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ખખતાફ
નયવવિંશ ભશેતા એલડણ , કુ ભાય ચંદ્રક,ગુજયાતી વારશત્મ અકાદભી ારયતવક,ગુજયાતી વારશત્મ રયદ
ારયતવક,યણજજતયાભ સુલણણચદ્રં ક, ગગજુ બાઈ ફધેકા સુલણણચદ્રં ક, કરાગોયલ સુલણણચદ્રં ક,ગુજયાતી યાજ્મ રપલ્ભ
એલડણ , રિટીક્વ એલડણ

ધમમ

રશન્દુ

જીળનસાથી

યવીરાફેન

માતા-વતા

નભણદાફેન-ભશનરાર

રમે ારે ખ એટરે દભદભ કવલતાની વાહ્યફીથી યભયભ છરકાત ભાણવ. યભેળ ાયે ખ એટરે નખવળખ ગીતના ભતીઓથી
પાટપાટ થત વભંદય. યભેળ ાયે ખ એટરે ગુજયાતી બાાનુ ં અણફટ્ું વોન્દમણ. યભેળ ાયે ખ એટરે રશીભાં લશેતી કવલતા. યભેળ
ાયે ખ એટરે ‘છ અક્ષયનુ ં નાભ’. આ ‘છ અક્ષયનુ ં નાભ’ આજે અચાનક અ-ક્ષય થઈ ગયુ.ં વભમના કઈ ખંડભાં રશિંભત નથી કે એના
નાભ ાછ ‘શતાં’ રખી ળકે. યભેળ ાયે ખ ‘છે ’ શતાં, ‘છે ’ છે અને ‘છે ’ જ યશેળે !
અભયે રીભાં જન્ભ. ભેરિક સુધી અભ્માવ. કભણભ ૂવભ યાજકટ. ત્ની યવવરાફેન અને નીયજ, નેશા વંતાન. વયકાયી કાયકૂની ણ કયી.
દુવનમાદાયીભાં ભન ન રાગે અને કરભ રદળાશીન. વંગીત, ગચત્રકા, જ્મવત અને કવલતાભાં ઊંડ યવ. ભાંહ્યર ત ળબ્દથી
પાટપાટ ણ શનુભાનને વાગયરંઘનની ક્ષભતા કમ જાભલંત માદ કયાલે? યજનીકુભાય ંડયા અને અવનર જળી નાભના અંગદ ન
ભળમાં શત ત યભેળ નાભન શનુભાન ળબ્દ-વાગય રાંધી ળક્ય શત કે કેભ એ પ્રશ્ન છે . યજનીકુભાય કવલતા રખલા પ્રેયે અને
અવનર જળી લાતાણ રખલા ભાટે. ગચડાઈને એકલાય ય.ા.એ યજનીકુભાયને કશી દીધુ:ં ‘ વારા, તુ ં લાતાણકાય છે એટરે ભને
કવલતાભાં ધકેરે છે અને ેર અવનર કવલ છે એટરે ભને લાતાણ રખલા કશે છે . વારાઓ, તભે ફધાં ભાયાથી ડય છ’.
વાંઠન દામક તલા આવ્મ અને ય.ા.એ તાની જાત વાથે અનુવધ
ં ાન વાધી રીધુ.ં રશી કવલતા ફની કાગ ય લશેલા
ભાંડ્ુ.ં વનરકાવ્મ એ એભન માણમ ફની ગમાં. સુયેળ દરાર કશે છે :’ એભની કવલતાભાં આલતી વનર  ૂલણજન્ભની સ્મ ૃવત છે,
આ જન્ભની અટક છે અને આલતા જન્ભનુ ં આશ્વાવન છે’. આરા ખાચયના કાલ્વનક ાત્ર લડે કારઠમાલાડના ફાુઓની
ભનદળા અને દળાનુ ં વ્મંગાત્ભક અને કરુણ આરેખન આણી કવલતાભાં નખુ ં જ સ્થાન ધયાલે છે . ભીયાંકાવ્મભાં ય.ા.ની
આધ્માજત્ભક્તા એલી ત વશજતાથી ઊઘડે છે કે કૃષ્ણને ણ અદે ખાઈ આલે. ચભત્કૃવતથી બય ૂય કવલતાભાં ક્યાંમ વસ્તી ચારાકી કે
ળબ્દયભત જલા ન ભે એ ય.ા.ની વલળેતા. અરૂઢ વલમને અરૂઢતાથી, અલનલાં કલ્ન ને રમઢા દ્વાયા મ ૂતણ કયલાની
એભની વશજ પાલટ એ એભની કવલતાનુ ં ઘયે ણ.ુ ં ગીત, ગઝર, છંદફદ્ધ કાવ્મ, વૉનેટ, અછાંદવ- જેને એન ‘વભડાવ ટચ’ ભે એ
બાાની ખાણનુ ં વનુ ં ફની જામ. ભયારયફાુએ કહ્ું શતુ:ં ‘આ કવલ કંઈક બાી ગમેર છે’.
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શાથી ય વલાયી કાઢી કઈ ળશેયે એના કવલનુ ં વન્ભાન કયુું શમ એલી રકલામકા ય.ા.ના જીલનભાં જ વાચી ડી ળકે. ળબ્દ
વાથે એલ ત ઘયફ કે કેટરાંક ળબ્દ ને કાવ્મ ત લાંચતાં જ જણામ કે આ ત ‘યભેળ-બ્ાંડ’ છે . ફીજ કઈ કવલ આ સ ૂમણના
તાને અડલાનુ ં વલચાયી મ ન ળકે. ગુજયાતી વારશત્મના તભાભ ભટા ુયસ્કાય જીલતેજીલ ભેલનાય ય.ા. છે લટ સુધી ધયતીને
અડીને જ જીવ્માં. રકવપ્રમતા કદી ભાથે ચડીને ફરી શમ ત એ જણ કઈ અન્મ શમ ત શમ, ય.ા. ત નશીં જ.
હૃદમયગના જીલરેણ હુભરાએ ય.ા.ના નશ્વય દે શને આજે અકાયણ ખચલી
ંૂ
રીધ ણ એભન અ-ક્ષયદે શ વદા શ્વવત યશેળે
આણી બાા અને આણી સ્મ ૃવતભાં.

