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જીલન
તેભન જન્દ્ભ ૧૨ ઓક્ટફય ૧૯૪૨ના યજ જૂનાગઢ જજલ્રાના ફાંટલા ગાભે વલદ્યાફશેન અને અનંતયામ શુક્રને ત્માં થમ શત.
ભાધ્મવભક વળક્ષણ તેભણે ગાભભાં  ૂણણ કયુું અને ત્માયફાદ તેભણે અભદાલાદની ઍર. ડી. આટણ સ ૌ કરેજ ખાતે ૧૯૬૫ભાં વંસ્કૃત
અને પ્રાકૃત વલમભાં ફી.ઍ. અને ૧૯૬૭ભાં ઍભ.ઍ.ની દલીઓ ભેલી. ૧૯૮૨ સુધી તેભણે વલવલધ વંસ્થાઓભાં વળક્ષણ
આપયુ.ં તેઓ આદ્યકવલ નયવવિંશ ભશેતાની કવલતાઓથી પ્રબાલવત થમા શતા.
યાજેન્દ્ર શુક્રાના જત્ન નમના જાની ગુજયાતી કવલમત્રી છે . દાશદભાં વંસ્કૃતનુ ં અધ્માન કમાણ ફાદ તેભણે સ્લૈચ્છછક યીતે વનવ ૃવિ
રઇને તાના વંતાનને ઘયે જ વળક્ષણ આલાનુ ં ઍક પ્રમગ તયીકે ળરૂ કયુ.ું શારભાં તેઓ અભદાલાદભાં લવે છે .

