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રયચમ નલબાગ

By

www.tethtatguru.com

ગુજયાતી વારશત્મકાય રયચમ ાટણ -૪

સુદયમ
ં
ૌ
સદ
ું રમ્ એ ગુજયાતી વારશત્મનુ ં એક જાણીતુ નાભ છે . એભનુ ં અખુ ં નાભ નિભુલનદાવ ુરુત્તભદાવ લુશાય શતુ.ં તેઓ
ગાંધીઅશ્રભભાં એભને ભે રા હુરાભણા નાભ ફારાસુદ
ં યમૌ ળબ્દભાંથી ાછર ટુકડ સુદયમૌ
ં
ઈનાભ (તખલ્લુવ) તયીકે સ્લીકામો
શત. તેઓ ગુજયાતી વારશત્મના પ્રથભ ંક્તતના કનલ છે .
બરૂચ જજલ્રાના જબુ
ં વય તાલુકાનાં નભિંમાભાતય ગાભે ૨૨ ભાચણ ૧૯૦૮ના યજ ુરુત્તભદાવ લુશાયને ઘેય જન્ભેરા કનલશ્રી સુદયભે
ં
'કમા બગતની કડલી લાણી', 'કાવ્મભંગરા', 'માિા', 'લસુધા' લગેયે તેભના કાવ્મવંગ્રશ છે, જે ૈકીના કાવ્મભંગરા ભાટે
એભને યણજીતયાભ સુલણણચદ્રં ક ણ પ્રાપ્ત થમ શત. તેઓનુ ં ન્મ એક ઈનાભ 'કમા બગત' ણ શતુ.ં
નાભ : નિભુલનદાવ લુશાય
ઈનાભ : કમા બગત, સુદયમૌ
ં
જન્ભ : ભાચણ ૨૨, ૧૯૦૮; નભિંમાભાતય ( જજ. બરૂચ)
લવાન : જાન્યુઅયી ૧૩, ૧૯૯૧
નતા – ુરુત્તભદાવ લુશાય

જીલન ઝયભય


ગાંધીયુગના રપરસુપ કનલ ને વાધક



સુદયમૌ
ં
- ઈભાળંકયની જડી ગણાતી



ભ્માવ છટુબાઇ ુયાણીની અભદની ળાાભાં



બરૂચભાં સુપ્રનવદ્ધ નલલેચક નલશ્વનાથ ભગનરાર બટ્ટના નલદ્યાથી



‘વાફયભતી’ ના તંિી



૧૯૬૯- ગુજયાતી વારશત્મ રયદના પ્રમુખ



૧૯૪૫ - શ્રી યનલિંદ અશ્રભ, ોંરડચેયીભાં વશકુટુંફ સ્થામી થમા



યનલિંદ અશ્રભ - ોંરડચેયી ના ગુજયાતી નિભાનવક ‘દક્ષક્ષણા’ ના તંિી
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 યુલાન લમભાં વાલ નાક્સ્તક એલા કમા બગતની કડલી લાણી [ શલે શરય લૈકુંઠ જાઓ ] થી ળરુ થમેરી ને ભધ્મભાં થડી
શ્રધ્ધાયુતત ફનેરી [ તને નમુ ં , ત્થયને મ હુ ં નમુ ં - ૧૯૩૯ ] જીલનમાિા શ્રધ્ધા થી છરકતી મગ્મ વ્મક્તતની કેલ
 ૂજાભાં [ શ્રી યનલિંદ! શ્રી યનલિંદ ! હૃદમ હૃદમ, શ્રી યનલિંદ - ૧૯૬૭ ] વભનિત થઆ

અ પ્રકાયની લધ ૂ જનયર નરેજ ની પાઆર ડાઈનરડ કયલા ભાટે ભાયી લેફ વાઆટ

www.tethtatguru.com ની મુરાકાત ર.

મુખ્મ યચનાઓ


કાવ્મવંગ્રશ – કમા બગલતની કડલી લાણી, કાવ્મભંગરા, લસુધા, માિા,



ફાર કાવ્મ - યં ગ યં ગ લાદક્ષમાં



નલરકથા - ાલકના ંથે



લાતાણવગ્ર
ં શ - શીયાકણી ને ફીજી લાત, ખરકી ને નાગરયકા, નમાવી, ઈન્નમન, તારયણી



ચરયિ - શ્રી યનલિંદ ભશામગી



નનફંધ - ક્ષચદં ફયા, વા નલદ્યા



પ્રલાવ - દક્ષક્ષણામન * નાટયવંગ્રશ – લાવંતી  ૂક્ષણિભા



નલલેચન – લાણચીન કનલતા, લરકના, વભચણના, વારશત્મક્ષચિંતન



નુલાદ 

અશ્રભ જીલન શેરાં - બગલદજ્જુકીમમૌ , મ ૃચ્છકરટક, કામારટ, યબ્રહ્મ



શ્રી. યનલિંદ ઘ - ભશાકાવ્મ ‘વાનલિી’, ઈત્તયાડા વ્માખ્માન, મગ ને તેન ુ ં રક્ષ્મ,  ૂણણ મગનુ ં તત્લ જ્ઞાન, સ્લપ્ન
ને છામઘડી, નલદે શીઓના લાતાણરા



ભાતાજી - બાનલ તયપ, ચાય તસ્માઓ ને ચાય મુક્તત, સુદય
ં કથાઓ, નતભાનવ, અદળણ ફાક

વન્ભાન


૧૯૩૪- યણજજતયાભ સુલણણ ચન્દ્રક



૧૯૪૬- ભશીડા ારયનતનક



૧૯૫૫ - નભણદ સુલણણ ચન્દ્રક



૧૯૬૮- વારશત્મ કાદભી, રદલ્શીન ુયસ્કાય



૧૯૮૭ - ગુજયાત વારશત્મ કાદભી દ્વાયા વન્ભાન


સન્દરમ્ ન ું શાહષત્યશર્જન તેમજ કૃતતઓ



કનલતા:- કમા બગતની કડલી લાણી, ગયીફના ગીત, કાવ્મભંગરા, યં ગયં ગ લાદક્ષમાં, લસુધા, માિા, લયદા, મુરદતા,
ઈત્કંઠા, નાગતા, રકરીરા, આળ, લ્રનલતા, ભશાનદ, પ્રભુ દ, ગભ નનગભા, નનત્મશ્રક, ચક્રદૂ ત, ધ્રુલ માિા



ટૂંકી લાતાણ:- શીયાકણી ને ફીજી લાત, ખરકી ને નાગરયકા, નમાવી, ઈન્નમન, તારયણી, ાલતના ંથે



પ્રલાવ:- દક્ષક્ષણામન
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 નલલેચન:- લાણચીન કનલતા, લરકના, વારશત્મક્ષચિંતન


પ્રકીણણ:- ક્ષચદં ફયા



ચરયિ:- શ્રી યનલિંદ ભશામગી, વભચણના



નુલાદ:- બગ્લદ્જજ્જુકીમ, મ ૃચ્છકરટક, કામારટ, જનતા ને જન, વાનલિી, શ્રી યનલિંદ તથા ભાતાજીના ુસ્તક



લાતાણકરા:- શીયાકણી ને ફીજી લાત, ખરકી ને નાગરયકા, નમાવી, ઈન્નમન લગેયે સુન્દયમૌ ના લાતાણવગ્ર
ં શ છે .
કનલતા છી લાતાણઓનુ ં વર્જન સુન્દયમૌ નુ ં પ્રનતબાળાી વર્જક તયીકે ધ્માન ખેંચે છે . 'શીયાકણી ને ફીજી લાત'થી
તેભની ટૂંકીલાતાણની માિા ળરૂ થઇ. 'ખરકી' લાતાણભાં જીલનની નક્કય લાસ્તનલકતાને યજૂ કયી વાભાજીક ચેતનાને તેભણે
ભટ આંચક અપ્મ શત. 'ખરકી ને નાગરયકા'ની લાતાણઓ 'ઈન્નમન'ભાં નલીન સ્લરૂે યજૂ થઇ. છે લ્રે તેભણે તારયણી
નાભન લાતાણવગ્ર
ં શ અપ્મ.



