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નનરં જન ભગતના ‘પ્રવાદ્વી’ની કાવ્યસ ૃષ્ટિ

ઈ.વ.૧૯૪૦ની આવાવ વ્મલસ્થથત ણે ગાાંધીયુગ વાંકેરાઈ જામ છે . વલમ યત્લે ગાાંધીજી
અને અભબવ્મસ્તત યત્લે ફલાંતયામ ઠાકયની આણ છૂટી અને ગુજયાતી કવલતા નુતન કેડી
કાંડાયે છે . ઈ.વ.૧૯૪૦ભાાં કવલ પ્રશરાદ ાયે ખન ‘ફાયી ફશાય’ કાવ્મ વાંગ્રશ પ્રગટ થામ છે .
ઉળનવ પ્રશરાદ ાયે ખની કવલતાને ‘નુતન કવલતાની નાાંદી’ તયીકે ઓખાલે છે . ઈ.વ.૧૯૪૦
થી ઈ.વ.૧૯૬૦ સુધીની ફે દામકાની ગુજયાતી કવલતા અનુગાાંધીયુગની કવલતા તયીકેની
ઓખ ાભી છે . આ યુગભાાં યાજેન્દ્ર ળાશ, પ્રશરાદ ાયે ખ, શરયશ્ચાંર બટ્ટ, વપ્રમકાાંત ભભણમાય,
નભરન યાલ, શવમુખ ાઠક, ઉળનવ, જમાંત ાઠક, ભકયાં દ દલે, ફારમુકુન્દ્દ દલે, શરયન્દ્ર દલે,
સુયેળ દરાર, વનયાં જન બગત લગેયે અગ્રણી કવલઓ છે . અનુગાાંધીયુગને યાજેન્દ્ર-વનયાં જનયુગ
તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે . યાજેન્દ્ર-વનયાં જનયુગની કવલતા તાની નખી મુન્દ્રાઓ અને
અનેક કાવ્મવલળે પ્રગટાલીને તાનુાં થથાન નક્કી કયી રે છે . સુયેળ જળી કશે છે કે, ‘ગુજયાતી
કવલતાભાાં આધુવનકતલાદી લરણ ફહુધા રૂયચનાની નલી નલી ટે કવનક ળધલા તયપ લધુ
લે રા દે ખામ છે . રૂયચનાયીવતનાાં પ્રમગ અછાાંદવ દ્વાયા લધુ થમાાં તેભજ ગીત-ગઝર
લગેયેભાાં ણ પ્રમગ થતાાં યહ્યા છે . આ પ્રમગળીરતા ખાવ ત ગાાંધીયુગ છી તયત
અનુગાાંધીયુગભાાં પ્રગટી ઊઠી છે . કવલતા ઉળનવ કશે છે તેભ ‘કાભગયી’ ભટીને ‘કાભણગાયી’ ફને
છે . અરફત્ત પ્રકૃવત અને પ્રણમનાાં વાંલેદનવલશ્વ ત એજ છે , એને થડ ઓ ચડય છે . ણ
લધુત નલી અભબવ્મસ્તતયીવતઓએ કવલતાને ફદરી છે . યાં યાન નલા લરણ વાથે અશી
પ્રથભ વભન્દ્લમ થમ છે .[૧]
અનુગાાંધીયુગનાાં યુગપ્રલતતક કવલ તયીકેની ઓખ ાભેરા અગ્રણી કવલ વનયાં જન
બગતન જન્દ્ભ તા. ૧૮-૦૫-૧૯૨૬ના યજ અભદાલાદભા થમ શત. તેભની ાવેથી
‘છાંદરમ’(૧૯૪૯), ‘રકન્નયી’(૧૯૫૦), ‘અલ્વલયાભ’(૧૯૫૪), ‘છાંદરમ’(૧૯૫૭, આગના ત્રણેમ
વાંગ્રશભાાંથી ૂંટેાં ૂ રાાં કાવ્મભાાં ‘પ્રલારદ્વી’ની યચનાઓ ઉભેયીને તૈમાય કયે ર પ્રવતવનવધ
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કાવ્મવાંગ્રશ), ‘૩૩ કાવ્મ’(૧૯૫૮) લગેયે કાવ્મવાંગ્રશ ઉયાાંત વલલેચન, અનુલાદ અને વાંાદનના
ુથતક ભે છે . વનયાં જન બગતની કવલતા વતકા અનેક વલળેથી વમ ૃદ્ધ છે . વનયાં જન બગત
ુ વલદ્વાન અયામાક શલા વાથે જીલનમ ૂલ્મના આયાધક તથા વાંયષક ક નાગરયક તયીકે
ફહશ્ર
ુ ત