વર્જન
ઍભના કાવ્મવંગ્રશ કભર રયબ (૧૯૭૦) અને અંતય ગંધાય (૧૯૮૧)ભાં ગ્રાભજીલન અને નગયજીલનના સ્લાનુબલથી, ભનુષ્મને
 ૂયા યવથી ચાશલાની વ ૃવિથી અને વારશત્મ ઉયાંત વંગીત, જ્મવત, ઇવતશાવ, તત્લજ્ઞાનારદ વલમના અધ્મમનથી કેલામેરી
ઍભની કવલ તયીકેની વજ્જતા જઈ ળકામ છે . ઍભની કવલતાભાં અદ્યતન બાલ-વલબાલન તેભ જ કરાશ્ન્દ્ત, નૈયામમ અને
વલચ્છછન્નતાના અનુબલન સ્ળણ ભામ છે . કૃવતવનવભિવતભાં ઝીણુ ં નકળીકાભ કયલાન કરા-કવફ, કરા-આકૃવત અંગેની વબાનતા
અને પ્રમગળીર લરણને રીધે ઍભની કવલતા તાજગીવબય છે . ઍભના પ્રમગને આણી ફધી યં યાઓની વમ ૃદ્ધ ભ ૂવભકા
વાંડી છે . આધુવનક જગતન  ૂય રયલેળ આ કવલ ાવે છે; ણ ઍભનુ ં ભાનવ, ઍભનુ ં કવલવંવલતૌ નયુું બાયતીમ છે . ઍ જેટલું
પ્રવળષ્ટ છે તેટલું જ તદ છે . ઍભણે છાંદવ-અછાંદવ કાવ્મ અને ગીત યછમાં છે, યં ત ુ ઍભની વલળે વવદ્ધદ્ધ ગઝરભાં છે .
તેભણે છાંદવ-અછાંદવ કાવ્મ અને ગીત રખ્મા છે . યં ત ુ તેભની વલળે વવચ્ધ્ધ ગઝરભાં છે . આધુવનક જ્ગતન  ૂયે  ૂય રયલેળ
આ કવલ ાવે છે . ણ ઍભનુ ં ભાનવ, ઍભનુ ં કવલ વંવલતનયુણ બાયતીમ છે . ઍ જેટલું પ્રવળષ્ટ છે, તેટલું જ તદ છે . ઍભના
પ્રમગને આણી યં યાઓની વમ ૃધ્ધ ભુવભકા વાંડી છે . ઍભની આજ સુધીની કાવ્મમાત્રા ગઝરવંરશતાભાં ાંચ બાગભાં
ગ્રંથસ્થ છે .
વયઠભાં જન્દ્ભેરા અને ગગયનાયની ગદભાં ઊછયે રા આ કવલના વર્જક વ્મશ્ક્તત્લ ઘડલાભાં જૂનાગઢ, ગગયનાય અને નયવવિંશ ભશેતા
વાથેના બાલાત્ભક અનુવધ
ં ાનન નોંધાત્ર પા છે . જૂનાગઢભાં યાજેન્દ્રબાઈને વપ્રશ્ન્દ્વાર તખ્તવવિંશ યભાય ગુરૂ જેલા ભળ્મા.
લી તેઓ ભનુબાઈ વત્રલેદી ‘ગારપર’, ાજદ દયફાય, કવલશ્રી રુસ્લા ભઝલ ૂભી જેલા વર્જકના વંકણ ભાં આવ્મા. અશીં ઍભણે
'ભંગલારયયુ'અને 'વભરન' વંસ્થાના નેજા શેઠ થતી કાવ્મપ્રવ ૃવત ઉકાયક વનલડી.
યાજેન્દ્ર શુક્ર ભાત્ર ૨૦ લણની લમે ઇ.વ. ૧૯૬૨ભાં ઍભનુ ં પ્રથભ કાવ્મ કુભાય ભાં પ્રગટ થયુ ં અને ગુજયાતને ઍક સ્લતંત્ર
વગણળશ્ક્તલાા યુલા વર્જકન રયચમ થમ. ઍભન પ્રથભ કાવ્મવંગ્રશ કભર રયબ ઇવ ૧૯૭૦ ભાં પ્રકાવળત થમ. ઇવ ૧૯૭૨
ભાં સ્લલાચકતાની ળધરુે ફીજા કાવ્મ ભળ્માં અને ઇવ ૧૯૮૧ ભાં અંતયગાંધાય વંગ્રશ ભળ્મ. ત્માય ફાદ ઍભનુ ં વાતત્મુણણ
યીતે ચારતુ યહ્ુ.ં યાજેન્દ્ર શુક્ર ની ગઝર ઍટરે ઉર્ુ,ણ ગુજયાતી અને વંસ્કૃતન ભધુય વભન્દ્લમ. જ કે ગીત અને છંદફધ્ધ તેભજ
અછાંદવ યચનાઓભં ણ તેભણે ઊંચુ ં ગજુ ં દાખવ્યુ ં છે . તેભની બાા પ્રાવારદક અને ઊંચીં કટીની છે . તેભની કવલતાભાં ભનુષ્મને
યવથી ચાશલાની વ ૃવિ અને વારશત્મ ઉયાંત ઇવતશાવ, રપરસ ૂપી લગેયેના અધ્મમનથી કેલામેરી ઍભની કવલની વજ્જતા જઇ છે .
કૃવતભાં ઝીણુ ં નક્ળીકાભ કયલાના ઍભના કરા-કવફ ને રીધે ઍભની કવલતાભાં તાજ્ગીવબય રાગે છે .
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ુયસ્કાય
ઍભના પ્રથભ કાવ્મવંગ્રશ કભર રયબ ને યભેળ ાયે ખ ના ક્ાં વંગ્રશ વાથે વંયક્ુ તરુે ગુજયાત વયકાયનુ ં ારયતવક ભળ્યુ ં શતુ.ં
ફીજ વંગ્રશ અંતય ગાંધાય ણ ગુજયાત વયકાય દ્વાયા ુયસ્કૃત થમ. આ વંગ્રશને ઇવ ૧૯૮૦-૮૧ભં 'કવલ શ્રી ન્દ્શાનારાર'
ારયતવક અને 'ઉભા-સ્નેશયશ્મભ ારયતવક' ણ ભળ્યુ.૨૦૦૫ભાં
ં
તેભને ગઝર વંરશતા ભાટે ગુજયાતી વારશત્મ અકાદભી ુયસ્કાય
ભળ્મ શત. તેભને ૨૦૦૬ભાં કવલતાન વલોછચ ુયસ્કાય નયવવિંશ ભશેતા ઍલડણ ભળ્મ શત.[૫] ૨૦૦૬ભાં તેભને યણજજતયાભ
સુલણણ ચંરક ભળ્મ શત. તેભને ગઝર વંરશતા ભાટે ૨૦૦૭ભાં વારશત્મ અકાદભી ઍલડણ ભળ્મ.[૬] ૨૦૦૮ભાં તેભને નભણદ ચંરક,
૨૦૦૯ભાં લરી ગુજયાતી ગઝર ુયસ્કાય અને ૨૦૦૧ભાં રેખયત્ન અને કરાી ુયસ્કાય ભળ્મ શત.

યાલજી ટેર
રાવજી છોટાા પટે (૧૫ નલેમ્ફય, ૧૯૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ, ૧૯૬૮) આધુવનક યુગના ગુજયાતી કવલ, લાતાણકાય અને
નલરકથાકાય શતા.તેભન જન્દ્ભ ખેડા જજલ્રાના લલ્રલુયા ગાભભાં થમ શત. તેભન ઍક ભાત્ર કાવ્મવંગ્રશ અંગત (૧૯૭૧)ભાં
તેભનાં મ ૃત્યુ છી પ્રકાવળત થમ શત.

