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સુયેળ દરાર
સરુ ે  પરૂુ વોત્તમદાશ દા

જન્મની વળગત

૧૧/૧૦/૧૯૩૨
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૧૦/૦૮/૨૦૧૨
મુફ
ં આ

મ ૃત્યુન ુંુ કારણ

હૃદમયગ

રાષ્ટ્રીયતા

બાયતીમ
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અભ્યાશ

એભ.એ., ી.એચ.ડી.

વ્યળશાય

કનલ
નનફંધકાય
વારશત્મકાય
વંાદક
પ્રકાળક

ખિતાબ

યણજજતયાભ સુલણણચદ્રં ક,
વારશત્મ કાદભી એલડણ ,
નયનવિંશ ભશેતા એલડણ

ધમમ

રશિંદુ

ુ ુ વોત્તમદાશ દા એ ગુજયાતી વારશત્મકાય ૈકીનુ ં એક જાણીતુ નાભ છે . તેભન જન્ભ ૧૧ ઓક્ટફય, ૧૯૩૨ના
સરુ ે  પર
યજ થાણાભાં થમ શત.તેઓ કનલ, તેઓ નનફંધકાય, ફાવારશત્મકાય, વંાદક શતા.
૧૯૪૯ ભાં ભેરરક ાવ કમાણ ફાદ તેભણે ૧૯૫૩ભાં ગુજયાતી નલમ વાથે ફી.એ.(ફેચરય ઓપ અટણ વ) ને ૧૯૫૫ભાં એભ.એ.
(ભાસ્ટય ઓપ અટણ વ)ુણણ કયુણ શતુ. ૧૯૫૬ભાં મુફઇની
ં
કે.વી.વામન્વ કૉરેજભાં તેભણે ગુજયાતી બાાના ધ્માક તયીકે પયજ
ફજલી શતી. ત્માયફાદ તેભણે ૧૯૬૯ભાં ી.એચ.ડી. ની ઈાધી ણ પ્રાપ્ત કયી શતી. ત્માયફાદ ૧૯૬૦થી ૧૯૬૪ સુધી
એચ.અય.કૉરેજ ઑપ કૉભવણભાં, ૧૯૬૪થી ૧૯૭૩ સુધી કે.જે.વભૈમા કૉરેજભાં ને ૧૯૭૩થી દ્યમણત એવ.એન.ડી.ટી. નલભેન્વ
યુનનલનવિટીભાં ગુજયાતીના ધ્મક્ષ તયીકે વેલા અી શતી.
ઈયાંત તેઓ ‘કનલતા’ ભાનવકના વંાદક ણ યશી ચુક્યા છે . ૧૯૮૩ન યણજજતયાભ સુલણણચદ્રં ક તેભને એનામત કયલાભાં અવ્મ
શત. તેભણે ૨૦૦૫નવારશત્મ કાદભી એલડણ તેભના કાવ્મવંગ્રશ અિુંડ ઝાર ળાગે ભાટે ભેવ્મ શત.

વર્જન
કાવ્યશુંગ્રષો


‘એકાન્ત’ (૧૯૬૬)



‘તાયીખનુ ં ઘ’ (૧૯૭)



‘સ્સ્તત્લ’ (૧૯૭૩)



‘નાભ રખી દઉં’ (૧૯૭૫)



‘શસ્તાક્ષય’ (૧૯૭૭)



‘નવમ્પની’ (૧૯૭૭)



‘યભાંચ’ (૧૯૭૮)



‘વાતત્મ’ (૧૯૭૮)
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 ‘નયાનભડ’ (૧૯૭૯)


‘રયમાઝ’ (૧૯૭૯)



‘નલવંગનત’ (૧૯૮૦)



‘સ્કાઇસ્રેય’ (૧૯૮૦)



‘ઘયઝુયા’ (૧૯૮૦)



‘એક નાભી નદી’ (૧૯૮૨)



‘ઘટના’ (૧૯૮૪)



‘યાધા ળધે ભયનચ્છ’ (૧૯૮૪)



‘કઇ યસ્તાની ધાયે ધાયે ’ (૧૯૮૫)



‘લનના શ્વ’ (૧૯૮૭)

એભાંનાં કેટરાંક નોંધાત્ર ગીત એ એભનુ ં ભશત્લનુ ં પ્રદાન છે . અ વંગ્રશની યચનાઓને ‘કાવ્મસ ૃષ્ષ્ટ્ટ’ (૧૯૮૬) નાભક
વંકરનગ્રંથભાં વભાલી રેલાન પ્રમત્ન કમો છે .

બાલકાવ્ય શુંગ્રષ


‘ઇટ્ટારકટ્ટા’ (૧૯૬૧)



‘ધીંગાભસ્તી’ (૧૯૬૩)



‘રકચરાણુ’ં (૧૯૬૪)



‘રટગાટી’ (૧૯૯૭)



‘છાકભ છલ્ર’ (૧૯૭૭)



‘બફન્દાવ’ (૧૯૮૦)

ળાતામશગ્ર
ું ષ


‘નનકુળન’ (૧૯૭૮)

એભણે કેટરીક ફાલાતાણઓ ણ અી છે .