જીલલા ભથતા નગયલાવી કવલ છે . વનયાં જન બગતની કવલતાને ભભણરાર શ. ટેર ત્રણ
થતફકભાાં લશેચે છે , ‘૧. ઈ.વ.૧૯૪૩થી ઈ.વ.૧૯૪૯ સુધીન પ્રથભ તફક્ક યાં ગદળી કવલતાન
છે . ૨. ઈ.વ.૧૯૫૦થી ઈ.વ.૧૯૫૮ ન ગા નગયકવલતા/આધુવનકતાની છડી કાયતી
કવલતાન કશી વકામ. ૩. આયુષ્મના છે લ્રા દામકાભાાં- ત્રણ દામકાના ભોન છીની, અંવતભ
દયની કવલતા-જે એભની વોથી નફી કવલતા છે .’[૨] ભાયે અશી તભને વનયાં જન બગતની ફીજા
થતફકની નગયકવલતા અને આધુવનકતાની છડી કાયતી ‘પ્રલારદ્વી’ની કવલતા વલળે લાત
કયલી છે .
ઈ.વ.૧૯૫૭ભાાં કવલ વનયાં જન બગતના કાવ્મવાંગ્રશ ‘છાંદરમ’ની ફીજી વાંકભરત આવ ૃવત્તનુાં
પ્રકાળન થયુાં છે , જેભાાં ઈ.વ.૧૯૪૬ થી ઈ.વ.૧૯૫૬ સુધી રખામેરા આધુવનક નગયવાંલેદનના
૧૬ જેટરાાં કાવ્મને ‘પ્રલારદ્વી’ નાભે છાંદરમની વાંલવધિત આવ ૃવત્તભાાં વભાલી રેલાભાાં આવ્મા
છે . આ કાવ્મભાાં ગુજયાતી કવલતાન આધુવનક બાલફધન પ્રથભ ઉન્દ્ભે ઝીરામેર જલા ભે
છે . ‘રગબગ એક વદી શેરાાં ફ્રેંચ કવલ ફદ્રેયની Tebleaux Parisiens (તાબ્ર ારયવાાં)
‘ેરયવ ભચત્રાલભર’ભાાં અને ઈ.વ.૧૯૦૬ભાાં એટરેકે લીવભી વદીનાાં આયાં બભાાં જભતન કવલ યાઈનય
ભારયમા રયલ્કેની ેરયવ માત્રાના પથલરૂ Das Buch Des Bilder (ભચત્રથી)ની ફીજી
આવ ૃવત્તભાાં નગયજીલનની ભફબીવકા, કરુણતા અને કવલહૃદમતાનુ ાં કારુણ્મ ઝીરયુ, જે ભબખાયી,
ુ અને વતમાની યુસ્તતઓ રૂે જલા
આંધ, ળયાફી, આત્ભઘાતી વલધલા, મ ૂખત, અનાથ, રઠિંગજી
ભે છે . રયલ્કેન ુ ાં કવલહૃદમ નગયભાાં લવતા છતાાં વભાજથી વાલ અરગ ડી ગમેરાાં આ
ભાનલાત્રથી રલી ઊઠે છે . રકની ઉેષક ા ાભતાાં યશેરાાં આ રક ભાટે કવલ યીલ્કેએ જે ગાયુ ાં
તેભાાં આધુવનકયુગફધને આગલ ળબ્દદે શ વાાંડય છે .’[૩] યતતવવત્તમાનુ ાં રૂગ્ણનાાં નગય ેરયવ
વલળે જે ાશ્ચાત્મ કવલઓએ અનુબવ્યુ ાં શતુ ાં તેવ ુ ાં ઊંડુાં વાંલેદન તેભજ એની તીવ્રતભ અભબવ્મસ્તત
ભશાનગયી મુફ
ાં ઈના ‘પ્રલારદ્વી’ભાાં કવલ વનયાં જન બગત દ્વાયા આરેખાઈ છે . ફદરેય, રયલ્કે,
જેમ્વ જમવ કે એભરમટની યચનાઓભાાં પ્રગટતી નગયચેતના જેલીજ તેભ છતાાં કવલ વનયાં જન
બગતની થલકીમ પ્રવતબાથી વાંલેદામેરી મુફ
ાં ઈ ભશાનગયની ળબ્દથથ છફીભાાં આધુવનક
ૂ ચેતનાાં આરેખામાન વાંતતક અનુબલ વહૃદમને થમ છે .
નગયજીલનની વાંકર
વનયાં જન બગત ૨૫ભી ભાચત ઇ.વ.૧૯૪૪ભાાં ગુજયાત વારશત્મ અકાદભીના ઉક્રભે
વન્દ્ભાન પ્રવાંગના વ્મતતવ્મભાાં જણાલે છે કે ‘પ્રલારદ્વી’ એ ‘છાંદરમ’ના કેન્દ્રભાાં છે . ‘પ્રલારદ્વી’
એ ૧૬ કાવ્મન ગુચ્છ છે . આ કાવ્મન એકજ