કાવ્મકૃનતઓ:- તેભની પ્રથભ કાવ્મકૃનત 'લડરાની ડા ઈયના શીંચકા' અભદની ળાાના શસ્તક્ષરક્ષખતભાં મ ૂકેરી. તેભનુ ં
કાવ્મ 'એકાંળ દે' એ 'ભયીક્ષચ'ના ઈનાભથી 'વાફયભતી' દ્વૈભાનવક ભાં આ.વ.૧૯૨૬ ભાં પ્રગટ થમેલ.ું છી આ.વ.૧૯૨૮ ભાં
એ જ િભાં 'ફાયડરીને' એ કાવ્મ 'સુન્દયમૌ' નાભથી પ્રનવધ્ધ થયુ.ં આ.વ.૧૯૩૦ ભાં તેભની કનલપ્રજ્ઞાનુ ં દ્યતક 'બુધ્ધના
ચુ' યચાયુ ને સુન્દયમૌ કનલ તયીકે પ્રખ્માત થમા. 'સુન્દયમૌ' તખલ્લુવ તેભણે ગાંધીજીની અત્ભકથાભાં અલેરા
'ફારાસુન્દયમૌ' નાભના ક્ષગયભીરટમાના નાભ યથી યાખેલ.ુ

યાજેન્દ્ર ળાશ
રાજેન્ર ાષ
જન્મ

28 જાન્યુઅયી 1913
કડલંજ, બાયત

મ ૃત્ય

2 જાન્યુઅયી 2010 (96 લમે)

વ્યળશાય

રેખક

રાષ્ટ્રીયતા

બાયતીમ

માત ૃશુંસ્થા

ભશાયાજા વમાજીયાલ નલશ્વનલદ્યારમ

શમયગાલા

૧૯૪૭-૨૦૦૩

નોંધનીય કાયય

ળાંત કરાશર
નલાદને વાદ
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ટેટ-૧ , ટેટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ કન્સ્ટેફર, તરાકણ તથા ન્મ રયક્ષાઓની તૈમાયી ભાટે તથા
પ્રાથનભક ળાાના નળક્ષક ભાટે જનયર નરેજ લધાયલા ખાવ ઈમગી ઓનરાઆન એન્રઆડ
એપ્પ્રીકેળન ડાઈનરડ કયલા Play Store ભા TET HTAT GURU રખી વચણ કય. ને રયક્ષાની
ભશતભ તૈમાયી કય
રાજેન્ર કેળા ાષ (૨૮ જાન્યુઅયી ૧૯૧૩, કડલંજ - ૨ જાન્યુઅયી ૨૦૧૦) ગુજયાતી કાવ્મવારશત્મભાં નુગાંધીયુગની
વૌંદમાણક્ન્લત વંપ્રાપ્પ્ત છે .ઈદાત્ત બાલગબણ ઈપ્રપ્બ્ધ છે . ઈભાળંકય જળીએ જે કનલઓ ભાં,વોન્દમણક્ષબમુખ કનલની લાત પ્રશરાદૌ
ાયે ખનાં'ફારય-ફશાય'વંગ્રશ ની પ્રસ્તાલનાભં કયી તે નલી કનલતા ના પ્રમુખ યાજેન્દ્રળાશ શતા.ડૉ.ધીરુ યીખ યાજેદ્રળાહૌ ઈય ના
એક રઘુગ્રથ
ં ભભા ભારશતી અે છે કે નલલ્વનકરેજના૧૯૩૩ના મુખાિ 'નલલ્વનનમન'ભાભ યભણ લરકરે તેભની પ્રથભ કાવ્મક્રુનત
યજૂ કયી શતીઅજે એભની જીલનમાિા નલદામકા ુયા કયીને દવભા દામકાભાં પ્રલેળે છે ને તેભની કાવ્મમાિા અનંદમિા
ફનીને વાતદામકા ુયા કયે છે ત્માયે એ વંસ્કાય કનલનુ ક્ષબલાદન કયતા પ્રવન્નતા નુબલામ છે . યાજેન્દ્રળાશન જન્ભ
૨૮જાનુઅરય૧૯૧૩ના યજ ખેડાના કડલંજભાથમ શત.તેભના નતાનુ નાભ કેળલરાલૌ ને ભાતાનુ નાભ રક્ષરતાફેન
શતુ.તેઓએ પ્રાથનભક ને ભાધ્મનભક નળક્ષણ કડલંજભા રીધુ.૧૯૩૦ભા તેઓ ભેરિકના લગણભા અલી શોંચ્મા.વત્માગ્રશના
અન્દરનભા બાગ રેલા ભેરિકની યીક્ષા ન અી.તે લખતે નગય ની ભધ્મભા અલેરા ટાલય ઈય ચધી પયકતા ધ્લજનુ
વન્ભાન જાલલા ધ્લજની વાથે નીચે કુદી ડયા.શીં તેભની દે ળપ્રીતીન અણને ખ્માર અલે છે .છ વન્તાન વાથેન ુ તેભનુ
સુખી દં ત્મ જીલન શતુ.૧૯૫૧ સુધી તેઓ રાકડા કાલા લાી કંની ભા શતા. ફાલ્માલસ્થા દયનભમાન ભાતાએ અેરા
વંસ્કાય,વત્માગ્રશનુ આંદરભન,નકયી નનનભત્તે થાણાનાજગરની
ં
પ્રક્રુનતનુ ભાણેલક્ષુ ચિ તેભની વર્જનાત્ભક પ્રવ્રુનતભાપ્રેયક ને
ળક ફની યહ્યા શતા. ુયસ્કાય તેઓને કુભાય ચંદ્રક(૧૯૪૭),યનણજીતયાભ સુલણણ ચંદ્રક(૧૯૫૬),નભણદ ચંદ્રક(૧૯૬૧),વારશત્મ
કાદભી ુયસ્કાય(૧૯૬૪),નયનવિંશ ભેશતા ુયસ્કાય(૧૯૮૫)અ ઈયાંત ૨૦૦૧ભા તેભના કાવ્મવંગ્રશ ધ્લનનને ુયસ્કાય ણ ભળ્મ
છે . કાવ્મવંગ્રશ ધ્લનન (૧૯૫૧), આંદરન (૧૯૫૧), શ્રુનત (૧૯૫૭),ભયનિંછ (૧૯૬૦), ક્ષચિણા (૧૯૬૭), નલળાદને