વનબુંધશુંગ્રષો


‘ભાયી ફાયીએથી’-બા.-૨ (૧૯૭૫)



‘વભી વાંજના ળનભમાણાભાં’ (૧૯૮૧)



‘ભ ૂયા અકાળની અળા’ (૧૯૮૨)



‘ભજાને ચીંધલા વશેરાં નથી’ (૧૯૮૪)



‘ભને તડક અ’ (૧૯૮૭)


અ પ્રકાયની લધ ૂ જનયર નરેજ ની પાઆર ડાઈનરડ કયલા ભાટે ભાયી લેફ વાઆટ
www.tethtatguru.com ની મુરાકાત ર.
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વળળેચન ગ્રુંથ


‘ેક્ષા’ (૧૯૫૮)



‘પ્રરરમા’ (૧૯૮૧)



‘વભાગભ’ (૧૯૮૨)



‘ઇમ્પ્રેળન્વ’ (૧૯૮૪)



‘કનલરયચમ’ (૧૯૮૬)



‘કનલતાની ફાયીએથી’ (૧૯૮૭)

શુંાદનગ્રુંથો


કાન્ત નલમક ‘ઈશાય’ (૧૯૫૭)



ઈભાળંકય નલમક ‘કનલન ળબ્દ’(૧૯૫૮)



સુન્દયમૌ નલમક ‘તલન’ (૧૯૫૯)



લેણીબાઇ ુયરશત ને ફારમુકુન્દ દલે નલમક ‘વશલાવ’ (૧૯૭૫)



જમંત ાઠક નલમક ‘લગડાન શ્વાવ’ (૧૯૭૮)



ભકયં દ દલે નલમક ‘ભરનમારી’ (૧૯૮૦)

ુ ાદો
અનળ


નેથેનનમર શૉથોનની નલરકથાનુ ં બાાંતય ‘ચાંદનીની લ’ં ૂ (૧૯૬૭)



‘ભયાઠી કનલતા’ (૧૯૭૭)



‘નત્રયાત’ (૧૯૮૫)

અ ઈયાંત મુરાકાત-અધારયત તેભ જ ફારકળય વારશત્મનાં ન્મ પ્રકીણણ ુસ્તક ણ એભણે અપ્માં છે .

અસ્લાદ
એકાન્ત (૧૯૬૬, ૧૯૭૮) : ૧૨૦ જેટરાં કાવ્મ ધયાલત સુયેળ દરારન પ્રથભ કાવ્મવંગ્રશ. એભાં ભધ્મકારીન ગજીલનના
બાલ, પ્રણમ, પ્રકૃનત, ધ્માત્ભ ને વભકારીન અધુનનક ચેતનાને વ્મક્ત કયતા નલમને ગથ
ં ૂ લાન કનલએ પ્રમાવ કમો છે .
વૉનેટ, ન્મ છાંદવ યચનાઓ, છાંદવ કાવ્મ ને ગીત-એભ નલનલધ પ્રકાયભાં એભની વર્જકતા અનલષ્ટ્કૃત થઇ છે . ગીત
એભને નલળે રુચે છે . પ્રસ્તુત વંગ્રશભાંન ુ ં ગીતનુ ં પ્રભાણ એની વાક્ષી  ૂયે છે . ઘણાં ગીતભાં ળબ્દ કયતાં સ ૂયનુ ં પ્રભુત્લ લધાયે
યશેલ ું રાગે છે . અભ છતાં ‘લરાના દલરા વંગાથ’, ‘ઠક’, ‘વ્શેત ુ ં ના ભેર’, ‘ત જાણુ’,ં ‘થભ્માન થાક’, ‘ઇજન’ જેલાં ગીત
કાવ્માત્ભક છે . યાધાકૃષ્ટ્ણનલમક કેટરાંક ગીત ણ અસ્લાદ્ય છે . ‘નનકટ-દૂ ય’, ‘ાઢે’ ને ‘એ જ ળભણે’ પ્રભાણભાં વાયાં વૉનેટ
છે . ‘ાઢે’ભાં નલયશી મક્ષની તુરનાએ અધુનનક નાગયી નામકની નલયશલેદના કેલી દારુણ છે એ એભણે વયવ યીતે ઈવાવ્યુ ં છે .
‘એ જ ળભણે’ભાં વલાય, ફય, વાંજના યે રઢમા નનત્મરભ છી ળશેયી નામકને બાલતી યાતન ભરશભા સુદય
ં યીતે પ્રગટ કયલાભાં
અવ્મ છે . ‘પરેટભાં’ નાભનુ ં યં રયત શરયગીતભાં યચામેલ ું એક રાંબ ુ ં કાવ્મ થડી મુખયતા શલા છતાં કનલકભણની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ નોંધાત્ર
છે . એભાંન અધુનનક વભ્મતા યન કટાક્ષ અસ્લાદ ફન્મ છે . ફરચારની વશજ બાાના રશેકાઓ દ્વાયા શીં કનલત્લ નનષ્ટ્ન્ન
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થયુ ં છે . ‘જજ-જયા વંબાજ’ ણ અલી જ ળૈરીભાં રગબગ અલા જ નલમ ય વજાણમેલ ું કાવ્મ છે . ‘એકાન્ત’ ભાં યં યાનુ ં
નુવયણ લધાયે ને ભોબરક ઈન્ભે ઓછા જલા ભે છે .