વલમ છે મુફ
ાં ઈ, એક આધુવનક નગય,

આધુવનકતાનુાં નગય. આભ, ‘પ્રલારદ્વી’ની કવલતા એ આધુવનકતાની કવલતા છે , આધુવનક
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ૃ મા’ અને
કવલતા છે . એભાાં વલમની એકતા છે . આ કાવ્મગુચ્છના ળીતક તયીકે ‘કામગ
‘અંધાયમાત્રી’ એલા ફે વલકલ્ન ણ વલચાય કમો શત. ણ ‘પ્રલારદ્વી’ લધુ મ ૂતત અને
ભાવભિક શત.ુાં એથી અંતે એ ળીતક તયીકે થલીકાયુું શત.ુ ાં ‘પ્રલારદ્વી’ એટરે યલાાન ટાુ.
આભ, ળીતકભાાં જ કરૂણ કટાષક  છે . મુફ
ાં ઈ એક લાય યલાાન ટાુ શત અને કારાાંતયે ક્યાયે ક
પયી એક લાય ાછ યલાાન ટાુ થળે. આભ આ કાવ્મભાાં Apocalyptic vision – rather
nightmare છે . વર્જન-વલવર્જનનુ,ાં જીલન-મત્ૃ યુન ુ ાં દળતન ફરકે દુથલપ્ન છે . યલાાન ટાુ
એટરે યાં ગીન, યાં ગદળી ટાુ. એભ એની વાભે મુફ
ાં ઈનુ ાં અવામ્મ છે . ત યલાાન ટાુ એટરે
રામન અને વનલાતવન- escape and exil ન ટાુ. આભ એની વાથે મુફ
ાં ઈનુ ાં વામ્મ ણ છે .
આ કાવ્મભાાં મુફ
ાં ઈનુાં લણતન, કથન કે ભચત્રણ નથી, મુફ
ાં ઈ વલળેન દથતાલેજ કે ભચત્રવાંટુ નથી.
મુફ
ાં ઈ અંગેન આવથિક, યાજકીમ, વાભાજજક, ધાવભિક, અયામાજત્ભક કે વાાંથકૃવતક અશેલાર કે
અભ્માવ નથી. મુફ
ાં ઈ કઈ નકળા યનુ ાં નગય નથી. બોવતક કે બોગભરક લથત ુ નથી. મુફ
ાં ઈ
ભચત્તની એક અલથથા છે , વાંલેદના છે . આ કાવ્મભાાં એન ળાબ્બ્દક માતમ છે , કલ્ન છે , રૂક
છે . મુફ
ાં ઈ એક ભાનવવક અનુબલ છે . આ કાવ્મભાાં કાવ્મનામતની ચૈતવવક ભ ૂગ છે .
‘પ્રલારદ્વી’ન કાવ્મનામક કશી ળકે છે કે, ‘I am Bombay’ ‘હુ ાં જ મુફ
ાં ઈ છાં.’ પ્રલારદ્વીના
કાવ્મભાાં એકરા અટુરા ભનુષ્મનાાં ભચત્ત ય, વાંલદ
ે ન ય મુફ
ાં ઈનાાં થથ, કા અને ાત્રન
પ્રબાલ અને પ્રત્માઘાત છે . ‘પ્રલારદ્વી’નાાં કાવ્મ ભચિંતનભી કાવ્મ છે .
‘પ્રલારદ્વી’ન પ્રથભ ભણક ‘મુફ
ાં ઈનગયી’ છે .
‘ચર ભન મુફ
ાં ઈ નગયી,
જલા ુચ્છ વલનાની ભગયી,
જમાાં ભાનલ વો ભચત્ર જેલાાં,
લગય વછાને વભત્ર જેલા;
નશીં ેટી, નશીં ભફસ્ત્ર રેલાાં,
આ તીયથની જાત્રા છે ના અઘયી.’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૦૧)

