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સ્વાધ્યાયોક -૪: અમેરરકન તથા અન્ય સારિત્ય વવશે... 

 

 નનયંજન બગતને આણે અનગુાધંીયગુના મધૂધન્મ કનલ તયીકે ઓખીએ છીએ. ગજુયાતી 
કનલતાભા ંઊનભિવમદૃ્ધિન નલતય પ્રમગ કયનાયા કનલઓભા ં યાજેન્ર ળાશ છી તયત જ ફીજુ ં
નાભ નનયંજન બગતનુ ં રેવુ ં ડે. નનયંજન બગતની કનલતાભા ંફે પાટંા જઈ ળકામ, લૂધ છેડે 
વૌંદમધયાગી કનલતા પ્રગટી છે ત, ફીજે છેડે ઉત્તયબાગની કનલતા એ મખુ્મત્તત્તલે નગયચેતનાની 
છે, જેભા ંઆધનુનક લરણ જલા ભે. આખયે વભગ્રકનલતા જતા ંકનલનુ ં ચચત્ત ભાનલવબંાલભા ં 
સ્થથય થત ુ ંઅનબુલામ છે. તેથી આ કનલને મધૂધન્મ કનલ  ઉભળકંય જળી મગ્મ યીતે જ „થલપ્નન 
સયુભ આંજેર કનલ‟ તયીકે ઓખાલે છે. તેભની નવદ્ધિઓ ગણાલીએ ત ઇ.વ. ૧૯૭૮ થી ૧૯૮૨ 
સધુી વાહશત્તમ અકાદભી, ન્ય ૂ હદલ્શીની જનયર કાઉસ્ન્વરભા ંવભ્મ તયીકે અને ઇ.વ. ૧૯૭૬ભા ં
ગજુયાત વાહશત્તમ હયદના અઠ્ઠાલીવભા અનધલેળનભા ં વાહશત્તમ નલબાગભા ં પ્રમખુ તયીકે ણ 
વદંગી થમેરી. તેભને નલનલધ હયતનકથી વન્ભાનલાભા ં ણ આવ્મા છે. નનયંજન બગત 
૧૯૫૬ -૧૯૫૮ભા ં„વાહશત્તમ વાધના‟ વાપ્તાહશક કૉરભ ણ રખતા, આ ઉયાતં ૧૯૭૭ભા ંગ્રથં  
ભાનવક અને ૧૯૭૮-૧૯૭૯ભા ંવાહશત્તમ તૈ્રભાનવકનુ ંવંાદન ણ કયેલુ.ં  

 નનયંજન બગત ાવેથી „છદંરમ‟, „હકન્નયી‟, „અલ્નલયાભ‟, „૩૩ કાવ્મ‟ લગેયે જેલા 
કાવ્મવગં્રશ વાંડે છે. એભની વભગ્ર કનલતા „છદંરમ‟ (બશૃદ)ભા ં વગં્રહશત થઈ છે. કનલતા 
નવલામ નનયંજન બગતે નલલેચન નલયેચન જેલી પ્રવનૃત્તઓ ણ કયી છે. ગજુયાતી, અંગ્રેજી અન ે
યયુીમન લગેયેના ંવાહશત્તમ નલળેના રેખ અને લાતાધરા  ણ કમાધ છે, આ ફધા રેખ નલધ 
નલધ વભનમકભા ં છાતા,ં છૂટા છલામા આ રેખ „થલાધ્મામરક‟ એલા ળીધકથી  એક વાથે 
આઠ એકરૂ ગ્રથંભા ં નલબાજજત કયી ગરૂ્જય ગ્રથંયત્તન કામાધરમ દ્વાયા પ્રકાનળત કયલાભા ંઆવ્મા 
શતા.  આ ઘટનાથી વાહશત્તમ લાચક વો હયચચત શળે, આ આઠ ગ્રથંની શ્રેણીના પ્રથભ બાગભા ં 
„કનલ અને કનલતા‟ નલળેના રેખ, જ્માયે અન્મ બાગભા ંઅનકુ્રભે અંગે્રજી, યયુીમન, અભેહયકન 
તથા અન્મ વાહશત્તમ, એ છીના ગ્રથં ાચં અને છભા ં ગજુયાતી વાહશત્તમના લૂાધધધ અને 
ઉત્તયાધધના રેખ, બાગ-૭ભા ં ફરલતંયામ, ન્શાનારાર, સનુ્દયભ, ઉભાળકંય આ ચાય કનલઓ 
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નલળે  ત અંનતભ બાગ „અંગત‟ભા ંવ્મસ્તતનલળે અને આત્તભવતૃાતં, કેહપમત લગેયે રેખ વગં્રહશત 
છે.   