વર્જન


કાવ્મવંગ્રશ: ‘છ અક્ષયનુ ં નાભ’ (૧૯૯૧) વભગ્ર કવલતાભાં વંગ્રશસ્થ કાવ્મવંગ્રશ: ‘ક્યાં’ (૧૯૭૦), ‘ખરડિંગ’ (૧૯૮૦), ‘ત્લ’
(૧૯૮૦), ‘વનનન’ (૧૯૮૧), ‘ખમ્ભા, આરા ફાુન!ે ’ (૧૯૮૫), ‘ભીયાં વાભે ાય’ (૧૯૮૬), ‘વલતાન સુદ ફીજ’ (૧૯૮૯),
‘અશીંથી અંત તયપ’ (૧૯૯૧). ત્માય ફાદ ‘છાતીભાં ફાયવાખ’, ‘રે વતવભયા! સ ૂમણ’, ‘ચશભાંના કાચ ય’ અને ‘સ્લગતલણ’.



નલગરકા: ‘સ્તન ૂલણક’



નાટક: ‘વગણ એક ઉખાણુ’,ં ‘ ‘સ ૂયજને ડછમ શમ’, ‘તયખાટ’



રેખ: ‘શોંકાય આ ત કહ’ુ ં .



ફા વારશત્મ: ‘શાઉક’, ‘દે તાલ્રી’, ‘ચીં’, ‘શપયક રપયક’, ‘દરયમ ઝુલ્રભ ઝુલ્રા’, ‘શવીએ ખુલ્રભ ખુલ્રા’, ‘જતય
ં ભંતય છૂ’.