વાદ (૧૯૬૮), ક્ષનણ જે ક્ષચત્તયં જન (૧૯૬૮), ભધ્મભા (૧૯૭૮) એભ કુર ૧૯ કાવ્મવંગ્રશ પ્રગટ થમા છે .
ધ્લનન યાજેન્દ્રનએ પ્રથભ કાવ્મવંગ્રશ૧૯૫૧ભા પ્રગટ થમ શત.ગીત,વૉનેટ,અંછાદવ,વંલાદકાવ્મ ભીને કુર ૧૦૮ કાવ્મએભા
વંગ્રશામા છે .તેભના કાવ્મભા પ્રક્રુનતપ્રેભ,પ્રણમબાલ,ક્ષચિંતન,પ્રેભ લગેયે અરેખામા છે . લતન ને તેનન અવાવના સ્થએ
નકરય નનનભત્તે થાણાના જગરની
ં
પ્રક્રુનત એભની કનલતાનુ ં ભશત્લનુ પ્રેયણાફ ફની યશી શતી.તેઓએ પ્રક્રુનતના વૌંદમણ ય
ઘણા કાવ્મ રખ્મા શતા જે નીચે મુજફ છે .
અ તે કે'લી યજની ?રદનૌ લા?-ફેઈ થી એ નનયાી. એનન તેજભમ યીત ળી અંધાયને યશે ઈજાી. ઉંચા નીંચા ુય
બલન,કંવાય,ને જાડ ેરા. દીથેરા તે દીથ વભ રાગે,રુે યવેરા.
અછા એલાળફનભ ઝીણા લસ્ત્ર અચ્છાદનેનથ. વરશ યે'તુ ં રુન-ધ્રુત-રાલણ્મ એનુ ાય.
ચૈતય નુ અબ વાલ સુન ુ સુન ુ ને તમ. .કંઆથી કરકર ફક્ષર યે રર.
લનની લનયાઆ ફધી નલરીતે કુંે . દખ્ખણ ન લામય દરે યે રર.
ત્માંથી ંકભહ્ળીધણ સુસ્ત ફેવે. દદુય જેનન ીથ ય યભતા નનયં તે.
પ્રક્રુનત ઈયાંત પ્રત્મબાલનન નુભનુ ત યાજેન્દ્રનીકલીતાન મુખ્મ બાલ છે . પ્રેભભા મુગ્ધ ,સુકુભાય અરેખન ભાં કલીની પ્રનતબ ખીક્ષર
છે .ઈલ્રવ થી ગલામેર તે ગીતભા વમુશજીલન,પ્રવન્નતા,ત્રુપ્પ્ત ન નુબલ થામ છે .છંદ ને રમ,બાલ ને કલ્નાના ઉંડણભા
ળબ્દ ની નાજુક ીંછી કલીની કનલતા ને ચીયમળ અે છે .કનલએ તે 'વંકક્ષરત કનલતા'એલતેભન ઘણી કાવ્મ વભલત વંકરન
અપ્મ છે .
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અ પ્રકાયની લધ ૂ જનયર નરેજ ની પાઆર ડાઈનરડ કયલા ભાટે ભાયી લેફ
વાઆટ www.tethtatguru.com ની મુરાકાત ર.
યં રયત છંદ કાવ્મને નુતન વ્મક્તતત્લ અેછે.જીલનની વંલાદી દ્રક્શ્ત કાવ્મ પ્રવન્ન બલક્ષચિ અલાભા વપ નીલડી
છે .તસ્ભનૌ-તદ્ભલ ળબ્દ,લણણવમ
ં જન,નલીન વભાનૌ યચનઓલગેયે કલી ને કવ્મવર્જકૌ તયીક્રએ થાયલે છે .કલીશ્રીએ તનુ ળેળ
જીલન કડલંજભા વારશત્મની વેલા કયીને લીતાવ્યુ.૨૧જાન્યુઅરય૨૦૧૦ ના યજ તેઓએ તાના જીલનન અંનતભ શ્વાવ રીધ.
કતાણ રયચમ: યાજેન્દ્ર કેળલરાર ળાશ, ‘યાભ વદાલની’
ંૃ
(૨૮-૧-૧૯૧૩): કનલ. જન્ભ લતન ને પ્રાથનભક-ભાધ્મનભક નળક્ષણ
કડલંજભાં. ળાા નળક્ષણ દયમ્માન અંબુબાઇ ુયાણીની વ્મામાભપ્રવ ૃનત્તભાં ને ૧૯૩૦ભાં વશકાયની રડતભાં જડામા.
૧૯૩૨ભાં ભેરિક. ૧૯૩૪ભાં લડદયા કૉરેજભાં જડાઇ ૧૯૩૭ભાં રપરસ ૂપી નલમ વાથે ફી.એ. ભદાલાદની ળાાભાં નકયી. છી
૧૯૪૨ સુધી જ્મનતવંઘભાં કાભ કયુ.ું ત્માયફાદ ભદાલાદભાં ભદીખાનાની દુકાન. ૧૯૪૫ભાં મુફઇ
ં
જઇ જગરભાં
ં
રાકડાં
કાલાન કન્િાતટ યાખતી કંનીભાં નકયી. ૧૯૫૧થી ૧૯૫૫ સુધી કાગન લેાય. ૧૯૫૫ભાં ‘ક્ષરનની નપ્રન્ટયી’ નાભના પ્રેવન
પ્રાયં બ. ૧૯૪૭ન કુભાયચંદ્રક, ૧૯૫૬ન યણજજતયાભ સુલણણચદ્રં ક ને ૧૯૬૪ન વારશત્મ કાદભીન ુયસ્કાય. ૧૯૭૦થી નનવ ૃત્ત
જીલન ને લતનભાં નનલાવ. ૧૯૯૨ભાં ગુજયાત વારશત્મ કાદભી દ્વાયા ‘ગોયલ ુયસ્કાય’, ૧૯૯૯ભાં મ ૂધણન્મ વારશત્મકાય વન્ભાન,
તેભ જ નયનવિંશ ભશેતા ગોયલ ુયસ્કાય. ૨૦૦૧ભાં બાયતીમ જ્ઞાનીઠ એલૉડણ થી વન્ભાનનત.
નુગાંધી યુગના સ્તંબ વભા પ્રનતબાળાી કનલ છે . એભન કાવ્મયાનળ નલુર છે તેભ વત્ત્લળાી ણ છે . એભની કનલતાભાં
પ્રધાન ગુણ ભાધુમણ છે . ઈક્ષચત પ્રતીક – કલ્નન નલનનમગ, બાાની સુઘડતા, ળબ્દની ચારુતા, છંદ – રંકાયરમ – પ્રાવારદનુ ં
સ ૂઝબયુું નનમજન તથા કાવ્મફાનીનુ ં સુઘટ્ટ યે ળભી ત એભની કનલતાને કરાત્ભક રૂ અે છે . પ્રણમ, પ્રકૃનત, જીલનક્ષચિંતન ને
અદ્યાત્ભબાલ એભની કવુતાના મુખ્મ નલમ છે . એભની વભગ્ર કનલતાન પ્રધાન સ ૂય જીલનભાંગલ્મન છે .
2001 - જ્ઞાનીઠ – રદલ્શી એલડણ ભેલનાય િીજા ગુજયાતી વારશત્મકાય યાજેન્દ્ર ળાશ શ્રેણીભાંના ફધા સ્ટ (કક્કાલાય), વં ૂણણ
સ્ટ ભાટે તરીક કય. 1994 - નયનવિંશ ભશેતા એલડણ ભેલનાય પ્રથભ કનલ  1993- ગુજયાત વારશત્મ રયદન એલડણ 
1985 - બાયતીમ બાા રયદ ુયસ્કાય  1973 – નભણદ ચન્દ્રક  1964 – વારશત્મ એકેડેભી એલડણ  1947 – કુભાય ચન્દ્રક 
વંકક્ષરત કનલતા - વભગ્ર કનલતા ; નનરૂદ્દે ળે – જમંત ાઠક દ્વાયા વંારદત કાવ્મવંગ્રશ વન્ભાન  નુલાદ – ફાક – યલીન્દ્રનાથ
ટાગય, ગીત ગનલન્દ – જમદે લ , Rhyme of Ancient Mariner – Coleridge, Divine Comedy – Dante  કનલતા – ધ્લનન,
આંદરન, શ્રુનત, ળાંત કરાશર, ક્ષચિણા, ક્ષણ જે ક્ષચયં તન, નલાદને વાદ, ભધ્મભા, ઈદૌ ગીનત, દક્ષક્ષણા, િરેખા, પ્રવંગ વપ્તક,
ંચલાણ, રકિંજલ્લ્કની, નલબાલન  તેભની યચનાઓભાં યલીન્દ્રનાથની ઘણી વય છે . કનલતાના ફધા પ્રકાયભાં પ્રદાન મુખ્મ
યચનાઓ - 20 થી લધાયે  તેભની ઘણી કનલતાઓ જાણીતા વંગીતકાય દ્વાયા રમફધ્ધ થમેરી છે .  ળે જીલન કડલંજ ભાં
ધ્માત્ભ ને વારશત્મ વેલાભાં  1993- ગુજયાત વારશત્મ રયદના પ્રમુખ  1971 – નપ્રિંરટગ પ્રેવભાં અગ રાગતાં કાભકાજ
ુિને વોંી કડલંજ યત અવ્મા  1969 – ગંબીય ભાંદગીભાં ટકામા ફાદ છ ભશીના થાયીલળ યહ્યા.  તેભના પ્રેવભાં
યનલલાયે ભતી કાવ્મ વબાએ ઘણા કનલઓને ઈત્તેજન અપ્યુ ં છે .  1951 – મુફાઆભાં
ં
નપ્રિંરટગ પ્રેવની ળરૂઅત  મુફાઆભાં
ં
રાકડાના લેાયીને ત્માં કાભ કયતાં ઘણ વભમ થાણાના જગરભાં
ં
નલતાવ્મ , અ વભમભાં તેઓ પ્રકૃનતની ઘણી નજીક અવ્મા 
1945 - ભદાલાદની કરયમાણાની દુકાન છડી મુફઆ
ં
ગમા  1930 – ભેરિકનુ ં બણતય ધુરું મુકી દાંડી કૂચભાં જડામા 
લડદયાભાં બણતયની વાથે ફંગાી બાા ાડળી ાવેથી ળીખ્મા  2 લણની ઉંભયભાં નતાનુ ં લવાન  મુફાઆભાં
ં
પ્રેવ ને
– ‘કનલરક’ દ્વદ્વભાનવકનુ ં પ્રકાળન જીલન ઝયભય  મુફાઆભાં
ં
શેરાં રાકડાના લેાયીને ત્માં નકયી  ભદાલાદભાં કયીમાણાની
ને છી કરવાની દુકાનભાં લેાય  ફી.એ. ( ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ યુનનલનવિટી, લડદયા ) વ્મલવામ  ભાતા – ;
નતા – કેળલરાર ળાશ ભ્માવ 
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અણા દુ:ખનુ ં કેટલું જય ? - યાજેન્દ્ર ળાશ કેલરડમાન કાંટ - યાજેન્દ્ર ળાશ નનરુદ્દેળે - યાજેન્દ્ર ળાશ પ્રલાવી-યાજેન્દ્ર ળાશ પગાલીને
ફજ - યાજેન્દ્ર ળાશ મુતતક - યાજેન્દ્ર ળાશ માદગાય ગીત :૦૯: નનરુદ્દેળે - યાજેન્દ્ર ળાશ યાજેન્દ્ર ળાશ યાજેન્દ્ર ળાશનુ ં લવાન:
ગુજયાતી કનલતાના એક સ ૂમણન સ્ત નલશ્વ-કનલતા:૦૯: ગીત ગનલિંદ- (વંસ્કૃત) જમદે લ, નુ.: યાજેન્દ્ર ળાશ ળબ્દત્વલ - ૫:
શાઇકુ: યાજેન્દ્ર ળાશ ળાંત કરાશર - યાજેન્દ્ર ળાશ વંગભાં યાજી યાજી - યાજેન્દ્ર ળાશ વંગભાં યાજી યાજી - યાજેન્દ્ર ળાશ