 અશીં આણે થલાધ્મામરકની શ્રેણી ચથીભા ં વગં્રહશત રેખ „અભેહયકન તથા અન્મ 
વાહશત્તમ‟ નલે લાત કયલાના છીએ.  જેભા ં અભેહયકન વાહશત્તમ નવલામ બાયતીમ-અંગ્રેજી 
કલનમત્રીઓ તરુ દત્ત અને વયજની નામડુની કનલતા, યલીન્રનાથની કનલતાભા ં ફાનનરૂન, 
જાાની કનલતાભા ંભશત્તત્તલનુ ંપ્રદાન કયનાયા કનલ ફાળ અને ચીની કનલ ચર .  નલળેના રેખ 
છે. આ ગ્રથંભા ંભટા બાગના રેખ અભેહયકન વાહશત્તમ ય અને તેભા મ  ત્તમાનંી કનલતાભા ંમખુ્મ 
સ્થથનતમાતંયરૂ મખુ્મ કનલઓ નલળે છે. આ તભાભ રેખનુ ં અશીં નલશગંાલરકન કયાલી 
આલાન ભાય ઉક્રભ છે.  

 આ ગ્રથંભા ં કુર અઢાય રેખ વગં્રહશત છે. પ્રથભ રેખ „વ્શીટભેનન લાયવ –આધનુનક 
અભેહયકન કનલતા‟ આ સદુીઘધ રેખભા ં આયંબે અભેહયકની કનલતાઓ નલળે ચચાધ કયતા,ં 
વ્શીટભેનની અભેહયકન કનલતાભા ં યશરેી ભનૂભકાની લાત છે, યયુ અને ઈંગ્રેન્ડના ટેકે સ્થથય 
થમેર અભેહયકન કનલતા નલળે નનયંજન બગત થલાધ્મામરકના ષૃ્ઠ છ ય નોંધે છે કે: “ 

યંયાની પ્રેયણા નલના જ કઈ કનલતા ાગંયી શમ અને તે ણ એક વદી જેટરા અરગ 
વભમભા,ં ત તે અભેહયકન કનલતા”૧  કનલ એભવધનુ ં  અભેહયકત્તલની શિુ યાષ્રલાદી કનલતાનુ ં
થલપ્ન શત ુ,ં એ થલપ્નુ ંકનલ વ્શીટભેનની „રીવ્ઝ  ઓલ ગ્રાવ‟ની કનલતાથી ઉજાગય થામ છે, અશીં 
આ અભ્માવરેખભા ંકનલ વ્શીટભેનની કનલતાથી અભહેયકન કનલતાને નલી હદળા  ભી તેની લાત 
કયતા ંકેટરીક કાવ્મસં્તતઓ દ્વાયા લાતને લધ ુયવાત્તભક યીતે ભેકેરી જલા ભે છે. વાથે વાથ ે
નનયંજન બગત આણી વાથે અભેહયકન કનલતાની ચચાધ કયતા ંશમ એવુ ંરાગે છે.  

