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પોતાની સર્જક પ્રતતભાથી સર્જાયેલા સર્જન દ્વારા ભારતની અન્ય પ્રાાંતીય ભાષાઓમાાં
ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જનને ગૌરવ અપાવનારા સર્જકોમાાં ઉમાશાંકર જોશી પિેલા આવે. મુખ્યત્વે કતવ
અને નાટકકાર તરીકે ર્જણીતા ઉમાશાંકર જોશી તવવેચનની ત્રીજી આંખ દ્વારા એક તવવેચક તરીકે
પણ પ્રતતભાસાંપન્ન બની રહ્યા િતા. ઉમાશાંકર જોશી જેટલા ઉત્તમ કતવ છે તેટલા જ ઉત્તમ તવવેચક
પણ છે . તેમનુાં તવવેચન સર્જનની સમાાંતર ચાલત ુ રિેલ.ુાં તેમના તવવેચનોમાાંથી પસાર થતા સિેજે
ખ્યાલ આવી ર્જય કે ઉત્તમ ભાવક અને પ્રબુધ્ધ તવવેચક તરીકેની તેમની ચેતના કેટલી ગિન છે .
વાાંચન – મનનની તવસ્ત ૃત ક્ષિતતજ વગર, વૈતિક સાહિત્યના અભ્યાસ તવના તવવેચનમાાં આટલી
વ્યાપકતા અને ગિનતા સાંભવી ન શકે. વ્યાપકતા અને ગિનતાની સાથે સાથે તવવેચનના
તવષયનો વ્યાપ આપણને તવચાર કરતા કરી મ ૂકે તેવો છે . યુગના કે સ્વરૂપના ચોકઠામાાં બાંધાયા
વગર તેમણે પ્રાચીન સાહિત્યથી માાંડી પોતાના જમાનામાાં સર્જાતા અનેકતવધ સાંદભે તપાસી જોયુ
છે . તે પણ ઊંચી ગુણવત્તા સાથે, આગવા અંદાજ સાથે. ઉમાશાંકર જોશીનુ ાં તવવેચન એ તવવેચ્ય
તવષય સામગ્રીને ગિન વાાંચનથી સાંવેદી –આત્મસાત કરી કલાદ્રષ્ટટથી પ્રગટ કરે લા પ્રતતભાવો બની
રહ્યુ છે . તેમનુાં તવવેચન કૃતતના આસ્વાદસ્થાનો અને રસસ્થાનોનો ભાવકને પહરચય કરાવનારા
બની રિે તેવા રસાળ છે . તેમના તવવેચન સાંગ્રિોમાાંથી પસાર થતા તેમનાાં મૌક્ષલક તનરીિણો અને
અથાઘટનો આપણને પ્રભાતવત કયાા વગર રિેતા નથી. પોતાના સમયના અને પ ૂવેના સાહિત્ય
પ્રવાિને સહ્ર્દયતાથી અવલોકી તેમની તવવેચનામાાં ઢાળ્યો છે . ભાવકની સમજને ક્ષખલવવાનુ ાં અને
તવસ્તારવાનુ ાં કાયા તેમનુ ાં તવવેચન બખુબી બર્જવે છે .
’અખો:એક અધ્યયન’થી આરાં ભાયેલ તેમનુ ાં તવવેચન ‘સમસાંવેદન’, ‘શૈલી અને સ્વરૂપ’,
‘તનરીિા’, ’કતવની સાધના’, ’શ્રી અને સૌરભ’, ’અક્ષભરૂક્ષચ’, ’કતવતા તવવેક’, ’પ્રતતશબ્દ’, ’પુરાણોમાાં
ગુજરાત’ જેવા પાંદરે ક તવવેચન ગ્રાંથોમાાં પ્રાપ્ત થાય છે . ’અખો :એક અધ્યયન’ના સાત સાત
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પ્રકરણમાાં અખાના જીવન અને સર્જનની સઘળી

તવિસનીય માહિતી એકતત્રત કરી, તપાસી

પ્રમાણતસધ્ધ િકીકતોને મુકી આપી છે . આ ગ્રાંથમાાં અખાના જીવન-કવનની સાથે સાથે તેના સમય,
કૃતતઓનો સમય, વૈટણવ સાંપ્રદાયને ગુરૂ ગોરખનાથ તવશેન ુાં વલણ અને પ્રભાવ તેમજ તેમની
કૃતતઓમાાં પ્રગટ થત ુાં સમકાલીન જીવન વગેરે તવશેની તાહકિક સમજ ઉમાશાંકરે આ ગ્રાંથમાાં આપી
છે . આમ ઉમાશાંકરે અખાના અંગત જીવન તવષયક ઘટના કે બાબતોને પ્રમાણભુતતા સાથે તનરૂપી
છે એટલી જ તવશદતાથી અખાની કતવતા, છપ્પા વગેરેમાાં રજૂ થયેલા તત્વજ્ઞાનને પણ તવશદતાથી
છણાવટ કરી અખાની સાચા અથામાાં તત્વજ્ઞાની કતવ તરીકેની સ્થાપના કરી આપે છે .