કાવ્મગ્રંથ


ધ્લનન



આંદરન



ળાંત કરાશર



ક્ષચિણા



નલાદને વાદ



ક્ષણ જે ક્ષચયં તન



ભધ્મભા



ઈદ્ગનત



દક્ષક્ષણા



િરેખા

નનયં જન બગત
તનરું જન ભગત
જન્મ

૧૮ એનપ્રર, ૧૯૨૬
ભદાલાદ, ફમ્ફે પ્રેનવડેન્વી, ક્ષબ્રરટળ બાયત

વ્યળશાય

કનલ
નનફંધકાય
વારશત્મકાય
વંાદક

ભાવા

ગુજયાતી, અંગ્રેજી

રાષ્ટ્રીયતા

બાયતીમ

ળુંીયતા

બાયતીમ
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નાગહરકતા

બાયતીમ

નોંધનીય કાયય

ગુજયાતી વારશત્મ- ૂલાણધ ઈત્તયાધણ

મખ્ય પરસ્કારો

વારશત્મ કાદભી ુયસ્કાય

શષી

તનરું જન નરષહરભાઈ ભગત (જન્ભ: ૧૮ ભે ૧૯૨૬) એ જાણીતા ગુજયાતી કનલ છે . તેઓનાં નગયજીલનનાં કાવ્મ એ વોથી ભટું
પ્રદાન છે .

જીલન
ુ ળાા નં. ૧ભાં ને ભાધ્મનભક નળક્ષણ પ્રપ્રાઆટયી
તેભન જન્ભ ભદાલાદભાં થમ શત. પ્રાથનભક નળક્ષણ ભદાલાદની કાલુય
તથા નલચેતન શાઇસ્કૂરભાં. ૧૯૪૨ની સ્લાતંત્ર્મચલભાં ભ્માવ છડય. ૧૯૪૪ભાં ભૅરિક. ૧૯૪૪-૪૬ દયનભમાન
ભદાલાદની એર.ડી. અટણ વ કૉરેજભાં ફે લણન ુ ં નળક્ષણ રઇ ૧૯૪૮ભાં મુફઇની
ં
ઍલ્લ્પન્સ્ટન કૉરેજભાંથી એન્ટામય અંગ્રેજી
નલમ વાથે ફી.એ. પયી એર.ડી. અટણ વ કૉરેજભાં દાખર થઇ અંગ્રેજી મુખ્મ ને ગુજયાતી ગોણ નલમભાં ૧૯૫૦ભાં એભ.એ.
૧૯૫૦થી ૧૯૮૬સુધી ભદાલાદની નલનલધ અટણ વ કૉરેજભાં અંગ્રેજીના ધ્માક તથા નલબાગીમ ધ્મક્ષ. છીથી નનવ ૃત્ત.
૧૯૫૭-૫૮ભાં વંદેળ દૈ નનકના વારશત્મનલબાગના વંાદક. ૧૯૭૭ભાં ગ્રંથ ભાનવકનુ ં વંાદન. ૧૯૭૮-૭૯ભાં િૈભાનવક વારશત્મના
તંિી.

