
Research Guru        Volume-9 (March,2016) (ISSN: 2349-266X) 

 

Page | 12  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer-Reviewed) 
 

 

 ચન્દ્રકાન્દ્ત ળેઠની કવલતાભાાં બાાકભમ 
ડૉ.પ્ર.શયેળકુભાય એભ.ગ 

ગજુ.વલબાગ, 

શ્રી ય.ુએચ.ચોધયી આર્મવ કરેજ, 

લડગાભ, જજ-ફ.કાાં 
 

 ગજુયાતી બાા, વાહશત્મભાાં તેભ યજ-ફયજના વ્મલશાયભાાં એભ ફાંને યીત ે
પ્રમજામ છે. વાભાજજક વ્મલશાયભાાં પ્રમજાવત આ બાાના લી અનેક બેદ જલા ભે છે. 
જેભાાં વાભાજજકબેદ, વાાંસ્કૃવતકબેદ. બાાનુાં કાભ એક ઔ૫ચાહયકતાનુાં છે. વાહશત્મભાાં લયાતી 
બાા આ અથમભાાં જુદી ડે છે. વાહશત્મ અને વ્મલશાય એભ ફાંનેભાાં પ્રમજાતી બાા એકજ છે. 
ભાત્ર તેન ઉ૫મગ કઇ યીતે થામ છેં તે પ્રભાણે તે ફાંને કે્ષત્રભાાં પ્રલેળ કયે છે. યજફયજના 
વ્મલશાયભાાં વાભાન્દ્મ ભાણવ કશલેત, રૂહઢપ્રમગ ન ઉ૫મગ કયે છે. તેભાાં બાની, ળબ્દની 
ળક્તત પ્રગરે્ છે છતાાં વાહશત્મની, કાવ્મની બાા અરગ ૫ડે છે. કાવ્મભાાં કવલવાંલેદનને વ્મકત 
કયલા ભારે્ વ્મલશાયની બાાના ળબ્દ કાભ કયલા ભારે્ સકૂ્ષભ નથી શતા. ળબ્દને સ્થભાાંથી 
સકૂ્ષ્ભ ફનાલલા ૫ડે છે. ળબ્દને ઘાયદાય ફનાલલા કવલ તેની અભબવ્મક્તતક્ષભતાન પયેુ પયુ 
કવ કાઢે છે. ૫યાં૫યા ઢફથી યચાતી ળબ્દની આ કેડી એક યાજભાગમ ફની ચકૂી શમ છે. કવલએ 
નલીન કેડી કાંડાયી તાના બાલવાંલેદનને ળબ્દ દ્વાયા મકૂી આ૫લવુાં ૫ડે છે. ખયફચડા ળબ્દને 
કરાઘાર્ આ૫લા ભારે્ વભાયલા ૫ડે, ગાલા ૫ડે, અને સકૂ્ષ્ભ ફનાલલા ૫ડે છે જે કે કવલતાભાાં 
આલત આ ળબ્દ ભનષુ્મજાવતની ઉત્વતથી રઇ આજના વલકવવતયગુ સઘુીભાાં ૫યાં૫યાના અનકે 
લગણ રઇને ચારે છે. આલી અવયભાાંથી ળબ્દને કવલએ ગાલ ૫ડે છે. કવલ આલા સકૂ્ષ્ભ 
ળબ્દને તાના બાલવાંલેદન વાથે જડી કાવ્મરૂે કવલભચતને અલતયલા દે છે. 
  બાયતીમ અને પ્રાશ્ચાત્મભીભાાંવાભાાં ળબ્દ અને અથમની ઘણી ચચામઓ થમેરી છે. 
બાયતીમભીભાાંવાભાાં ળબ્દ વાથે અથમને જડી વો પ્રથભ બાભશ ેચચામ કયી છે. 

ળબ્દ અને અથમના વહશતત્લથી કાવ્મ વજામમ છે. ફાંને ૫યસ્ય એકફીજાની સ્ઘામકયતા 
ભાલભુ ૫ડે છે. જગન્નાથે યીવતવલચાય ગ્રાંથભાાં કહ્ય ુ છે કે 

અથામતૌ, યભણીમ અથમનુાં પ્રવતાદન કયનાય ળબ્દ તે કાવ્મ. કુાંતકે 
 ગ્રાંથભાાં આ પ્રભાણે કહ્યુાં છે : 

 