વંાદન: ‘ગગયા નદીને તીય’, ‘આ ડખુ ં પમો રે!’.

ારયતવક


કુભાય ચંદ્રક



ગુજ. વારશત્મ અકાદભી ારયતવક



ગુજ. વારશત્મ રયદ ારયતવક



યણજજતયાભ સુલણણચદ્રં ક



ગગજુબાઈ ફધેકા સુલણણચદ્રં ક



કરાગોયલ સુલણણચદ્રં ક



ગુજ. યાજ્મ રપલ્ભ એલડણ



રિટીક્વ એલડણ

વવલળે રયચમ
ારે ખ રમે મોહના (૨૭-૧૧-૧૯૪૦) : કવળ, ળાતામકાર, ફાલસાહહત્યકાર. જન્ભ અભયે રીભાં. ૧૯૫૮ભાં ાયે ખ અને ભશેતા
વલદ્યારમ, અભયે રીભાંથી ભૅરિક. ૧૯૬૦ થી જજલ્રા ંચામત, અભયે રી વાથે વંરગ્ન. આધુવનક વર્જક તયીકેની વર્જનદીક્ષા
૧૯૬૭ભાં ામ્મા. અવનર જીએ ‘કૃવત’ના અંક આી, એભાં છામ છે તેવ ુ ં કશુકં નવુ ં રખલા પ્રેમાણ. એભની વાથે રેખનચચાણ
ચારી અને આધુવનકતાની વભજણ ઊઘડી. ડકાય ઝીલ્મ અને નલી ળૈરીએ રખતા થમા. ૧૯૭૦ભાં કુભાયચંદ્રક. ઉભા-સ્નેશયશ્શભ
ારયતવક પ્રાપ્પત.

ટેટ,એચ.ટાટ જેલી યીક્ષાઓની વં ૂણણ તૈમાયી ભાટે અભાયી લેફ વાઇટ www.tethtatguru.com ની મુરાકાત ર.

