. 
અમને બાળકોને પાસે બોલાવીને બેસાડતા તાવને કારણે એમની તરી આવેલી આરંખોની 
ઝારં્યમારં નાચતા તાપણાનુરં પ્શતશબમબ અમે જોઈ રહેતા. અશગ્નની ઝાળના દીવાલ પર 
કુદતા પડછા્યા પરીકથામારં આવતા રાષિસની લપકારા મારતી જીભની ્યાદ આપતા 
ને અમે કશાક અજાણ્યા ભ્યથી વધુ સરંકોચાઈને અડોઅડ બેસતા. દાદાનો તાવથી 
બળતો હાથ કોઈક વાર ગાલને અડી જતો ત્યારે બીજા એક શરીરની આબોહવાના 
અણધા્યા્વ આક્રમણથી મારરં  શરીર મૂરંઝાઈ જતુરં. પછી દાદા વાતો શરૂ કરતા. પણ એ પેલી 
બાળવાતા્વઓમારં આવે છ ેતેવી દાદાજીની વાતો નો’તા કરતા. અમે તો શનશમત્તમાત્ર હતા. 
એ વાતો કરતા’તા મરણ જોડ ે– જ ેમરણ ધાડપાડનુી જમે ઓશચરંતાનુરંઅમારા ઘર પર 
ત્રાટકી પડીને અરધુરં ઘર ઉજ્જડ કરી ગ્યુરં હતુરં. છલે્લે વાત આવીને અટકતી મારા કાકાના 
મરણ આગળ, ઘરમારંથી જ ેચાલ્યારં ગ્યારં તેમારંનારં મોટા ભાગના ્યુવાન વ્યનારં, પણ દાદા 
બોલતા; `મશણશરંકર ગ્યો ત્યારથી ભગવાન જોડ ેલડુરં છુરં, એવુરં શા માટ ેક્યુું?’ એ પ્શ્નની 
વેધકતા સમજવા જટેલા અમે ત્યારે મોટા નો’તા. તેમ છતારં તાપણાની ઝાળની તરલ 
દીશતિથી પળેપળે રેખાઓ બદલતો લાગતો એમનો ચહેરો, એમને હોઠથેી ઉચચારા્યેલો 
નહીં પણ આરંખમારં અરંગારાની જમે વરસેલો એ પ્શ્ન જનેે ઉદ્શેવામારં આવ્યો છ ે તે 
ઓરડામારં જ, કોઈ અરંધારો ખૂણો શોધીને લપાઈને, ખરંધાઈથી સારંભળતુરં બેઠુ રં હશે એવુરં 
અમને લાગતુરં ને અમારી નજર એને શોધવા મથતી.



તાવ આવે છ ેત્યારે ભૂતકાળના બધા તાવનુરં ધણ જાણે શરીરમારં ભેગુરં થઈ જા્ય 
છ.ે વનમારં દવ લાગે ત્યારે ભડકેલા શચત્તમારં ધોળે હદવસે ત્રાડ નાખતારંકને બોડમારંથી 
છલારંગ મારીને બહાર નીકળે તેમ આ તાવની ઝાળથી શરીરની બધી બોડમારંથી કારંઈ 
કેટલા ્ય શચત્તાઓ ત્રાડ નાખતારંકને છલારંગ ભરે છ.ે દસ બા્ય બારની મારી ઓરડીમારં 
એકાએક વનમારં વન સમાઈ જા્ય છ.ે ત્રાડના અવાજથી લમણા ફાટ ે છ.ે આગમારંથી 
પોતાની ઘરવખરીને બચાવી લેવા મથતા કોઈ ગરીબ કુટમુબના વડાની જમે કોઈક વાર 
કહેવાને રાખી મૂકેલી, મનમારં અધતી ઉકેલી જો્યેલી ને પછી ગડી વાળીને મૂકી રાખેલી 
એવી, વાતો ગભરાટનો મા્યયો હુરં  જલદી જલદી બહાર ખેંચી કાઢુરં છુરં. કેટલીક તો બહાર 
ખેંચી કાઢુરં તે પહેલારં જ રાખ થઈ ગઈ હો્ય છ.ે તાવે રચેલુરં ઉષણ એકાનત સવાસથ્ય પ્ાતિ 
