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ગદ્યકાવ્ય : સ્ળરૂપક્ષી વળચાર 

   

ગતૌ અંકભ ાં „ગદ્યક વ્મ: અસ્તતત્લરક્ષી વલચ ય‟ અભ્મ વરેખભ ાં ગદ્યક વ્મન ઉદ્ભલ અને 
ગદ્યક વ્મન  લૂવલતી અભ્મ વ અંગેની નોંધ ભેલી. આ અભ્મ વરેખભ ાં ગદ્યક વ્મન તલરૂગત 
ખ્મ ર આલ ન ઉક્રભ છે.  

ગદ્યક વ્મન તલરૂગત વલચ ય કયત ાં લૂે „ગદ્યક વ્મ‟તલરૂ ન ભ વલળે વલચ ય કયલ 
જરૂયી છે. યાંય થી ક વ્મ દ્યભ ાં વનફદ્ધ થત ાં જલ  ભે છે. ક વ્મ ગદ્યની તયેશભ ાં વવદ્ધ થ મ 
ત્મ યે એ એની વલવળષ્ટ ઉરબ્ધધ ગણ લી ળક મ. આ વલવળષ્ટ તયેશન  ક વ્મ તલરૂ એલ  
„ગદ્યક વ્મ‟ન  ન ભ ભબધ નની ચચ વ કયત  વનયાંજન બગત નોંધે છે કે,“શલે ક વ્મ ગદ્યભ ાં વવદ્ધ 
થય ાં ત્મ યે કવલત  નશીં, ણ ગદ્યક વ્મ ફે્રન્ચ પ્રજા દેક તવની લાંળજ છે, દેક તવની લ યવ છે. ફે્રન્ચ 
પ્રજા ફે્રન્ચ પ્રજા દેક તવલ દી છે અને જન્ભજાત પ્રવળષ્ટત લ દી ણ છે. ફે્રન્ચ ભ નવ  તકવ વપ્રમ 
અને પ્રવળષ્ટત વપ્રમ ભ નવ છે. „A Frenchman is a born Cartesian and a born classicist. 

And a classicist must categorize and classicist must classify.‟ એથી ક વ્મ દ્યભ ાં શમ 
ત્મ યે કવલત , ણ ક વ્મ ગદ્યભ ાં શમ ત્મ યે? દ્ય = કવલત , ગદ્ય = આ શનૂ્મ લક ળ વબય કયલ 
યહ્ય. ત્મ યે ગદ્યક વ્મ લગીકયણન એલ તકવ કયલ જ યહ્ય, કે એલ વળષ્ટ ચ ય, પ્રવળષ્ટ ચ ય 
કયલ જ યહ્ય!”૧ આભ, ગદ્યક વ્મ ન ભ ભબધ ન થલ   છ આલ  કેટર ક તકવ-વલતકવ ડેર ાં 
જણ મ છે. 

ગદ્યક વ્મ તલરૂ અંગેની ચચ વ કયત  ઘણ  વલદ્વ નએ ત ન ભત યજૂ કમો છે. ફૉદરેય 
„Petits Poemes en Prose‟ની આવવન હ વ મને રખેર ત્રરૂ પ્રતત લન ભ ાં „ગદ્યક વ્મ એ 
ચભત્ક ય છે.‟ એવ ાં વલધ ન કય ું છે. આ વલધ નને કેન્રભ ાં ય ખી વનયાંજન બગત નોંધે છે કે, 

“ગદ્યક વ્મ એ વ ચ્ચે જ એક ચભત્ક ય છે. વૈક થી દ્યભ ાં જ ક વ્મ વવદ્ધ થત  ાં શત  ાં. વૈક ઓ છી 
ગદ્યભ ાં ક વ્મ વવદ્ધ થય ાં છે. ગદ્યક વ્મ એ અલૂવ ક વ્મ તલરૂ છે. એક અભતૂલૂવ ક વ્મપ્રક ય છે. 

