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Continuous Issue - 23 | March – April 2018 

યાજેન્દ્ર શકુ્ર કૃત  ‘વબય સયુાશી’ : ળબ્દળક્ક્તનો વાક્ષાત્કાય 

                 

                  ળબ્દની ળોધભાાં અવલયત ચારતા અને ળબ્દભાાં સ્લ અક્સ્તત્લને ાભલાની વનવફત વાથે વર્જન 
કયતાાં કવલશ્રી યાજેન્દ્ર શકુ્ર ગજુયાતી વાહશત્મની ભોંઘી વભયાત છે. તેભની ાવેથી 1970ભાાં ‘કોભર હયબ’, 
1972ભાાં ‘સ્લ લાચકની ળોધ’ના પ્રકાળન  છી આઠ લષના વલયાભ ફાદ 1981ભાાં ત્રીજો કાવ્મવાંગ્રશ ‘અંતય 
ગાાંધાય’ પ્રાપ્ત થમો અને અઢી દામકાના રાાંફા અંતયાર ફાદ 2005ભાાં તેભનો ાાંચભો વાંગ્રશ 'ગઝરવાંહશતા' 
પ્રકાવળત થમો. યાજેન્દ્રબાઈના પ્રળાંવકો અને બાલકોના પ્રમત્નોથી પ્રકાવળત 'ગઝરવાંહશતા' યાજેન્દ્ર શકુ્રની 
વર્જનાત્ભકતાની ઊંચાઈ અને ઊંડાઈ ફાંનેન ેતાગ ેછે. બાા, યજૂઆત અને બાયતીમ ઋવયાંયા વાથેનો નાતો 
'ગઝરવાંહશતા'ને વલોત્તભ ગઝરવાંગ્રશ તયીકે સ્થાવત કયે છે. 2007ભાાં યાજેન્દ્ર શકુ્રને ‘ગઝરવાંહશતા’ વાંદબે  
‘યાષ્ટ્રીમ વાહશત્મ અકાદભી એલોડષ’ એનામત થમો છે. ‘હદલ્રી વાહશત્મ અકાદભી’ દ્વાયા અામેરો આ એલોડષ ભાત્ર 
યાજેન્દ્ર શકુ્રની ગઝરોનુાં જ નહશ યાંત ુગજુયાતી ગઝરનુાં યાષ્ટ્રીમ કક્ષાએ થમેલુાં ફહુભાન છે.   
 

                      'ગઝરવાંહશતા'ની યચનાઓને  ાાંચ ભાંડરભાાં વલબાજજત કયલાભાાં આલી  છે- પ્રથભ ભાંડર - 
'વબય સયુાશી', દ્વદ્વતીમ ભાંડર 'ભેઘધનનુા ઢા ય', તતૃીમ ભાંડ 'આ અભે નીકળ્મા', ચતથુષ ભાંડર 'ઝશ 
ડાલ' તથા ાંચભ ભાંડર 'વઘય આઈ ગગયનાયી છામા'. પ્રત્મેક ભાંડરની ળરૂઆતભાાં "अस्तु ब्रह्मार्पणम"् કયીન ે
શ્રીભદ્ બગલદ્ ગીતાનો શ્ર્રોક મકૂલાભાાં આવ્મો છે. ાાંચ ભાંડરભાાં અંદાજે ૪૬૦ જેટરી ગઝરો છે.  
 