ક્યા્વ પછી પણ થોડા હદવસ વળગી રહે છ.ે
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આ્યુષ્યની જ ેઅવસથાએ હવે આવીને ઊભો છુરં તે અવસથાએ સરંગાથી, સોબતી કે 
પ્શતદ્નદ્ીની આવશ્યકતા આપોઆપ ખરી પડતી લાગે છ.ે આ અવસથાએ માણસ ઘણી 
વાર એકલો બબડતો સરંભળા્ય છ.ે એની પોતાની અરંદર જ એને લડનાર ઝઘડનાર મળી 
રહેછ.ે દરેક વષ્વગારંઠ ેઆ સાથી ને પ્શતદ્નદ્ીની વ્ય પણ વધતી જા્ય છ ે– આપણાથી 
અગોચરે. પણ ત્રીસી વટાવી ગ્યા પછી એ પ્ાકટ્યને ્યોગ્ય બને છ.ે આ સોબતી કોઈ એક 
નથી હોતો. કેટલીક વાર તો ત્રણ કે પારંચ સોબતીઓને સાચવી સરંભાળીને જીવવાનો શ્મ 
ભારે થઈ પડ ેછ.ે એમના સરંસગ્વની માત્રા અશનવા્ય્વત્યા વધતી જા્ય છ ેતેમ તેમ બહારનો 
સરંસગ્વ છૂટતો જા્યછ.ે. આથી કોઈ આપણને અલગારી, ધૂની કે અશભમાની સુદ્ધારં માની 
બેસે છ.ે બહાર સાથેના સરંસગ્વમારં આ અનતેવાસીઓ ઘણી વાર શવશચત્ર પહરશસથશત ઊભી 
કરી દે છ.ે કશી પહરશસથશત આપણને કેનદ્રમારં રાખીને બનતી હો્ય એવુરં માનીને આપણે 
વત્વવા જઈએ ત્યારે આ અનતેવાસીઓ પૈકીનો એકાદ તરત ધસી આવીને સાવ પ્ાકૃતપણે 
પહરશસથશતનો કબજો લઈ લે છ.ે ઘણી વાર તો આપણારં મોઢામારંથી અધું બોલા્યેલુરં વાક્ય 
સુધધારં એ ઝૂરંટવી લે છ.ે એ અનતેવાસીઓનારં આ બધારં કરતૂતની જવાબદારી આપણે જ 
સવીકારવાની રહે છ.ે કોઈક આપણી જોડ ેકશીક વાતો શરૂ કરે, થોડી વાર વાતો ચાલે. 
પછી આપણને વહેમ જા્ય કે કારંઈક કાચુરં કપાતુરં લાગે છ.ે આપણે વધુ સાવધ બનીએ ને 
ત્યારે ખબર પડ ેકે આ વાત આપણી જોડ ેનો’તી થતી, એ તો અનતેવાસી જોડ ેથતી હતી. 
આ જાણીને, મોડામોડા્ય આ મૂરંઝવનારી પહરશસથશતમારંથી ઊગરી જવા આપણે એ ક ને 
શોધવા મથીએ છીએ. નસીબ પાધરરં  હો્ય તો એની ગેરહાજરીમારં એના વતી, આપણે 
જાણે ક છીએ એમ, વહેવાર ચલાવવો પડ ેછ.ે નળનુરં જ રૂપ ધારણ કરીને આવેલા ચાર 
દેવની જમે આપણામારંના અ-બ-ક-ડ ગોટાળો કરી મૂકે છ.ે આપણુરં અશસતતવ કાળ્યવનની 
ગુફા જવેુરં થતુરં જા્ય છ.ે એની અરંદર ઊંડ ેઅને ઊંડ,ે સરી જઈને કેવળ સાષિીભાવે જ ેકારંઈ 
બને તે જો્યા કરવાની વૃશત્ત વધે છ.ે ત્યારં કોઈક અ-બ-ક કે ડ-નુરં નહીં પણ ખુદ આપણુરં 
પોતીકુરં, આપણને જ મળવાને, આપણો જ હાથ એના હાથમારં લેવાને, આપણુ જ આરંસુ 