Team Tet Htat Guru Visit us at :: www.tethtatguru.com
એભની વર્જક-વંલેદનાના મ ૂભાં ‘કળાકથી છૂટા ડી ગમાની લેદના’ અને રયશ્સ્થવતને ડકાયલાની પ્રકૃવત છે . રકફરીના
રશેકા, રકવંગીત અને એનુ ં શાદણ એભના અજ્ઞાત ભનભાં વંઘયાતાં યહ્યાં અને એભના વર્જનના મ ૂભાં તે ખાતય રૂે ુયામાં.
આથી એભના વર્જનભાં આગલી મુદ્રા પ્રગટી. ‘ક્યાં’ (૧૯૭૦), ‘ખરડિંગ’ (૧૯૭૯), ‘ત્લ’ (૧૯૮૦), ‘વનનન’ (૧૯૮૧), ‘ખમ્ભા
આરાફાુન’ે (૧૯૮૫) અને ‘વલતાન સુદ ફીજ’ (૧૯૮૯) એભના પ્રકાવળત કાવ્મવંગ્રશ છે . એભણે ગીત, ગઝર અને અછાંદવ
કાવ્મસ્લરૂને ખેડયાં છે ; થડાંક વૉનેટ ણ રખમાં છે . ગીત અને ગઝર ઉય એભનુ ં વલળે પ્રભુત્લ છે . બાલ, બાા અને
અગબવ્મશ્ક્તભાં નલીનતા, તાજગી અને લૈવલધ્મ એભની કવલતાની રાક્ષગણકતા છે . નલી નકય કાવ્મફાની, ન ૂતન અગબવ્મશ્ક્ત
વાધતી ધાયદાય તીકી બંગગ, એન રાક્ષગણક તદ યણક, અ ૂલણ પ્રાવયચના, અવાધાયણ બાાકભણ, નલીન પ્રવતરૂ,
કલ્નની તાજગી તથા વશજ રમવવદ્ધદ્ધ એભની કવલતાના ઉત્તભાંળ છે . ઝંખના, અબાલ, લેદના, વલપરતા, એકરતા, લંધ્મતાના
બાલ એભની ગઝરભાં લાયં લાય વ્મકત થામ છે ત ગદ્યકવલતાભાં વનરૂામ છે નગયવંસ્કૃવતની વલરૂતા.
ભધ્મકારીન વયઠી ગગાભઠી રેફાળલાાં તથા ન્શાનારારનુ ં અનુવધ
ં ાન કયતાં વૌંદમણભરં ડત ઊવભિગીત દ્વાયા તેઓ યાલજીભગણરાર દ્વાયા વવદ્ધ થમેરા આધુવનક ગુજયાતી ગીતને વપતાઓ શોંચાડે છે . એભનાં ગીતભાં વલવલધ લમની નાયીના શૈમાના
પ્રેભ, વલયશ, અજ,
ં એકરતા, અબીપ્પવા, ઝંખના ઇત્મારદ બાલનુ ં અગબનલ આરેખન થયુ ં છે . રકગીતભાં આલતી ત્રાજલાં
ત્રપાલતી નાવમકા ગલધ ૂ વનર, ગ્રાભીણ રયલેળ, કંકુના થાા-ાગમા-આબરાનાં તયણ-ઓી-વાવથમા-ચાકા-ગમણભાનાં
વ્રત જેલ અવફાફ, સ્ળણક્ષભ તદ રશેકા, રકરમના વલવલધ પ્રમગ અને ઇન્દ્ન્દ્રમવ્મત્મમ એભનાં ગીતને વનજી વ્મશ્ક્તતા
અે છે . વનરને ઉદ્દે ળીને રખામેરાં ગીત તથા ભીયાંકાવ્મ ખાવ ધ્માન ખેંચે છે . ‘ખમ્ભા આરાફાુન’ે વંગ્રશભાં તેઓ કૃતક
ભધ્મકારીન વાભંતી લૈબલ અને લીયતાભાં યાચતા જર્જય આરાખાચયના ાત્રને કેન્દ્રભાં યાખીને વલવલધ લસ્તુ, ાત્ર, લાતાલયણ,
પ્રવંગ અને અવફાફને આધાયે ભાનલીના વભથ્માગબભાનની વલડંફના કયે છે . વ્મંગવલનદથી બય ૂય આ શાસ્મચરયત્રાલગરભાં તેઓ
ગીતન ઢા-ફારમ-પ્રવંગકાવ્મ-વૉનેટ-અછાંદવ એભ વલવલધ અગબવ્મશ્ક્તરૂ અજભાલે છે; નલીન તાજગીબમાું પ્રતીક,
લાકછટા, નાટમાત્ભકતા અને તદ ફરીના ફકટ પ્રમગ કયે છે; ત વ્માજલીય દ્વાયા ભાનલજીલનની ઘેયી કરુણતાને વ્મંજજત