આ કાવ્મભાાં કવલ આધુવનક અયણ્મ એલા ભશાનગયની ીડા ાવે રઈ જામ છે . રશ,
વળરા, વવભેન્દ્ટ, કોંક્રીટ, કાચનુ ાં અયણ્મ એવુ ાં મુફ
ાં ઈ આધુવનક નગયની માાંવત્રકતાને પ્રથભલાય
ગુજયાતી કવલતાભાાં રાલે છે . ભભણરાર શ. ટેર આ કાવ્મ વલળે કશે છે કે, ‘આ કાવ્મને રમ છે
ણ જીલનરમ ત ત ૂટી ગમ છે . વાંલેદના, બાાબાત, મ ૂડ-વભજાજ ફધુ ફદરાઇ જામ છે .૪
લધુભાાં તેઓ કશે છે કે, ‘ગુજયાતીભાાં આધુવનક કવલતાની નાાંદીરૂ ‘મુફ
ાં ઈ નગયી’ યચના કવલ
તાયથલયે ઉચ્ચાયે છે . કાલા-ભફકાલા નગયની લાત વોંવયલી ઊતયી જામ એ યીતે કવલ મ ૂકે
છે .’[૫]
‘પ્રલારદ્વી’ કાવ્મગુચ્છન ફીજ ભણક ‘આધુવનક અયણ્મ’ નમ ૂનારૂ કાવ્મ યચના છે .
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‘લનથવત નશીં, ન લેર, નશીં વ ૃષક  જમાાં ઝૂભતાાં;
વલશાંગ નશીં, યે રડમ ટહક
ુ ત  ૂયે લલ્યુભ;ે
નશીં ઝયણ, ળી વયે વડક સ્થનગ્ધ આલ્પાલ્ટની;
ન પ્રેત, ણ આ ઇભાયત વલભચત્ર કૈ ઘાટની.’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૦૨)

ફલાંતયામ ઠાકયની યચનાયીવતન ને  ૃથ્લી છાંદન અશીં અથત ૂણત તથા વપ
વલવનમગ થમ છે . નગય અને અયણ્મને કવલએ Juxtapose કયીને નગયની વાંલેદનશીન
વલકયાતાન રયચમ કયાવ્મ છે . સુયેળ જળી કશે છે કે, ‘આ કાવ્મભાાં અહ્નુતીની વલડાંફના
જલા ભે છે . આ વલડાંફનાન ણ આગલ યવ છે અને એ ણ આથલાદ્ય ફને છે .’[૬] કાવ્મના
ઉત્તયાધતભાાં કાવ્મત્લથી કથવમત્લને લધુ લ ચઢે છે ને કાવ્મ લધુ ઊંચાઈએ શોંચે છે .
‘મ્યુભઝમભભાાં’ કાવ્મભાાં કવલ વવિંશને જુએ છે અને તેને ઉદ્દે ળીને કશે છે કે તને હુ ાં જાઉં છાં
ત્માયે જાણેકે હુ ાં લનભાાં ઊબ શમ તેવ ુ ાં રાગે છે . અશીં કવલ તાની વ્મથા યજૂ કયે છે અને
અંવતભ ાંસ્તતઓભાાં કટાષક ન તણખ મ ૂકે છે .
‘તને હુ ાં જઉ છાં,
અને...નશીં, નશીં, હુ ાં જઉ ભાત્ર તાશયી પ્રવતકૃવત;
તને હુ ાં જઉ છાં ન, જઉ ભાત્ર થલપ્નની જ વલકૃવત.’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૦૩)

‘મ્યુભઝમભભાાં’ કાવ્મભાાં વવિંશને જઈને કવલને જે અનુભ ૂવત થામ છે તેથી વલયીત
ીંજયાભાાં ુયામેરા વવિંશને જઈને કવલ જે અનુબલે છે તે ‘ઝૂભાાં’ કાવ્મભાાં વ્મતત કયે છે . જગરભાાં
ાં
છૂટા પયતાાં વવિંશભાાં જે થૂવતિ, ઝન ૂન અને ોરૂ છે તે ફધુ જ ીંજયાભાાં ુયામેર વવિંશભાાં ણ છે
ણ લન્દ્મભ ૂવભની વલળાતા અને આઝાદી તેની ાવે નથી. ગુરફાંકી છાંદભાાં કાવ્મ ચભત્કૃવત
વાધે છે . અંવતભ ાંસ્તતઓભાાં કાવ્મની નજાકત જલા ભે છે .
‘વિંજયે  ૂયી તને જણાલશુ ાં
વભાજની કા ફધીમ, વભ્મતા બણાલશુ,ાં
અને ફધામ ભાનલી અભે થશુ ાં
તને જઈ જઈ વભ્મતા થકી શુ.ાં ’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૦૪)