આપણી આરંખમારં આણવાને આવી ચઢ ેત્યારે આપણને સવપ્શતઠિાનો આનનદ થા્ય છ.ે
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૫૦

હદવેલના કોહડ્યાએ કોતરી કાઢલેા તેજવતુ્વળમારં બેસીને બાળપણમારં જો્યેલા ચારે 
તરફનો ત્રાડના બશખ્યા ભરેલો, વન્ય અનધકાર કોઈક વાર અશતશથની જમે આરંગણે 
આવી ચઢ ેછ.ે મારા શસવા્યના મારા ઘરમારંનારં બીજા કોઈ જોડ ેએને પહરચ્ય નથી. આથી 
એ ઉમબર પર સહેજ ખરંચકાઈને ઊભો રહે છ.ે એને ખભે ઝૂલતી થેલીમારં ઘુવડનો ઘૂક્ 
ઘૂક્ અવાજ છ,ે શપલાજીરાવ ગા્યકવાડના મહેલના ખરંહડ્યેરમારં અમે બાળપણમારં પાડલેા 
થોડા પડઘા છ.ે દાદાનુરં મૌન છ.ે બાળપણમારં ઘૂરંટલેી બારાખડીનો, વ્યાકરણથી અસપૃટિ, 
અકબરંધ ઢગલો છ,ે એની થેલીમારં મૂકવા જવેુરં મારી પાસે કશુરં નથી. દાદાના મૌન કરતારં 
ભારે મૌન મારી પાસે છ:ે પણ એની જીણ્વ થેલીમારં એ લાદવાનુરં મન થતુરં નથી. બાળપણની 
પેલી વ્યાકરણથી અસપૃટિ બારાખડી પર પછી તો મેં કેટલો અત્યાચાર ગુજા્યયો છ.ે એની 
જટાજાળ પણ એ જીણ્વ થેલીમારં સમા્ય એવી નથી. સમ્ય પોતે જ ખરંહડ્યેર જવેો બની 
ગ્યો છ,ે પણ એના પોલાણમારંથી પડઘા ઊઠતા નથી. ઘુવડના અવાજથી વધારે શબહામણા 
અવાજો મનુષ્યની સૃશટિ વચચે અહીં રોજ સારંભળતો રહુરં છુરં. એનો ભાર હુરં વહુરં તે જ ઠીક. 
બાળપણનુરં મારરં  હુલામણુરં નામ દઈને બોલાવનાર હવે થોડા જ રહ્ા છ.ે એ કોટ ખાઈ 
જતા નામ શસવા્ય આ અનધકારને આપવા જવેુરં મારી પાસે કશુરં નથી. એ આપીને જ હુરં 
એને વદા્ય કરરં  છુરં. દૂર સાતકાશીના જ રંગલમારંના વારંસના ઝૂરંડમારં, પીળા પટદેાર વાઘની 
ત્રાડ ભળી જઈને, તાપીના જળમારં ધોવાઈને એ નામ ક્યારંક તશળ્યે બેસી જશે ને ત્યારે 
એનો મોષિ થશે.
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૫૧

આ છલે્લા થોડાક હદવસોનુરં આકાશ-જાણે કોઈક એકાદ ઢીંગલી બનાવવા મથી 
રહ્ુરં છ.ે સાગર એની ઝૂલ લાવ્યો છ,ે સૂરજ એનુરં પીળુરં ચીથરરં  લાવ્યો છ,ે ભૂખરા રરંગના 
વાદળોના ગાભા છ ે ને એમારં ભરવાનો લાકડાનો વહેર? વહેરશણ્યો વહેરી રહ્ો છ.ે 
કરવત ચાલી રહી છ.ે.. કેનેડી, આલડસુ હકસલી... પણ એ ઢીંગલીના હોઠ પર શાશ્વત 
શસમત મૂકવાની વેળા આવશે ત્યારે આપણો વારો આવશે. એવુરં શસમત – એનો એકાદ 
અરંશ તો શોધી રાખવો પડશે જ ને!

