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ગદ્ય 
રાજપૂત લાલસ િંગ ચિંદનસ િંગ 

આચાર્ય, 

 પ વાદળ પ્રા.શાળા. રજો ણા ,તા. વડગામ, જી. (બ.કાિં. ) 
 

ઊર્મય કે  િંવેદનાન ેવ્ર્ક્ત કરવા માટેન િં માધ્ર્મ પદ્ય અને વવચારને પ્રકટ  કરવા માટેન િં માધ્ર્મ ગદ્ય એવી  મજ વ્ર્ાપકપણે 

પ્રવતે છે.પણ પદ્યની જેમ ગદ્ય પણ અનેકશ: પ્રર્ોજાત િં રહ્ િં છે. એનાિં પ્રર્ોજનો પણ જૂદાિં  જૂદાિં  છે તો એન િં રચન – િંરચન 

પણ કિંઈક પોતાની રીતન િં રહ્ િં છે. 
 

ગદ્ય કરતાિં પદ્યનો આવવર્ાયવ પ્રથમ થર્ો. કિંઠોપકિંઠ અને કણોપકણય પરિંપરા માટ ેપદ્ય જ અન કૂળ જણાર્ િં હોર્ તે  િંર્વવત છે. 

માનવી જેમ જેમ બૌવધિક વવકા   ાિતો ગર્ો, તેમ તેમ તકયપૂત બાબતો રજૂ કરવાના પ્રશ્નો ઊર્ા થર્ા, માનવીના વર્ન્ન 

વર્ન્ન જીવન આર્ામો નજર  ામ ેઆવ્ર્ા, મ દ્રણકળા પણ શક્ર્ બની ત્ર્ારે પદ્યના વવકલ્પની જરૂર ઊર્ી થઇ. ઘણિંખરિં તો 

વ્ર્વહારૂ અથયથી જ ‘બોલચાલમાિં વપરાત િં વલવખત કે ઉચ્ચરરત ર્ાષારૂપ’ – એવી સ્પષ્ટતા  ાથ ેચલાવી લેવાત િં. છાપા, 

 ામવર્કો, પાઠ્ર્પ સ્તકો,વવવવિ કોશ, અહેવાલો  એ  વય મારફતે એને ગદ્યનો પરરચર્ થઇ ગર્ો. પરરણામે તથ્ર્લક્ષી ર્ાષારૂપ 

તે ગદ્ય એવી ગદ્ય વવશેની  ીવમત  મજ વવક તી રહી.  

ગદ્યનો વવચાર કરનારે એનાિં મહત્વના ત્રણ અિંશોન ેઅવશ્ર્ ધ્ર્ાનમાિં રાખવા પડે. આ અિંશો છે : શબ્દ, વાક્ર્, ખિંડ  કે પરરચ્છેદ. 

વ્ર્વહારમાિં શબ્દનો થતો ઉપર્ોગ વ્ર્ાવહારરક કામ પૂરતો માર્ાયરદત હોર્.  ાવહત્ર્માિં  જયક જે કિંઈ પ્રકટ કરે છે અથવા પોત ે

પ્રકટ થવા મથછેે – ર્ાવ – િંવેદન –વવચાર  વય રીત,ે એ શબ્દ ધવારા જ શક્ર્ બનેછે. આથી  જયક ે શબ્દન ે ચોંટેલા 

વ્ર્ાવહારરક રૂઢ  િંકેતોથી એને પ્રથમ તો અળગો કરવો પડેછે. એન િં વાસ્તવમાિં ર્જ્ઞોપવવત થત િં હોર્ છે. ટૂિંકમાિં મનોગતન ેમૂતય 

કરી આપે તવેા ઉવચત શબ્દની શોિ, માત્ર કવવતામાિં જ નવહ, ગદ્યમાિં પણ એટલી જ મહત્વની છે. ગદ્ય જયનમાિં  મૃધ્િ શબ્દ 

ર્િંડોળ ઉપર્ોગી તો બન ેજ પણ તેનાથીર્ વિ  અગત્ર્ની વાત શબ્દવવન્ર્ા ની રહીછે. પોતાન િં આગવ િં વ્ર્વક્તત્વ વ ધ્િ કરી 

આપતો શબ્દ જ ગદ્યવવિાનમાિં શોર્ી રહછેે.  

