
અ�ંતમ કા�યો �વશે

છ�ેલા એક વષ�થી �નર�જનભાઈ તમેના અં�ય� �ગટ
થયલેા પંણ અ�થં�થ કા�યોનો કા�યસ�ંહ �ગટ કરવાનો
�વચાર કર� ર�ા હતા. ત સેમય આેવા કા�યોની સ�ંયા વીસ
અન પેચીસની વ�ચ હેશ.ે એટલી નાની સ�ંયાનો સ�ંહ
કરવાના �ંવચાર પાછળઆવી રહલેી અ�ંતમ �ણ અગં મેહા
અ�ાતનો છાનો અ�ં�ુલ�નદ�શ હોઈ શક.ે આજ અે�ય� �ગટ
થયલેા પંણ અ�થં�થ રહલેા �ંીસ કા�યોનો સ�ંહ - ‘અ�ંતમ
કા�યો’ – �નર�જન ભગત મમેો�રયલ ��ટ આપ સૌના હાથમાં
�કૂ છે.ે કાય��મના અતં જેતા પંહલેા આંપની કોપી સાથ લેતેા
જવા �વનતંી.

આ�સગં મેા� અ�ંતમ કા�યો �વશ નેહ� પણ �નર�જન
ભગતના ૨ં૧મી સદ�ના કંા�યો �વશ થેોડ� વાત કરવી
આવ�યક લાગ છે.ે આબધા જં કા�યોન –ે �નુ�, ૮૬મે
અન અે�ંતમ કા�યોમા �ંથં�થ થયલેા ૧ં૩૦ કા�યોન –ે �મે,
મ�ૈી અન �ે�ૃ�નુી ઉ�ર-�નર�જન અથવા �તૂન -�નર�જન
ક�વતા કહ� શકાય.

આપણ સેૌ �ણીએ છ�એ તમે �નર�જન ભગતની કા�ય
��ૃ� મા� શલૈી�વ�પ અન વે���ુવષયન કેારણ જે નહ� પણ
તમેની સજ�કતામા આંવલેા �લબં મૌનના ચાર દાયકાને
કારણ પેણઆગવી કહ� શકાય. આર�ભના દોઢ દાયકાની
ક�વતાન �ેજુરાતીના �વવચેકોએ �મેથી �બરદાવી છ,ે
આદરથી સ�માની છ અેન વેાચકોએ માણી અન અેપનાવી છ.ે
તને કેારણ �ેજુરાતી ક�વતા�ુંશહરે�કરણ અન આે��ુનકરણ



થ�ુંએમ કહવેામા અં�તશયો��ત નથી. �યાર બાદ તનેાથી
ઉ�ચતર ક�ાની ક�વતાની અપ�ેા અન આેરાધનામા ચંાર
દાયકાના મૌનનો સમયઆ�યો. પોતાના એં કા�યો�ું��ૂય
સ�ંણૂ�પણ સેમજતા �નર�જનભાઈએ ધીરોદા� નાયકના
ગ�વ�� હા�ય સાથ ૧ે૯૭૫મા મંરાઠ� ક�વ, મગંશે
પડગાવંકરન કે�ુંહ�ુંક,ે ‘મ�જયાર કેા�યો કયા�છ �ેયાર એેવાં
કા�યો કયા�છ કે હેજ એુન વેાચંનારા પણ જ��યા નંથી, એ
તો હજ સુોએક વરસ પછ� જ�મશ.ે’ આથઈઅ�રમળે
અન મેા�ામળે છ�દમા �ં�ુત બધંાયલેી, આ��ુનક અને
નાગ�રક ક�પનો અન અેલકંારોથી મઢાયલેી તમે જ ભૌ�તક
અન ને�ૈતક વ�ચનેા સઘંષ�ન �ેગટ કરતી �વૂ�-�નર�જનની
ક�વતાની વાત.

�યાર પછ�ના મૌનના સમયમા વંયના વાધ�� સાથ મેનન
અન �ેચ�તનના �વાહમા અંન અે�યાર �ધુી અવગણાયલેા
વનવલેી છ�દના આકષ�ણમા જં�ૂુંબ�ુંજ વહ� ગ�ુંઅન તેનેે
બદલ આે��ું, ‘ક�ઈક જદુ�ુ, ક�ઈક ન�ું.’ જો મૌન જ ન હોત તો?
જો મૌનનો સમયઆ�યો જ ન હોત તો ‘ક�ઈક જદુ�ુ, ક�ઈક ન�ું’
મ�ુંહોત? મૌન ન હોત તો ‘ક�ઈક જદુ�ુ, ક�ઈક ન�ું’ ન મ�ું
હોત એવી સભંાવના �નર�જનભાઈ �વીકારતા હતા.