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ કન્સ્ટે ફર, ક્રાકણ 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

ફારમુકુન્દ દલે
ુ ુ ન્દ મખણુંકર (૭-૩-૧૯૧૬) : કવળ. જન્ભ લડદયા જજલ્રાના ભસ્ત
ુ યુ ાભાં. પ્રાથનભક ને ભાધ્મનભક
દળે બામક
નળક્ષણ નુરભે ભસ્તુયુ ા-કુકયલાડાની ગુજયાતી વયકાયી ળાાભાં ને લડદયાની શ્રી વમાજી શાઇસ્કૂરભાં. ભૅરરક
થઇ ૧૯૩૮ભાં ભદાલાદ અલી ળરૂઅતભાં વસ્ત ુ ં વારશત્મ લધણક કામાણ રમભાં કાભ કમાણ ફાદ થડ લખત
ત્રકાયત્લ ક્ષેત્રે કાભગીયી ફજાલી. ‘નલજીલન’ ભાં જડામા. ત્માંથી ત્રણ દામકે નનવ ૃત્ત થઇ શાર નલજીલન
પ્રકાનળત ‘રકજીલન’નું વંાદન કામણ કયે છે . ૧૯૪૯ભાં કુભાયચન્દ્રક.
ફાણભાં ભાણેલ ું પ્રકૃનતવૌંદમણ, દાદીભાનાં પ્રબાનતમાં તેભ જ રગ્નગીતનુ ં શ્રલણ તથા બચિંતનાત્ભક ને પ્રેયક
વારશત્મનું લાચન -અ ફધાંએ એભના કનલવ્મસ્ક્તત્લને ઘડલાભાં ભશત્લન પા અપ્મ છે ; ત એભની કનલતાના
ઘડતયભાં બુધવબાએ તેભ જ કનલ લેણીબાઇ ુયરશતની ભૈત્રીએ ણ પા અપ્મ છે . એભના કાવ્મવંગ્રશ
‘રયરભા’ (૧૯૫૫)ભાં પ્રકૃનત, પ્રણમ ને બસ્ક્તનાં કાવ્મ-ગીત છે . દ્યરૂની જેભ એભાં કાવ્મસ્લરૂનુ ં ણ
લૈનલધ્મ છે . નળષ્ટ્ટ પ્રાવારદક લાણી ને વાચકરી બાલાનુભ ૂનત એભની કનલતાને નનવ્મૉજ ભનશારયતા ે છે .
વૌંદમણરબક્ષતા ને વૌંદમણફધ એ કનલધભણન ુ ં અ કનલએ મથાથણ રયારન કયુું છે . ‘વશલાવ’ (૧૯૭૬)ભાં એભનાં
કાવ્મનું લેણીબાઇ ુયરશતનાં કાવ્મ વાથે સુયેળ દરાર વંાદન કયુું છે . એભના ફાકાવ્મના ત્રણ વંગ્રશ
‘વનચં’ (૧૯૫૯), ‘લ્રક દલ્રક’ (૧૯૬૫) ને ‘ઝયભરયમાં’ (૧૯૭૩) પ્રગટ થમા છે . અ ઈયાંત એભણે
પ્રોઢનળક્ષણ ભાટે ‘ઘટભાં ગંગા’ (૧૯૬૬) નાભે વ્મસ્ક્તબચત્રની એક ુસ્સ્તકા રખી છે . (- શેભન્ત દે વાઇ)
રરક્રમા (૧૯૫૫) : ફારમુકુન્દ દલેન, ૧૯૩૮ થી ૧૯૫૫ સુધીના ગાાની ૧૦૩ કાવ્મકૃનતઓન વંગ્રશ. બાલયસ્માં
બચત્રાંકન, ભભણસ્ળી ઉનભિઅરેખન ને પ્રાવારદક ને પ્રબાલક બબવ્મસ્ક્તથી દીપ્ત કાવ્મન અ વંગ્રશ ગુજયાતી
કનલતાભાં નોંધાત્ર સ્થાન ધયાલે છે . એભાંની કનલતા મુક્તક, વૉનેટ, ખંડકાવ્મ, ગીત, બજન અરદ નલનલધ સ્લરૂે
લશે છે . વંસ્કૃતવ ૃત્ત જેટલું જ કોળર ગેમયચનાઓ યત્લે ણ કનલ દાખલે છે , ગેમયચનાઓ અણાં રકગીત
ને બજનના ઢાભાં થમેરી છે ને એભાં રકફાની તેભ જ તેન ુ ં લાતાલયણ નુબલામ છે . નલમલૈનલધ્મની
દ્રષ્ષ્ટ્ટએ ‘શડદરા’, ‘ફંદ ને યાણી’, ‘નેડ’, ‘રશના’, ‘બીના લામયા’ જેલાં ઈલ્રાવભમ પ્રણમગીત છે ; ‘વંચાય’, ‘શડી’,
‘ળભણાંન વથલાય’, ‘એકરંથી’ જેલી ધ્માત્ભબાલની યચનાઓ છે ; ત ‘સુયગંગાન દીલડ’, ‘ઝાકની નછડી’
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જેલાં અસ્લાદ્ય બજન છે . ‘નદીકાંઠે સ ૂમાણસ્ત’, ‘ચાંદની’, ‘નભણદા તટે  ૂબણિભા’ , ‘વાફયભાં ઘડા ૂય જઇને’, ‘યઢ’
લગેયે પ્રકૃનતદળણનના મુગ્ધ અનંદનુ ં નનરૂણ કયતાં કાવ્મ કનલની રાક્ષબણક લણણનળસ્ક્તનાં રયચામક છે .
‘ભગય’, ‘અકાળી વલાય’, ‘શ્રાલણ નીતમો’ લગેયે ગીત ણ એલી પ્રતીનત કયાલે છે . વંગ્રશનું છે લ્લું કાવ્મ
કનલળસ્ક્તનું નનદળણક છે તેભ અણાં ગીતની વમદ્ધૃ િની વાબફતીરૂ છે . ‘ત ું જતાં’ ને ‘જૂન ુ ં ઘય ખારી કયતાં’
નુરભે ત્ની ને ુત્રના લવાનથી નુભ ૂત વંલેદનને પ્રફતાથી નનરૂે છે ; ત ‘લીયાંજબર’, ‘વજીલન ળબ્દ’
ને ‘શરયન શંવર’ નુરભે ન્શાનારાર, ભેઘાણી ને ગાંધીજી નલળેની ળકપ્રળસ્સ્તઓ છે . જશાંગીયના વભમના
પ્રવંગનનરૂણનું ‘ફેલડ યં ગ’ ને નલદ્યાથી લસ્થાન બચતાય અત ુ ં નલનદભમ ‘લડદયા નગયી’ નનજી
નલળેતાઓથી ધ્માન ખેંચે છે .