ગદ્યક વ્મ એ ક વ્મ ત્ભક ગદ્ય (Poetic Prose), રમય ક્ત ગદ્ય (Prose rhythm),ય ગમ ક્ત ગદ્ય 

(Lyrical Prose અથલ  Prose Poetry)ની જેભ ગદ્યન એક લધ  અન્લમ અથલ  યાંરયત દ્ય 
(Verse impair), મ ક્ત દ્ય (Verse libere), વલમ ક્ત દ્ય (Verse libre Free Verse) આરદની 
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જેભ દ્ય ક વ્મન એક લધ  મ વમ નથી, ણ એક વાંણૂવ તલતાંત્ર, તલ મત્ત ક વ્મ તલરૂ છે. એક 
વલવથ  તલ શ્રમી વાંણૂવ મ સ્ક્ત છે, વન:ળે વનવવૃત્ત છે. ગદ્યક વ્મ એ ક વ્મ તલરૂની ક્ર ાંવત છે, ક વ્મ 
પ્રક યની ઉત્ક્ર ાંવત છે.”૨ વનયાંજન બગતન  આ વલધ ન યથી એ તષ્ટ વભજામ છે કે, ગદ્યક વ્મન ાં 
તલરૂ એ ક વ્મ ત્ભક ગદ્ય, રમય ક્ત ગદ્ય, ય ગમ ક્ત ગદ્ય અથલ  યાંરયત દ્ય, મ ક્ત દ્ય, 

વલમ ક્ત દ્ય ઇત્મ રદથી વાંણૂવ યીતે અરગ અને તલ મત્ત છે. 

ગદ્યક વ્મન ાં વલવળષ્ટ રક્ષણ એ છે કે, એ ગદ્ય અને દ્યન  તલરૂથી અરગ તલતાંત્ર 
વ રશત્મ તલરૂ છે. એન ાં ગદ્ય એ એની તલરૂગત ળયત પ્રભ ણે આલે છે. એ અન્મ  તલરૂન ાં 
ગદ્યથી જૂદ ાં તયી આલે છે. શરયલલ્રબ બ મ ણી નોંધે છે કે, “નલરકથ -નલભરક ન ાં ચ લ  ગદ્ય 
અને ક વ્મભમ ગદ્યખાંડન ાં ગદ્યક વ્મભ ાંન  ાં ગદ્ય એક જ કક્ષ ન ાં નથી.”૩ આભ, ગદ્યક વ્મન ાં જે ગદ્ય 
છે, તેન ાં એક આગવ ાં અસ્તતત્લ છે. 

નભરન ય લન  ભત મ જફ „ગદ્યક વ્મન ાં તલરૂ કદ ચ મ દૃબ્ચ્છક (Carbitrary) છે એટરે 
વલ ુંળે તેની તલરૂગત વલળેત ઓ ત યલલી વય નથી.‟Lyrical Balladsની પ્રતત લન ભ ાં 
ક વ્મ ગદ્યભ ાં ણ વાંબલી ળકે એભ કશને ય  લર્ૌવઝલથે આ તલરૂ અંગે જગ ન જગ ખફૂ ઉન્નત 
વલચય આપ્મ  છે. લર્ૌવઝલથે „The real language of man‟ (ભન ષ્મની મથ થવ બ  )ન ે
આત્ભવ તૌ કયલી એ કવલકભવ છે  એભ ભ ને છે. તેભણે ઉત્તભ છાંદફદ્ધ યચન ન ાં એક યશતમ 
તેભ ાંની ાંસ્ક્તઓભ ાં યશરે ઉત્તભ ગદ્યતત્ત્લને પ્રભ ણય ાં અને તે વભમન ાં ઉત્તભ ક વ્મભ ાં વ ય  
ગદ્યન  રક્ષણ  યખ્મ ાં છે. લર્ૌવઝલથે આેરી કવલ અને કવલત ની વ્મ ખ્મ ભ ાં ભ ભન ષ્મની 
મથ થવ બ   (The real language of man) આલયી રીધી. તેભણે કહ્ ાં કે, „ભન ષ્મ વ થે લ ત 
કયત ભન ષ્મ તે કવલ‟, (Poet  is a man speaking to man), એલી જ યીતે કવલત ની વ્મ ખ્મ  
આત  કહ્ ાં કે, „કવલત   ર  અને પ્રકૃવતની પ્રવતભ  છે.‟ (Poetry is the image of man and 