 આભ ળબ્દ પ્રમજલાની કવલની ળક્તત અન્દ્મ કાવ્મઓજાય વાથેની તેની કાભ 
કયાલલાની ૫ઘ્ઘવત તેના ફાંઘને વ્મલક્સ્થત કયી તદવલદને આલ્શાદ કયાલે છે. એલા વ્રક્ર 
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વ્મલાયને કુાંતકે પ્રસ્થાવત કમો છે. પ્રાશ્ચાત્મભીભાાંવાભાાં કરયીજે કવલતાને ‘Best words in the 

best order’ કશી ળબ્દને પ્રમજલા તથા ળબ્દની સુાંદયતા ૫ય બાય મકુમ છે. 
  આઘવુનક ગજુયાતી કવલ સયેુળજીએ કવલના વાંલેદનજગત વાથે જડામેરા આ 
ળબ્દ વલળે કાવ્મચચામ ના વલલેચનપસુ્તકભાાં નઘ્યુાં છે કે:"કાવ્મ એર્રે બાાની અભબવ્મક્તતન 
વભથમ આવલષ્કાય, આલી ળક્તતના આવલષ્કાય ભારે્ ળબ્દને એના રૂઢ, ળબ્દકળભાાં આેરા 
અથમથી મતુત કયીને કાવ્મભાાં એલ વાંપણૂમ વાંદબમ યચીને પ્રમજલ કે જેથી એની ફઘી વાંબાવ્મ 
ઘતના પ્રકર્ થઇ ળકે. ૫છી ળબ્દન કઇ જડ વનવશ્ચત અથમ યશ ેનશીં.” (પ.ૃ ૧૯૮) 

 ળબ્દને એની ૫યાં૫યાગત યચનાથી અરગ મકૂી ળબ્દળક્તતન વલચાય ળબ્દની 
અંદય યશરેી અાય અભબવ્મક્તતક્ષભતાને ચકાવે છે. ળબ્દન મૂ અથમ અને તેભાાંથી થમેર 
અથમવલસ્તાય વાઘે છે. છતાાં તેનુાં વ ાંઘાન મૂ વાથે પયેુપરૂૂાં કાત ુાં નથી. કાવ્મભાાં કમાયેક ળબ્દની 
આ વમદૃ્ઘ ળક્તતન એલ રાક્ષભણક પ્રમગ થામ છે કે તેના મૂ અથમને આણે ભરૂી જઇ નલ 
અથમ ાભતા શમ તેવુાં અનબુલામ છે. ર્ી. એવ. એભરમર્ યાં૫યા અને પ્રમગ વનફાંઘ દ્વાયા 
આજ લાત કયી છે. 
  ગજુયાતી કાવ્મવલશ્વભાાં ડહકયુાં કયલા ભારે્ વો પ્રથભ ળબ્દ ાવે જવુાં ડે છે. 
ળબ્દના શાથલગા વાઘન લડે કવલએ કાંડાયેલ ુકાવ્મવળલ્ આસ્લાદક ફને છે. ળબ્દ વાથે કેલી 
યીતે કાભ રેવુાં એ ભારે્ કવલભચત ભથાભણ કયે છે. ઘણીલાય આ ળબ્દ કવલને છેતયે ણ છે. અને 
ગ ૂાંચલે ણ છે. કવલએ જાતે એક નલી કેડી કાંડાયલાની અને તેના ૫ય ચારલાનુાં છે. યાજેન્દ્ર ળાશ ે
‘વનરુદેળ’ ભાાં કહ્યુાં છે. તેભ વબાનતા વાથેનુાં મગુ્ઘભ્રમભણ નલી કડી કાંડાયે છે. ળબ્દને અંગ છે. 
જેભાાં છાંદ, પ્રાવ, અરાંકાય, પ્રતીક કે પ્રવતરૂ, કલ્ન, પયુાકલ્ન લગેયેન ઉ૫મગ કયી 
કવલતાભાાં બાાકભમ કયે છે. કવલતાભાાં કવલવાંલેદનન આયશ-અલયશ રઘ-ુગરુુના આલતમન દ્વાયા 
થામ છે. પ્રાવ-અનપુ્રાવ કે અંત્માનુાંપ્રાવ દ્વાયા બાાકભમ, અરાંકાય અને પ્રતીક દ્વાયા બાાકભમ, 
કલ્ન અને પયુાકલ્ન દ્વાયા બાાકભમ અને અનેક યીતે બાાકભમનુાં આ કાભ કવલતાભાાં થામ છે. 