‘સમસાંવેદન’માાં ઉમાશાંકરે અન્ય લક્ષલત કલાઓથી સાહિત્યસર્જનને અલગ તારવવાનો
પ્રયાસ કયો છે . કલાના ઉપાદાન તરીકે સાંપ ૂણાપણે માનવસજીત એવી ભાષા કે શબ્દ અન્ય
માધ્યમો કરતા કેટલુાં અને કેવી રીતે સ ૂક્ષ્મ અને સમધ્ૃ ધ છે તે તારવવાનો પ્રશસ્ય પ્રયાસ તવવેચક
ઉમાશાંકરે આ ગ્રાંથમાાં કયો છે . સાહિત્યની રચના તેનો સર્જક સમસાંવેદનની-પ્રત્યાયનની અપેિાએ
કરતો િોય છે તેવ ુાં સ્થાતપત કરવાનો પ્રયાસ તવતવધ ઉદાિરણ દ્વારા અિીં ઉમાશાંકર કરે છે . એમની
આ તવચારસરણી સર્જનપ્રહિયામાાં ભાવકનુ ાં મિત્વ અને ગૌરવ કરે છે . તેમના મતે સર્જનપ્રહિયા ભલે
ભાવકને નજર સમિ રાખી ન થાય પણ ભાવક કે ભાવનને નજર અંદાજ કરીને પણ ન થઇ શકે.
સર્જકના અનુભવનુ ાં ભાવકમાાં સમસાંવેદન દ્વારા પ્રતતતનધાન થાય તેમાાં જ સર્જનનુ ાં સાથાક્ય રિેલ ુાં
છે એમ તેઓ ભારપ ૂવાક જણાવે છે . માટે આવા સમાનધમી ભાવક મેળવવાની તેના સર્જકની
એષણાઓની તવશદતાથી ચચાા અિી કરી છે .
તેમના તસધ્ધાાંતલિી તવવેચનો પણ તેમની તવવેચન સમધ્ૃ ધ્ધનો મિત્વનો અંશ છે . તેમના
અગત્યના લેખોમાાં સાહિત્યસર્જનની પ્રહિયા, છાંદ આકૃતત, કલ્પન જેવા ઉપકરણો, તનબાંધ , ટૂાંકીવાતાા ,
એકાાંકી, ઊતમિકાવ્ય જેવા સાહિત્યસ્વરૂપો અને પ્રકારો તવશે, સાહિત્યવાદ તવશે તવવેકપ ૂણા તવચારણા
રજૂ કરી છે . અિીં તમામ તવવેચ્ય તવષયને તેઓ પ ૂરતો ન્યાય આપતા િોય તેમ પોતીકા
દ્રષ્ટટકોણથી તવષયને મ ૂલવે છે સાહિત્યસ્વરૂપ તવશેની નાની નાની બાબતોને તેઓ તટસ્થ રીતે
પોતીકી સમજથી અલગ સ્વરૂપે આપણી સમિ મ ૂકે છે . સાથે ઉમાશાંકરનુ ાં કતાાલિી તવવેચન પણ
ધ્યાનપાત્ર છે . તે વાલ્મીકી-વ્યાસથી આરાં ભી કાલીદાસ, ભવભ ૂતત, નરતસિંિ, અખો, પ્રેમાનાંદ,
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નરતસિંિરાવ, ન્િાનાલાલ, રા.તવ.પાઠક, બક.ઠા., રવીન્દ્રનાથ ટાગોર, શેધ્્સ્પયર, રોબટા ફ્રોસ્ટ તથા
ચેખોવ જેવા અગક્ષણત સર્જકો સુધી તવસ્તરે છે . આમાાં મિાન કતવઓની કતવતાઓને તેમણે ઉત્તમ
રીતે આસ્વાદી છે .