ગદ્યકાર કવવચત શબ્દના વ્ર્ાકારણગત માળખાન ેતોડ ેછે, પણ બહ િા તો એણે માળખાને જાળવીન ેજ ઔવચત્ર્પૂવયક શબ્દ 

પ િંદગી કરવાની રહ ેછે. એ શબ્દ નીશાનવિેી બનવો જોઈએ. વક્તવ્ર્  કે  કથવર્તવ્ર્ના  િંકેતો એમાિંથી કળામર્ રીત ેખૂલે એ 

જરૂરી છે.  

ગદ્યનો બીજો ઘટક વાક્ર્ છે, વાક્ર્ એ શબ્દોની કેવળ વ્ર્ાકરણી ગોઠવણી નથી. ગદ્યકારની શોિ તો પોતાના કથવર્તવ્ર્ન ે

તિંતોતિંત વ્ર્ક્ત કરે, એનાિં  એકએેક અિંગન ેઉપ ાવી આપે એવા વાક્ર્ કે વાક્ર્ાવવલની હોર્ છે. વાક્ર્નો આકાર વક્તવ્ર્ની 

આિંતરરક અવનવાર્યતા પર વનર્યર રહેછે. આગળ વિીને કહીએ તો પ્રત્ર્ેક કૃવતએ વાક્ર્ની નૂતન મ દ્રાઓ રચાતી આવતી 

હોર્છે. એમાિંથી જ એના રચનારની શૈલી-ર્ાત નીખરી આવછેે. 
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વાક્ર્ોમાિં વવરામવચહ્નોન િં વવવશષ્ટ સ્થાન હોર્ છે. આવા વચહ્નોના ઉપર્ોગથી વક્તવ્ર્ વિ  વવશદ બન,ે િારી અ ર ઉર્ી કરે 

અને કથ્ર્ન ેપ્રત્ર્ક્ષ કરી આપે. વાક્ર્માિં જો જરૂરી વચહ્નોનો અર્ાવ હોર્ તો અતિંત્રતા પ્રવશેે, અથય બદલાઈ જાર્, ઘણિંક 

 િંરદગ્િ બન.ે 

ગદ્યનો ત્રીજો મહત્વનો અિંશ ખિંડક ક ેપરરચ્છેદ છે. ગદ્યકારન ે મગ્ર કથવર્તવ્ર્ને  ચોટ અને વવશદ બનાવવા માટ ેવવિ વવિ  

ખિંડોમાિં વવર્ાવજત કરવ િં પડછેે. ખિંડક ગદ્યકારના વવચારવળાિંકનો  ૂચક હોર્છે. ગદ્યના આવા પ્રત્ર્ેક ખિંડકમાિં સ્વતિંત્ર, પરરપણૂય 

વવચાર  માતો હોર્છે, આમ વક્તવ્ર્ના કોઈ અિંશ કે વક્તવ્ર્ના સ્વતિંત્ર એકમરૂપે પરરચ્છેદની હસ્તી જોવાર્ છે.બિાજ ખિંડકો 

આખરે તો ગદ્યન ે મગ્રતાન િં રૂપ આપતા હોવા જોઈએ. 

એક બીજો અવનવાર્ય ઘટક છે લર્. લર્ની કામગીરી તત્વત: આિંતરરક રહી છે. લર્ ગદ્યન િં અગત્ર્ન િં અિંગ છે, ગદ્યનો લર્ ઝટ 

કળી શકાતો નથી. પદ્યના લર્ની જેમ ગદ્યનો લર્ એકિારી ગવતનો હોતો નથી. અણ રખાિં આવતયનોમાિં એ લર્ ગવત રહી 

હોર્ છે.  મગ્ર  િંવેદન, એના આરોહઅવરોહ, એની   ક્ષ્માવત  ક્ષ્મ છટાઓ – કિંપનો  વય એ લર્ ધવારા ર્ાવકને આકર્ષયત 

કરે છે.  