 એક પ્રવતબાળાી કવલએ ઉ૫જાલેરી કાવ્મફાનીની અવય તેના વભસ્તયગુ ૫ય 
ડે છે. ગજુયાતી કવલતાભાાં આલ પ્રબાલ ગાાંઘીયગુભાાં સનુ્દ્દયમૌ – ઉભાળાંકયન છે. ત 
અનગુાાંઘીયગુના કવલઓન આઘવુનક કવલઓ ૫ય ૫ણ છે આલી અવય તે યચામેરી કવલતાન ે
કવલતા કશીળકામ ? કવલ અમતૂમ એલા બાલ વાંલેદનને મતૂમ કયલા ળબ્દ ળઘત થામ ત્માાંથી જ 
એની વર્જનપ્રહક્રમાન આયાંબ થામ છે. 
    (આઘવુનક કવલતાભાાં બાાકભમ પ.ૃ ૧૭) 

 ચાંરકાન્દ્ત ળેઠની કવલતાભાાં બાાકભમને તાવતાાં વો પ્રથભ વલમ અન ે
યચનાયીવતનુાં નાલીન્દ્મ ઘ્માનાશમ ફને છે. પ્રથભ કાવ્મ વાંગ્રશ ‘૫લનરૂેયી’ ૧૯૭૨ ભાાં આપ્મ છે. 
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આ કાવ્મવાંગ્રશની કેર્રીક પ્રમગળીર કાવ્મયચનાઓ જતાાં તેભની કલનપ્રવવૃતન નતૂન લાાંક 
જઇ ળકામ છે. કમાાં છ ચાંરકાન્દ્ત ? ભન ખલાત ુાં જામ છે. ળઘ, યસ્ત કમાાં છે ? ચાંરકાન્દ્તન 
બાાંગીને ભકુ્ક કયીએ ? લગેયે કાવ્મ એક કયતાાં લઘાયે કાયણવય શદુ્ઘ આઘવુનક કવલતાની મરુા 
દાખલે છે. ‘કમાાં છ ચાંરકાન્દ્ત’ કાવ્મભાાં ભનષુ્મ ભાત્રના સ્લની ળઘન એકવ-યે રેલામેર જઇ 
ળકામ છે. કમાાં છ ? ન પ્રબાલક સયૂ અને ચાંરકાન્દ્ત કણ ? – એ પ્રશ્ન વાચી ઓખ ગભુાલી 
ફેઠેરા ભનષુ્મની તીવ્ર લેદનાન વાંકેત કયે છે. બાલપ્રતીક મજલાની કવલની કુળતા આ યીતે 
છે. 
   ભન ખલાત ુજામ છે...... 
   સમૂમ આંખ ઘવત જામ છે, 
    ભન ખલાત ુાં જામ છે....... 
   પ્રત્મેક ૫ર આ ર્ાકાંણીની જેભ બોંકાતી જતી, 
   લાર્ ઉંડી શનૂ્દ્મતાન ળેયડ ાડી જાતી, 
   શાથ ફે ભતાાં લાચાે ફયપ ફવ ીગી યહ્ય, 
   ચાય આંખે ફદ્ઘ અલકાળે શલે ત 
    ચાંર કઇ શાડ શાડ ગી યહ્ય ! 
    ભન ખલાત ુાં જામ છે : (પ.ૃ ૫) 

 કવલએ તાની વલર્ાંફણાઓ ીડાઓ અને તાના પ્રત્મે થતી અલશરેનાઓને 
કવલએ પ્રતીક : સમૂમ, ચાંર, ર્ાાંકણી, ફયપ લગેયે દ્વાયા પ્રકર્ કયી છે. 
  ‘ઉઘડતી દીલાર’ (૧૯૭૪) કાવ્મવાંગ્રશભાાં કવલતા વલળે તાની વલબાલનાને 
પ્રકર્ કયતાાં કશ ેછે કે જૂનુાં ફઘુાં જ પેંકી દઇને નવુાં પ્રકર્ કયલાની ચાંરકાન્દ્ત ળેઠ કશ છે ! 
   ‘છાંદની છ શજાય લમ જૂની ચારથી 
   ઓગણીવ ચમુ્ભતેયને કેભ ચરાલલ ?’ 

