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‘રાનેરી’ની કાવ્યસષૃ્ટિ
 

‘ ઉંબરે ઊભી સાાંભળાં રે બોલ વાલમના; 
ઘરમાાં સતૂી સાાંભળાં રે બોલ વાલમના. ’ 

 ગજુરાતીના ઉત્તમ ગીતોની હરોળમાાં જેને મકૂી શકાય એવા આ  લોકપ્રિય ગીતના 
રચપ્રયતા કપ્રવ મણિલાલ દેસાઈનો જન્મ ૧૯ જુલાઈ, ૧૯૩૯ના રોજ વલસાડ જજલ્લાના 
ગોરગામમાાં થયો. મુાંબઈની વાડીલાલ ચત્રભજુ ગરુુકુલ હાઇસ્કલૂમાાં અભ્યાસ કરી તેઓ ઉચ્ચ 
કેળવિી અથે તયાાંની કે.સી.કજલેજમાાં દાથલ થયા. તયાાંથી ગજુરાતી-સાંસ્કૃત પ્રવષયો સાથે સ્નાતક 
થયા બાદ સોમૈયા કજલેજમાાંથી એમ.એ. થઈ ઘાિકોપર, મુાંબઈની ઝુનઝુનવાલા કજલેજમાાં 
ગજુરાતીના અધ્યાપક તરીકે જોડાયા. એક વષષ અધ્યાપન કાયષ કર્ુું, તયાાં તો ૧૯૬૬ની ૪મેના 
રોજ આ કપ્રવ-પટુપ અકાળે કરમાઈ ગર્ુાં. પરાંત ુ૨૭ની વયે કરમાઈ ગયેલા આ પટુપની સવુાસ 
એમની કપ્રવતા દ્વારા હજી સધુી િસરી રહી છે. એમના કપ્રવવ્યક્તતતવના ઘડતરમાાં કપ્રવ સરેુશ 
દલાલ, જ્યોતીન્ર દવે, રામિસાદ શતુલ જેવા અધ્યાપકો તેમજ મુાંબઈ-અમદાવાદના 
નવકપ્રવઓનો ફાળો રહલેો. એમની પહલેી કાવ્યકૃપ્રત ‘બાપનુા પ્રશટયો’ મુાંબઈના ‘જનશક્તત’માાં 
િગિ થઈ હતી. છતાાં િથમ નોંધપાત્ર ગિી શકાય એવુાં કાવ્ય તો ‘પલ’  છે. 
 સરેુશ દલાલ એક સમયે પોતાના પ્રવદ્યાથી રહી ચકેૂલ મણિલાલની કપ્રવતા પ્રવશે લથે છે 
કે− “મણિલાલની કપ્રવતાની વાત કરવી એિલે ડબૂી ગયેલા સરૂજની કકરિની સળી લઈ− 
અંધારાના પિ પર આલેથાયેલી એની કાવ્યસષૃ્ટિને ઉકેલવાનો િયતન કરવો.”૧  
  ‘રાનેરી’ (૧૯૬૮) કપ્રવ મણિલાલ દેસાઈનો જયાંત પારેથ સાંપાકદત એકમાત્ર મરિોત્તર 
કાવ્યસાંગ્રહ છે. જેમાાં ગીત, ગઝલ, સજનેિ, છાાંદસ, અછાાંદસ અને ગદ્યકાવ્ય સ્વરૂપની રચનાઓ 
છે. િકૃપ્રત, િિય, નગરસાંવેદના, આધપુ્રનક ચેતના, અંગત અનભુપૂ્રત અહીં કાવ્યપ્રવષય બન્યા છે. 
 મણિલાલ દેસાઈનો કપ્રવજીવ િકૃપ્રતનુાં પયપાન કરીને પ્રવકસ્યો છે. તેમનાાં િકૃપ્રતકાવ્યોમાાં 
સરુજ, ચાંર, તારાઓ, આકાશ, અમાસ, ચાાંદની,  સવાર, સાાંજ, રાત, અંધકાર જેવાાં િકૃપ્રતતતવોનો 
પ્રવપ્રનયોગ થયેલો છે. ‘સાાંજ’, ‘અમાસ’. ‘રાતભર’, ‘અંધારાની દીવાલ પાછળ’, ‘રાતવન’, 
‘અંધારાની રાત’, ‘આમાંત્રિ’, ‘વિરેથાર્ુાં વન’, ‘સવાર’, ‘રાંગલયગપ્રત’, ‘રાનેરી’, ‘હ ેઆવ, વસાંત 
કુમારી !’, ‘આ શાન્ત સપુ્ત ધરતી નભ શાન્ત શાન્ત ’ વગેરે િકૃપ્રતકાવ્યો ‘રાનેરી’માાં મળે છે. 
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િકૃપ્રતમાાં માનવભાવનુાં આરોપિ આ કપ્રવ કેવી લાઘવતાથી કરે છે તે જુઓ – 
‘ધરિીએ  તિૃના  ઘ ૂાંઘિને  જરા  હઠાવી  જોર્ુાં, 