જીલન
પ્રાથવભક વળક્ષણ ડાકયભાં રીધા ફાદ તેભણે અભદાલાદની નલચેતન શાઈસ્કૂરભાંથી ઍવ.ઍવ.વી. કયુું અને નાણાંકીમ
મુમકેરીઓને કાયણે આટણ વ કૉરેજભાં ભાત્ર ફે લણ સુધીન અભ્માવ કયી ળક્ા. તેભણે અભદાલાદની કાડ વભરભાં, ગ ૂજયાત
વલદ્યાીઠના ુસ્તકારમભાં, કુભાયના કામાણરમભાં ઍભ વલવલધ સ્થે નકયી કયી. તેઓ થડ વભમ વંદેળ અને ગુજયાત
વભાચાય વાથે વંરગ્ન યહ્યા શતા. થડ વભમ અભીયગઢ અને આણંદભાં યહ્યા ફાદ તેઓ ભાત્ર ૨૯ લણની લમે ક્ષમ
યગથી અભદાલાદભાં અલવાન ામ્મા.

વર્જન
ગ્રાભીણ કૃવચેતના અને આધુવનક ચેતનાના વંમજનથી ભનશય બાારૂ અલતાયતી આ કવલની યચનાઓભાં અંગત લેદના
અને મ ૃત્યુની અનુભ ૂવતઓ ઈન્દ્ન્દ્રમવ્મત્મમની તેભ જ પ્રતીકની યભણીમ વંરદગ્ધતાઓ યચે છે . બાલતકણ અને ળબ્દવાશચમણનાં
અલરંફન ય ઘટાતા
ંૂ
રમની તયે શ ઍનુ ં મુખ્મ આકણણ છે . ઊવભિકાવ્મ અને ગીતકાવ્મથી ભાંડી દીઘણકાવ્મ મુંત બુદ્ધદ્ધ કયતાં
રાગણીનુ ં ને આમાવ કયતાં વશજાનુભ ૂવતનુ ં યં ગદળી લચણવ નખુ ં તયી આલે છે . ક્ાંક કટાક્ષન બત સ ૂય ણ આસ્લાદ્ય છે . મ ૃત્યુ
અને જજજીવલાની ધયીઓઍ આ કવલની વર્જકતાને લેગ આપમ છે . ઍભના ભયણિય કાવ્મવંગ્રશ ‘અંગત’ (૧૯૭૦)ભાં ‘આબાવી
મ ૃત્યુન ુ ં ગીત’, ‘સ્લ. હુળ
ં ીરારની માદભાં’, ‘વંફધ
ં ’ જેલી કેટરીક મળસ્લી યચનાઓન વભાલેળ છે .

અશ્રુઘય (૧૯૬૬) ઍભની નલરકથા છે . ક્ષમગ્રસ્ત નામકના યગમ ૃત્યુની કરુણકથાન, આભ ત વાભાન્દ્મ ગણી ળકામ ઍલ વલમ
કલ્નવંલેગથી બયીને બાાની કવલત્લ ૂણણ અગબવ્મશ્ક્તથી વનરૂણભાં ઍકદભ વલવળષ્ટ ફન્દ્મ છે . ઍભની ‘ઝંઝા’ (૧૯૬૭)
નલરકથા  ૂલાણધણના વલકાવ છી ઉતયાધણભાં કથતી જતી યીવતગવતન અનુબલ કયાલે છે . છતાં ડામયી, નલર યચાતી શમ ઍલ
યચનાપ્રંચ અને કાવ્માત્ભક ગદ્ય-ઍ વલણ, નામક  ૃથ્લી જે યીતે અગબવ્મક્ત થલા ભાગે છે તેભાં વક્ષભ નીલડ્ાં છે .

આ પ્રકાયની લધ ૂ જનયર નરેજ ની પાઇર ડાઉનરડ કયલા ભાટે અભાયી લેફ વાઇટ
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વ ૃવિ અને લાતાણ (૧૯૭૭) યઘુલીય ચોધયીના ટૂંકા આમુખ વાથેન ું ઍભનું ભયણિય પ્રકાળન છે . ઍભાં આઠભા
પ્રકયણે અધ ૂયી યશેરી નલરકથા ‘વ ૃવિ’ અને અગગમાય ટૂંકીલાતાણ ઓન વભાલેળ થમ છે . ‘વ ૃવિ’ભાં જાનદી અને
નગયજીલનની ભ ૂવભકાની ડછે ઊવેલ ું બાાકભણ આસ્લાદ્ય છે ; ત ઍભની લાતાણ ઓભાં યચનાયીવતનુ ં લૈવલધ્મ
ધ્માન ખેંચે છે . ‘કીડી કેભેયા અને નામક’ જેલી પ્રમગળીર લાતાણ કે ‘છગફરકાકાન ફીજ ગ’ જેલી પ્રબાલક લાતાણ
નોંધાત્ર છે .