આ હદવસોની આદ્ર્વ ધૂસરતામારં ઇશ્વરના જવેી સવ્વવ્યાપકતા હતી. કણેકણમારં એ 
વ્યાપી જતી હતી. આખુરં આકાશ જાણે આતમઘાત કરવા નીચે ઊત્યુું હતુરં ને નાનારં નાનારં 
શબનદુની ભરંગુરતાનુરં રૂપ ધારણ કરીને કોઈકના કશાકના સહેજ સપશ્વથી મોષિ પામવા 
ઝરંખતુરં હતુરં. સપેશનશ કશવ લોકા્વ બારીના કાચ સાથે માથુરં પટકીને મરી જતારં જલશબનદુઓ 
– martyrs of eternity -ની વાત કરે છ.ે આ ધૂસરતા શ્વાસ અને ઉચછ્ાસ વચચે, 
આરંખના બે પલકારા વચચે, હૃદ્યના બે ધબકારા વચચે (કેનેડીની સમશાન્યાત્રાનુરં બેંડ જાણે 
પડઘમ પર કપડુરં વીંટાળીને વગાડતારં muffled અવાજ આવતો હતો ને! તેવુરં જ કરંઈક), 
ઉચચારતા બે શબદ વચચે, આરંગળીમારં ગૂરંથાતી આગળી વચચેના પોલાણમારં વ્યાપી જા્ય 
છ.ે પારદશ્વકતાની ભ્ાશનત હવે ચાલી ગઈ છ.ે શનકટતાનુરં સથાન દૂરતાએ લીધુરં છ.ે આપણી 
પોતાની આકૃશતની સળરંગતાને એણે કણ કણ કરીને છૂટી પાડી નાખી છ,ે એને સળરંગસૂત્ર 
રાખનારા ચેતના એની નીહાહરકાના શપ્યરમારં જઈને બેઠી છ.ે હવે એમારં જનેે ભૂલા પડવુરં 
હો્ય તે આવે. સમુદ્રના શનજ ્વન શવસતાર પર કરણ શચતકાર કરતી હટટોડી (વાલમીહકએ 
પણ હટટોડીનો આ કરણ શચતકાર કોઈ રાતે [એની ્ય ઊંઘ કોઈ વાર ઊડી જતી હશે?] 
સારંભળો હશે જ ને! આથી સીતાની વાત કરતા એણે કહ્ુરં : ઉશદ્ગ્ના કુરરી), ખીલવાનો 
છનદ ભૂલી ગ્યેલુરં ગુલાબ, ગામને છડેથેી તળાવડીનુરં મધરાતનુરં એકલવા્યુરં સવપન, સૂના 
ખરંહડ્યેરમારં ફફડતી ઘુવડની પારંખનો પડઘો.. ધૂસરતાએ છદેેલા ગાત્રો વેરશવખેર પડ્યારં છ.ે 
મહાભારતના ઓગણીસમા હદવસે ગારંધારીએ જો્યારં હતારં તેવારં. આ હાથ – આહદકાળના 
સરીસૃપ ઉરગની સમૃશત એમનામારં સળવળી ઊઠી છ;ે આરંખ – એની બે પારંપણોમારં પારંખો 
ફફડાવીને ઊડી જવાની અધીરતા છ.ે પણ ક્યારં છ ેએને ઉડવાનો શવસતાર? આકાશ? 
પગના પરંજા – કોઈ અનધકારભરી પવ્વતગુહા તરફ વળી જવા ઝરંખે છ.ે દેહની આ ગશત 
(સદગશત કે દુગ્વશત?)ને શન્ચલ બની એકાનતમારં (લોકારણ્ય વચચેની શનજ ્વનતામારં) જો્યા 
કરવાનુરં સુખ છ,ે આવા જ કોઈ હદવસે બરંગાળનો એક અખ્યાતનામ કશવ શપ્્યાની આરંખ 



પરની ભ્મર જોઈને એ દૂર દૂર પારંખ પ્સારીને ઊડી રહી છ ેએમ સમજીને શવરહશવહ્વળ 
બની ઉઠલેો તે ્યાદ આવે છ.ે આવા હદવસોમારં જ ેભૂરંસી નારંખવુરં હો્ય તે ભરંૂસી નાખવાની 
સગવડ છ,ે ને છતારં ભૂરંસવા જઈએ છીએ ત્યારે હદલ ચાલતુરં નથી, કોઈક વાર વાદળ 
વચચેથી સૂરજ દેખા્ય છ ે– દેવળમારંના સટઈેનડ ગલાસમારં અરંકા્યેલા હુતાતમા સરંતના જવેો. 