આધુવનક ભાનલીની વલડાંફના અશીં વ્મતત થઈ છે . કવલએ ભાનલ વનમવતની લક્રતા અશીં
યજૂ કયી છે . ભનુષ્મ વવિંશને ીંજયાભાાં  ૂયી તેને વભાજની ફધી કાઓ અને વભ્મતા ળીખલે છે ,
જમાયે ફીજી ફાજુ ફધા ભાનલીઓ વવિંશની વભ્મતા જઈ જઈને શુતા ળીખે છે .
‘ઍકલેરયમભભાાં’ કાવ્મ ગુરફાંકી છાંદભાાં યચામેલ ુાં છે . આ કાવ્મભાાં ‘ભાછરી’નુ ાં પ્રવતકાત્ભક
આરેખેન થયુ ાં છે . ઍકલેરયમભભાાં સ ૂમતન પ્રકાળ નથી તેભજ જ વમુરનુ ાં છે ણ તેભાાં તયાં ગનુ ાં
પ્રાફલ્મ નથી. ભાત્ર કૃવત્રભતા જ જલા ભે છે .
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‘લેંત લેંતભાાં જ ગાઉં ગાઉં ભાલા
અને ન ક્યાાંમ શોંચવુ,ાં
વદામ લેગભાાં જ ાંથ કાલા
ન થબવુ,ાં ન ળચવુ.ાં ’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૦૫)

નગયભાાં લવતા ભનુષ્મની માાંવત્રક જીલનળૈરી અને વાંફધ
ાં ની કૃવત્રભતાને કવલએ આ
કાવ્મભાાં પ્રવતકાત્ભક યીતે અભબવ્મતત કયી છે .
‘ઍયડ્રાભ ય’ કાવ્મભાાં વનયાં જન બગત ાાંદડા વલનાના વ ૃષક ની વલળા ડા ઉય
ફેઠેરા વલશાંગની ઈંડુાં ન મ ૂકલાની લેદનાને યજૂ કયે છે . ‘કાપેભાાં’ કાવ્મભાાં કવલએ ઉભાઅરાંકાય
પ્રમજીને ચભત્કૃવત વાધી છે . વમુરનાાં તપાન વશન કયીને બાાંગી ગમેરી નોકા તટ ઉય
નાાંગયલાભાાં આલે તેલી જ કભાાં બયે રી કૉપી કાવ્મનામકને વ્મથાઓ જેલી રાગે છે . નગયભાાં
લવતા ભનુષ્મની વલડાંફનાઓ કવલએ અશીં ઉજાવત છાંદભાાં વ્મતત કયી છે .
‘કાપેભશીં ભાંદ પ્રલેળતી, મથા
વમુરનાાં રુર તુપાન વો વશી
ક બગ્ન નોકા તટ નાાંગયી યશી;
કૉપી નશીં, ત્માાં કભાાં શતી વ્મથા.’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૦૭)

‘પૉકરૅન્દ્ડ યડ’ ચાય રીટીનુ ાં રઘુકાવ્મ છે . આ કાવ્મભાાં થનેશરગ્નના નગ્ન થલરૂની લાત
કયી છે . ‘ફ્રયા પાઉન્દ્ટન’ છ ાંસ્તતનુાં ગુરફાંકી છાંદભાાં રખામેર રઘુકાવ્મ છે . આ કાવ્મભાાં
નગયની છફી ઉવાલલાભાાં કવલ વપ થમા છે . અમુલ્મ એલા લવાંતથલપ્ન રઈને વલશ્વભારણી
ફેઉ શાથભાાં ળલ્મૂર રઈને ઊબી યશી છે . એની ચાયે કય રશનાાં તાંભગમા બાવભ યહ્યાાં છે .
કવલનુ ાં કલ્ન કાવ્મને ઉચ્ચકટીએ રઈ જામ છે .
‘કાચકાાંકયે ટના અનન્દ્મ કાનને,
વદામ ળાાંત, થલથથ, આળલાંત આનને
ઊબી છ વલશ્વભારણી, લવાંતથલપ્ન નેત્રભાાં અમુર;
ફેઉ શાથભાાં ધામાત છ ળલ્મૂર;
ચાયકય રશનાાં તાંભગમાાં બવભ યહ્યાાં,
અચેત જે યે અનેક જતાં ડુ ાાં યભી યહ્યાાં.’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૦૯)