કયે છે . બવ્મ ભ ૂતકાના જર્જય પ્રવતરૂ વભા આરાફાુન ુ ં કૃતક અશ્સ્ભતાનુ ં ગોયલ દરતયાભના ‘વભથ્માગબભાન’ના જીલયાભ
બટ્ટની માદ આે છે .
‘સ્તન ૂલણક’ (૧૯૮૩) નાભના લાતાણવગ્ર
ં શથી એભણે આધુવનક ટૂંકીલાતાણના ક્ષેત્રે દાણણ કયુું છે . ભાનલભન-પ્રકૃવત-વંફધ
ં ની
વંકુરતાઓને તથા ભાનલીની કળાક કામ્મ ભાટેની ઉત્કટ ઝંખના, તેન પ્રાપ્પ્પત ભાટેન દારુણ વંઘણ અને અંતે ભતી વલપરતાને
આરેખતી આ વલલાદાસ્દ લાતાણઓભાં એભણે યીકથા અને રકકથાના ભરટપન પ્રમગ, તયં ગરીરા, ઉયાંગઉટાંગ ચેતનાપ્રલાશ,
દુુઃસ્લપ્પન, પ્રતીક, નાટયાત્ભક બંગગ અને વનરૂણયીવતની નલીનતા જેલા વલવલધ કવફ દ્વાયા ળબ્દને અગબધાથી દૂ ય રઈ જલાની
અને લામવ્મ બાલાનુભ ૂવતઓને અનુબલના ક્ષેત્રભાં રઈ આલલાની ભથાભણ કયી છે .
ફાવારશત્મના ક્ષેત્રે ણ એભનુ ં પ્રદાન નોંધાત્ર છે . એભાં ણ તાજગી, નલીનતા અને વશજવવદ્ધ પ્રવતબાનાં દળણન થામ છે .
ફાકાવ્મના વંગ્રશ ‘શાઉક’ (૧૯૭૯) અને ‘ચી’ (૧૯૮૦)ના કાવ્મ બાાની વાદગી, વયતા, વળશુવશજ કલ્ના ને ફાનીન
વલવનમગ, વશજ વયી આલતી યભવતમા પ્રાવ ને રમની રીરા, શલાળ-ભસ્તી અને ગેમતાને કાયણે આકણક ફન્માં છે . ‘શપયક
રપયક’ (૧૯૮૬)ભાંની ફાલાતાણઓભાં ણ તેઓ બાાની ળશ્ક્તને નલેવયથી કાભે રગાડે છે .
જડકણાંના ઉમગથી લાતાણને શ્રાવ્મતા આે છે અને એ વંદબણભાં જ ળબ્દના અન્લમ ને રશેકાઓની વંદગી કયે છે; તેથી
એભની લાતાણઓ વર્જકતા અને ફાસુરબ ભનશયતા ધાયણ કયે છે . શુખ
ં ી વાથે પ, વાઈકર અને ગખસ્સું ણ એભની
લાતાણઓભાં ાત્ર ફનીને આલે છે, તેથી ફાકનુ ં વલળા વંલેદનવલશ્વ પ્રત્મક્ષ થામ છે .
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ક્ાું (૧૯૭૦) : યભેળ ાયે ખન ગીત, ગઝર અને અછાંદવ યચનાઓન વંગ્રશ. યાજેન્દ્ર-વનયં જનના ગીતથી જુદી ડી યાલજીભગણરારથી આગ લધેરા ગીતે આ કવલની અ ૂલણ વ્મશ્ક્તભત્તાને કાયણે નવુ ં કરેલય ધાયણ કયુું છે, એની પ્રતીવત આતાં
છે તારીવ જેટરાં ગીત અશીં છે . વયઠી રકરમ, ગરયલેળ, ગ્રાભીણ નાયીનાં વલવલધ સ્લરૂ તેભ જ એભની તદી
ચેતનાભાંથી વ્મક્ત ફરી-રશેકાઓ, ક્યાયે ક વનર જેલી કાલ્વનક નાવમકાને કેન્દ્રભાં યાખીને આલતી ઉશ્ક્તઓ-લગેયેભાં નલી
તાજગી જલામ છે . ‘ગયભાંને ાંચે આંગીએ  ૂજ્માં’ ‘તાય ભેલાડ ભીયાં છડળે’ જેલાં રકવપ્રમ ગીતભાં કલ્નપ્રચુય
ઈન્દ્ન્દ્રમાનુયાગી વનરૂણ અને ભનશય પ્રાવયુક્ત આસ્લાદ્ય રમ છે . ઓગણત્રીવ ગઝરભાં કવલ ગઝરને ખ ૂફ ચુસ્ત સ્લરૂભાં
સ્લીકાયતા નથી, તેભ છતાં ‘શલાઓ’ અને ‘ચશભાના કાચ ય’ જેલી તેજસ્લી ગઝર અશીં છે . અન્મ યં રયત રમાશ્ન્લત
યચનાઓભાં ‘તભને ફૂર દીધાનુ ં માદ’ અત્મંત આકણક છે .