લેણીબાઇ ુયરશત
ળેણીભાઈ જમનાદાશ પરુ ોરષત
જન્મની વળગત

ુ યી, ૧૯૧૬
૧ પેબ્રઅ
જાભખંબાીમા, ગુજયાત, બાયત

મ ૃત્યુની વળગત

૩ જાન્યુઅયી, ૧૯૮૦
મુફ
ં આ

રાષ્ટ્રીયતા

બાયતીમ

હુામણુું નામ

ખા બગત, વંત ખુયળીદાવ

નાગરીકતા

બાયતીમ

અભ્યાશ

પ્રાથનભક, મુફ
ં આ; ભાધ્મનભક, જાભખંબાીમા

વ્યળશાય

ત્રકાય

ધમમ

રશિંદુ

ુ ોરષત, ‘વંત ખુયળીદાવ’ (૧ પેબ્રઅ
ુ યી ૧૯૧૬, ૩ જાન્યુઅયી ૧૯૮૦) કનલ ને લાતાણકાય શતા.
ળેણીભાઈ જમનાદાશ પર

અ પ્રકાયની લધ ૂ જનયર નરેજ ની પાઆર ડાઈનરડ કયલા ભાટે ભાયી લેફ વાઆટ
www.tethtatguru.com ની મુરાકાત ર.
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જીલન
જન્ભ જાભખંબાબમાભાં. પ્રાથનભક નળક્ષણ મુફઇભાં,
ં
ભાધ્મનભક નળક્ષણ જાભખંબાબમાભાં. વ્મલવામાથે મુફઇભાં
ં
‘ફે ઘડી ભજ’ભાં
જડામા. ૧૯૩૯ થી ૧૯૪૨ સુધી ભદાલાદભાં ‘પ્રબાત’ દૈ નનક, ‘બાયતી વારશત્મ વંઘ’ ને ‘વસ્તુ ં વારશત્મ’ભાં પ્રુપપયીરડિંગ. ૧૯૪૨
ની રડતભાં દળ ભાવ જેરલાવ. ૧૯૪૪ થી ૧૯૪૯ સુધી ‘પ્રજાફંધ’ુ ને ‘ગુજયાત વભાચાય’ભાં ત્રકાય. ૧૯૪૯થી જીલનના અંત
સુધી મુફઇભાં
ં
‘જન્ભભ ૂનભ’ દૈ નનકભાં. મુફઇભાં
ં
લવાન.