અંગત (૧૯૭૧) યાલજી ટેરન છાંદવ, અછાંદવ, ગીત, ગઝર અને દીઘણ યચનાઓને વભાલત ભયણિય
કાવ્મવંગ્રશ. ઉિભ અને રકવપ્રમ તત્લના વંવભશ્રણભાંથી જન્દ્ભેલ ું યાલજીની કવલતાનુ ં ક્રેલય ‘દગ્ધ ઋવકવલ’નુ ં છે .
અશીં નગયભાં આલી ડલાથી વછનલાઈ ગમેરા ગ્રાભીણ અવફાફની ઝંખા છે . ક્ષમની ળય્માગ્રસ્ત રુગ્ણતા અને
વનષ્રમતા વાથે ફશાયના જગતના થમેરા વલમગની લેદના છે તેભ જ મત્ૃ યુન ુ ં લૈમશ્ક્તતક લેદન છે . યાલજીની
કવલતાભાં ળબ્દફ વાથે યશેલ ું ઈન્દ્ન્દ્રમફ ણ નોંધાત્ર છે . અશીં યં યાનુ ં જભા ાસુ ં છે , ત ળબ્દના અથણને
યં યાની તકણ વીભાભાંથી છડાલલાની જશેભત ણ છે . મત્ૃ યુન શલ ઉશાવ યચતી ‘સ્લ. હળ
ુ ં ીરારની માદભાં’,
ગબન્ન ગબન્ન વભજાજમુરાઓ અને ફદરાતાં લાસ્તલ રયભાણ ફતાલતી ‘વંફધ
ં ’ અને આયં બથી અંત સુધી
ઈન્દ્ન્દ્રમગત ચભત્કૃવતઓની શાયભાા વર્જતી ‘ભાયી આંખે કંકુના સ ૂયજ આથમ્મા’ ભશત્લની યચનાઓ છે .

અશ્રુધય (૧૯૬૬) યાલજી ટેરની શેરી નલરકથા. ક્ષમથી ીડાતા કથાનામક વત્મનું ાત્ર કથાના કેન્દ્રભાં છે .
વૅનેટરયમાભથી લતન બણી અને પયીને લતનથી વૅનેટરયમભ બણીની નામકની માત્રા લછચે આપતજનની હપ
ંૂ
જેવું ાત્ર છે નાવમકા રગરતાનુ.ં યં ત ુ રગરતાની પ્રથભ પ્રાચ્પતથી ભાંડી રગરતાની અંવતભ પ્રાચ્પત લછચે લેદનાની
જે ગવતવલવધ નલરકથાકાયે ઉવાલી છે , બાલલાંક અને બાલવંરભણ જે યીતે વનરૂપમાં છે , અગબવ્મશ્ક્તની જે
તાજગી અને બાાની જે કાવ્માત્ભકતા ઉવાલી છે તે આ નલરકથાને આકણક ઠેયલે છે .

ઝંઝા (૧૯૬૬) યાલજી ટેરની નલરકથા. ક્ાંક ફેઍક ત્રન આશ્રમ રેલામ છે , ઍ વવલામ મુખ્મત્લે મુખ્માત્ર
 ૃથ્લીની ડામયીરૂે આ કથા યજૂ થઈ છે . આ કથાભાં નામકનુ ં અશ્સ્તત્લ વંફધ
ં નાં વંલેદન લછચે ઉવાલલાન
પ્રમત્ન છે . વંફધ
ં ને જ રક્ષભાં યાખી નામકન ળરૂન ગૃશત્માગ અને અંતન ગૃશપ્રલેળ મ ૂરલી ળકામ.  ૂલાણધણ
સુધી વલકવતી યશેરી આ નલરકથાનુ ં ઈન્દ્ન્દ્રમવંલેદ્ય ગદ્ય ઍનુ ં ફળુકું અંગ છે .
તેભનું અભય ગીત ભાયી આંખે કંકુના સુયજ આથમ્મા ગુજયાતી વારશત્મભાં ઍક વીભાગચહ્ન વભાન છે .આ ગીત
ગુજયાતી વારશત્મના પ્રલાશ અને ળૈરીભાં ઘણ પેયપાય રાવ્યુ ં જે શલે આધુવનક ગુજયાતી વારશત્મ ગણામ છે .
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ગચનુ ભદી
ચિન ુ મોદી