આરદર ભન્સુયી
ભશાન ઉદૂણ અને ગુજયાતીઓ કવલઓભાંના એક એલા અભદાલાદ ળશેયના આરદર (પયીદ) ભન્સુયી ભનશય ઉધાવે ગામેરી ‘‘જમાયે
પ્રણમની જગભાં ળરૂઆત થઇ શળે’’ તે ગઝરથી રકવપ્રમ છે . ગુજયાતી ગઝરનેઆધુવનકતાન લાંક આલાભાં તેભનુ ં મગદાન
અત્મંત નોંધાત્ર શતુ.ં ન ૂતન બાા ળૈરીભાં પ્રવતક મજના અને ગફિંફ વલધાના તથા ભોનની બાાભાં વલચાય વંિાંત કયલાની
ખ ૂફીઓએ આરદર ભન્સ ૂયીનેઆધુવનક ગઝરના અગ્રણી ફનાવ્મા શતા.

વવલળે રયચમ
ુ ામનફી, ‘આહદ’ (હહિંન્દી आदिल मन्सूरी, ઉર્ૂમ نص ِدرل
મન્સ ૂરી પકીરમહમ્મદ ગ
( ) ع ِدا ل َم ُو૧૮-૫-૧૯૩૬): ગઝકાર, કવળ,
નાટ્યકાર. જન્ભ અભદાલાદભાં. પ્રાથવભક વળક્ષણ અભદાલાદની પ્રેભચંદ યામચંદ િેવનિંગ કૉરેજની ળાાભાં અને ભાધ્મવભક વળક્ષણ
અનુિભે અભદાલાદની જે.એર.ન્યુ ઇંપ્ગ્રળ સ્કૂરભાં તથા કયાંચીની ભેિગરટન શાઈસ્કૂરભાં. ઘણા વ્મલવામ કમાણ. શેરાં
કયાંચીભાં વતા વાથે કાડન અને છી અભદાલાદભાં સ ૂતયન અને કાડન લેાય; એ છી ‘ટવક’ અને ‘અંગના’ જેલાં
અંગ્રેજી-ગુજયાતી વાભવમકભાં ત્રકાયની કાભગીયી અને છી ૧૯૭૨ભાં જાણીતી ઍડલયટાઇગઝિંગ કંની ‘વળલ્ી’ભાં કીયાઈટય
યહ્યા. છે લટે બાયત છડી કામભ ભાટે અભેરયકાભાં લવલાટ કમો.
તેભણે ભટા બાગન વભમ અભદાલાદભાં વલતાવ્મ શત. આરદર ભન્સ ૂયીનુ ં ફાણ વંઘણભમ યીતે વલત્યુ ં શતુ.ં દે ળના વલબાજન
છી 1948ભાં તેભના વતાએ કયાંચી જલાન વનણણમ રીધ. 8 લણ છી વતાજીએ લતન ાછા આલલાન વનણણમ રીધ અને
આરદર અભદાલાદભાં લસ્મા શતા. અભદાલાદભાં આલમા છી આરદરે ગુજયાતી બાાભાં રખાણ, કવલતાઓ અને નાટક
રખલાની ળરૂઆત કયી.
તેઓ નલી પ્રમગળીર ગઝરના અગ્રણી છે . ‘લાંક’ (૧૯૬૩), ‘ગયલ’ (૧૯૬૬) અને ‘વતત’ (૧૯૭૦) એભના ગઝરવંગ્રશ છે .