વર્જન
એભણે ‘નવિંજાયલ’ (૧૯૫૫), ‘ગુરઝાયે ળામયી’ (૧૯૬૨), ‘દીપ્પ્ત’ (૧૯૬૬) ને ‘અચભન’ (૧૯૭૫) કાવ્મવંગ્રશની યચનાઓભાં
ગીત, બજન, ગઝર, વૉનેટ, મુક્તક તેભ જ રાંફી લણણનાત્ભક યચનાઓ જેલા કાવ્મપ્રકાય જભાવ્મા છે . ભાત્રા ભે દે ળીઓ,
વંસ્કૃતવ ૃત્ત ને છાંદવભાં ણ એભણે યચનાઓ કયી છે . એભની કનલતાનુ ં ઈત્તભાંગ ગીત ને બજન છે . ફાલમે લતનભાં
ભે રા વંગીતના વંસ્કાય એભનાં ગીતભાં ળબ્દવંગીતથી સ ૂક્ષ્ભ સ ૂઝ વાથે પ્રગટ થમા છે . ‘નાનકડી નાયન ભે’, ‘ઝયભય’,
‘ભાયા ભનભાં’, ‘યરઢમાની દભણી’ લગેયે નોંધાત્ર ગીત છે . બજનભાં તદી લાણીની બુરદ
ં તા, પ્રાચીન રમઢાની
વશજ શથટી ને બસ્ક્ત તથા બાલનાબયુું વંલેદનતંત્ર એભને નવદ્ધિ ાલે છે .
‘નમણાં’, ‘ભરકટયી’, ‘શેરી’, ‘નલવાભ’, ‘સુખડ ને ફાલ’ લગેયે ઈત્તભ બજન છે . ભસ્તી, ભાધુમ,ણ બચત્રાત્ભકતા, પ્રલારશતા ને
ભકાળ એ એભની બબવ્મસ્ક્તની રાક્ષબણકતાઓ છે . પ્રણમ, પ્રભુ, દે ળબસ્ક્ત, પ્રકૃનત ને તત્કારીન ઘટનાઓનુ ં નનરૂણ એભણે
યં ગદળી દ્રષ્ષ્ટ્ટથી કયુું છે .
એભની કેટરીક ગઝર સ્ભયણીમ છે; છતાં એકંદયે ગઝર, વૉનેટ કે છાંદવભાં એભને ખાવ વપતા ભી નથી. ‘ખાબગત’ના
ઈનાભથી એભણે ‘જન્ભભ ૂનભ’ભાં કટાક્ષ-કટાય ચરાલી શતી, તેભાં તત્કારીનતા લધુ ને કનલતા ઓછી છે . ‘કાવ્મપ્રમાગ’
(૧૯૭૮)ભાં પ્રાચીન-દ્યતન કાવ્મન રૂઢ બાાભાં બાલરક્ષી અસ્લાદ કયાલેર છે . એભણે ‘ત્તયના દીલા’ (૧૯૫૨), ‘લાંવનુ ં
લન’, ‘વેત’ુ નાભના લાતાણવગ્ર
ં શ ણ અપ્માં છે .
ઈભાળકય જી તેભને ‘ ફંદ ફદાભી’ કશેતા શતા. કનલ ફારમુકુંદ દલે તેભના ખાવ નભત્ર શતા. ગુજયાતી ચરબચત્ર ‘કંકુ’ ના ફધા
ગીત તેભના રખેરા છે .

મુખ્મ યચનાઓ


કનલતા:
1. નવિંજાયલ,
2. ગુરઝાયે ળામયી,
3. દીપ્પ્ત,
4. અચભન,
5. વશલાવ - ફારમુકુંદ દલે વાથેન વંયક્ુ ત કાવ્મ વંગ્રશ



લાતાણવગ્ર
ં શ:
1. ત્તયના દીલા,
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2. લાંવનુ ં લન,
3. વેત ુ


વંાદન:
1. કાવ્મપ્રમાગ

રાક્ષબણકતાઓ


યં ગદળી ને વ્મંગ- નલનદલાી યચનાઓ



વંગીતની સ ૂઝ લાા કનલ



ગીત ને ગઝરભાં ળબ્દ ને રમનુ ં ભાધુમણ ને બાલની વચ્ચાઆ ને કલ્નાની ચારુતા પ્રગટ થમેરી છે .

રાબળંકય ઠાકય
ાભુંકર ઠાકર
જન્મ

રાબળંકય જાદલજી ઠાકય
ચોદભી જાન્યુઅયી, ૧૯૩૫
વેડરા, સુયેન્દ્રનગય, ગુજયાત, બાયત

મ ૃત્યુ

જાન્યુઅયી ૬, ૨૦૧૬
ભદાલાદ

રાષ્ટ્ષ્ટ્રયતા

બાયતીમ

નોંધાત્ર પુરસ્કારો

કુ મારચુંદ્રક, નમમદ સુળણમચદ્ર
ું ક
૧૯૬૨
રણજજતરામ સુળણમચદ્ર
ું ક
૧૯૮૧

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ કન્સ્ટે ફર, ક્રાકણ 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
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ાભુંકર જાદળજી ઠાકર ઈનાભ 'ુનલણસ'ુ (જન્ભ: ૧૪ જાન્યુઅયી ૧૯૩૫; લવાન: ૬ જાન્યુઅયી ૨૦૧૬) ગુજયાતી
બાાના જાણીતા વારશત્મકાય શતા. તેઓ કનલ, નાટયકાય, નલરકથાકાય, નનફંધકાય તેભજ અયુલેદ બચરકત્વક શતા. એભનુ ં
લતન વોયાષ્ટ્ર નલસ્તાયભાં અલેરા સુયેન્દ્રનગય જજલ્રાનુ ં ાટડી ગાભ શતુ ં તથા એભન જન્ભ ચોદભી જાન્યુઅયી ૧૯૩૫ના
યજ વેડરા ગાભ ખાતે થમ શત. તેભની ૮૧ભી લણગાંઠના રગબગ એક ઠલાડીમા શેરા ૬ જાન્યુઅયી૨૦૧૬ના યજ
ભદાલાદ ખાતે તેભનુ ં લવાન થયુ ં

ભ્માવ
તેભણે ગુજયાતી મુખ્મ નલમ વાથે ઇ. વ. ૧૯૫૭ભાં સ્નાતક (ફી.એ.), ઇ. વ. ૧૯૫૯ભાં નુસ્નાતક (એભ.એ.) તથા ઇ. વ.
૧૯૬૪ભાં શુિ અયુલેરદક કવણના રડપ્રભાની દલીઓ વપતા ૂલણક શાંવર કયી શતી..