૨૧મી સદ�મા લંખલેા કંા�યોમા �ંનર�જન ભગત તમેની
પોતાની જ નહ� પણ કદાચ �જુરાતી સા�હ�યની
કા�ય��ૃ�મા ‘ંક�ઈક જદુ�ુ, ક�ઈક ન�ું’ લઇઆ�યા છ તે વેાત
સવ��વીકાય� અથવા �ન�વ�વાદ છ તેમે કહ� શકાય. આ કા�યો
ગ�ની સાવ ન�કઆવતા બંોલચાલની ભાષામા લંખાયલેાં



પ�મા રંચાયા છં અેન બેગંાળ� પયાર છ�દની સાવ ન�ક
એવા વનવલેી છ�દના �વાહમા વંહતેા આં�યા છં.ે આપહલેાં
વનવલેી છ�દમા ખંાસ કામ થ�ુંનથી. ૧૯૨૦મા ૬ં�� �જુરાતી
સા�હ�ય પ�રષદમા વંનવલેી છ�દ �વશ ચેચા� થયલેી. �વ�ાન
�વવચેક અન સેા�હ�યકાર, રામનારાયણ પાઠક લે��ુંહ�ુંકે
‘વનવલેીમા અંનકે ર�ત નેવા નવા �ય�નો થઈ શક એેવા મને
તક� થાય છ.ે’ તને ટેા�ક�ન �ેનર�જન ભગત �ે��આુર�
૨૦૦૦મા લં��ુંહ�ુંક ‘ે.... [વનવલેી]ની શ�તાઓ�ણવા
અન �ેમાણવા માટ હેજ એુના અનકે વ� �ુયોગો થાય એ
આવ�યક છ.ે’ તદપુરા�ત તમેણ ‘ેવનવલેી’ નામથી
અ�નયતકા�લક સામ�યક �ગટ કરવા�ુંપણ �વચા��ુહ�ું–
જો ક તે �ેવચારની ફલ��ુત �વ�પ એેક પણ અકં �ગટ થયો
હતો ક નેહ� તનેી મન મેા�હતી નથી.

�તૂન-�નર�જનની સમ� ક�વતામા કં�પન ક અેલકંાર
�વનાની બોલચાલની ભાષા, �વચાર – �વભાવના -ની
આસપાસ વનની વલેીની જમે વ�ટળાઈન �ેળૂ �વચાર�ું
ગ�ભ�ત �વ�પ કા�યમય ભાષામા �ંગટ કર છે.ે અહ� ���તુ
છ �ેવચારોની ક�વતા – પોએ�� ઓફઆઈડ�યા.
�નર�જનભાઈ કહતેા ક આેવી ક�વતા ૧૮મી સદ�માં
અ�ં�ેમા લંખાતી હતી અન ઉેદાહરણ તર�ક ટેા�કતા: વી લવ
ધ �થ��સ �વ લવ ફોર �હોટ ધ આેર અથવા ઈટ ઈઝ �હોટ
વી ડ �ૂવથ �થ��સ ધટે કાઉ��સ. આવા કં�પન ક અેલકંાર
�વનાના �ં�ૂ જવેા �ંવધાનોન સેવંાદ �વ�પ નેા�ા�મક
શલૈીમા ઢંાળ�ન બેોલચાલની ભાષામા �ં��તુ લયવાહ�
ક�વતા એટલ �ેતૂન-�નર�જનની ક�વતા.



આ�ું‘ક�ઈક જદુ�ુ, ક�ઈક ન�ું’ �વૂ���ત��ત અન પેથદશ�ક
�નર�જનન અે�ત�મીન ઉે�ચતર �તર પેહ�ચ છે કે નેહ� તે
��નો જવાબ અ�યતં અગ�યનો એટલા માટ છે કે કે�વએ
પોત �ેઢતા�વૂ�ક ક�ુંહ�ુંક,ે ‘જોઆ મૌનનો ભગં થશ તેો હુ�
એટ�ું�� છંુ�ક આેજ �વૂ�જ કે�વતા રચી છ તે કે�વતા�ું
માર �ેનુરાવત�ન કરવા�ુંનથી, એની ��તક�ૃત કરવાની નથી,
એમા પંાણી ઉમરે�ન એેન પેાતળ� કરવાની નથી; માર એેને
અ�ત�મી જવાની છ.ે એમ ન થવા�ુંહોય તો આ મૌનનો
ભગં કદ� ન થજો! કારણ ક �ેતૃ�ાય: સગંીતથી તો ગૌરવ�ણૂ�
મૌન વ� કુા�યમય છ.ે’

આ��નો �પ� જવાબઆપતા �ંવવચેકો સકંોચ
અ�ભુવતા હોય એ�ુંમન લેા��ુંછ.ે કોઈ ‘પ�ી��પ’ની
આ�રુતાથી �તી�ા કરવાની વાત કર છે તેો કોઈ �વૂ�-
�નર�જન અન ઉે�ર-�નર�જન વ�ચનેો સ�ે શુોધવાની
આવ�યકતાની વાત કર છે.ે મન લેાગ છે કે,ે
If the phrases, lines, images and rhythms of his Pravaldveep poems,

representing sights, sounds and smells of the streets of Mumbai,

had stumbled against him,

for the present poems

he has specifically sought them from the bylanes of life.

If his Pravaldveep poems reveal

the mysteries of massive metropolis

and its myriad multitudes,

which came to him suddenly and surprisingly,



his present poems reveal

the mysteries of a tender heart and a sharp mind

and its myriad manipulations,

which came to him after deep introspection and reflection.

If his Pravaldveep poems are

poetry of city-scape, of urban experience in an unreal city.

his present poems are

poetry of life, of human experience in an inhuman world.

And I may venture,

if 'Pravaldveep' has modernised and urbanised Gujarati poetry,

his present poems will spiritualise and colloquialise Gujarati poetry.

Before I end, I would like to share with you all, the poet’s answer
to this vital question in his own voice.