કૃતતલિી તવવેચનામાાં, ‘મિાભારત’, ’શાકુાંતલ’, ’ઉત્તરરામચહરત’, ’કુમારસાંભવ’,
’અખેગીતા’, ’નળાખ્યાન’, ’સરસ્વતીચાંન્દ્ર’, ’બારી બિાર’, ’ધ્વતન‘ જેવી અસાંખ્ય ઉત્તમ રચનાઓને
અવલોકી છે . સર્જક તવશેની વાત િોય કે કૃતત તવશેની વાત િોય ઉમાશાંકરે પોતાના તવષયને
ગિનતાથી તપાસવાની તનટઠાના દશાન અવશ્ય કરાવ્યા છે . સમુક્ષચત પરીપ્રેક્ષ્યમાાં સર્જક કે કૃતતની
મિાનતા કે ન્યુનતાને પ્રમાણવાનો પ્રશસ્ય પ્રયાસ અચ ૂક દે ખાઇ આવે તેવો છે . જેમ કે નરતસિંિમાાં
પ્રેમભક્્તનુ ાં કેવી રીતે કતવએ કતવતામાાં રૂપાાંતર કયુું છે , અખો તત્વજ્ઞાનને કેવી રીતે કતવતામાાં ઢાળે
છે તેની રસયુકત ચચાા ઉમાશાંકર પોતીકા અંદાજમાાં કરે છે . તો પ્રેમાનાંદના કતવકમાને ઉમાશાંકરે
કથાકથનકૌશલ્ય, કથાસાંઘટનાની સપ્રમાણતા, નાટયાત્મકતા, વણાનકલાની ખ ૂબીઓ, તેમજ તેની
કરૂણ અને િાસ્યરસની તસધ્ધ્ધઓને ઉત્તમ રીતે અધ્યા આપી મ ૂલવેલા જોઇ શકાય છે . ’નળાખ્યાન’,
’મામેરૂ’ાં ’દશમસ્કાંધ’, ’હડ
ાં ૂ ી’ અને ‘સુદામાચહરત્ર’ જેવી રચનાઓને આધારે ગુજરાતી ભાષાના અમર
અને ક્ષચરસ્મ ૃત કતવઓમાાં સ્થાન પામેલા પ્રેમાનાંદના સર્જનકમાને તવતવધ દ્રટટાાંતોથી યોગ્ય રીતે
મ ૂલવી મધ્યકાળના મિાકતવ તરીકે સ્થાતપત કયો છે .. મધ્યકાલીન કતવઓની જેમ જ ઉમાશાંકરે
અવાાચીન કતવઓની કતવત્વશક્્તનુ ાં યથાથા મ ૂલ્યાાંકન કરી બતાવ્યુ ાં છે . એમાાંય ન્િાનાલાલ

અને

બ.ક.ઠા. જેવા કતવઓની કતવતાને તેમણે પોતાની સ્વભાવગત તટસ્થતાથી પ્રમાણી છે . જે અત્રે
નોધનીય છે . ’અધી સદીનો દે શવટો’ લેખમાાં જેની ઉમાશાંકરના સમય સુધી તવવેચકો દ્વારા ખાસ
નોંધ લેવામાાં નથી આવી તેવા બાલાશાંકર કાંથારીયાની કતવતાનુ ાં સહ્ર્દયતાપ ૂવાક કરે લ ુ અવલોકન
સાહિત્યમાાં યોગ્ય સ્થાનના અતધકારી બનાવે છે . જેમ આપાણી ભાષાના તેમ અન્યભાષી કતવઓની
સર્જકતા પણ તેમણે સતત આકષાતી રિી િતી. કતવવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની સાહિત્ય સાધના
તેમના તનરાં તર આસ્વાદનો તવષય રહ્યો િતો, જે તેમના તવવેચનમાાંથી પસાર થતા અનુભવાય છે .
‘સાંસ્કૃતતનો કતવ’માાં તેમણે કાક્ષલદાસને રાટરીય કતવ તસધ્ધ કયાા છે . ’મેઘદૂ ત’ અને
‘રઘુવશ
ાં ’ના સર્જક કાક્ષલદાસે કરે લા તત્કાલીન ભારતીય પ્રર્જમાનસ અને સાંસ્કૃતતનાાં આલેખનને
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ઉમાશાંકરે યથાથા રીતે મ ૂલવી આપ્યા છે . વેદ વ્યાસે રચતયતા અને પાત્ર એમ બાંને રીતે માનવ્યનુ ાં
ગૌરવ શી રીતે વધાયુું તે દશાા વી યુતધષ્ટઠર, કૃટણ, અજુ ાન, કણા, દ્રોણ, અને દુયોધન વગેરે પાત્ર દ્વારા
પ્રગટતી માનવતા માત્ર મનુટય લગી જ નહિ પણ પશુ, પાંખી લગી પણ કેવી રીતે તવસ્તરી તેની
પણ ચચાા ઉમાશાંકરે કરી છે . આમ તેમણે ભારતવષાની સભ્યતાની તનરાળી ઓળખ કરાવી આપી
છે . ’શ્રી અને સૌરભ’માાં િેમચાંન્દ્રથી માાંડીને કાલીદાસ સુધીના પ ૂવાસ ૂહરઓના સાહિત્યને તપાસી
પોતાના તવવેચનની ક્ષિતતજોને પ્રાચીન સમયના સાહિત્ય સુધી તવસ્તારે છે .