એભાં ગઝરની ફાની, તેનાં બાલપ્રતીક અને યચનાયીવતભાં નલીનતા છે . અંદાજે ફમાનની આગલી ખ ૂફીથી તેભ જ તીકા
અલાજથી તેઓ નખા તયી આલે છે . એભની ગઝરભાં મુખમત્લે વલપ્છછન્નતા, વનબાણશ્ન્ત અને કરાશ્ન્તના બાલ ળબ્દફદ્ધ થમા છે .
ભોન, શ ૂન્મતા, અંધકાય, ઘય, ભકાન, સ ૂમણ આરદને આ કવલએ તાના કથનાથે તેભ જ કઈ યશસ્મના કે વલવળષ્ટ અનુભ ૂવતના
સ ૂચનાથે ઉમગભાં રીધાં છે .
ગઝરના યચનાકવફનુ ં એભનુ ં પ્રભુત્લ ઉદૂણ ગઝરના એભના અભ્માવને આબાયી છે . ઉદૂણ ભાં ણ એભણે એક વંગ્રશ થામ એટરી
ગઝર યચી છે . ‘ગયલ/વંબલ/ારલ’ તથા ‘મગ/બડક/રરશમ’
ંૂ
જેલા કારપમાભાં અને ‘લયવાદભાં’, ‘સ ૂમણભાં’, ‘બીંડીફજાયભાં’
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તથા ‘અ’, ‘યં ત ુ’ જેલા યદીપભાં તેભ જ ગુજયાતી-વંસ્કૃતની વાથવાથ પાયવી અને અંગ્રેજી ળબ્દના મથગચત ઉમગભાં એભની
પ્રમગળીરતા યખામ છે . અભદાલાદની વંમગાધીન વલદામલેાએ યચામેરી ‘ભે ન ભે ’ યદીપલાી ગઝર રકવપ્રમ થઈ છે .
ગવતળીર ળબ્દગચત્રથી ભંરડત રાંફા-ટૂંકા છાંદવ-અછાંદવ કાવ્મ અને કેટરાંક ચટદાય મુક્તક ણ એભણે આપ્પમાં છે .
‘શાથ ગ ફંધામેરા છે’ (૧૯૭૦) એભન આધુવનક જીલનની અવંગવતને અલનલી યચનાછટાથી દળાણલતાં ઍબ્વડણ એકાંકીઓન
વંગ્રશ છે . ‘જે નથી તે’ (૧૯૭૩) એભન ફીજ એકાંકીવંગ્રશ છે .
આરદર ભન્સ ૂયી ળામય શલા ઉયાંત એક વાયા ેઇન્ટય શતા અને કેરીગ્રાપીભાં ભારશય શતા. ગઝર ગુર્જયી ડટ કભ ભેગેઝીન દ્વાયા
તેભણે ગઝરનુ ં વલસ્તયણ અભેરયકાથી ણ ચાલુ યાખયુ ં શતુ.ં જનાફ આરદર ભન્સ ૂયીનુ ં ૭૨ લણની લમે ગુરુલાય તા.૬ નલેમ્ફયે
૨૦૦૮ ના રદલવે ન્ય ૂજવીભાં અલવાન થયુ ં