‘પ્રલારદ્વી’ભાાં ‘કરાફા ય સ ૂમાતથત’ અને ‘ઍર ય ચાંરદમ’ એ ફે વનેટ કાવ્મ
ળાદૂત રવલરક્રરડત

છાંદભાાં રખામેર છે . સ ૂમત અથત થઇ યહ્ય છે છતાાં નગયભાાં શજી યજજિંદા

જીલનની દડધાભ ચાલુ જ છે . કાપેભાાં પ્મારા, યકાફી, છયી લગેયે ખખડલાન અલાજ આલી
યહ્ય છે . આ કાવ્મભાાં કવલએ સ ૂમત અથત થતાાં વતવભયનુ ાં વામ્રાજમ પેરામ છે તેન ુ ાં ભચત્રાત્ભક લણતન
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કયુું છે . ‘ઍર ય ચાંરદમ’ વનેટભાાં કવલ યાવત્રના અંધકાયભાાં થતાાં ચાંરદમથી યચાતાાં
પ્રાકૃવતક વૌંદમતની યજૂઆત કયે છે .
‘એલ ઠથી
ાં ૂ
રહુ ાં પ્રગટત ત્માાં ચાંર કેલ રચે,
વજ ે શ ૂન્દ્મ થકી શુ ાં સ ૃબ્ષ્ટ નલરી; ને લાયુ ત્માાં રેરત.
કેલાાં ચાંચર વો તયાં ગદર; ને હ્યાાં ચાંર જે યે રત.
તે આંદભરત ભફિંફ ામ રગ શુ ાં વાનભારા યચે.’ (છાંદરમ,  ૃ.૨૨૨)
ઉયતત વનેટભાાં છે લ્રી ફે ાંસ્તતઓભાાં કવલ ચટ વાધલાભાાં વપ થામ છે . કવલ તાના
ઘયભાાં જેભ ચાંરરકે પયતાાં શમ એલી અનુભ ૂવત કયે છે .
‘પ્રલારદ્વી’ભાાં ાાંચ જેટરા દીઘતકાવ્મ છે . આ કાવ્મભાાં ‘પાઉન્દ્ટનના ફવથટૉ ય’,
‘ચચતગેટથી રકરભાાં’ અને ‘શોંફી યડ’ એ ગુરફાંકી છાંદભાાં રખામેરા છે . જમાયે ‘ાત્ર’ શરયગીત
છાંદ અને ‘ગામત્રી’ અનુષ્ટુ છાંદભાાં રખામેર છે . ‘પાઉન્દ્ટનના ફવથટૉ ય’ કાવ્મભાાં કવલ નગય
જીલનની નગ્ન લાથતવલકતાન ભચતાય આે છે .
‘ખીરતાાં અશીં ન ૂર,
એટરે જ ત કદીક એભનાાં પ્રદળતન
બયામ, એકવાથ પાર જમાાં વભગ્ર લતન;
છતાાંમ ભવભ ફધી કામ છે , ન થામ ભ ૂર.’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૧૦)

નગયજીલનની વલડાંફના અને એકરતા અશીં પ્રગટ થમા વલના યશેતી નથી. કવલ તે જ
તાની જાતથી અજાણ થઈ ગમાની લેદના અનુબલે છે .
‘અળક્ય હ્યાાં થમ ૃવત,
અશીં નયી જ વલકૃવત,
ભને જ હુ ાં અજાણ રાગત,
ન ખ્માર ને યહુ ાં ુકાયત; ‘વનયાં જન ઓ’
થત ન અથત, ભાત્ર અષક ય, કાંઈ થલય કાંઈક વ્માંજન.’ (છાંદરમ,  ૃ.૨૧૩)
‘ચચતગેટથી રકરભાાં’ કાવ્મભાાં કવલને ચચતગેટનુ ાં પ્રેટપભત જાણે કે કઈ ફેટ શમ તેવ ુ ાં
રાગે છે . આ કાવ્મભાાં કવલએ અંગ્રેજી ળબ્દ લાયીને પ્રમગળીરતા વવયાધ કયી છે .
‘Next train અઢાય-વત્તયે ,
ઘડી લીળે કરાકનેવભવનટ ફેઉ કાાંટ છે સ્થથય,
ફધાાંજ ચુ એભના વભાાં, કયાં ત ત્માાં જ વત્લયે .’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૧૫)