  એ છીના રેખભા ંવ્શીટભેનના અનગુાભી કનલ વેન્ડફગધ નલળેની નલચાયણા છે. નનયંજન 
બગતને  વ્શીટભેન છી વેંડફગધને અભેહયકન કનલતાને આગ ધાલતા ગણાવ્મા છે. અશીં 
કનલના જીલન અને કલન નલળે  નલથતાયથી લાત મકુાઈ છે. આધનુનક કનલતા અને વેન્ડફગધને 
માધમ ગણાવ્મા છે. વ્શીટભેનની કનલતાન લધ ુ નલકનવત ડાલ અનગુાભી કનલ વેન્ડફગધભા ં
નનયંજન બગતને જણામ છે, તેભણે વ્શીટભેનના કાવ્મવગં્રશ „લીગ્ઝ ઓલ ગ્રાવ‟ની વભગ્ર 
કનલતાની વયખાભણીએ વેન્ડફગધની „નળકાગ‟ ળીધકથી યચામેરી નાનીળી કાવ્મયચનાને  કાપી 
ગણાલે છે. આ ઉયાતં વેન્ડફગધની દ્યકનલતા, „નળકાગ એમ્વ‟ (૧૯૧૬), „કનધશથકવધ‟ 
(૧૯૧૮), „થભક એન્ડ થટીર‟ (૧૯૨૦), „થરેબ્ઝ ઓલ ધ વનફર્ણટધ  લેથટ‟(૧૯૨૩),‟ગડૂ ભનનિંગ 
અભેહયકા‟(૧૯૨૮), „ધ ીર, મવ‟(૧૯૩૬)ની કનલતાન હયચમ કયાવ્મ છે. આ રેખભા ં
વેન્ડફગધની ફે નલનળષ્ટ કાવ્મયચનાઓ „નળકાગ‟ અને „પગ‟ની આથલાદાત્તભક ચચાધ ણ કયી છે. 
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આ   રેખના અંતે નનયંજન બગત,  વ્શીટભેન અને વેન્ડફગધની તરુના કયતા ંકશ ેછે: વ્શીટભેન એ 
અભેહયકન કનલતાન કરફંવ છે ત વેન્ડફગધ અભેહયકન કનલતાના ચરિંકન ગણાલે છે.  

 રેખ ત્રણ અને ચાયભા ં કનલ યફટધ ફ્રથટના વ્મસ્તતત્તલ અને કાવ્મ નલળે ઘણી રાફંી 
નલચાયણા છે. જેભા ં„Two Tramps in Mud Time‟ કાવ્મન અંનતભ શ્રકન અને  „Kitty Hawk‟ 
આથલાદમરૂક ચચાધ છે. આ નવલામ „The Pacific‟, „A Pack of Gold‟ , „A Record Stride‟ 

લગેયે  ઘણી ફધી કાવ્મ યચનાઓ નલળે  ટકૂભા ં હયચમ કયાલી યફટધ ફ્રથટની કનલતાના 
સ્થથનતમાતંય તાવી  આપ્મા છે.  

 કનલ નાટમકાય ડફલ્ય.ુ એચ. ઑડધન ય ફ ેરેખ છે. આગ પ્રભાણે, આ રેખભા ંણ 
નનયંજન બગતે ઓડધનના જીલન-કલનની લાત કયી છે. જે યવ ડે એલી ળૈરીના છે. જન્ભ, 
ળાાજીલન નલળે  કેટરાક પ્રવગંની લાત મકૂી, ઓડધનની વર્જન ળસ્તતની ઝાખી કયાલતા ધીયે 
ધીયે કલનની લાત તયપ રઈ જતા ં ઓડધનના પ્રથભ કાવ્મવગં્રશ „એમ્વ‟(૧૯૨૮) એ છી 
૧૯૨૯ભા ંઈળયવડૂ વાથે ભીને „ધ એનનનભઝ ઓલ એ ચફળ‟ અને ૧૯૩૩ભા ં ધ ડાન્વ ઓલ 
ડેથ‟ દ્યનાટક  યચ્મા અને બજવ્મા તેની લાત કયી છે. આ ઉયાતં „યિુમાત્રા‟ પ્રલાવગ્રથં, 
૧૯૩૮ભા ં યચેલુ ં „ઓન ધ ફ્રંહટમય‟ નાટક એભ, ાતં્રીવેક યચનાઓની ટૂંકી નોંધ આી છે. ત ે
છી ફીજા નલશ્વયિુ છીના અભેહયકન વાહશત્તમ જેભા ંનાટકની ભોચરક યંયા, „Stopping by 

woods on a snowy evening‟ અને „The Gift Outright‟ કાવ્મને નનયંજન વાશફે બસ્તત દ્વાયા 
મસુ્તતનુ ંકાવ્મ કશ ેછે. 