      (કક્કાજીની અ – કવલતા પ.ૃ ૧) 
  ૫યાં૫યાની છાંદની આ ચાર છ શજાય લમ પયુાણી છે તે શલે આજના યગુભાાં 
ચારળે નશી. આગ અભદાલાદ વલળેના કાવ્મભાાં ગોયલપલૂમક કશ ેછે : 
   અભદાલાદ ભાયા ૫ગરાભાાં, ભાયા ગજલાભાાં, 
   ભાયી આંખભાાં, ભાયા ળબ્દભાાં, 
        (પ.ૃ ૭૭) 
 નલા ૫હયભાણ અને નતૂન અભબવ્મક્તત પ્રગર્ કયે છે. '૫ડઘાની ેરેાય' (૧૯૮૭) ભાાં 
લસ્તરુક્ષીતાને સ્થાને એક નલીન સ્લરૂનુાં લરણ જલા ભે છે. અતીતભાાંથી લતમભાનની ક્ષણ 
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લચ્ચે આવ્મા ૫છી શનૂ્દ્મતાન અનબુલ કયતાાં કશ ે છે. શનૂ્દ્મની નજયથી પેરાત ુાં લત ુમ, પેરાત ુાં 
ત્માયે ચાયેકય એકરતાનુાં (પ.ૃ ૦૨) એભ એકરતા અનબુલતા ીડા ણ અનબુલે છે. પે્રભભાાંમ 
યાંગનુાં સ્થાન ળઘનાય આ કવલ કશ ેછે. : 
   'ણ અભાયી વયશદભાાં ત છે નમામ કા ાંર્ા પ્શાડ, 
   કાંઇ કાથી ડયીએ છીએ પ્રતીક્ષા કઇક પ્રેભ. 
     નભી જણની 
     ણ વનષ્પ'   (પ.ૃ ૧૭) 
  એકરતા વાથે વલકતાની અનભુવૂત ૫ણ કવલ કયે છે. ભાનલીની લેદનાન 
લાસ્તવલક અંદાજ પ્રકર્ કયે છે. 
  'ગગન ખરતી ફાયી' (૧૯૯૦) ગજુયાતી ગીતકવલતાભાાં એક નલી જ ચરના 
જલા ભે છે. છાંદ-વપાઇની જેભ એભનાાં ગીતભાાં રમની વપાઇ ઘ્માન ખેંચે છે. એભાાં કલ્ના 
અરાંકાયાહદન લૈબલ અભબવ્મક્તતને તાજગી આે છે. પ્રણમ, પ્રકૃવત, આઘ્માત્ભ, આત્ભભચિંતન – 
આલા ભશત્લના વલમને વશજતમા રીરમા ૫ણ તઆે ગીતભાાં મકૂી આે છે. : 
  ‘ફેડાને ઝાઝાં અજલા ના ! 

 જનાય જળે રી કાંચનની કામાન ે

    વતભાાં જીલ ત ુાં રગાડ ના.’ 
        (પ.ૃ ૧૨૧) 
  કવલ ગીતના રમ, ફાની, બાા, અથમ, કલ્ના, કલ્ન, પ્રતીક, અભબવ્મક્તતની 
વશજતા, ત૫દી ૫દાલરી દ્વાયા લણમભાઘમુમ, ભચત્રાત્ભકતા, ળબ્દ વૌંદમમ અને નાદતત્લન 
વમભુચત ઉ૫મગ કયલાભાાં વલળે ઘ્માન યાખે છે. ‘ળગે એક ઝશીએ' (૧૯૯૯) કાવ્મવાંગ્રશભાાં 
ગીત, અછાાંદવ યચનાઓ અને ગઝર ન વભાલેળ કયેર છે. 'કવલતા' વાભવમકના ઓકર્ફય, 
૧૯૯૮ ના અંકભાાં આ ૫૧ યચનાઓને એક વાથે પ્રકર્ કયલાભાાં આલી શતી. દહયમાનુાં કલ્ન 
આ યીતે પ્રમજયુાં છે : 