 આકાશે  વાદળની  લિને  જરા સમારી  જોર્ુાં,’ (પ.ૃ૪) 
* 

                              ‘સસુવાિ કરતી 
         આવતી ભીની હવામાાંથી 
         એકાદ બે જલણબન્દુ લઈ 
         ડાળે 
         સવારે ડોકકર્ુાં કીધુાં. 
         કીધુાં ને હાાંક મારી : 
         આવ વષાષ.’ (પ.ૃ૫૧) 
સવાર અને રાતનુાં વિષન તો જુઓ કપ્રવ કેિલી સુાંદર રીતે કરે છે-  
     ‘ કોઈ રાતા રાંગનો ઘોડો હલ્યો, 
       ખલૂી અિારી, 
       કળીએ આંથ ચોળી, 
        દૂર ડાળે ઝૂલતી કોયલ ઊઠી બોલી... 
       ને 
       રાત નાઠી. ’ (પ.ૃ૩૯) 

* 
‘પવષતિોચે પહલેો રેલો તેજ તિાયો 
ધરતીિોચે ગલગોિાનો છોડ જિાયો 
આંથોથી અળગુાં અંધારુાં મોભે વળગર્ુાં 

     સરૂજમથુી સાત સાત પાાંદડીએ સવળર્ુાં’ (પ.ૃ૮૩) 
* 

‘ચિાક દઈ ઊડનારુાં ઘવુડ નભનુાં અસ્તર ચીરે 
   રાત ઊતરતી ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે’ (પ.ૃ૮૧) 

 
 ‘રાનમાાં’, ‘રાનેરી’, ‘રાતવન’,’જ ાંગલો’ – કાવ્યો જ ાંગલનુાં વાતાવરિ આપિી સમક્ષ થડુાં 
કરી આપે છે. 

‘પ્હાડની ઊંડી થીિ રાનેરી ઝાડથી છલોછલ, 
     વ્હતે ુાં તેની ભીતર ઝીણુાં રાનપરીનુાં જલ’ (પ.ૃ૯૯) 

 ઉતત પાંક્તતઓમાાં ગાઢ વનનુાં સ ુાંદર ણચત્ર કપ્રવએ શબ્દો દ્વારા ણચપ્રત્રત કરી બતાવ્ર્ુાં છે. 
‘રાનેરી’ના વન પ્રવશેના કાવ્યો માિે ભાનિુસાદ પાંડયાએ નોંધ્ર્ુાં છે – ‘જ ાંગલ કે વન સાથેના અનેક, 
અણભનવ અને સઘન અધ્યાસો મણિલાલની વનકપ્રવતામાાં dશ્ય, શ્રાવ્ય અને ઘ્રાિનાાં કલ્પનોની 
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નજાકત સાથે આલેથાય છે, જેમાાં જ ાંગલ-વન-રાનની આકદમ છિા સાકાર થાય છે. આપિે તયાાં 
આવાાં વનકાવ્યો પ્રવરલ છે. કદાચ ‘રાનેરી’નો કપ્રવ એમાાં અજોડ બને તેમ છે.’૨        
  અંધકાર જેવા અમતૂષ પદાથષને પિ કપ્રવ પ્રવપ્રશટિ રીતે કાવ્યમાાં મકૂી તેને મતૂષ રૂપ આપે 
છે. જોઈએ અંધકાર પ્રવશનેી કેિલીક કાવ્યપાંક્તતઓ – 