nature.) આભ, ભન ષ્મ ભન ષ્મ લચ્ચેન  વાંલ રદત રમને વ શજજકણે ક વ્મભ ાં ધ્લવનત થત ાં 
લર્ૌવઝલથે ક વ્મભ ાં પ્રભ ણય ાં, તેભજ છાંદરમ ઉત્તભ ગદ્યરમન અણવ ય આી યશ ે છે તેવ ાં 
ત તય ાં. તેભણે વભલ્ટન વભેત અનેક ઉત્તભ કવલઓની કવલત ભ ાં ગદ્યતત્ત્લન ાં વૌંદમવ વનશ ળય ાં. 
લર્ૌવઝલથવ ક વ્મભ ાં ગદ્યવલવનમગની નશીં ફરકે કશવે  ાં જઈએ કે, ગદ્યભ ાં ક વ્મ વલવનમગની ચચ વ 
કયે છે. તેઓ ભ ને છે કે, „ક વ્મની છાંદફદ્ધ યચન  અને ક વ્મની ગદ્યબ   લચ્ચે તત્ત્લત: કઈ 
તપ લત નથી.‟ નભરન ય લ નોંધે છે કે, “લર્ૌવઝલથવન ઉદે્દળ વભક રીન ક વ્મ બ  ની વ્મથવત  
દળ વલી તે ક યણે જર્જરયત થમેરી કવલત ની રય ટીન  ઉન્મરૂનન શત. વ ભ ન્મ ભવૂભક એ, 

ણ તેભન ભશત્ત્લન ઉદે્દળ વૈદ્ધ સ્ન્તક ભવૂભક એ નલવજર્જત ક વ્મબ  ને, ફરકે તેની  છ 
યશરે  ક વ્મ વલચ યને વલશ્રેલ ન શત.”૪ આથી જ લર્ૌવઝલથે અંતે તલવવદ્ધ ન્તને તુટ કયત  
સતૂ્ર ત્ભક યીતે એભ કહ્ ાં છે કે, „„કલ્ન  અને વાંલેદનમરૂક વર્જન ગદ્યભ ાં શમ કે દ્યભ ાં ણ 
વલવનમગ અથે પ્રમજાતી બ   એક વયખી મથ તથ શમ છે.‟‟૫ આભ મેૂ લ ત ત ફવ 
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એટરી જ છે કે, ક વ્મ દ્યભ ાં શમ કે ગદ્યભ ાં શમ ક વ્મતત્ત્લ કે ક વ્મયવ મ ખ્મ છે એ જે 
ભ ધ્મભે યજૂ થ મ છે એ ગોણ ફ ફત છે. 

વનયાંજન બગત „ગદ્યક વ્મ‟ તલરૂને „આધ વનકત ન ાં ભ ાંગર ચયણ અને આધ વનકત ની 
ન ન્દી‟ કશીને ઓખ લે છે, ણ એની વ થે એ ણ તષ્ટ કયે છે કે, „„ગદ્યક વ્મભ ાં દ્યક વ્મ 
વ થે કઈ તધ વ કે વાંઘવ નથી. એભ ાં દ્યક વ્મ પ્રત્મે વલયધ કે વલરશ નથી, દ્યક વ્મન  
વલધ્લાંળ કે વલન ળ અથે ગદ્યક વ્મન ાં અસ્તતત્લ નથી. ગદ્યક વ્મ એ કવલની વર્જકત ન આંતરયક 
અવનલ મવત  છે. એથી જ જે કવલએ ગદ્યક વ્મન ાં વર્જન કય ું છે. ફરકે દ્યક વ્મની દીઘવક  
ઉ વન -વ ધન  છી જ એને રયણ ભે જ એભણે ગદ્યક વ્મન ાં વર્જન કય ું છે. ગદ્યક વ્મ એ 
કવલન કઈ ન સ્તતલ દ નથી. ગદ્યક વ્મ એ કવલન અસ્તતલ દ છે.‟‟૬ આભ ગદ્યક વ્મ અન ે
દ્યક વ્મ લચ્ચેન અરગ તપ લત તેઓ દળ વલી આે છે. યાંત   આ વલધ નભ ાં ગદ્યક વ્મન  
રખન ય કવલ વલળેની ભશત્ત્લની લ ત એ છે કે, ગદ્યક વ્મ એ કવલની વર્જકત ની આંતરયક 
અવનલ મવત  છે. વર્જક જ્મ યે ગદ્યક વ્મન  તલરૂ વ થે ક ભ રે છે ત્મ યે એન  જે આંતરયક બ લ 
છે એ દ્યભ ાં ન આલયી ળક મ એલ  ત એટરી અવયક યકત  ન ઉજાલ ેજેટરી ગદ્યક વ્મભ ાં 
ઉજાલે એલ  શમ છે. 