યચનાઓ


લાંક (૧૯૬૩)



ગયલ (૧૯૬૬)



વતત (૧૯૭૦)



શાથ ગ ફંધામેરા છે (૧૯૭૦)



જે નથી તે (૧૯૭૩)

એલડણ


લરી ગુજયાતી ગઝર એલડણ

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ કન્સ્ટે ફર, ક્રાકણ તથા અન્મ રયક્ષાઓની તૈમાયી
ભાટે તથા પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષક ભાટે જનયર નરેજ લધાયલા ખાવ ઉમગી
ઓનરાઇન એન્રઇડ એપ્પપ્પરીકેળન ડાઉનરડ કયલા Play Store ભા TET HTAT GURU
રખી વચણ કય. અને રયક્ષાની ભશતભ તૈમાયી કય

ભનજ ખંડેરયમા
ખુંડેહરયા મનોજ વ્રજા (જન્ભ: જુરાઇ ૬, ૧૯૪૩ મ ૃત્યુ: ઓક્ટફય ૨૭, ૨૦૦૩) ગુજયાતી વારશત્મના જાણીતાં ગઝરકાય અને
કવલ શતા. એભન જન્ભ જૂનાગઢભાં થમ શત.

વળક્ષણ અને વ્મલવામ
૧૯૬૧ભાં એવ.એવ.વી. ૧૯૬૫ ભાં ફશાઉદ્દીન કૉરેજ, જૂનાગઢથી યવામણળાસ્ત્ર અને લનસ્વતળાસ્ત્ર વલમ વાથે ફી.એવવી.
૧૯૬૭ભાં એરએર.ફી.
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૧૯૭૨ થી ૧૯૮૪ સુધી કામદાળાસ્ત્રના ખંડવભમના વ્માખમાતા. વાથે વાથે ૧૯૬૮ થી લકીરાત ળરૂ કયી.

વર્જન
આધુવનક કવલતાના બાગરૂે આલેરી નલી ગઝરના કેટરાક ુયસ્કતાણ કવલઓભાં એભનુ ં સ્થાન છે . નાજુક અગબવ્મશ્ક્ત અને
પ્રમગમુખય ફન્મા લગય વંલેદનળીર યીતે ઊબા થતા બાાકભણથી એભની ગઝરન વલળે કભાર છે . વોયાષ્િ અને ખાવ ત
જૂનાગઢના અધ્માવન વલવનમગ ણ એભની ગઝરભાં વલવળષ્ટ ફન્મ છે . ‘અચાનક’ (૧૯૭૦)ભાં ‘ીછં’ કે ‘યસ્તા લવંતના’ જેલી
ગઝર કે ‘ળાશમ ૃગ’ જેલી રાંફી યચના વર્જકતાની એંધાણી આે છે . ‘અટક’ (૧૯૭૯) વંગ્રશભાં ‘ક્ષણને તડલા ફેસ ું ત’ જેલી
અત્મંત વર્જક ગઝર વાંડે છે . આ ઉયાંત કેટરાંક ગીત અને અછાંદવ યચનાઓ છે . અંજનીગીતના પ્રમગ ઝાઝા વપ નથી
છતાં ધ્માન ખેંચે છે .
અટક (૧૯૭૯) ભનજ ખંડેરયમાન કાવ્મવંગ્રશ છે . અશીં ૭૨ ગઝર-મુકતક, ૧૧ ગીત, ૧૦ અછાંદવ અને ૭ દીઘણકાવ્મ
યચનાઓ વંગરૃ શત છે . ગઝરની વંખમા તેભ જ ઈમત્તા સ ૂચલે છે કે વર્જકન મુખમ ઝક ગઝર યત્લે છે . ળબ્દનુ ં ગમા બલનુ ં રેણ ુ ં
ચ ૂકલલા કાવ્મવર્જન થઈ યહ્ું છે -એલી કવલશ્રદ્ધા વ્મકત કયતાં વંખમાફંધ ળેય અને ગઝર વંગ્રશની વલવળતા ફને છે . ‘લયવના
લયવ રાગે’ એલી સુદીઘણ યદીપ-કારપમા ધયાલતી ગઝરથી આયં બાત કવલન આ ફીજ વંગ્રશ તેભની વલકાવગવત ણ આરેખે છે .

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ કન્સ્ટે ફર, ક્રાકણ તથા અન્મ
રયક્ષાઓની તૈમાયી ભાટે તથા પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષક ભાટે જનયર નરેજ લધાયલા ખાવ
ઉમગી ઓનરાઇન એન્રઇડ એપ્પપ્પરીકેળન ડાઉનરડ કયલા Play Store ભા TET HTAT
GURU રખી વચણ કય. અને રયક્ષાની ભશતભ તૈમાયી કય.

આ પ્રકાયની લધ ૂ જનયર નરેજ ની પાઇર ડાઉનરડ કયલા ભાટે અભાયી લેફ વાઇટ
www.tethtatguru.com ની મુરાકાત ર.
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