વ્મલવામ
રાબળંકય ઠાકય વાતેક લણ ભદાલાદ ળશેયની નલનલધ કરેજભાં ધ્માક તયીકે યહ્યા શતા ને ત્માયફાદ તાના
બચરકત્વારમભાં અયુલેદીમ બચરકત્વક તયીકે વ્મલવામ કયતા યહ્યા

ુયસ્કાય


૧૯૬૨ - કુભાયચંદ્રક, નભણદ સુલણણચદ્રં ક.



૧૯૮૧ - યણજજતયાભ સુલણણચદ્રં ક.


અ પ્રકાયની લધ ૂ જનયર નરેજ ની પાઆર ડાઈનરડ કયલા ભાટે ભાયી લેફ વાઆટ
www.tethtatguru.com ની મુરાકાત ર.

વર્જન
‘અકંઠ વાફયભતી’ નાભની નાટયરેખકની લકણ ળભાં વરરમ યવ. ‘કૃનત’, ‘ઈન્મ ૂરન’ જેલાં વાભનમકનુ ં પ્રકાળન.
વાતભા દામકાભાં ગાંધીયુગીન ને નુગાંધીયુગીન વૌંદમણરક્ષી કનલતાથી જુદી ડતી જતી અધુનનક નભજાજલાી કનલતા રઇને
જે કનલઓ ગુજયાતી કનલતાભાં અવ્મા તેભાં રાબળંકય ને એભના ‘યે ભઠ’ ના કનલઓની કનલતાન ગત્મન પા શત. ‘લશી
જતી ાછ યમ્મ ઘા’ (૧૯૬૫) ની ભટા બાગની યચનાઓ ક્ષયભે-ભાત્રાભે છંદન ઈમગ, વાંપ્રતભાંથી તીતની
સ્મ ૃનતભાં વયલાની ટેલ, પ્રકૃનતનાં તત્લ પ્રત્મે અકણણ આત્મારદ લરણને રીધે, રફત્ત, ુયગાભી કનલતા વાથેન ુ ં નુવધ
ં ાન
નલળે જાલે છે . તણ એભાંની ‘તડક’ યચના યં યાને છડી પ્રમગળીરતા તયપ ગનત કયતી કનલની ળસ્ક્તની સ ૂચક છે .
છાંદવ-છાંદવના નભશ્રણ વરશતની, કલ્નન નલળે અશ્રમ રેતી ને લાચ્માથણભાં તારકિક ફનતી ળૈરી, ગાંબીમણ ને
શલાળનુ ં વંમજન, રમનુ ં લૈનલધ્મ, વ્મસ્ક્તત્લની ખંરડતતા ને નનર્ભ્ાણસ્ન્તન નુબલ લગેયે અધુનનક કનલતાનાં ઘણાં રક્ષણલાી
‘ભાણવની લાત’ (૧૯૬૮) જેલી દીઘણ કનલતા કનલને અધુનનક કનલઓભાં ગ્રસ્થાને મ ૂકી દે છે . ‘ભાયે નાભને દયલાજે’ (૧૯૭૨)નાં
કેટરાંક કાવ્મભાં ળબ્દથી વ્મક્ત ન થઇ ળકલાને રીધે ભનભાં નુબલાતી બીંવ, સ્સ્તત્લની સ્થબગતતા, ભજબ ૂત ચકઠાં ને ફંધ
ફાયણાં વાભેન નલદ્રશ લગેયે બાલ વ્મક્ત થમા છે . એભાંન ુ ં ‘રઘય’ કાવ્મજૂથ બાાવાભર્થમણ નલળે શ્રિા ગુભાલતા કનલની, શાસ્મ-
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કટાક્ષન અશ્રમ રઇ કયે રી નલડંફનાથી ધ્માનાત્ર ફન્યુ ં છે . ‘બ ૂભ કાગભાં કયા’ (૧૯૭૪) નાં કાવ્મભાં ળબ્દની લંધ્મતા
વંલેદનન નલમ ફને છે . ળબ્દનલમક અ વંલેદના ળબ્દ દ્વાયા જ વ્મક્ત થલા ભથે છે ત્માયે એ લખતલખત નલચાયતત્લના
બાયણલાી ને વંલેદનના ુનયાલતણનલાી ફની જામ છે . ‘પ્રલાશણ’ (૧૯૮૬) એ દીઘણકાવ્મભાં ભત્વગણની જુગપ્ુ વાપ્રેયક ને
ગુહ્ય રરમાની વશસ્સ્થનતભાં કાવ્મત્વગણની રરમાને મ ૂકી વર્જનની પ્રવ ૃનત્તની નલડંફના-લેદનાને કનલએ વફ બબવ્મસ્ક્ત અી છે .
રેખકનુ ં શેલ ું એકાંકી ‘વત્મકુભાય એકાગ્રની ધયકડ’, ‘યે ભઠ’ના ાંચ વર્જકનભત્રએ વાથે ભી પ્રગટ કયે રા એકાંકીવંગ્રશ ‘ભેઇક
બફરીલ’ (૧૯૬૭)ભાં ભે છે . અ એકાંકી ને ત્માય છી પ્રગટ થમેરા સ્લતંત્ર એકાંકીવંગ્રશ ‘ભયી જલાની ભઝા’ (૧૯૭૩)નાં