વર્જન
છંદરમ (૧૯૪૭) નાગયી ગુજયાતી ક્ષરનભાં ગુજયાતી કનલતાન નલ લાંક સ ૂચલત તથા ભાંજેરી બાાન ને ચુસ્ત
દ્યફંધન નખ અસ્લાદ અત કાવ્મવંગ્રશ છે . રકન્નયી (૧૯૫૦) ગીતવંગ્રશ છે . ‘યે અજ ાઢ અમ’ કે ‘શરયલય મુજને શયી
ગમ’ જેલી પ્રનવદ્ધ ગીતયચનાઓ અત અ વંચમ પ્રણમ-જાની
ં
નલનલધ મુદ્રાઓ ને સ્થામી બાાકરેલય ધયત જલામ
છે . લ્નલયાભ (૧૯૫૪) મુફઇનાં
ં
સ્થ, કા ને ાિની ચીવ કૃનતઓન વંગ્રશ છે . લી, ‘શ્વેત શ્વેત’ કે ‘રદન થામ સ્ત’
જેલાં  ૂલણ છાંદવ ગીત શેરીલાય શીં નજયે ચડે છે . છંદરમ (વંલ. અવ ૃનત્ત, ૧૯૫૭)  ૂલેના િણે વંગ્રશભાંથી ચટેં ૂ રાં કાવ્મ
તથા ‘વંસ્કૃનત’ભાં પ્રગટ થમેરાં ન્મ પ્રકીણણ કાવ્મન વંગ્રશ છે . ઈયાંત, મુફઇ
ં
નલળેનાં કાવ્મન ગુચ્છ ‘પ્રલારદ્વી’ નાભે શીં
અંતે અપ્મ છે . ‘પ્રલારદ્વી’ કાવ્મજૂથ કનલના મુફઇ
ં
ભશાનગયભાં લવલાટ દયનભમાનના પ્રફ વંસ્કાયન ક્ષબનલ કલ્નભાં
નલસ્પટ છે . પ્રનળષ્ટ યે ખાઓ લચ્ચે ગઠલામેરી અ અધુનનક નલમવાભગ્રી વંલેદનવબય છે . નગયકનલતાનુ ં ગુજયાતી બાાભાં
પ્રગટેલ ું અ વોન્દમણ નવુ ં છે . ૩૩ કાવ્મ (૧૯૫૮)ભાં મુફઇના
ં
નુબલના લગાડભાંથી કનલ અગ લધે છે ને ભનુષ્મ-ભનુષ્મ
લચ્ચેના વંફધ
ં ના પ્રદે ળ તયપ લે છે . શીં ભનુષ્મવંફધ
ં અંગેની ળંકા ને શ્રદ્ધાની લૈકપ્લ્ક નુભ ૂનતઓની તાણ જલામ છે;
તેભ છતાં રંફામેરા શાથથી ળરૂ થઇ, નપ્રમાસ્ળણથી મ ૃતબમાણ શાથ સુધીના માિાભાં શ્રદ્ધાન લાજ જ વલોરય યશે છે .
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ટેટ-૧ , ટેટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ કન્સ્ટેફર, તરાકણ તથા ન્મ રયક્ષાઓની તૈમાયી ભાટે તથા
પ્રાથનભક ળાાના નળક્ષક ભાટે જનયર નરેજ લધાયલા ખાવ ઈમગી ઓનરાઆન એન્રઆડ
એપ્પ્રીકેળન ડાઈનરડ કયલા Play Store ભા TET HTAT GURU રખી વચણ કય. ને રયક્ષાની
ભશતભ તૈમાયી કય
કનલતાનું વંગીત (૧૯૫૩) રઘુરેખ છે . એભાં પ્ર. ફ. ક. ઠાકયની દ્યયચનાની નલબાલનાના વંદબણભાં કનલતાના વંગીતન ળ થણ
થામ એ વભજલાન પ્રમત્ન છે . પ્રચક્ષરત થણભાં ને કનલતાના વંદબણભાં વંગીતને સ્ષ્ટ કયી કનલતાના ગદ્ય ને વંગીતના
વંફધ
ં ને તાસ્મા છે . ‘અધુનનક કનલતા : કેટરાક પ્રશ્ન’ (૧૯૭૨) નનરુદ્ધ બ્રહ્મબટ્ટ ને બાબાઇ ટેરના પ્રશ્નના ઈત્તયરૂે
રખામેલ ું રખાણ છે . એભાં છે લ્રાં વલાવ લણના લાંક ઈયાંત અધુનનક કનલતાના લાંકની ચચાણ કયલાભાં અલી છે ને
ન્શાનારારના દ્યાગદ્યથી અધુનનક ગદ્યકનલતાની નવદ્વદ્ધને તાવલાભાં અલી છે . થણનનયેક્ષતા, વય રયમાક્ષરસ્ટ ક્ષબવ્મક્તત
જેલા પ્રશ્નન ણ શીં યાભળણ થમ છે . ‘મંિનલજ્ઞાન ને ભંિકનલતા’ ( ૂલાધણ, ૧૯૭૫)ભાં મ ૂે વ્માખ્માનન નલમ નનફંધના
સ્લરૂભાં નલસ્તમો છે ને નનફંધના કુર વાત ખંડભાંથી શીં પ્રથભ ાંચ ખંડ પ્રનવદ્ધ થમા છે . મંિનલજ્ઞાનના તાજત્લક પ્રશ્નથી ભાંડી
મંિનલજ્ઞાનન આનતશાવ ને ઔદ્યક્ષગક ક્રાંનત સુધીના નલસ્તાય વાથે શીં ગુજયાતી બાાની ાંચ ગદ્યદ્યકૃનતઓને નલશ્રેલાભાં
અલી છે . ‘ન્શાનારારની ઉનભિકનલતા’ (૧૯૭૫) ઈયાંત એભણે ‘કનલતા કાનથી લાંચ’ (૧૯૭૨), ‘ભીયાંફાઇ’ (૧૯૭૬), ‘કનલ
ન્શાનારારની’ (૧૯૭૭), ‘ડફલ્યુ. ફી. નમટ્વ’ (૧૯૭૯) ને ‘ઍક્ષરમટ’ (૧૯૮૧) જેલી રયચમુક્સ્તકાઓ અી છે .

પ્ર. ફ. ક. ઠાકય ધ્મમનગ્રંથ (ન્મ વાથે, ૧૯૬૯), ‘સુદયમૌ
ં
: કેટરાંક કાવ્મ’ (૧૯૭૦) ને ‘મ ૃદુ રા વાયાબાઇ-પ્રથભ પ્રત્માઘાતઃ
ફાુની ક્ષફશાયમાિા’ (૧૯૮૧) એભનાં વંાદન છે . એભણે ‘ક્ષચિાંગદા’ (૧૯૬૫) ને ‘ઑડેનનાં કાવ્મ’ (ન્મ વાથે, ૧૯૭૬) જેલા
નુલાદ ણ અપ્મા છે . (- ચંદ્રકાન્ત ટીલાા)

છંદરમ– બ ૃશત ૌ (૧૯૭૪) છંદરમ (૧૯૪૯), રકન્નયી (૧૯૫૦), લ્નલયાભ (૧૯૫૩), છંદરમ (૧૯૫૭), ૩૩ કાવ્મ (૧૯૫૮) લગેયે
કાવ્મવંગ્રશ ઈયાંત ૧૯૫૮-૭૧ દયનભમાન યચામેરી િણેક યચનાઓન વભાલેળ કયત નનયં જન બગતન કાવ્મવંગ્રશ. શીં
ાંચભા ને છઠ્ઠા દામકા દયનભમાનની વૌંદમાણનયુ ાગી કનલતાન પ્રફ ઝક છે, ત વાથે વાથે, છીથી વાતભા દામકાભાં
નલકવનાય અધુનનક કનલતાન ણવાય ણ છે . ક્ષબવ્મરકતભાં ઘાટીર કરાકવફ ને વબાન કાયીગયી છે . છંદ ને રમની
ભનશય મુદ્રાઓ છે . પ્રાવ-નુપ્રાવની ચુસ્તતા છે . મુગ્ધ બાલદ્રેક ને સ્લપ્નળીર ભાનવની યં ગયાક્ષગતાના સુઘડ ને પ્રનળષ્ટ
અનલષ્કાય છે . કાન્ત-ન્શાનારારની બાલઘનતા ને ફ. ક . ઠાકયની થણઘનતાનુ ં વભક્ન્લત યવામણ કનલતાને મ ૂતણ
વંલેદનીરતા ે છે . છાંદવ ગીત ને સ્થાત્મ ૂણણ વૉનેટભાં કનલન નલળે ઈન્ભે છે . શીં મુખ્મ સ ૂય નભરનના ઈલ્રાવ કયતાં
નલયશના નલાદન છે . ‘યે અજ અાઢ અમ’ ઈત્તભ ગીતયચના છે . અ જ વંગ્રશભાં અધુનનક બાલમુદ્રાભાં રયતતતા, એકનલધતા,
શ ૂન્મતા ને નનયથણકતાને ઈવાલતાં કાવ્મ ણ છે . કટાક્ષ ને વ્મંગ એની તીવ્ર ધાય છે . મુફઇ
ં
નગય યના ‘પ્રલારદ્વી’
કાવ્મવમ ૂશભાં નગયવંસ્કૃનતની માતનાને નનરૂતી લેાએ અ કનલ ફદરેયની જેભ નગયન નનલાવી નથી ણ એભાં અગન્તુક છે;
ને તેથી ‘ુચ્છ નલનાની ભગયી’ ને જલા ફશાયથી ઉડે છે . નગયનુ ં વીભેન્ટ-કાચ-કાંકયે ટના અધુનનક યણ્મરૂે દળણન,
મ્યુક્ષઝમભભાં નવિંશની પ્રત્મક્ષ થતી પ્રનતકૃનત, ઍતલેરયમભભાં વાંકડી નઠય જૂઠ સ ૃલ્ષ્ટન ભાછરી દ્વાયા વાભન, પકરૅન્ડ યડ ય
સ્નેશરગ્નનુ ં ઉભુ ં થતુ ં નગ્નસ્લરૂ, ચચણગેટથી રકરભાં થત નુબલ-અ ફધુ ં સ્થ, રયક્સ્થનત ને ાિના ભાધ્મભે વંલેદનરૂે
ઉતયુું છે . સ્લરૂગત નશીં, ણ મુખ્મત્લે નલમરક્ષી પ્રમગરક્ષક્ષતાના અધુનનક નમ ૂનાઓ શીં યજૂ થમા છે .