  ‘ઉંડે થામ ઉંડાણ ! 
   જમાાં દેખુાં ત્માાં દહયમા દહયમા ! 
     જમાાં ૫ગરાાં ત્માાં પ્શાડ !’ 
       (પ.ૃ ૧) 
  ગાંગા ત જથી છરછર, એ કેર્રામ રકની તયવ વાંતે ણ ગાંગા શાંભેળા 
તયવી યશ ેછે. તયવને તયવ તયીકે સ્લકાયીને કશ ેછે. 
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   ભને તાયી ભન૫વાંદ ઘયતીભાાં એકરતા યશી, 
      મ ૂાંગાાં મ ૂાંગાાં 
   તાયા ભારે્ ઝૂયલાનુાં ગભળે !    (પ.ૃ ૩૮) 
  'ઉંડાણભાાંથી આલે, ઉંચાણભાાં રઇ જામ’....(૨૦૦૪) ગીતવાંગ્રશ છે. ઇશ્વયની 
આયાઘનાન ઇળાય પ્રથભ ગીતભાાં જ છે. 
    ‘હુાં ત કેભ યે તેડાવુાં 
     ને કેભ યે ૫ઘયાવુાં ઝશ જમતને 
      ભાર્ીના ભાયા કેહડમે ?’ 
        (પ.ૃ ૦૧) 
  કવલએ અશીં બજનન રમ ૫વાંદ કમો છે અને બક્તતન બાલ વાથે બાલકન 
આતમનાદ ણ પ્રગરે્ છે. ભાર્ીનુાં કહડયુાં આત્ભારૂી ઝશ જમત, આ જમતને આત્ભજ્ઞાન 
વાથે વયખાલી છે. ઇશ્વયની ળઘ કયતા આ કવલ ઇશ્વયને ફરાલે છે અને કશ ેછે : તાયા લગય 
આ જીલનના તાય વાંઘાતા નથી ૫છી એ તાયભાાંથી સયૂ કમાાંથી છેડામ ? જીલનના તાયે તાય 
તરૂ્ી ગમા  છે એ તાયને વાાંઘલાની કવળ કવલ કયે છે ણ એને એ પ્રાપ્ત કયી ળકતા નથી (પ.ૃ 
૯) અશીં અંરકાન્દ્ત ળેઠની અનભુવૂત૫યક કાવ્મવનવભિવત પ્રગર્તી જઇ ળકામ છે. 
  ‘જ લાદ ને લીજ’ (૨૦૦૫) ભાાં અછાાંદસૌ અને દીઘમકાવ્મ છે. લાદ ઘેયામાાં 
છે, લીજીઓ ચભકમાાં કયે છે. અને જની પયપય-એનાાં પયાાં શલે બીંજલી યહ્યાાં છે ત્માયે જ 
થડાાં પયાાં રઇને પ્રગર્ થતા કવલ ચાંરકાન્દ્ત ળેઠ કશ ેછે : 

'આભ ત હુ ાં ફલુાં નશીં, 
 તમ ભને વાંબામ ફલ્મે જત ુભાયા ભશીં કાવ્મ,' 

  એભ કશનેાય આ કવલન વનયાળા અને વછન્નભબન્નતાન બાલ ણ વાંબામ છે : 
    'ળબ્દ ેર્ાલલા જતાાં જ 
    શરલાઇ જામ છે એન અથમ.'  (પ.ૃ ૨૨) 
  કાવ્મભાાં અથમને ન ાભતા કવલ ઇચ્છાઓ, એણાઓ અને જજજીવલા એ ફઘુાંજ 
અઘરુુાં યશી ગમેલુાં અનબુલે છે. 
  'બીની શલા, બીના શ્વાવ' (૨૦૦૮) અછાાંદવ કાવ્મયચનાઓન વાંચમ છે. 
જુદાજુદા વાભવમકભાાં પ્રકાવળત થમેરી આ કાવ્મયચનાઓભાાં અતીતન ઉઘાડ કયતાાં પ્રથભ 
કાવ્મભાાં કશ ેછે કે આકાળ અને દયલાજ ફાંઘ છે. ભોનના ભઘપડૂા ભઘવલશણા થમા છે. ત્માયે 
ભાયી અવભરમત ભને પછેૂ છે : 
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   'થહયમાને વાચલતુાં 
     કઇ ઘય જયુાં છે ખરુાં ? 
   ને હુ ાં ખડી ૫ડુાં છાં ભાયા જ ખડીફાયાભાાં !'  
        (પ.ૃ ૧) 
  અંદયને ફશાય જતાાં કવલ તાની ઘડીમાના રરક જેલી ક્સ્થવત અનબુલે છે. 
આઘવુનક કવલતાન સયૂ આ કાવ્મવાંગ્રશની કવલતાભાાં પ્રગરે્ છે : કવલ ચાંરકાન્દ્ત ળેઠની વભગ્ર 
કવલતા ૫યાં૫યા અને આઘવુનકતા એભ ફાંને હકનાયને સ્ળે છે. સ્લાતાંત્ર્મતય આઘવુનક ગજુયાતી 
કવલતા ઓછી ૫યાં૫યાગત અને લઘ ુપ્રમગળીર યશી છે. ચાંરકાન્દ્ત ળેઠની કવલતાભાાં બાાકભમ ની 
ફાફતે નલીનતા જલા ભે છે. 
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