એકાંકીઓ ઍબ્વડણ ળૈરીનાં છે . નાટયબચત બાાની સ ૂઝ ને નનરૂણની શલાળ એ એના અસ્લાદ્ય અંળ છે; યં ત ુ રરમા કયતાં
વંલાદનુ ં નલળે બાયણ ને કનલચતૌ ઘટનાની મગ્મ ભાલજત કયલાની ખાભીને રીધે એભાં નાટયતત્લ ખ ૂટે છે . યં ત,ુ શેરાં
પ્રમગ ને છી રેખન એ રીરાનાટયની પ્રરરમાભાંથી ભે રાં ‘અકંઠ વાફયભતી’ ની નીજરૂ ‘ફાથટફભાં ભાછરી’ (૧૯૮૨)
ુ ું નવિ થતુ ં જલામ છે . બાાન ળબ્દ  ૂયત રાગતાં આંબગક બબનમ ને ન્મ લાજની
નાં એકાંકીઓભાં નાટયતત્લ  ૂયે ર
ભદદથી નાટયથણને ઈવાલલાન જે ઈરભ અ એકાંકી-નાટકભાં છે તે તત્લ ગુજયાતી નાટકના નલકાવભાં ભશત્લનુ ં સ્સ્થત્મંતય
છે . સુબા ળાશ ને યચેરા વેમ્યુર ફેકેટના ‘લેઇરટિંગ પય ગદ’ નાટકથી પ્રબાનલત નત્રઅંકી નાટક ‘એક ઊંદય ને જદુનાથ’
(૧૯૬૬)ભાં નાટયતત્લ કયતાં પ્રમગનાલીન્મ નલળે છે . ાંચપ્રલેળી દ્ધદ્વલઅંકી નાટક ‘ીળં ગુરાફ ને હ’ુ ં (૧૯૮૫) ણ
‘રીરાનાટય’ ની નીજ છે . અ નાટકભાં કૃતકતા ને દાંબબકતાથી ઈફાઇ ગમેરી, કૃતક પ્રેભસ્ળણને ઝંખતી એક સ્ત્રીની લેદના
વ્મક્ત થઇ છે .
રેખકની ફે નલરકથાઓભાંની ‘કસ્ભાત’ (૧૯૬૮) એ વાદી પ્રણમકથા છે, ત ‘કણ ?’ (૧૯૬૮) એ નક્કય કાયણના બાલને
રીધે પ્રનતકાય રયસ્સ્થનત ય ભંડામેરી ને વંઘણ લગયની, જીલનથી નનર્ભ્ાણન્ત ફનેરા, ચીરેચલુ જીલનને છડી નાવી છૂટતા,
એક નલરક્ષણ વ્મસ્ક્તત્લલાા યુલાનની કથા છે .
‘ઇનય રાઇપ’ નલરકથા-સ્લરૂની તાવ કયત રદનેળ કઠાયીના વશમગભાં રખેર નલલેચનગ્રંથ છે . ‘ભે રા જીલની વભીક્ષા’
(૧૯૬૯) ધ્માકીમ નલલેચનનુ ં ુસ્તક છે . રકવત્તા (દૈ નનક) ભાં કટાયરેખ રૂે રખેરા રેખન વંગ્રશ ‘વલણનભત્ર’ (૧૯૮૬)
અયુલેદીમ ગ્રંથ શલા છતાં દયે ક પ્રવંગની વાથે વંકામેરા વલણનભત્રના વ્મસ્ક્તત્લની કેટરીક નલરક્ષણ યે ખાઓથી જુદા પ્રકાયન
ગ્રંથ ફને છે . ‘એક નભનનટ’ (૧૯૮૬) એ યાજ્મ, ધભણ, નળક્ષણ, કરા, વારશત્મ અરદ યના, વંલેદનથી ચભકતા રઘુરેખન વંગ્રશ છે .
‘ભાયી ફા’ (૧૯૮૯) ચરયત્રુસ્તક છે .
ળષી જતી ાછલ રમ્ય ઘોવા (૧૯૬૫) : રાબળંકય ઠાકયન યં યા ને પ્રમગના વંનધકાન કાવ્મવંગ્રશ. શીં નભશ્રજાનતની
ુ ના જીલનકરાશર કયતાં કનલનુ ં ધ્માન
ળક્યતા ને પ્રલારશતા ખીરલલાન પ્રમત્ન ખાવ અગ તયી અલે એલ છે . વંમખ
તીતની જીલનગનત તયપ નલળે યહ્ું છે . સ્મ ૃનતબફિંફ કલ્ન તયીકે યચનાઓભાં અશરાદક યીતે ઉવેરાં છે . ‘ચાંદયણુ’,ં ‘અંનતભ
ઇચ્છા’ જેલાં ાયં રયક કાવ્મની વાથે ‘ચરથ’, ‘વાંજના ઓા રથડતા જામ’, ‘સ ૂમણને નળક્ષા કય’ જેલાં પ્રમગનાં કાવ્મ
ગઠલામેરાં છે . પ્રમગની અત્મંનતકતા ફતાલતુ ં પ્રનવિ ‘તડક’ કાવ્મ ખાવ ઈલ્રેખનીમ છે .
માણશની ળાત (૧૯૬૮) : રાબળંકય ઠાકયની દીઘણ કાવ્મયચના. શીં શુિ કનલતાન અળમ છે, તેભ જ કેલ પ્રેયણાને સ્થાને
વંનલધાનકરાન ુયસ્કાય છે . કથાદયને ફદરે બાાદય ય અગ લધતી અ યચનાભાં કનલએ નલધાનથી કામણ વાધ્યુ ં છે .