જન્દ્મ

૩૦ વપટે મ્ફય, ૧૯૩૯
વલજાુય, વાફયકાંઠા, ગુજયાત

વ્યવસાય

અધ્માક, ન્દ્સ્રપટ રેખક

ભાષા

ગુજયાતી

રાષ્ટ્રીયતા

બાયતીમ

મુખ્ય પુરસ્કારો

સાહહત્ય અકાદમી એવોર્ડ
૨૦૧૩

મોદી ચિન ુ િંદુા, ઉનાભ: ઇળાણદ (૩૦ વપટેમ્ફય, ૧૯૩૯) જાણીતાં ગુજયાતી કવલ, નાટયકાય, નલરકથાકાય, લાતાણકાય અને
વલલેચક છે . તેભન જન્દ્ભ ઉિય ગુજયાતના વલજાુયભાં થમ શત અને પ્રાથવભક વળક્ષણ વલજાુયભાં થયુ.ં ભાધ્મવભક વળક્ષણ તેભણે
ધકા, અભદાલાદભાં  ૂણણ કયુ.ું ૧૯૫૪ભાં ભૅરિક. ૧૯૫૮ભાં ગુજયાતી-ઇવતશાવ વલમ વાથે ફી.ઍ. ૧૯૬૦ભાં ઍરઍર.ફી.
૧૯૬૧ભાં ગુજયાતી રશન્દ્દી વલમભાં ગુજયાત યુવનલવવિટીભાંથી ઍભ.ઍ. ૧૯૬૮ભાં ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠભાંથી વલદ્યાલાચસ્વતની
ઉાવધ. ૧૯૬૧ થી ૧૯૬૪ સુધી કડલંજ અને તરદની કૉરેજભાં અધ્માન. ૧૯૬૫ થી ૧૯૭૫ સુધી અભદાલાદની
સ્લાભીનાયામણ આટણ વ કૉરેજભાં અધ્માક. ૧૯૭૫ થી ૧૯૭૭ સુધી ઇન્દ્ન્દ્ડમન સ્ેવ રયવચણ ઓગેનાઈઝેળનભાં ન્દ્સ્રપટ-યાઈટય.
૧૯૭૭ થી જાશેયાત ક્ષેત્રે ફ્રી રાન્દ્વય, ‘યે ’, ‘કૃવત’, ‘ઉન્દ્મ ૂરન’ અને શટેર ઍટ્વ ગ્રુ ઌવવવઍળનના તંત્રી.
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અભ્માવ


પ્રાથવભક વળક્ષણ - વલજાુય; ભાધ્મવભક- ધકા, અભદાલાદ



૧૯૫૪ - ભેરિક



૧૯૫૮ - ફી.ઍ. ( ગુજયાતી/ ઇવતશાવ) , ગુ.યુવન.



૧૯૬૦ - ઍર.ઍર.ફી., ગુ.યુવન.



૧૯૬૧ - ઍભ.ઍ. ( ગુજયાતી/ રશન્દ્દી) , ગુ.યુવન.



૧૯૬૮ - ગુજયાત વલદ્યાીઠ, વલદ્યાલાચસ્વત ( ી.ઍચ.ડી.)

વ્મલવામ


1961-64 - કડલંજ અને તરદની કરેજભાં અધ્માન



1965- 75 - અભદાલાદભાં સ્લાભીનાયામણ આટૌણ વ કરેજભાં અધ્માક



1975- 77 - અભદાલાદભાં ઇસ્ર(ISRO)ભાં સ્રીપટયાઇટય



1977 થી - જાશેયાત ક્ષેત્રે ફ્રીરાન્દ્વય

જીલન


વતાના આઇ.ઍ.ઍવ. કયલાના આગ્રશને ઠુકયાલી ગુજયાતી વળક્ષક ફનલાની રશમ્ભત.



ુત્રન કવલતાપ્રેભ વંદ ન શલા છતાં ચંડીાઠી અને અનુલાદક વતાઍ તાના ખચે તેભન ’લવંત વલરાવ’ - વભમરકી
અનુલાદ છાલી આપમ શત.



જ્ઞાવત ફશાય રગ્ન કયલા ભાટે ભાતાન પ્રક લશમો.



‘યે ’ ભઠના મુખ્મ કવલ, યાજેન્દ્ર શુકર, રાબળંકય ઠાકય, યાલજી ટેર વલ. વશ વભત્ર



‘યે ’ , કૃવત, ઉન્દ્મ ૂરન, ઓવભવવમવ ( શટેર ઍટ્વ ગ્રુ) વાભાવમકના તંત્રી



‘આકંઠ વાફયભતી’ ભાં રાબળંકય ઠાકય વાથે નાટયપ્રમગની લકણ ળ અંગે વંકામેરા શતા.