     એ છીના ફે રેખ બાયતની ફે અંગ્રેજી કલનમત્રીઓ ય છે. તરુ દત્ત નલળે જે ચચાધઓ કયી 
છે તે જતા ં આ કલનમત્રી ભટાગજાના શમ એભ રાગે છે. યંત ુ આ રેખભા ં એભની 
કાવ્મસં્તતઓના અનલુાદ જલા ભે છે, તેભા ં ખાવ ઝાઝી કાવ્મપ્રનતબા જણાતી નથી. 
બાયતીમ અંગે્રજી કનલતાભા ંવયજની નામડુનુ ંનલળે નાભ છે, આ કલનમત્રી નલળ ેહકયીટ દૂધાત 
„યફ‟ વાભનમકભા ંનોંધે છે કે: “એભની કનલતા આણને થળે કે કેભ તેન જલાફ „ના‟ભા ંઆલે, 
એટરે જ કદાચ ઇંગરેંડભા ં એભન કઈ કાવ્મવગં્રશ કે એભની ચ ૂટેંરી કનલતાનુ ં કઈ થુતક 
શારભા ંપ્રનવિ થમા નથી‟‟૨  

  „યલીન્રનાથની કૃનતઓભા ંફાનનરૂન‟ આ રેખભા ંયલીન્રનાથના ફારકાવ્મનુ ં નનરૂણ 
ઉડીને આખે લગે એવુ ં છે. તેભના આ કાવ્મભા ંફાક્રીડાની વાથે વાથ ે મતૃ્તયનુી ણ લાત 
આલે છે.  તે વશજ યીતે આ રેખભા ંજઈ ળકામ છે. યલીન્રનાથના જીલનભા ંફનેરા તાના જ  
થલજનના મતૃ્તયનુા ાચં પ્રવગંની લાત ણ નનયંજન બગતે આ રેખભા ં મકૂી છે. આભ, 
યલીન્રનાથના  વાહશત્તમના અભ્માવીએ વો પ્રથભ આ રેખ લાચંલ જઈએ એલ આ રેખ છે.  
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 „કનલતાન કીનભમ કરુણા‟ રેખભા ંજાાનના વલધશે્રષ્ઠ શાઇકુ કનલ ભાત્તસઓુ ફાળ નલળે 
ચચાધઓ કયી છે. ફાળના જીલનની કથા  અને વાહશત્તમની લાત યવપ્રદ યીતે લણામેરી છે. 

ફાળની પ્રકૃનત નનરૂણની કનલતા, કલ્ન, ચચિંતન લગેયે નલળેના શાઇકુ કનલતાની નલચાયણા 
મકૂી છે, તેના ગજુયાતી અનલુાદ ણ આપ્મા છે. જેભકે: 

          „યાતા ંફૂરન ે

 ાખં જ તભે આ   
 ત તચંગમા‟ં થલા.-૪ ,.ૃ ૨૧૨  
  અંતે ચીની કનલ ચર ને નનયંજન બગત વોમ્મના કનલ તયીકે ઓખાલે છે, અન ે
એભના એક  ભહદયાકાવ્મન અનલુાદ આપ્મ.  

  આ આખુ ંથુતક લાચંતા ંઆણને એક પ્રનતબાવંન વાહશત્તમના અભ્માવી વાથે ચચાધ 
કયતા ંશમ, એવુ ંઅનબુલામ છે. અભેહયકન વાહશત્તમ-કનલઓની ચચાધના રાફંા રેખભા ં નનયંજન 
બગતની નલદ્વત્તા થષ્ટ જણામ છે.  ાછરા ં ત્રણ-ચાય રેખ વાલ ટૂંકા છે, જેની વાત-આઠ 
ેજભા ંનલચાયણા કયલી જઈતી, ણ ત ેનથી કયી ળક્યા. તેભની રેખનળૈરીની લાત કરંુ ત, તે 
પ્રવાદાત્તભક છે. અશીં અભેહયકન કનલઓની વાહશત્તમ પ્રવનૃત્ત નલળે ચચાધ કયતા ં તેભણે જીલનની 
ઘણી નલગત મકૂી અને છી વભાતંયે એભના વાહશત્તમની લાત કયી છે. આ થુતકભા ં નનયંજન 
બગતે અભેહયકન કનલતાની લાત કયતા ં૨૧૫  જેટરા ંાનાભંાથંી રગબગ ૧૭૫ જેટરા ંાના ં
યક્યા છે.  આભ, અભેહયકન કનલતાની ાવે જતા ંશરેા આ થુતક  અલશ્મ લાચંવુ ંડે તે 
કક્ષાનુ ંછે.   
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