કૃતતલિી તવવેચનામાાં ગ્રાંથસમીિા અને કોઇ રચનાની આસ્વાદલિી સમીિા એમ ઉભય
સ્વરૂપે કામ કયુા છે ’ ‘વસાંતતવલાસ’, ’શરદપ ૂનમ’, ‘મેકબેથ’, વેઇટીંગ ફોર ગોદો’ જેવી કૃતતઓનો
સજ્જતાસભર આસ્વાદલિી આસ્વાદો ગમે તેવા છે .
ઉમાશાંકરે નવલકથા એક જ લખી છે , પણ નવલકથા તવવેચનનુ ાં પ્રમાણ ધ્યાન ખેંચે તેવ ુાં
છે . ’સરસ્વતીચાંદ્ર’થી માાંડી ‘ફેરો’ સુધીની અનેક નવલકથાઓને તેમણે તનભીકપણે અવલોકી છે .
તેમનો ‘નવલકથાકારની ભારત માટે ની ખોજ’ લેખમાાં આપણી ‘માનવીની ભવાઇ’, બાંગાળી
નવલકથા ‘આરણ્યક’, િીન્દી નવલકથા ‘મૈલા આંચલ’ અને મરાઠી નવલકથા ‘ગોરાં બીચા બાપુ’નુ ાં
તુલનાત્મક અવલોકન કરી નવલકથાને ભાષાકીય અને પ્રાાંતવાદની સીમાથી ઉપર ઉઠાવી
આપવાનુાં યશસ્વી કાયા કયુું છે .
‘કતવની શ્રધ્ધા’માાં ઉમાશાંકરે આરાં ભે જ નોધ્યુ ાં છે કે કતવની શ્રધ્ધા શબ્દમાાં છે એમ કિી
તેમણે શબ્દનો અપરાં પાર મિીમા કયો છે . કોશગત શબ્દથી આરાં ભી નાદ-અથા અને તેના સામાજીક
સાંદભાની વાત કરી છે . ઉમાશાંકરના મતે કોઇ પણ રચના મિાન છે કે નિી તેનો તનણાય
જીવનસાપેિ ધોરણો સાથે મુકી જોવાથી જ થાય. અિી કલાના જીવન સાથેના સાંબધ
ાં ને તેઓ
તવગતે સ્પટટ કરી આપે છે . જીવનવાદી સર્જક રિલા તેઓ તવવેચનમાાં પણ આ જ અક્ષભગમ દાખવે
છે . ’તવવેચન શાસ્ત્ર કે કલા’માાં તેઓ તવવેચનને કૃતતના પુનઘાટનની-પુનભાવનની પ્રહિયા કિે છે .
તવવેચનની પ્રહિયા વસ્તુત: મ ૂલ કૃતત પર આધારીત િોવાથી કાવ્યસર્જનની માફક સ્વાયત્તસ્વયાંપયાાપ્ત પ્રહિયા નથી છતાાં કૃતતનુ ાં પુનભાવન તવવેચનથી થતુ ાં િોવાથી તવવેચન કાયાની મિત્તા
કરે છે .
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’કતવની સાધના’માાં ઉમાશાંકરે તવતેલી સદીઓમાાં કતવ અને કતવતા તવશે થયેલા ક્ષચિંતન
સાંદભે પ્લેટો-એરીસ્ટોટલને ટાાંકી તેઓ કતવકમાની સાધનાની વાત કરે છે . તેમણે આમાાં એક બહુ
સરસ વાત કરી છે કે કતવ એ માત્ર સર્જન કરી સૌંદયાપાન કરવા-કરાવવાનુાં નથી પણ પ્રત્યિપરોિ અનુભવોને આત્મસાત કરી, જીવનના અસુદર
ાં
અનુભવને પણ સુદરતામાાં
ાં
રૂપાાંતરીત કરી
રમણીયતાનો બોધ કરાવવાનો િોય છે . બુધ્ધ્ધથી પ્રમાણતા જે કદાચ અસાંભતવત લાગે તેને
ભાવપ્રતતકોના નાના શા ઝબકારે તસધ્ધ કરી આપે ત્યારે જ કતવની સાધના પ ૂણા થઇ ગણાય.