ગદ્યક વ્મન  તલરૂ અંગે વિભભ ાં ઘણી ચચ વ વલલેચક દ્વ ય  થઈ છે અને થડ  ઘણ  
વભમથી આણે ત્મ ાં આ તલરૂ અંગે ચચ વન દય ળરૂ થલ   મ્મ છે. ગદ્યક વ્મ એ ગદ્ય અન ે
ક વ્મન વભ વ છે. કેટર ાંક વલલેચકન  ભતે ગદ્યક વ્મ એ કવલત ન ાં લણવળાંકય ( Hybrid) તલરૂ 
છે, ત  કેટર ાંક વલલેચક ભ ને છે કે, ગદ્યક વ્મ એ ગદ્ય અને ક વ્મની વાંતવત શલ ન  ક યણે એ 
કવલત ન એક ખચ્ચય (Mule) પ્રક ય છે. 

અશીં એટલ ાં તષ્ટ થ મ છે કે, ગદ્ય અનેદ્ય ફને્ન લતત  લ ચક વાંજ્ઞ  છે. ફને્નભ ાં રમ ત છે 
જ યાંત  ાં દ્યભ ાં રમ એ એન  વનમત કયેર  પ્રભ ણભ ાં આલે છ, જ્મ યે ગદ્યન રમ અવનમાંવત્રત 
છે; ભ ટે આ ફને્ન વાંજ્ઞ  એકફીજાથી અરગ છે. ફને્નભ ાં ક વ્મ એ વભ ન ગ ણ છે. ગદ્ય અને દ્ય 
ફને્ન ક વ્મને પ્રગટ કયન ય  ભ ધ્મભ છે. ફને્નન ાં તલ મત્ત અસ્તતત્લ છે.ક વ્મતત્ત્લ અને છાંદ અંગે 
લ ત કયત  યલીન્રન થ ઠ ક ય કશ ેછે કે, “ક વ્મન ાં રક્ષ્મ એ હૃદમને જીતલ ન ાં છે. છી દ્યને ઘડ ે
ચડીને શમ કે દ્યન  ગે ચ રીને શમ, એ ઉચ્ચ વવદ્ધત  વ ભર્થમવ દ્વ ય  જ તેન વલચ ય 
કયલ ન યશ ેછે. શ ય થઈ એટરે શ ય, છી ઘડે ચડીને શમ કે દ્યન  ગે ચ રીને શમ. છાંદભ ાં 
રખેરી યચન  ક વ્મ નથી શતી. એન  શજાય પ્રભ ણ છે, ગદ્યયચન  ણ ક વ્મ ન ભ ધ યણ કયે 
ત મે ફની જતી નથી... ગદ્ય શમ કે દ્ય શમ યવયચન  ભ ત્ર ભ ાં એક તલ બ વલક છાંદ શમ 
છે.”૭ ગદ્ય અને દ્ય ફને્નભ ાં ક વ્મ વાંબલી ળકે છે, યાંત   ળયત એ છે કે ક વ્મયવ એ કેન્રતથ ને 
શલ જઈએ. 
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દ્યભ ાં જ્મ યે ક વ્મ યચ મ છે, ત્મ યે તેન ાં આંતરયક તલરૂ (Internal Form) અને ફ હ્ય 
તલરૂ (External Form) ફને્ન શમ છે.  જેન ાં ફ હ્ય તલરૂ લૂવ વનવિત શમ છે. આ ફ હ્ય તલરૂ  
રમ અને પ્ર વ દ્વ ય  વવદ્ધ થ મ છે, જેને આણે છાંદથી ઓખીએ છીએ. વનવિત રમ એકભન ાં 
આલતવન વતત એભ ાં થત  ાં જલ  ભે છે. વભ ન ગણન  આલતવનની ાંસ્ક્ત શમ અને પ્ર વ ન 
શમ ત પ્રલ શી દ્ય (Blank Verse) અને અવભ ન વાંખ્મ ન  આલતવનની ાંસ્ક્ત શમ અન ે
પ્ર વ શમ કે ન  શમ ત મ ક્ત દ્ય (Free Verse) યચ મ છે. દ્યક વ્મભ ાં ફાંધનભ ાંથી મ સ્ક્ત 
તયપની ગવત જલ  ભે છે, તેની વ થે  તકવફદ્ધ અને યેખ ક ય ગવત જલ  ભે છે. દ્યક વ્મભ ાં 
અથવ અને બ લને, વલમલતત  ને આ ફ હ્ય તલરૂન આધ ય ભે છે. દ્યક વ્મભ ાં વ દ્યાંત 
દ લભર અને ઈન્દ્ન્રમય ગી ળધદવાંગીત લડે અને ફ હ્ય તલરૂ દ્વ ય  ણ કૃવતની આક ય અને 
એકત  યજૂ થ મ છે. ઘણે અંળે ઠન-યીવત દ્વ ય  અને રેખન મ રણ લડે ણ એન ાં તલરૂ ચ   
ગ્ર હ્ય ફને છે. 