મંિનલજ્ઞાન ને ભંિકનલતા (૧૯૭૫) નનયં જન બગતન નલલેચનનનફંધ. અ નનફંધના કલ્ેરા કુર વાત ખંડભાંથી  ૂલાણધણ રૂે
ાંચ ખંડને લસ્તુનલમની એકતા જલામ એ યીતે રીધેરા છે . ટેતનરૉજજતર યુગભાં કનલતાની મ ૂલ્મનલચાયણાન શીં ઈક્રભ
છે . ઔદ્યક્ષગક ભનુષ્મ, ઔદ્યક્ષગક વભાજ, ઔદ્યક્ષગક વંસ્કૃનત ને ઔદ્યક્ષગક યુગના વંદબણભાં કનલતાના સ્થાનને તાવલાન ઈદ્દે ળ
છે . અ તાવભાં દરતયાભકૃત ‘હુન્નયખાનની ચઢાઇ’, ગાંધીજીકૃત ‘રશન્દસ્લયાજ’, યણજજતયાભની લાતાણ ‘ભાસ્તય નંદનપ્રવાદ’,

ટેટ.એચ.ટાટ જેલી યીક્ષાઓની વં ૂણણ તૈમાયી કયલા www.tethtatguru.com ની નનમનભનત મુરાકાત રેતા યશ.

Team Tet Htat Guru Visit us at :: www.tethtatguru.com
ફલંતયામ ઠાકયકૃત ‘આનતશાવરદગ્દળણન’ન િીજ ખંડ ને ઈભાળંકયની વૉનેટભારા ‘અત્ભાનાં ખંડેય’-એ ગુજયાતી બાાની ાંચ
ગદ્યદ્યકૃનતઓનુ ં નભતાક્ષયી નલશ્રેણ ને નલલેચન થયુ ં છે . નલળદતા ને ક્ષબનનલેળ અ નનફંધનાં ફે ભશત્લનાં રક્ષણ છે .

ુયસ્કાય


૧૯૪૯ - કુભાય સુલણણ ચંદ્રક



૧૯૫૭ - નભણદ ચંદ્રક



૧૯૬૯ - યણજજતયાભ સુલણણચદ્રં ક



૧૯૯૮ - પ્રેભચંદ સુલણણ ચંદ્રક



૧૯૯૯ - વારશત્મ કાદભી ુયસ્કાય



૨૦૦૦ - વચ્ચ્ચદાનંદ વન્ભાન



૨૦૦૧ - નયનવિંશ ભશેતા ુયસ્કાય

નપ્રમકાંત ભક્ષણમાય
આ નભ ઝૂક્ ું તે કાનજી , ને ોયણી તે રાધા રે ! ના યચનાકાય
તિયકાુંત મણણયાર ગુજયાતી બાાના જાણીતા વારશત્મકાય શતા. એભણે કનલ તયીકે ગુજયાતી બાાને મ ૂલ્મ મગદાન અપ્યુ ં
છે . તેભન જન્ભ ૨૪ જાન્યુઅયી, ૧૯૨૭ ના યજ નલયભગાભ, જજ. ભદાલાદ ખાતે થમ શત. તેભણે પતત ૯ ધયણ સુધી
કયે ર. તેભનુ ં લવાન ૨૫ જૂન, ૧૯૮૫ના યજ ભદાલાદ ખાતે થયુ ં શતુ.ં

કાવ્મગ્રંથ ને વન્ભાન


કાવ્મગ્રંથ: પ્રતીક, ળબ્દ યાનિ, સ્ળણ, વભી, પ્રફર ગનત,વ્મભક્ષરન, રીરેય ઢા.



વન્ભાન: ૧૯૮૨ – વારશત્મ કાદભી – રદલ્શીન ુયસ્કાય

વનલળે રયચમ
મણણયાર તિયકાુંત િેમચુંદ (૨૪-૧-૧૯૨૭, ૨૫-૬-૧૯૭૬) : કતળ. જન્ભ નલયભગાભભાં. લતન ભયે રી. નલ ધયણ સુધીન
ભ્માવ. તાના જાનતગત વ્મલવામની વાથવાથ કાવ્મરેખન. કુભાય સુલણણચદ્રં ક ઈયાંત ૧૯૭૨-૭૩નુ ં ઈભા-સ્નેશયક્શ્ભ
ારયતનક. ભદાલાદભાં લવાન.
‘કુભાય’ની બુધવબાભાં ભકયન્દ-નનયં જન અરદ કનલનભિના વંકે એભની કાવ્મબાલના કેલાઇ ને કાવ્મવંગ્રશ ‘પ્રતીક’
(૧૯૫૩) પ્રગટ થમ. એભાં નલનલધ છંદ યનુ ં પ્રભુત્લ ધ્માનાકણક છે, તેભ ભાિાભે છંદનુ ં ભ્મસ્ત સ્લરૂ કથનમતવ્મને
નુરૂ ખીરલલાની પાલટ ણ વાધાયણ છે . ભત્તમોલનનભિન છાક એભનાં રમભધુય ગીતભાં તયલયે છે, ત ઉનભિયનવત
નલચાયયભણા એભની કૃનતઓનુ ં મુખ્મ રક્ષણ ફની યશે છે . ‘પ્રતીક’નુ ં ફકટ અંગ છે ભાનલલાદથી નુપ્રાક્ષણત થમેરી
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મથાથણરક્ષી યચનાઓ. ‘એક ગામ’ અનુ ં ઈત્તભ ઈદાશયણ છે . વ યચનાઓ ધયાલત વંગ્રશ ‘ળબ્દ યાનિ’ (૧૯૫૯)
કાવ્મફાની ને કાવ્મનલમની દ્રલ્ષ્ટએ વલણથા નલીન છે . ‘પ્રતીક’ની જેભ ‘ળબ્દ યાનિ’ભાં ણ કનલની ઈત્કટ વંલેદનળક્તત
ને નલરક્ષણ કલ્નકાન ઈત્તભ વભન્લમ થમેર જલા ભે છે . ‘સ્ળણ’ (૧૯૬૬)ભાં વંગશૃ ીત યચનાઓભાં ડધા
ઈયાંતની વંખ્મા ગીતની છે . ‘ઈચાટ’, ‘વાંજ વભાન દી’ ઈયાંત વ્રજભ ૂનભની કૃષ્ણવ્માી બાલરીરા પ્રકટ કયતાં ગીતભાં
કાવ્મત્લની યાકાષ્ઠા જલામ છે . એભાંની છંદફદ્ધ યચનાઓ ણ વયવ છે . ‘ક્ાં?’ ને ‘નદીકાંઠે શાથ’ નલરક્ષણ કૃનતઓ છે .
‘વભી’ (૧૯૭૨)ભાં વ ૃત્તફદ્ધ યચનાઓ જૂજ છે ને શીં ગદ્યકાવ્મ શેરીલાય અલે છે . કનલના ભેરયકાપ્રલાવના પરરૂ
કાવ્મન વંગ્રશ ‘પ્રફર ગનત’ (૧૯૭૪) મુખ્મત્લે ગદ્યકાવ્મન વંગ્રશ છે . ‘એ રક’ ઈત્તભ ગદ્યકાવ્મ છે . વાભાજજક નલભતાઓને
રક્ષ્મ કયત પ્રફ રાગણીપ્રસ્પટ શીં છે . ‘વ્મભક્ષરન’ ને ‘રીરેય ઢા’ એભનાં ભયણત્તય પ્રકાળન (૧૯૭૯) છે .
અધુનનક ભનુષ્મનાં વંકુર વંલેદન ‘વ્મભક્ષરન’નાં કાવ્મભાં ગથ
ં ૂ ામાં છે, ત ‘રીરેય ઢા’ વાદ્યંત રમભધુય ગીતયચનાઓથી
વમ ૃદ્ધ છે . (-નક્ષરન યાલ)
િતીક (૧૯૫૩) : નપ્રમકાન્ત ભક્ષણમાયની ૧૯૪૮ થી ૧૯૫૩ સુધીભાં યચામેરી ાંવઠ જેટરી યચનાઓને વભાલત પ્રથભ
કાવ્મવંગ્રશ. એભાં ફાલીવ જેટરાં ગીત છે . યચનાઓના નૈવક્ષગિક અનલષ્કાયભાં  ૂલણ તાજગી, પ્રતીકાત્ભક રાઘલ ને
મુગ્ધકય વ્મંજકતા છે . નલસ્ભમ ને નલાદના બાલનનરૂણ વાથે નલનલધ છંદનુ ં પ્રાધાન્મ ને સુઘડ યચનાનલધાન છે .
પ્રશ્નાથણક્ષચહ્ન ને અશ્ચમણક્ષચહ્ન વાથણક ઈમગ ણ છે . શીં યાધાકેન્દ્રી ગીતના ઉનભિનલસ્પટભાં નલાં બાલપ્રતીક છે . ‘કંચ ૂકીફંધ
છૂટમા ને’ ને ‘ખીરા’ જેલી છાંદવ યચનાઓ તેભ જ ‘કૃષ્ણયાધા’ ને ‘શ્રાલણની વાંજન તડક’ જેલી ગીતયચનાઓ ત્મંત
રકનપ્રમ નીલડી છે . (-ચંદ્રકાન્ત ટીલાા)
સ્ય (૧૯૬૬) : નપ્રમકાન્ત ભક્ષણમાયન બ્માવી યચનાઓને વભાલત કાવ્મવંગ્રશ. એભાં િીવ ગીત છે . કનલની ળરૂ ળરૂની
યચનાઓભાં સ્લાબાનલકતા ને વાશજજકતાને સ્થાને પ્રભાણભાં અમાવ લધુ છે . કાવ્મપ્રતીક ક્ાયે ક કલ્ન-કરટની કક્ષાએ
યશી જામ છે , ક્ાયે ક ળબ્દ-વંમજન તયડામેરાં જલામ છે, ને નલમન વભન્લમ ઓછ વધામ છે; તેભ છતાં કનલના
લાજનુ ં નખાણુ ં ાયુ ં નથી. અ કાયણે ‘વંમગ’, ‘ક્ાં?’, ‘વભમનુ ં વનુ’,ં ‘ફૂરન લન રચન ભાયે લામ’ જેલી
ભાતફય યચનાઓ અ વંગ્રશભાં વાંડી છે . (-ચંદ્રકાન્ત ટીલાા)
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શયીન્દ્ર દલે
ષરીન્ર જયુંતીા દળે