‘ઈબ્ન્દ્ડકેટયે રખ્યુ ાં છ; Next train; લાાંદયા-લીયાય;
Stopping At All Stastion, થબળે જ લાયાં લાય;
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‘શોંફી યડ’કાવ્મભાાં કવલ સ્થનગ્ધ, વોમ્મ અને વાટ એલા અથપાલ્ટના યડની લાત કયે છે .
આ યડ

ય વ ૃદ્ધ, નલજલાન, પાાંકડા, યાાંકડા, ભજૂય, ટાઈવથટ, કાયકુન, રૂજીલી રરનાઓ

તેભજ તાના જેલા કવલઓ વલાય વાાંજ કાભકાજ શમ કે ના શમ છતાાં આલ-જા કયે છે . કવલએ
અશીં ઉયતત જણાલેર દયે કની વલડાંફના યજૂ કયી છે .
‘અનેક નલજલાન,
જેભનુાં બવલષ્મ ઠકયે ચડ્ુ,ાં જયી ન બાન,
ને ન ળાગ્રીરા ન વેન્દ્રરે બવલષ્મની છલી
સુપ્રાપ્મ; એ.જી.આઈ. ગૅરય, ચાટત યે જ ાભલી.’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૧૮)

‘ગામત્રી’ અને ‘ાત્ર’ પ્રલારદ્વીની યાકાષ્ઠા છે . ‘ાત્ર’ કાવ્મભાાં યાં ારયત શરયગીત
છાંદભાાં ભબખાયી, આંધ, પેરયમ, લેશ્મા, કવલ લગેયે જેલા ાત્ર તતાની લાત ખ ૂફી ૂલતક
કયે છે . કવલ ભભણરાર શ. ટે ર કશે છે કે , ‘આ કાવ્મના કથનલણતનભાાં ભાનલજાતે અજર્જત કયે રી
વભ્મતા અને વાંથકૃવતની વાાંપ્રતકાભાાં માંત્રવલજ્ઞાને અને ળશેયીકયણે ળી અલદળા કયી છે એન
અંદયથી શરાલી દે નાય કાવ્મ ૂણત આરેખ ભે છે . વનયાં જનની કવલતાનુ ાં આ વોથી ઉન્નત શૃગ
ાં
છે .’[૭]
‘પેરયમ;
જકે ભને વો પેરયમ કશે છે છતાાં પયત નથી,
ણ એભ ત ભારુાં નળીફે ક્યાાં પયે છે ?’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૨૩)

‘આંધ;
કે શુાં શજુ હુ ાં ગબતભાાંથી નીકળ્મ ના ફશાય
તે ભાયા જનભને કેટરી છે લાય?’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૨૪)

આભ, અશીં કવલ, પેરયમ, આંધ, ભબખાયી, વતમ અને લેશ્મા –આ આધુવનક
ભશાબાયતના ાાંચ ાાંડલ અને એક રોદી એભ કુર છ ાત્ર છે . નગયના લૈબલ અને
વલરાવની છલાડે આ ાત્રની દીનતા અને દરયરતાનુ ાં ણ અસ્થતત્લ છે . આ ાત્ર વભાજ અને
વાંથકૃવત પ્રત્મે અટ્ટશાથમ કયે છે . અને તાની જાત પ્રત્મે ણ ઉશાવ કયે છે . અશીં કરૂણ શાથમ
છે . આ શથમાભાાં કરૂણન વતયથકાય નથી ણ કરૂણન ુયથકાય છે . આ કાવ્મભાાં ફર-ચારની
બાાભાાં રમ, રશેકા, રઢણ અને કાકુભાાં ાત્રની નાટયાત્ભક એકસ્તતઓ અને થલગસ્તતઓ
યશેરી જલા ભે છે .
‘ાત્ર’ અને ‘ગામત્રી’ કાવ્મભાાં યચનાના નલા આમભ ઊઘડે છે . ‘ગામત્રી’ભાાં આધુવનક
નગયના આધુવનક ભનુષ્મની પ્રાથતના છે . આ કાવ્મભાાં પ્રાચીન ગામત્રીના લૈરદકછાંદનાાં કુન
પ્રાવયુતત અનુષ્ટુછાંદ છે . કાવ્મ પ્રાત:, ભયામાશન અને વામાં એભ ત્રણ વલબાગભાાં રખામેલ ુાં છે .
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‘પ્રાત:
ુ ય્મા યે સ ૂતી થલપ્ને નીંદયભાાં વયી’
વવિંધળ
આછે યાાં અંચર ધાયી નગયદ્વી–સુદયી;
ાં
મુખે છે મ ૃત્યુન રે, ગીતન સુયભ રગે,
ધીયે થી ઉછે છાતી શૈમે ળા રશયરા ઝગે.’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૨૮)