ગદ્યક વ્મન ાં તલરૂ વ રશત્મન  અન્મ તલરૂથી ઘણે અંળે જૂદ ાં ડે છે. એન  ફ હ્ય તલરૂ  
અંગે શજી આણે ચક્કવ ભ ખ ાં ફ ાંધી ળક્ય  નથી. વનયાંજન બગતન  ભત મ જફ “ગદ્યક વ્મન ાં 
ફ હ્ય તલરૂ નથી. એથી એન ાં ગદ્યક વ્મભ ાં ભ ત્ર આંતય તલરૂ છે અને આ તલરૂન જ આધ ય 
અને આક ય છે.”૮ દ્યક વ્મ અને ગદ્યક વ્મન  છાંદ-રમન  વાંફાંધે યલીન્રન થ ઠ ક ય એક ઉત્તભ 
દૃષ્ટ ાંત આત  કશ ેછે કે, “ક વ્મની બ  ભ ાં એક ભ  શમ છે, વાંમભ શમ છે. તેને છાંદ કશ ેછે. 

ગદ્યભ ાં કઈ વલલેક શત નથી તે છ તી ક ઢીને ચ રે છે... ગદ્યને ક વ્મની પ્રેયણ થી કર ભમ 
ફન લી ળક મ છે. ત્મ યે એ ક વ્મની ગવતભ ાં એવ ાં કાંઈક પ્રગટ થ મ છે, જે ગદ્યન  યજજિંદ  
ઉમગની શોંચની ફશ યન ાં શમ છે. એ ગદ્ય છે એ જ ક યણે એભ ાં અવત ભ ધ મવ - અવત 
ર ભરત્મની ભ દકત  શઈ ળકતી નથી. કભ અને કઠણ ભીને એક વાંમભબયી યીવત 
આઆ ઉત્ન્ન થ મ છે. નટીન  ન ચભ ાં વળક્ષણથી ભેલેર કોળરથી અરાંકૃત ગર ાં શમ 
છે. ફીજી ફ જ  વ ર ાં ચ રતી શમ એલી કઈ તર ણીની ચ રભ ાં લજન વ ચલલ ન એક 
તલ બ વલક વનમભ શમ છે. એ વશજ સ ાંદય ચ રલ ની બાંભગભ  એક પ્રક યન અવળભક્ષત છાંદ તેન  
રશીભ ાં શમ છે, તેન  દેશભ ાં શમ છે. ગદ્યક વ્મની ચ ર એન  જેલી જ છે. એ વનમવભત ઉચ્છાંખર 
ગવત નથી શતી, વાંરત દેક્ષ શમ છે.”૯ ગદ્યક વ્મ એ વ શજજક છે, એન રમ વ શજજક છે. 