શયીન્દ્ર દલે

જન્મની તળગત

૧૯ વપ્ટે મ્ફય, ૧૯૩૦
ખંબયા, ગુજયાત, બાયત

મ ૃત્યની તળગત

૨૯ ભાચણ, ૧૯૯૫
મુફ
ં આ

રષેઠાણ

મુફ
ં આ,

રાષ્ટ્રીયતા

બાયતીમ

નાગરીકતા

બાયતીમ

અભ્યાશ

ફી.એ., એભ.એ.

વ્યળશાય

રેખક, કનલ, િકાય

શહિય ળવય

૧૯૪૮ થી ૨૯ ભાચણ ૧૯૯૫

ધમય

વલણ ધભણ વભબાલ
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દળે ષરીન્ર જયુંતીા (જન્ભ: ૧૯ વપ્ટેમ્ફય, ૧૯૩૦, મ ૃત્યુ: ૨૯ ભાચણ, ૧૯૯૫) ન જન્ભ ખંબયા, કચ્છભાં થમ શત. તેઓ જાણીતા
કનલ, નલરકથાકાય, નનફંધકાય શતા.

જીલન
અભ્યાશ
૧૯૫૧ભાં મુફઇ
ં
યુનનલનવિટીભાંથી ગુજયાતી નલમ વાથે ફી.એ. ને ૧૯૬૧ભાં એભ.એ. ન ભ્માવ તેભણે કમો શત.

વ્યળશાય
૧૯૫૧ થી ૧૯૬૨ દયનભમાન ‘જનળક્તત’ દૈ નનક. ૧૯૬૨ થી ૧૯૬૮ સુધી ‘વભણણ’ ના વંાદક. ૧૯૬૮ થી ૧૯૭૩ સુધી યુનવવની
મુફઇ
ં
ઑરપવભાં ગુજયાતી નલબાગના તંિી. ૧૯૭૩ ભાં પયી જનળક્તતભાં જડામા મુખ્મ તંિી તયીકે ને ત્માય ફાદ જન્ભભ ૂનભ,
પ્રલાવી ને જન્ભભ ૂનભ- પ્રલાવી નાં મુખ્મ તંિી તયીકે અંનતભ રદલવ સુધી કામણયત યહ્યા.

વારશત્મ
તેઓ મુખ્મત્લે, ગીતકાય ને ગઝરકાય છે . પ્રણમ-ભસ્તી ને લેદના, ખુભાયીનાં વંલેદનથી યવામેરી એભની
ગઝર છંદ-રમ ને બાલબાાની વંલારદતાથી વપાઇદાય છે . ‘અવલ’ (૧૯૬૧) ને ‘વભમ’ (૧૯૭૨) એભના
ગઝરવંચમ છે . એભનું ઈત્તભ કનલત્લ યાધા ને કૃષ્ણ નલમક ગીતભાં તથા પ્રેભનલયશના બાલવંલેદનને
ક્ષબવ્મતત કયતાં ન્મ ગીતભાં યશેલ ું છે . ‘ફૂર કશે બભયાને બભય લાત લશે ગુજ
ં નભાં/ ભાધલ ક્ાંમ નથી
ભધુલનભાં’ કે ‘ાન રીલું જયુ ં ને તભે માદ અવ્માં....’ જેલાં ગીત રકનપ્રમ એટરાં જ કાવ્મત્લ ૂણણ છે . એભનાં
ગીતભાં રમશરક ને બાલભાધુમણ છે . ‘ભોન’ (૧૯૬૬)ભાં ફહુધા ઈત્તભ ગીત વંક્ષચત છે . સુયેળ દરારે ‘શમાતી’
(૧૯૭૭) નાભે કયે રા વંાદનભાં ફીજી નોંધાિ યચનાઓ ગ્રંથસ્થ થઇ છે . એભણે છાંદવ કાવ્મ ણ રખ્માં છે .
‘ણણ’ (૧૯૭૨)ભાં એભની મુતતક કનલતા ગ્રંથસ્થ થમેરી છે . છાંદવ ને રમફદ્ધ કનલતા ણ એભણે યચી છે .
વાંપ્રત જીલનની એકરતા કે વ્મથાને ને નલાદ કે નલરૂતાને લાચા અતી એભની દીઘણ યચનાઓ
‘સ ૂમોનનદ’ (૧૯૭૫)ભાં વંગ ૃશીત છે . એભણે પ્રમગળીરતા કે અધુનનકતાની યલા નલના તાના ભનભાં
અવ્યું તેને તાની કાની ભ ૂનભકાએ ક્ષબવ્મક્તત અી છે . ન્મના વશમગભાં ‘નજરું રાગી’ જેલાં ને
કનલતનાં ન્મ વંાદન ણ એભણે કમાું છે .
એભની શેરી નલરકથા ‘ગનંખી’ (૧૯૬૨) છે . ણ એભને અધુનનક નલરકથાકાયની ંગતભાં ફેવાડનાય
પ્રમગળીર ને નલનળષ્ટ નલરકથા ‘નાં પ્રનતક્ષફિંફ’ (૧૯૬૬) છે . નલદ્વદબગ્મ અ કૃનતભાં પ્રણમ ને તજજન્મ
લેદનાનાં વ્મંજના ૂણણ ક્ષચિણ છે ને એભાં એકાનધક ાિયુગ્ભને મ ૂકીને રેખકે વંયચનાન નલનળષ્ટ પ્રમગ નવદ્ધ
કમો છે . ૧૯૬૮ભાં પ્રગટ થમેરી ‘નાગત’ નરકથાનુ ં કાઠું રઘુનલરનુ ં છે . પ્રણમ ને લેદનાવબય એકરતાને
જીલતાં-જીયલતાં ફે ાિની અ કથાભાં ન્મ ાિની જીલનચેતના ણ વયવ નનરૂણ ાભી છે . કૃનતનાં
યચનાનલધાન ને બાા કનલ શયીન્દ્રન નખ રયચમ કયાલી યશે છે . એભની ત્મંત વપ કૃનત ‘ભાધલ ક્ાંમ
નથી’ (૧૯૭૦) છે . શીં નાયદની કૃષ્ણળધ લણણલાઇ છે , જે શકીકતભાં અણા યુગના પ્રત્મેક ભાનલીની કૃષ્ણળધ
ફની યશે છે . ુયાકલ્ન અલ વય યીતે થમેર છતાં ધ્લનનભમ ઈમગ ધ્માન ખેંચે છે .
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એભની નલરકથાઓભાં ભશદં ળે લતણભાન યુગનાં સ્ત્રી-ુરુની વંલેદનજન્મ વભસ્માઓ અકારયત થઇ છે . એભની
કેટરીક નલરભાં લતણભાન જીલનની વભસ્માઓ ણ છીથી લણણલાઇ છે . અ પ્રકાયની કૃનતઓ ‘સુખ નાભન
પ્રદે ળ’ (૧૯૭૬) થી પ્રાયં બાઇ છે . ‘વંગ-વંગ’ (૧૯૭૯)ભાં વાધુવત
ં ના આંતયજીલનના પ્રશ્નનાં ચારુ અરેખન
ભે છે ; ‘રશીન યં ગ રાર’ (૧૯૮૧) વભસ્માને કથીને ટકી જામ છે ; ‘ગાંધીની કાલડ’ (૧૯૮૪)ભાં વાંપ્રત
યાજકાયણ ઈય કટાક્ષ છે . અભ, એભની કૃનતઓભાં નલમ ને નનરૂણનુ ં લૈનલધ્મ છે . એ કળા ચકઠાભાં ફદ્ધ
યશેનાયા રેખકભાંના નથી. જીલનની લાસ્તનલકતાને નલરકથાભાં કાત્ભક ક્ષબવ્મક્તત અલાભાં એભને ઠીકઠીક
વપતા ભી છે .
‘યુગે યુગે’ (૧૯૬૯) એભનુ ં દીઘણ નાટક છે . ‘કનલ ને કનલતા’ (૧૯૭૧) કનલતાના અસ્લાદનુ ં ુસ્તક છે . ‘ગાક્ષરફ’