આખુરં જગત અત્યારે ઘૂરંટશણ્યે પડીને જાણે છલે્લા એકરાર કરી રહ્ુરં છ ેને સામે કાળો 
ઝભભો પહેરીને ઊભો છ ેકોઈ પાદરી. ટવેના ખાનામારં પડી ગ્યેલા દુ:ખને આ ધૂસરતા 
ઉદ્ધારે છ.ે શાશપત બનીને પથથર થઈ ગ્યેલા કોઈ પુરાણકથાના પાત્રોની જમે એ બધા આ 
ધૂસરતાના સપશ્વથી વળી આળસ મરડીને બેઠા થા્ય છ.ે ટવેનુરં ખાલી ખોખુરં પડી રહે છ.ે

ને ક્યારં છ ેસમ્ય? કાળ જવેુરં શવકરાળ જનેુરં નામ છ ેતે શબચારો કારંડાઘહડ્યાળના 
રેહડ્યમ-હટપટ કારંટાઓમારં આશગ્યાના નાના શા જૂથની જમે બેસી રહ્ો છ.ે સૂરજના 
હાથ છોડાવીને નાસી ગ્યેલા સાત ઘોડાઓમારંનો એકાદ ભૂલો પડીને મારા લોહીની 
ગુફામારં શરણુરં શોધે છ.ે ને ચનદ્ર? અમારા સોનગઢવ્યારાની ગામીત ચોધરી આહદવાસી 
બાઈઓના ગળામારંના ચારંદીના શસક્ા જવેો લાગે છ.ે રાતે એ ્ય ઢરંકાઈ જા્ય છ ેત્યારે 
આપણારં મૌનની બીજલેખા જ જાણે અજવાળુરં પાથરતી લાગે છ.ે ધૂસરતા જ્યારે ઘેરી 
બને છ ેએકાદ ખૂણે સૂરજની લાલ આરંચ નજરે પડ ેછ ેત્યારે મસમોટુરં કબૂતર આપણને 
સૌને ઢારંકીને બેઠુ રં હો્ય એવુરં લાગે છ.ે અથવા આલફ્ેડ હહચકોકના `The Birds’મારંનુરં કોઈ 
લાલ ચારંચવાળુરં ભૂખરરં  પરંખી આપણને ટોચી ખાવા તતપર થઈને બેઠુ રં હો્ય એવુરં લાગે 
છ.ે વૃષિના પારંદડારં નાના બાળકની સારંકડી હથેલી જવેા છ,ે રમવાને માટ ેલોભથી એકઠી 
કરેલી લખોટીઓ એમની હથેળીમારં સરી પડ ેતેમ આ પારંદડારં પરથી પાણીનારં ટીપારં સ્યષે 
જ જા્ય છ.ે જળના મુખ પર આહદકાળનો શવષાદ છ,ે એના પ્વાહ પર આ કોની છશબ 
અરંકાઈ છ?ે અહીં થોડાક પરંખીઓ કોઈકના હસતાષિરની જમે એના પર અરંકાઈને ઊડી 
જા્ય છ.ે સળગી ઉઠલેા ઝૂમારંના પારંજરામારંના શસરંહની જમે મારામારં પૂરાઈ રહેલુરં એકાનત 
ત્રાડ પાડી ઊઠ ેછ.ે ધૂળના ઢફેાની ભીનાશને નીચે આશ્્ય લઈ રહેલા કોઈ અલપા્યુ 
કીટની હળવી તુચછતા આ પળે સપૃહણી્ય લાગે છ.ે આ બધુરં છતારં સળગતી જામગરીના 
વેગથી મારરં  લોહી મારામારં ધસે છ.ે એ પેલા નાસી છૂટલેા સૂરજના સાત ઘોડા પૈકીના એકે 
મચાવેલો ઉતપાત હશે? ન જાને! ને બહાર સમ્ય ધીમી ગશતએ સરી રહ્ો છ ે– થીજી 
ગ્યેલા બરફ પર ચાલતી ગોકળગા્યની જમે એ રેખા આરંકતો જા્ય છ.ે આ ધૂસરતાથી 
પૂલ પોતાનામારંના મધુને શી રીતે સરંગોપી રાખી શકતુરં હશે? મને તો મારરં  પ્શતશબમબ 
પણ કોઈ ભીર ત્રસત પરંખની ગોળ આરંખમારં સરંતાડી દેવાનુરં મન થા્ય છ.ે થોડોક અસરંબદ્ધ 
શબદો-ટનલમારંથી ગાડી પસાર થતી હો્ય ત્યારે અરંધારામારં કોઈક વાર અજવાળાનો સારંધો 
મા્યયો હો્ય તેના જવેા – મનમારં આવે છ.ે એને ટારંકો મારીને જોડવાનુરં મન થતુરં નથી. જ ે
કારંઈ બોલીએ તે આજ ેઅસરંબદ્ધ જલપના બની રહે છ.ે આ ધૂસરતાનો છદ્મવેશ પહેરીને 
કોઈ ઠગવા નીકળુરં છ ેએવુરં લાગે છ;ે આથી નમણારં ફૂલની પાછળ બરંદૂકનુરં નાળચુરં સરંતા્યુરં 
હોવાનો વહેમ જા્ય છ.ે અશસતતવવાદીઓ હોવાનુરં કૈવલ્ય ભોગવવાનુરં કહે છ.ે પણ આપણુરં 



હોવુરં એ બીજા કોઈનો બુરખો, મહોરરં , ઢાલ તરીકે પણ ખપમારં આવતુરં હો્ય ત્યારે? 