તસ્ફી અને ક્ષગણકા કાવ્મપ્રકાય ના વર્જક



અકાળલાણી અને ટી.લી. ય ઘણા કામણરભ આપમા છે



વલદે ળભાં અનેક પ્રલાવ અને કવલતા વર્જન ભાટેની લકણ ળ કયી છે .



ભાતા-ળવળકાન્દ્તા; વતા- ચંર્ુરાર



ત્ની: ૧. રગ્ન – ૧૯૫૮ (કડી), ૨. શંવા – ૧૯૭૭ (અભદાલાદ)



વંતાન: ત્રણ
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વર્જન
ગચનુ ભદીઍ કુર ૫૨ ુસ્તકનુ ં વર્જન કયુું છે .


કવલતા- લાતામન, ઊણણનાબ, ળવત લનભાં, દે ળલટ, ક્ષણના ભશેરભાં, દણણની ગરીભાં, ઈળાણદગઢ, ફાહુક ( નાખ્માન
આધારયત ખંડકાવ્મ), અપલા , ઈનામત, લણતને નાભે થ્થય



નાટક - ડામરનાં ંખી ( દ્યભાં ઍબ્વડણ ઍકાંકી), કરફેર, હક
ુ ભ ભાગરક, જારકા, અશ્વભેઘ



નલરકથા- ળૈરા ભજમુદાય ( આત્ભકથાનક) , બાલચર, રીરા નાગ, શેંગ ઓલય, બાલ અબાલ ( વલળે જાણીતી કથા),
શેરા લયવાદન છાંટ



લાતાણવગ્ર
ં શ - ડાફી મ ૂઠી, જભણી મ ૂઠી( દ્ય-વબય લાતાણઓ)



વલલેચન - ભાયા વભકારીન કવલઓ, ફે દામકા ચાય કવલઓ, ખંડકાવ્મ સ્લરૂ અને વલકાવ



ચરયત્ર - કૃષ્ણરાર શ્રીધયાણી



વંાદન - ગુજયાતી પ્રવતવનધી ગઝર, ચઢ યે વળખય યાજા યાભના, ગભી તે ગઝર



અનુલાદ- લવંતવલરાવ ( ભધ્મકારીન પાગુકાવ્મન અનુલાદ)