ઉયતત કાવ્મભાાં નગય અને ભનુષ્મ લચ્ચેન દ્વ ાંદ્વ યજૂ કમો છે . નગયભાાં ભનુષ્મને
એકાાંતભાાં વમ ૂશન અને વમ ૂશભાાં એકાાંતન અનુબલ થામ છે . નગયભાાં ષક ણ-પ્રવતષક ણનાાં ફાહ્ય
અને બોવતક રયલતતનની લચ્ચે ભનુષ્મને ભાટે આંતય અને અયામાજત્ભક યીલતતન અળક્ય છે .
એથી ભનુષ્મભાાં વનલાતવન, વનફદ્ધતા, વનલેદ, વનવયતા, વનયાધાયતા અને વનલીમતતાન અનુબલ
થામ છે . એ મ ૃત્યુને જીલન ભાને છે , અને જીલનને મ ૃત્યુ ભાને છે . અને જીવ્મા વલના જ ભયે છે .
તેથી જ ‘ગામત્રી’ભાાં અંતે ભનુષ્મ ભાત્રને ઇચ્છામત્ૃ યુ, જીલનની યાકાષ્ઠારૂ, વાથતક મત્ૃ યુ પ્રાપ્ત
થામ એલી સ ૂમતને પ્રાથતના કયે છે .
‘આલતી કારના સ ૂમત! તારુાં વ્મથત જ ઉગવુ,ાં
શોંવે શોંવે પ્રબાતે આ  ૃથ્લીને તટ ુગ
ાં વુ,ાં
તેં જ આ વલતને તાયા તેજ ન અંળ નાાં ધમો,
અ ૂણત ભાનલી ભાત્ર એને જ  ૂણત નાાં કમો,
વલતના મુતત આત્ભાભાાં તારુાં તુ ાં લીમત થથાજે
આે ત બવ્મ ક મત્ૃ યુ, ઇચ્છામત્ૃ યુ જ આજે.’

(છાંદરમ,  ૃ.૨૩૫)

‘પ્રલારદ્વી’ભાાં આધુવનક નગય એટરે શુ?ાં તે કેવ ુ ાં શવુ ાં જઈએ? અને કેવ ુ ાં છે ? ભનુષ્મ
કેલ છે ? એની પ્રશ્નત્તયી છે . એભાાં ભાત્ર મુફ
ાં ઈ અને મુફ
ાં ઈના ભનુમની જ નશીં ણ નગય
અને ભનુષ્મભાત્રની લેદના અને કરુણતા છે , અને તેના પ્રત્મે વાંલેદના અને કરુણા છે . કવલની
અવાંત ુષ્ટતા અશીં એક બાલમુરાં ાભાાં રયણાભે છે . ડૉ. ધીરુબાઈ ઠાકયે યાજેન્દ્ર ળાશ અને વનયાં જન
બગતની કવલતાની તુરના કયતાાં કશેલ;ુાં ‘યાજેન્દ્રની કવલતા અાઢી ભેઘન યભેન્દ્ટીક આવલષ્કાય
રાગે, વનયાં જનની કવલતા શ્રાલણની વનભત અને વનમાંવત્રત વોષ્ઠલયુતત ભેઘધાયાની વળષ્ટ છા
ાડે છે .’[૮] વનદો મુતત શાથમ, પ્રગલ્બ વનબીકતા અને અયામાકની તેજસ્થલતાની વાથે વાથે
કવલ કભતની વબાનતા તેભના કાવ્મભાાં જલા ભે છે .
વનયાં જન બગતે તાને ‘નગયનુ ાં વાંતાન’ કશીને ઓખાલે છે . ગુજયાતી નગયકવલતાભાાં
એભનુ ાં પ્રદાન મ ૂલ્મલાન અને વલવળષ્ટ છે . ‘પ્રલારદ્વી’ભાાં વ્મતત થત કવલન ભોભરક અલાજ
પ્રગલ્બ આધુવનકતાનુ ાં પ્રલેળદ્વાય ફની ગમ. ગુજયાતી કવલતાભાાં આધુવનકતાન પ્રાયાં બ
‘પ્રલારદ્વી’ની કવલતાથી થામ છે એવુ ાં નીવલિલાદ ણે કશી ળકામ.
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