કટાક્ષ, લરતા, ઈશાવ-ઠઠ્ઠાનલયધની પ્રજ્ઞાન કલ્ન-પ્રતીક-પ્રનતબાલનાં વંલેદન વાથેન વભન્લમ સ ૂક્ષ્ભ છે . ગદ્યનલધાનની વાથે
વાથે ળાબરની, લવંતનતરકા, નભશ્રજાનત,  ૃર્થલીન રમ ચભત્કારયક છે . રકકથાના રશેકાઓ ને રકગીતના ઢાનુ ં નુવધ
ં ાન
ભાનભિક છે . શીં ‘ભાણવ’ જેલી જાનતલાચક વંજ્ઞાભાંથી અરદથી અજ સુધી ચારી અલેરી બફનઅંગત-અંગત, લાત ફત્રીવ લણના
નુબલ-કેન્દ્રથી અયં બામેરી છે . અધુનનક કનલતાનાં ભશદૌ રક્ષણ અ યચનાઓ પ્રગટ કમાું છે .
મારા નામને દરળાજે (૧૯૭૨) : બાાવંમજન ને બાાવંલેદનની ફળકી બબવ્મસ્ક્તઓ દળાણલત રાબળંકય ઠાકયન ફાવઠ
યચનાઓને વભાલત પ્રમગળીર કાવ્મવંગ્રશ. બાાની પ્રત્મામનળીરતાન નલયધ કયતી બાાની રાંનતકાયક નલબાલના શીં
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યચનાઓ ાછ કામણયત છે . વંગતતા ને વંફિતાને કેન્દ્રભાં યાખી જડાતા ળબ્દવંદબોની ચભત્કૃનત અધુનનક ચેતનાની
નલપ્ચ્છન્નતા ને થણશીનતાને વ્મક્ત કયલા ભથે છે . મુખ્મત્લે ચેતનના સ્તયે થી અલતી શમ એલી પ્રતીક-કલ્નની વાભગ્રી
લાસ્તનલકતાન તાયસ્લયે નલયધ કયે છે . ાયં રયક કાવ્મરમની ત શીં ઠેય ઠેય નલડંફના છે . અધુનનક ભનુષ્ટ્મની નલડંફના જેલાં
‘રઘયા’ નાં કાવ્મ ણ ખાવ ઈલ્રેખાત્ર છે . ‘લાજને ઊંચકી ળકાત નથી / ને ઊંચકી ળકતુ ં નથી ભોન’ જેલી જાણીતી યચના
ણ શીં છે .
એક ઊંદર અને જદુનાથ (૧૯૬૪) : ‘યે ભઠ’ દ્વાયા પ્રકાનળત રાબળંકય ઠાકય ને સુબા ળાશનુ ં રખેલ ું નત્રઅંકી નાટક. ફૅકેટના
‘લેઆરટિંગ પય ગદ’ ને નુરક્ષીને રખામેલ ું અ નાટક સ્સ્તત્લલાદ ને ઍબ્વડણ ની નલચાયધાયાઓને તથા એ ફંનેના
પ્રમગપ્રલાશને નુવયે છે .  ને ફ નાભના ફે જાણ્મા ળખ્વન વતત વંલાદ ચારત શલા છતાં એભની લાતચીતભાં કઇ
દય નથી. સ્સ્તત્લની લેદના, મ ૃત્યુ ને બમની રયસ્સ્થનતઓ, જીલનની નલપતા-અ ફધાના ધ્માવ ઠેય ઠેય ડઘામા કયે છે .
ુ ાબ અને હુું (૧૯૮૫) : રાબળંકય ઠાકયનુ ં રદ્રઅંકી નાટક. શીં બબનમની તીવ્રતાને રીધે એક તફક્કે લાસ્તનલક જીલન
ીળું ગ
ને બબનમની થઇ જતી બેવેથી વજાણતી વંકુર ભનઃસ્સ્થનતનુ ં નાટકની બબનેત્રી નાનમકા વંધ્મા ને સ્ત્રી-નનભાણતાનાં ાત્ર
દ્વાયા વચટ અરેખન થયુ ં છે . સ્ત્રી-નનભાણતાના ાત્ર દ્વાયા સ ૂત્રધાય રૂે ાત્ર, પ્રેક્ષક ને રદગ્દળણકને થતાં વીધાં વંફધન ને
તેનાથી વજાણતા નાટયનલક્ષે નાટકભાં એક નલનળષ્ટ્ટ યચનાતયે શ નનજાલે છે . નાટયવર્જનલેાની રેખન, બબનમ ને
રદગ્દળણનની એભ નત્રનલધ ચેતનાની વંકુરતાનુ ં માણપ્ત નાટયક્ષભતા વરશત થતુ ં નનરૂણ કૃનતને નોંધાત્ર ફનાલે છે .

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ કન્સ્ટે ફર, ક્રાકણ 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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