હવે અંધારાનો અજગર ફરે ગામ, વનમાાં; 
હવે અંધારાનુાં જલ િપિપ ેઘેર,  ગલીમાાં; 
હવે અંધારાનુાં પવન થઈ વહવેુાં ગગનમાાં; 

           હવે અંધારાનો મગર ગળી જાતો અવપ્રનને. ’ (પ.ૃ૮૭) 
* 

‘ અંધારાની દીવાલ પાછળ લીલાાં કુાંજર ઝાડ હશે ’ (પ.ૃ૭૯) 
* 

‘ બધુાં હશે પિ અંધારાનો થાિો એમાાં સ્વાદ હશે ’ (પ.ૃ૭૯) 
 
 આમ, અંધકારને કપ્રવ પાંચેષ્ન્રયથી અનભુવીને આલેથે છે. તેથી જ તો સરેુશ દલાલે 
મણિલાલને ‘ અંધકારના રાંગ, લય અને ગપ્રતના કપ્રવ’ કહીને ઓળથાવ્યા છે. ’ એમના ‘અંધારુાં’ 
કાવ્ય પ્રવશે ણચન ુમોદી જિાવે છે કે – ‘ગીતના ફોમષ અને કન્િેન્િ બેઉ સાંદભે, મણિલાલની આ 
રચના, સતત આસ્વાદકર રહવેાની એ પ્રવશે મને શાંકા નથી.’૩     
 ‘હળવે રહીને હાક મારો’, ‘હળવી હવાને કહલોળે’, ‘વરસો તો ફોરાાં ઝીલી લઈએ’, ‘બોલ 
વાલમના’, ‘મનામિાાં’, ‘તમે આવો તયારે’, ‘તમે નહોતા તયારે’, ‘એને ભલૂવા’, ‘મારા આ ઉરના 
ઉમાંગને’, ‘તોયે ન તમે આપ્રવયા’ આકદ િિયિાપ્પ્ત અન ેિિયપ્રવરહનાાં કાવ્યો છે. ‘ઉજાગરો’, 
‘હારજીત’, ‘દોહ્યલુાં કામ’, ‘મારા લાલને’ વગેરે કાવ્યોમાાં કપ્રવએ રાધામાધવને સ્ત્રી-પરુુષના િેમના 
િતીકરૂપે િયોજ્યા છે. ‘મૌન:શબ્દ’ અને ’૨૬ ફેબ્રઆુરી ૧૯૬૬નો િશ્ન’ બાંને ગદ્યકાવ્ય પિ 
િિયકાવ્ય છે. હસમથુ દોશી નોંધે છે- ‘આકૃપ્રતની સરેુથતા અને ભાવની સચ્ચાઈભરી સચોિતા 
મણિલાલના િિયકાવ્યોનુાં આકષષક લક્ષિ બની રહ ેછે.’૪   
 કપ્રવ મણિલાલે િકૃપ્રત, િિય પ્રસવાય ‘બાને’, ‘પજૂ્ય નાનાને’. ‘કપ્રવનો પનુર્જન્મ’, ‘હુાં જીવુાં 
છાં’ વગેરે અંગત અનભુપૂ્રતના કાવ્યો, ‘અમદાવાદ’, ‘અ’વાદ’, ‘પત્ર’, ‘ફૂિપાથ અને આપિે’ વગેરે 
નગરસાંસ્કૃપ્રતનાાં કાવ્યો ઉપરાાંત નાક્સ્તકમલૂક ચેતના, શબ્દસાંવેદના, આકદમચેતના, મલૂ્યહ્રાસન ે
રજૂ કરતાાં કાવ્યો પિ આપ્યાાં છે. વળી, િેપ્રસડન્િ કેનેડી, મહાતમા ગાાંધી, લાલબહાદુર શાસ્ત્રી જેવા 
મહાપરુુષો પર પિ કાવ્યો લથવા કલમ ઉપાડી છે. સાંગ્રહના અંતે આકદલ મન્સરૂી, નણલન રાવળ 