એભ ાં દ્યક વ્મન  ફ હ્યતલરૂન  છાંદ અને પ્ર વ વવલ મન  કવલત ન  યવતત્ત્લ પ્રગટ કયન ય  
તભ ભ વ ધન ત છે જ. રમ, અન પ્ર વ, અધવપ્ર વ,  નય લતવન, અન્લમ, અરાંક ય, પ્રતીક, 

કલ્ન ઇત્મ રદન ઉમગ-વલવનમગ ત થ મ જ છે. ગદ્યક વ્મભ ાં છાંદ અને પ્ર વન ાં તત્ત્લ નથી 
ભ ટે એ લૂવવનવિત, લૂવમજજત એવ ાં કઈ તત્ત્લ નથી. ગદ્યક વ્મભ ાં રયચ્છેદ એકભ છે. એથી 
ગદ્યક વ્મક યે એન  ળધદેળધદ, ળધદગ ચ્છ, લ કમખાંડ, લ ક્ય, રયચ્છેદ ય વતત 
વબ નત લૂવક, એક ગ્રત  વ થે વ લધ યશીને લૂવક મજલ ન  શમ છે. ગદ્યક વ્મન  ક્ષણે ક્ષણે 
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ન લીન્મ છે અને દે દે વલકલ્ છે, વતત આકસ્તભકત  અને વ શવવકત  છે. તેભ ાં રમને કઈ 
આધ ય કે આક ય નથી, યાંત   ગદ્યક વ્મ જેભ જેભ વલતતયત  ાં અને વલકવત ાં જમ છે તેભ તેભ 
તત્ક ર તત્ક્ષણ એન આધ ય અને આક ય યચત ાં જામ છે. રયણ ભે ગદ્યક વ્મભ ાં તલૈબ્ચ્છકત  અન ે
તલ મત્તત ન ગ ણ જલ  ભે છે. ગદ્યક વ્મભ ાં રલભચકત  અને મ સ્ક્ત શલ ને ક યણે ગદ્યક વ્મભ ાં 
મ સ્ક્તભ ાંથી ફાંધન તયપની ગવત શમ છે. કલ્ન ફદ્ધ અને લત  વ ક ય ગવત શમ છે. આ ફધ થી 
તેન ાં આંતરયક તલરૂ ઘડ મ છે. ગદ્યક વ્મભ ાં વ દ્યાંત સયૂ લડે, ક ક  લડે, ત્લરયત કલ્ન અને 
પ્રતીક લડ,ે આંતય તલરૂ લડે, ગદ્યક વ્મન આક ય અને એકત  વવદ્ધ થ મ છે. આભ, ગદ્યક વ્મન ાં 
આંતય તલરૂ ઘડ મ છે. એન  ફ હ્ય તલરૂ અંગે તષ્ટ ભ રશતી ભતી નથી અને એન ાં જે 
આંતય તલરૂ છે તે ખફૂ વાંક ર બ લવલશ્વથી ઘડ મેલ ાં શમ છે. જે કવલની આંતયચેતન ભ ાંથી 
ઘડ ઈને આલે છે. તેન આક ય અને વલતત ય કવલની આંતયસઝૂ, આંતયબ લ અને કવલની 
આંતય વાંલેદન ન ાં રયણ ભ છે. 
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