ઍભની પ્રાયં બકાની ‘લાતામન’ (૧૯૬૩)ની કવલતા વંલેદન અને છંદઆમજન યત્લે અનુગાંધીયુગીન વૌંદમણરક્ષી કવલઓની
કવલતાને અનુવયે છે ; યં ત ુ ‘યે ભઠ’ના કવલવભત્રના વંકણ ભાં આવ્મા છી તયત ઍભની કવલતાભાં આધુવનક કવલતાન વભજાજ
પ્રગટ થામ છે . ‘લાતામન’ની યચનાઓને વભાલી ઍભાં ફીજી યચનાઓ ઉભેયીને પ્રગટ કયે રા વંગ્રશ ‘ઊણણનાબ’ (૧૯૭૪)ની
કવલતાભાં છાંદવની વાથે અછાંદવ કવલતા યચલાનુ ં લરણ દે ખામ છે . ત્માયછી પ્રગટ થમેરા ‘ળાવત લનભાં’ (૧૯૭૬) અને
‘દે ળલટ’ (૧૯૭૮)ની યચનાઓભાં ઍ લરણ વલળે પ્રબાલક ફને છે . જીલન પ્રત્મેની વનર્ભ્ાણશ્ન્દ્ત, ઍકવલધ જીલન પ્રત્મેની ઉફક,
ભાનલવભાજે ઊબાં કયે રાં મ ૂલ્મની ભજાક લગેયે આધુવનક વંલેદન ઍભાં વ્મક્ત થામ છે . અછાંદવ યચનાઓની વાથે ગઝર ણ
‘યે ભઠ’ના કેટરાક કવલવભત્ર દ્વાયા આધુવનક વભજાજની લાશક ફની તાનુ ં ન ૂતન રૂ વવદ્ધ કયે છે . ગઝરનુ ં આ ન ૂતન રૂ વવદ્ધ
કયલાભાં આ કવલન ણ અગત્મન પા છે તે ‘ક્ષણના ભશેરભાં’ (૧૯૭૨), ‘દણણની ગરીભાં’ (૧૯૭૫) અને ‘ઇળાણદગઢ’
(૧૯૭૯)ની ગઝરભાં જઈ ળકામ છે . ‘તસ્ફી’ પ્રકાયની નલા સ્લરૂલાી ગઝર કવલન તીક ઉન્દ્ભે છે . ‘ફાહુક’ (૧૯૮૨)
‘નાખ્માન’ના ોયાગણક ાત્ર ફાહુકને વલમ ફનાલી વંસ્કૃતાઢમ ળૈરી અને અરંકાયલૈબલથી ખંડકાવ્મના ન ૂતન રૂને વવદ્ધ
કયલા ભથતુ,ં નગયવલમગને લાચા આતુ ં યરક્ષી કાવ્મ છે .
‘યે ભઠ’ના કવલવભત્ર વાથે યશી કવલતાની વાથે નાટયયચનાભાં ણ પ્રમગળીર લરણ ઍભનાં નાટકઍ દાખવ્યુ ં છે તે ‘ડામરનાં
ંખી’ (૧૯૬૭)નાં દ્યભાં યચામેરાં ઌબ્વડણ ઍકાંકીઓ ફતાલે છે . આ અને છીનાં ‘કૉરફેર’ (૧૯૭૩)નાં ઍકાંકીઓભાં નાટયવવદ્ધદ્ધ
કયતાં પ્રમગવપ્રમતા વલળે છે . યં ત ુ ‘આકંઠ વાફયભતી’ના નાટયપ્રમગની લકણ ળ ળરૂ થઈ ત્માયછી યચામેરાં ‘હક
ુ ભ, ભાગરક’
(૧૯૮૪)નાં ઍકાંકીઓભાં નાટયતત્લ વલળે વવદ્ધદ્ધ થયુ ં છે . ઍભાંની ળીણકદા ‘હુકભ, ભાગરક’ કૃવતભાં ચૈતન્દ્મવલશીન મંત્રવંસ્કૃવતઍ
ભાનલજીલનને કેલ બયડ રીધ છે ઍ વલચાયને અયફી કથાના જીનની લાત દ્વાયા સુદય
ં અગબવ્મશ્ક્ત ભી છે . ‘જારકા’ (૧૯૮૫)
ઍ ‘યાઈન લણત’ નાટકના જારકાના ાત્રને કેન્દ્રભાં મ ૂકી યચામેલ,ું સ્ત્રીભાં યશેરાં ભશત્લાકાંક્ષા અને ુત્રપ્રેભને વ્મક્ત કયતુ ં
નલપ્રલેળી વત્રઅંકી નાટક છે . ‘અશ્વભેઘ’ (૧૯૮૬) ઍ મજ્ઞના અશ્વ અને અશ્વભેઘ કયનાય યાજાની યાણી લછચેના જાતીમ વંબગની
ળાસ્ત્રક્ત વલવધને વલમ ફનાલીને યચામેલ,ું સ્ત્રીભાં યશેરી કાભાલેગની ઉત્કટતા અને ઍભાંથી વજાણતી રયશ્સ્થવતને આરેખતુ ં
ધ્માનાત્ર વત્રઅંકી નાટક છે . આભ, ઍકાંકી યથી અનેકાંકી નાટયયચના તયપની રેખકની ગવત જઈ ળકામ છે .
કવલતા અને નાટકના વર્જનની વાથે વાથે ઍભનુ ં નલરકથાવર્જન ણ વભાંતયે ચારતુ ં યહ્ું છે ખર,ું ણ ઍભાં વવદ્ધદ્ધ ઓછી છે .
‘ળૈરા ભજમુદાય’ (૧૯૬૬) આત્ભકથાત્ભક યીવતભાં યચામેરી, ફે ુરુના વંકણ ભાં આલતી, દયે ક ુરુ તાને સ્ત્રી તયીકે નશીં
યં ત ુ ઍક વ્મશ્ક્ત તયીકે જુઍ ઍભ ઝંખતી અને ઍભાં વનયાળ થતી નાવમકાની કથા છે . ‘બાલચર’ (૧૯૭૫)ના ઍક ખંડભાં ‘ળૈરા
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ભજમુદાય’ની કથાનુ ં જ ુનયાલતણન છે . ફીજા ખંડભાં  ૂણેન્દ્ર્ુ ળભાણના રયપ્રેક્ષ્મથી ફનેરી ઘટનાને જઈ છે ખયી, ણ ઍનાથી