આથી ધૂસરતાની `નેગેટીવ’ તડકાના દ્રાવણમારં ધોવાઈ જશે ત્યારે કઈ છશબ દેખાશે તેનુરં 
મને અચરજ થા્ય છ.ે વ્યથ્વતા ને સાથ્વકતાના પલ્લારં આ આબોહવામારં સમતોલ રહેતારં 
નથી. આથી તો `રોમાશનટક’ની ગાળો ખાવાનો વારો આવે છ,ે ને એમ છતારં શશ્યાળાના 
આ હદવસોમારં માવઠાનારં પાણીનો સરંચ્ય કરીને બેઠલેારં કરંજૂસ ખાબોશચ્યારંને પણ પોતાની 
લીલાથી કદ્ય્વતામારંથી ઉગારી લેનારી એ ડહોળા પાણીમારં સેલારા મારતુરં નગણ્ય જનતુ 
જોઈ રહેવાનો લોભ જતો કરી શકતો નથી. ભોળુરં કે મુગધ મન (જ ેરવીનદ્રનાથ, કાફકા 
અને સાત્ર્વને એક જ ભાવે ભજ ેએનામારં કારંઈ અક્લ ખરી?) અશોકના શશલાલેખ અને 
આ નગણ્ય જનતુના જળલેખ વચચે કોઈ શવવેક કરવાની તતપરતા બતાવતુરં નથી. ઊલટાનુરં 
ધૂસરતાની આડશે થોડા ભારને (મારા જવેાની બાબતમારં `ગૌરવને’ નહીં કહેવા્ય તે જાણુરં 
છુરં.) ફગાવી દેવાની સગવડ મળી રહે છ ેતે ઝડપી લેવા હુરં  તૈ્યાર થઈ જાઉં છુરં. અથ્વના 
નક્ર ગારંગડાને ્ય ધૂસરતાનો પાસ બેસે છ.ે એના પર પછીથી હીરાની જમે પાસારં પાડી 
શકાતારં નથી. ચનદ્ર જવેા ચનદ્રને લસણની કળી કહીને વખારમારં નાખી દેવાની નાદાશન્યત 
પણ પરવડ ેછ.ે કેનેડીની હત્યાના સમાચારવાળા છાપાને પરંખીની જમે ઉડાવે છ,ે શઢની 
જમે ફુલાવે છ,ે ને પછી – આટલી લાલચો આપ્યા પછી – ભોં્ય ભેગુરં કરી દે છ.ે હવે તો 
તડકો નીકળો છ,ે પણ એ ધૂસરતાની અવળી બાજુ – એના અસતર – જવેો લાગે છ.ે 
ખરંહડ્યેરની દીવાલ પરના લીલના લીલા પ્લેપ પર તડકાનુરં ઢોળ ચઢાવવાનુરં શરૂ થઈ ચૂક્યુરં 
છ.ે હવે આ રીતે બોલેલુરં છાજ ેનહીં, હારંસી થા્ય, માટ ેબરંધ કરરં . પણ થોડી ઘણી ધૂસરતા 
કોનામારં નથી હોતી? તમે નમ્તાપૂવ્વક પણ એનો ઇનકાર કરી નહીં શકો.
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