સૈધ્ધાતતિંક તવવેચનમાાં ઉમાશાંકર જોશીએ છાંદ, શૈલી, આકૃતત, કલ્પન જેવા તવષયોની
તવચારણા પણ કરી છે . ગુજરાતીમાાં પ્રયોર્જતા તવતવધ છાંદોને ધ્યાનમાાં રાખી કાવ્યમાાં જરૂરી લય
તસધ્ધ કરવામાાં છાંદ શી રીતે સાધક બાધક બની રિે તેની સદ્ર્ટટાાંત ચચાા કરી છે . છાાંદસ તવશે
તવગતે વાત કરી તો સાથે સાથે અછાાંદસ[મુ્તપધ]ની અતનવાયાતાની ચચાા પ્રમુખ ચાર કારણો
સાથે કરી છે . તેમના મતે છાંદથી કે છાંદ વગર કતવ ઇચ્છે તે પ્રમાણે લય મેળવી કાવ્યતનમાા ણ કરી
શકે છે . કતવ ગમે તે રીતે લય મેળવે પણ અંતે કાવ્યતત્વ તસધ્ધ થવુ ાં જોઇએ તેવ ુ ાં સ્થાતપત કરવાનો
પ્રયાસ કયો છે . એ જ રીતે શૈલી તવશે પણ તેમણે તવસ્તારથી કાલાાઇલ, વસાફોલ્ડ અને ભારતીય
કાવ્યમીમાાંસકોને ટાાંકતા જઇ ગિનતાથી તવચારણા રજૂ કરી છે . ’શીલ તેવી શૈલી’ સાથે સિમતી
દશાાવી ‘શીલ’ એટલે સર્જકનુાં સમગ્ર વ્યક્્તત્વ નિી પણ વાક્ અક્ષભવ્યક્્ત એવો ચોક્કસ અથા
તારવી બતાવે છે .
ઉમાશાંકર ગાાંધીયુગનુ ાં સરજત િોવા છતાાં ગાાંધીવાદી તવચારધારાથી કદી બાંધાયા નથી.
પ્રિલાદ પારે ખના ‘બારી બિાર’ની અનુગાાંધીયુગની નવતર કતવતાને આવકારતી વેળાએ પોતાના
કુળગોત્રથી જુદી પડતી કતવતાને આનાંદ સાથે આવકારી સ્વાગત કરે છે . આમ

સાહિત્યમાાં નવી

િવા લઇ આવનારને યથાથા મ ૂલવી પ્રયોગશીલતાનો પુરસ્કાર અને ગૌરવ કરી નવા સાહિત્ય અને
સર્જકોને પ્રેરણા સાથે પ્રોત્સાિન આપી તવવેચહકય ગુણધમા બર્જવે છે .
આમ, ઉમાશાંકર જોશીના તવવેચન તવશે વાત કરવા જઇએ તો માત્ર તેમના તવવેચન
પર

જ અને તવવેચન દ્વારા સાહિત્યજગતમાાં પોતાના તવવેચન તવચારો દ્વારા જે નવા મ ૂલ્યો

મ ૂકવાનો તેમજ પરાં પરીત મ ૂલ્યોને નવા જ અથામાાં સ્થાતપત કરવાનો જે પ્રયાસ કયો છે તે આજે
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આધુતનકતામાાંથી પસાર થયા પછી પણ પ્રમાણભ ૂત લાગે તેવા છે . તેમનુ ાં તવવેચન કાયા કતવ
તરીકેની તેમની ઉપલધ્બ્ધને સમાાંતર વિે ઊભુ રિે તેવ ુાં સિમ છે . પ્રાચીન ભારતીય, મધ્યકાલીન
તેમજ અવાાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય અને સાહિત્યકારો, પરભાષી સાહિત્ય તેમજ પોતાના સમકાલીન
ુ લાગે તેવ ુ ાં છે . જેમ તેમની
અને વૈતિક કૃતતઓ અને સર્જકોનુ ાં તટસ્થ મ ૂલ્યાાંકન આજે પણ પ્રસ્તત
ુ તાથી –
પ્રતતભાથી આપણને ઉત્તમ કતવતા અને નાટક-એકાાંકી મળ્યા છે તે જ રીતે તેમની બહુશ્રત
ુ ી પ્રતતભા
ગિન અને તવશાળ વાાંચનના પહરપાક રૂપે ઉત્તમ તવવેચન મળ્યુ છે . આવા બહુમખ
ધરાવતા સર્જક-તવવેચક તરીકે તેઓ િાંમેશા યાદ રિેશે.
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