કૃવતને કઈ વલળે રયભાણ પ્રાપત થતુ ં નથી. ગ્રાભરયલેળલાી ‘રીરા નાગ’ (૧૯૭૧) ભનુષ્મભાં યશેરા જાતીમ આલેગ અને
તેની વલકૃવતની કથા છે . ‘શેંગ ઓલય’ (૧૯૮૫) કાભના ઉત્કટ આલેગલાી સ્ત્રીભાં જન્દ્ભતી ઉદ્દંડ પ્રગલ્બતાને આરેખે છે . ઍભની
વલળે જાણીતી ફનેરી નલરકથા ‘બાલ-અબાલ’ (૧૯૬૯) તાના અશ્સ્તત્લથી વબાન ફનેરા ઍક ભાનલીની જીલનકથા છે .
વલચાયતત્લનુ ં બાયણ આ રઘુકૃવતની કરાત્ભકતાને જખભાલે છે . ‘શેરાં લયવાદન છાંટ’ (૧૯૮૭) ઍભની ધાયાલાશી નલરકથા
છે . ‘ડાફી મ ૂઠી જભણી મ ૂઠી’ (૧૯૮૬) ઍભન ઠેયઠેય દ્યંશ્ક્તઓતી ભંરડત પ્રમગરક્ષી લાતાણવગ્ર
ં શ છે .
‘ભાયા વભકારીન કવલઓ’ (૧૯૭૩) અને છી ઍ ગ્રંથના રેખભાં ફીજા રેખ ઉભેયી પ્રગટ કયે રા ગ્રંથ ‘ફે દામકા ચાય કવલઓ’
(૧૯૭૪)ભાં ચાય આધુવનક કવલઓ ભગણરાર દે વાઈ, યાલજી ટેર, રાબળંકય ઠાકય અને ભનશય ભદીની કવલતાની સ ૂઝબયી
વહૃદમી તાવ છે . ‘ખંડકાવ્મ-સ્લરૂ અને વલકાવ’ (૧૯૭૪) ઍ ભશાવનફંધ તથા ‘કૃષ્ણરાર શ્રીધયાણી’ (૧૯૭૯) ઍ ગુજયાતી
ગ્રંથકાય શ્રેણીની ુશ્સ્તકા રેખકની કાવ્મવલમક સ ૂઝની પ્રતીવત કયાલે છે . ‘ચઢ યે વળખય યાજા યાભના’ (૧૯૭૫) અને ‘ગભી તે
ગઝર’ (૧૯૭૬) ૈકી શેલ ું ચંરલદન ભશેતાની પ્રવતવનવધ કવલતાનુ,ં ત ફીજુ ં આધુવનક ગઝરકાયની નીલડેરી ગઝરનુ ં વંાદન
છે . ‘લવંતવલરાવ’ (૧૯૫૭) ઍ જ નાભના ભધ્મકારીન ગુજયાતી પાગુકાવ્મન અનુલાદ છે .
ઇળાણદગઢ : ગચનુ ભદીન, ગઝર અને દળ તસ્ફીઓ વભાલત કાવ્મવંગ્રશ. ‘તસ્ફી’ ‘ક્ષગણકા’ છીન કવલન ફીજ પ્રમગ છે . આ
ફંને દ્વાયા ગઝરના સ્લરૂને ઍકત્લ આલાન પ્રમત્ન થમ છે . ‘ક્ષગણકા’ભાં શેરા ળેયના કારપમા યદીપને છે લ્રા ળેયભાં
ુનયાલવતિત કયલાભાં આલે છે, ત્માયે ‘તસ્ફી’ભાં ભત્રા અને ભકતાને રગબગ ઍકાકાય કયી તખલ્લુવને દશયાલી પ્રાયં બના અને
અંતના છે ડાને ઍક કયલાથી યચનાનુ ં લતુ
ણ  ૂરું થામ છે . ‘લણતને નાભે થ્થય દરયમાને નાભે ાણી’ ઍ જાણીતી તસ્ફી અશીં છે;
ત ગઝરભાં અંગત લેદના બાા-વંલેદનનુ ં પ્રેયક ફ ફની છે .
ફાહુક (૧૯૮૨): ગચનુ ભદીની, વંવલધાન અને ળૈરીથી નખી તયી આલતી દીઘણ કાવ્મયચના. ત્રણ વગણભાં વલસ્તયે રી આ યચના
અયણ્મભાં જલા  ૂલે ન દભમંતી વાથે નગયની ફશાય ત્રણ યાવત્ર ગાે છે ઍને રક્ષ્મ કયી, નગયવલછછે દ અને ઍથી થતી
લેદનાનુ ં ઍક વલળે રયભાણ મ ૂના ‘નરાખ્માન’ભાં ઉભેયે છે . ઘટનાશાૌવ, લણણન, વંલાદ અને કવલતાના વભશ્રણથી ફંધામેરા
કરેલયે અછાંદવ, વ ૃિફંધ અને ભાત્રાફંધભાં અગબવ્મશ્ક્ત વાધી છે, ન, લૈદબી અને બ ૃશદશ્વ-આ દીઘણયચનાનાં ત્રણ ઘટકાત્ર છે .

ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . ઍચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ કન્દ્સ્ટે ફર, ક્રાકણ તથા અન્દ્મ
રયક્ષાઓની તૈમાયી ભાટે તથા પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષક ભાટે જનયર નરેજ લધાયલા ખાવ
ઉમગી ઓનરાઇન ઍન્દ્રઇડ ઍપપરીકેળન 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.

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