અને રાવજી પિેલના કપ્રવ મણિલાલને અંજણલ આપતાાં કાવ્યો સમાપ્રવટિ થયા છે.   
 કપ્રવએ ‘રાનેરી’માાં કરેલ છાંદ, કલ્પન ને િતીકનો પ્રવપ્રનયોગ પિ ધ્યાનાહષ છે. ‘બાને’, 
‘પજૂ્ય નાનાને’ તથા ‘રાત’ કાવ્યમાાં પ્રશથકરિી છાંદ, ‘તમે આવો તયારે’માાં થાંડપ્રશથકરિી, ‘આ 
શાન્ત સપુ્ત ધરતી નભ શાન્ત શાન્ત’ માાં વસાંતપ્રતલકા, ‘રાંગલયગપ્રત’ અને  ‘નગર’માાં કિાવ 
તેમજ ‘પ્રવશ્વ મારુાં’ માાં હકરગીત છાંદનો પ્રવપ્રનયોગ કરેલ છે.  
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 ‘રાત’ કાવ્યમાાં અંધકારનાાં રશ્ય-શ્રાવ્ય કલ્પનો, ‘બોલ વાલમના’માાં આવતાાં  રશ્ય-શ્રાવ્ય 
કલ્પનો, ‘રાતવન’માાં ઘવુડ, વાઘિના કાન જેવાાં રશ્યકલ્પન, ‘અંધારાની દીવાલ પાછળ’માાં 
અંધારાન ે માિે થાિા સ્વાદનુાં કલ્પન તેમજ પ.ૃ૩૬ અને પ.ૃ૬૪ પર દેડકો, સાપ અંધારુાં,અજગર, 
કરોણળયાનાાં જાળાાં વગેરે મતૃર્ ુચેતનાના કલ્પનો િયોજ્યાાં છે. 
 િતીકોને પિ કપ્રવએ આવશ્યતતાનસુાર થપમાાં લીધા છે. ‘એને ભલૂવા’માાં અંધારુાં, રેશમી 
કીડો, ‘હવે એ બારણુાં બાંધ કરવુાં જોઈએ’માાં સમરુ, સયૂષ, ચાંર અને બારસાથે લિકતાાં ચોકકયાત 
ફૂલોની બેધારી નજર, ‘અમાસ’માાં ચાાંદની અને કતૂરો, ‘સમણુાં સાત કદવસ આવ્ર્ુાં’માાં રામિદીવો, 
‘મારા આ ઉરના ઉમાંગને’માાં સાગરના ઊઠતા તરાંગ તથા સનેુરી સગુ ાંધ, ‘તોયે ન તમે આપ્રવયા’માાં 
સરૂજ, સોનાનુાં પ્રપિંજર, રૂપાનુાં બારણુાં વગેરે િતીકો, ‘બોલ વાલમના’માાં ગ્રામિતીકો તેમજ 
‘રાનમાાં’, ‘હવ’ે, ‘અમાસ’ કાવ્યોમાાં પિ િતીકોનો પ્રવપ્રનયોગ થયેલો છે. 
 િલાંબ લયની રચના ‘રાંગલયગપ્રત’ અને ‘આભ’ તથા ‘રાનેરી’, ‘પલ’, ‘બોલ વાલમના’ 
જેવી યાદગાર ગીત રચનાઓ આપનાર મણિલાલના ‘રાનેરી’ સાંગ્રહ પ્રવશે િવીિ દરજી યોગય જ 
નોંધે છે – “ ‘રાનેરી’ના કાવ્યો ઝરમર જલ જેવાાં નાજુક અને ચાંચલ, છલક છલક છલકાય તેવાાં 
છે....”૫  
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