મનોગતના  હાર ે હાર ે પેલી લર્ રચના પણ વનષ્પન્ન થતી જાર્છે. પ્રત્ર્ેક વાક્ર્ના લર્ની  મગ્ર કૃવતના ર્ાષાલર્  ાથ ે

   િંગતતા કેળવાવી જોઈએ. આલેખ્ર્ વવષર્ વસ્ત   િંવેદનાની અવનવાર્યતાને વશવતીન ેવાક્ર્ના ગવત-લર્ બિંિાતા આવછેે. 

લર્ એટલે માત્ર આવતયનો એમ માનવ િં રૂ્લર્રેલ િં છે.આથી જ વૃતગિંિી ગદ્ય પણ ક્ર્ારેક મોટ િં પ્રલોર્ન ઊર્ િં કરી 

આપેછે.અથવયવેદારદના ઉપલભ્ર્ ખિંડોનો લર્, બાણની ‘કાદિંબરી’ નો લર્ ને અન્ર્ પ્રવશષ્ટ કૃવતઓના ગદ્ય લર્ ને આ  િંદર્ે 

અવલોકી શકાર્. ગદ્યમાત્રના લર્માિંથી એના  જયકની વરૈ્વક્તક મ દ્રા પ્રકટી આવવી જોઈએ. લર્   ગ્રાહ્ હોર્ કે આિંતરરક 

બિંન્ન ેપર ગદ્યકારનો પૂરતો પ્રર્ાવ રહેવો જોઈએ.  

પ્રાચીન આલિંકારરકો  મા  અને ઓજ ્ ને ગદ્યના જીવવત લેખે છે. ામાવ ક ગદ્યન ેકારણે પ્રસ્તાર ટળેન ેવક્તવ્ર્  ઘન 

બન.ે બાણન િં ગદ્ય એન િં ઉજ્જવલ દષ્ટાિંત છે. અલિંકાર રચના પણ વક્તવ્ર્ન ેઉપકારક બની શક.ે 

આ રીત ેગદ્યના વવવવિ અિંશોની તપા  થઇ શક.ે પણ ગદ્યન િં હાદય પામવ િં હોર્ તો તેની ર્ાવષક  િંરચના કે શૈલી જ ગદ્યકારન િં 

ઋત છે. લવલતેતર ગદ્યમાિં  ામગ્રીનો પરરચર્ અગત્ર્ન િં અિંગ બન ેછે. શૈલીપરરશીલનનો પ્રશ્ન લગર્ગ ગૌણ સ્થાન ેમ કાતો 

આવ્ર્ો છે પણ  જયકની ચેતનાના િબકારર્ ક્ત  જયનાત્મક ગદ્યમાિં શૈલી પરરક્ષણ વવનાન િં ગદ્ય પરરશીલન અિૂરિં ગણાર્, 

 જયકે - જયકે, પ્રજાએ -પ્રજાએ વર્ન્ન -વર્ન્ન છટાવાળ િં ગદ્ય – ગદ્ય તરાહો મળે. દરેક દેશકાળમાિં, દરકે પ્રજાની જ્ઞાન-વવજ્ઞાન 

ની શોિ અને વ વધ્િની  ાથો ાથ એના ચૈતન્ર્રૂપનો આવવર્ાયવ ગદ્યમાિં જ થતો રહેછે. ગદ્યપદ્યમાિં અવર્વ્ર્વક્ત જ  વે વાય 

હોર્ છે. અવર્વ્ર્વક્તમાિં ઉણપ ન હોર્ તો શૈલી પણ આસ્વાદ્ય બની રહ.ે 

જીવનની   િંક લતા અને  િંસ્કૃવતના  િંર્ારન ેઝીલવા મથત િં ગદ્ય વનત્ર્ નવ િં રૂપ પ્રકટ કરે છે અને એનામાિં  માર્ેલી વન: ીમ 

ક્ષમતાઓનો આગવો પરરચર્ કરાવત િં રહ ેછે. 

 િંદર્ય ગ્રિંથ  

૧. ગ જરાતી વવશ્વકોશ ખિંડ -૬       