(૧૯૬૯), ‘દમાયાભ’ (૧૯૬૫), ‘મુળામયાની કથા’ (૧૯૫૯), ‘સ્લાભી નાયામણ વંપ્રદામ’ (૧૯૭૦) જેલી ુક્સ્તકાઓ
રયચમાત્ભક છે . ‘ઈભાળંકય જળી’ (૧૯૮૬) ગુજયાતી ગ્રંથકાય શ્રેણીનુ ં એભનુ ં ુસ્તક છે .
‘કૃષ્ણ ને ભાનલ વંફધ
ં ’ (૧૯૮૨)ભાં એભણે કૃષ્ણવંફધ
ં ે ભાનલીમ ક્ષચિંતન ેળ કયુું છે . શીં એભની દ્રલ્ષ્ટભાં
દળણન ને નલચાયભાં નલસ્ત ૃત વભજણ દે ખામ છે . ‘નીયલ-વંલાદ’ (૧૯૮૦)ભાં એભના ક્ષચિંતનરેખ છે . ‘લેયાત ુ ં
ુ વત્મ’ (૧૯૮૧)ભાં લતણભાનિી રેખન વંચમ છે . ‘ળબ્દ બીતય સુધી’ (૧૯૮૭) નનફંધવંગ્રશ છે .
સ્લપ્ન ઘુટાત
ં
‘ભધુલન’ (૧૯૬૨) એભનું ગઝર-વંાદન છે .
‘નિંજયનું ંખી’, ‘ધયતીનાં છરું’, ‘ચયણ રુકે ત્માં’, ‘લાદ લયસ્માં નરશ’- અ ચાય નુલાદ અંગ્રેજીભાંથી
ગુજયાતીભાં ઈતાયે રી નલરકથાઓ રૂે છે . અંગ્રેજીભાંથી એભણે કાવ્માનુલાદ ણ કમાણ છે .
'ભાધલ ક્ાંમ નથી' (૧૯૭૦): શયીન્દ્ર દલેની નલરકથા. શીં દે શધાયણથી દે શનલરમ સુધીના કૃષ્ણ જીલન ને
એભનાં કામોનું અરેખન નાયદની બાલનાપ્રધાન દ્રલ્ષ્ટથી થયુ ં છે . કૃષ્ણના આંનળક રૂ વભા નાયદ તાની
વભગ્રતારૂી કૃષ્ણને ાભલાન પ્રમત્ન કયે છે તેભાં લતણભાન જીલનભાં ખંરડત વ્મક્તતત્લ લડે ખંડ વ્મક્તતત્લને
ાભલાની જીલતા ભાણવની બીપ્વા જઇ ળકામ. કૃષ્ણના જન્ભની એંધાણી ભતાં જ તેભને ભલા નીકતા
નાયદ દય લખતની જેભ થડા ભડા ડે છે ; ને અંતે કૃષ્ણે જીલનરીરા વંકેરી દીધી એ છી જ તેભનાં દળણન
ાભે છે . કૃષ્ણકથાના ચભત્કાયનું નનલાયણ રેખકે કેટરાક ચભત્કાયને કથાભાંથી ગાી નાખીને, કેટરાકને
બુદ્વદ્ધગ્રાહ્ય ઘટનારૂે નનરૂીને, ત કેટરાકને બાલનાળીર ાિની દ્રલ્ષ્ટથી નનરૂીને કયુું છે . કૃનતની બાાભાં
કાવ્માત્ભકતાન સ્ળણ લતાણમ છે .

વર્જન


કનલતા - અવલ, ભોન, ણણ, સ ૂમોનનદ, શમાતી, વભમ, ચાર લયવાદની ભવભ છે (વભગ્ર કનલતાન વંગ્રશ)



નલરકથા - ગનંખી, નાં પ્રનતક્ષફિંફ , ભાધલ ક્ાંમ નથી, વંગ વંગ , લનવમત, રશીન યં ગ રાર, નાગત, સુખ નાભન
પ્રદે ળ, કૃષ્ણ ને ભાનલ વંફધ, મુખલટ, ગાંધી ની કાલડ, ભક્ષ, ભટા યાધી ભશેરભાં.



નાટક - યુગે યુગે , વંધ્માકાે પ્રબાતપેયી
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Team Tet Htat Guru Visit us at :: www.tethtatguru.com


નલલેચન - દમાયાભ, ગારીફ, કનલ ને કનલતા, મુળામયાની કથા, આકફાર, નલલેચનની ક્ષણ , કરભની ાંખે.



નનફંધ - નીયલ વંલાદ, લેયાતુ ં સ્લપ્ન ઘટાતુ
ંૂ
ં વત્મ, ળબ્દ બીતય સુધી, આશ્વયની આંખનુ ં આંસુ, કથામાિા



વંાદન - ભધુલન, કનલતા, ભરડમાનુ ં ભનયાજ્મ, ળબ્દરક



ધભણ - સ્લાનભનાયામણ વંપ્રદામ, અધ્માજત્ભક કનલતા



નુલાદ - નજયનુ
ં ં ંખી, ધયતીના છરું , જ્મત વદા જરે , રયનનલાણ ણ , ચયણ રુકે ત્માં, એકરની ગદં ડી, લાદ લયસ્માં નશી,
ભરુભ ૂનભ, ળૈળલા ને ફીજી લાત, કનલ ને કનલતા- ડેનલડ લેગનય ને નલક્ષરમભ સ્ટે પડણ



અંગ્રેજી - The Cup Of Love.

ારયતનક


૧૯૭૮ - વારશત્મ કાદભી ઍલડણ , રદલ્શી.



૧૯૮૨ - યણજજતયાભ સુલણણચદ્રં ક



કફીય વન્ભાન -ભધ્મ પ્રદે ળ યાજ્મ વયકાય



ગએન્કા એલડણ

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ કન્સ્ટે ફર, તરાકણ તથા ન્મ રયક્ષાઓની તૈમાયી ભાટે
તથા પ્રાથનભક ળાાના નળક્ષક ભાટે જનયર નરેજ લધાયલા ખાવ ઈમગી ઓનરાઆન
એન્રઆડ એપ્પ્રીકેળન ડાઈનરડ કયલા Play Store ભા TET HTAT GURU રખી વચણ કય.
ને રયક્ષાની ભશતભ તૈમાયી કય.

અ પ્રકાયની લધ ૂ જનયર નરેજ ની પાઆર ડાઈનરડ કયલા ભાટે ભાયી લેફ વાઆટ

www.tethtatguru.com ની મુરાકાત ર.
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