  ચાંરકાાંત ટોીલારાના ભતાનવુાય પ્રથભ ભાંડ 'વબય સયુાશી' ગઝરને બાયતીમ યીતે અંકે કયલાના 
કવલઉદ્યભની હદળાને વનદેળે છે.૧ અશીં પાયવી ગઝરની પ્રકૃવતને  કવલ લેદકારીન અને લેદાન્દ્તકારીન વાંસ્કૃવતનો 
વભાગભ કયાલે છે; 
   "ણૂણભાાંથી અંળ, અલતાયી થમો, 
     સ્લાદ કાજે ળબ્દ સાંસાયી થમો 
     'ત ુાં' થઈને શદુ્ધ શ ૃાંગાયી થમો, 
     'હુાં' થઈને અલધતૂ અરગાયી થમો. 
         (.ૃ ૧૧, સબય સયુાહી)   
  કવલ ભાટે ળબ્દ વાધન  છે અને વાધ્મ ણ. યાજેન્દ્રબાઈ ભાટે તો ળબ્દ વભાવધસ્થ થલાનુાં કાયણ 
ણ. કવલ ળબ્દના અલતાયને કા-કાંદયા, તેજ, ભાટી, મવૂતિ, ભાંહદય, આયતી, પષુ્ટ્ો અને પજૂાયી તયીકે કલ્ે છે. 
કવલ ળબ્દના રમથી પ્રાયબ્ધનુાં ચમન કયે છે, ળબ્દ શરેા અને છીના વલસ્ભમને ાભલા કવલ પ્રમત્નળીર છે, 
એટરે જ કશ ેછે__ 
 



 KCG-Portal of Journals 
 

2 | P a g e  
 

    "કોણ ગ ૂાંથે ને ઉકેરે_ 
     ળબ્દનુાં ને અથણનુાં દ્વમ !" 
         (.ૃ ૧૪, સબય સયુાહી) 
'ળબ્દનુાં ઘય ઊઘડે' ગઝરભાાં કવલ ગચત્તભાાં વતત ચારતા ક્સ્થવત અને ગવત લચ્ચેના વાંઘષને આરેખે છે. 
જન્દ્ભજન્દ્ભાાંતયથી ભન ય ફાઝેરા ડો- વાંસ્કાય કે વવૃત્તઓના થય છી થય ઊઘડી યહ્યા છે. 
   "આ શ્વાસને ઉશ્વાસ સાથે કોણ ભાંથય ઊઘડે, 
    કે જન્ભજન્ભાાંતય ફધાાં આ થય છી થય ઊઘડે. 
    ઊબો સભમ થથય આંખભાાં થાંબી ગઈ સહુ યકભા, 
    હુાં ઊઘડુાં ઉંફય ઉય, સાભે ચયાચય ઊઘડે !" 
         (.ૃ ૧૬, સબય સયુાહી) 
  ગજુયાતી ગઝરના ગજુયાતીણાને અકફાંધ યાખીને વાંસ્કૃત હયાટીએ ગઝર વર્જલી કવલ ભાટે 
વાલ વશજ છે. કવલએ 'ળબ્દ' દ્વાયા 'વફદ' ની આયાધના કયે છે, તેઓ ળબ્દને લાલે છે, રણે છે અને નાભરૂનુાં 
લસ્ત્ર લણે છે. અશીં આણને કફીયનો વાંદબષ ભે છે. કવલ ળબ્દના દ્વાયને ખખડાવ્મા વલના ગઝર કશ ેછે, ોતાના 
જ અજલાે ળબ્દને તયન્નભુના તયાંગો ય ફેવાડીને લૈતયણી મ ાય કયાલી દે છે. 
    "ઊગ્મો આંગણાભાાં અક ળબ્દ તેથી- 
      હુાં ઈશ્વયને આયાધુાં શ્રોતા સ્લરૂે." 
         (.ૃ ૨૧, સબય સયુાહી) 
  યભાત્ભાના અક સ્લરૂને ળબ્દભાાં આયોવત કયીને કવલ ોતાની પજૂાને ત્માયે પણૂષ થઇ ગણે છે, 
જમાયે ગઝર યચામ છે. યાજેન્દ્રબાઈ ભાટે ગઝર ળબ્દનુાં આશલાન ણ છે ને આહુવત ણ છે. તેઓ ગઝર દ્વાયા જ 
ભાંત્રનો ઉદઘો કયે છે. ગઝર દ્વાયા  લૈખયી અને યાને વ્મક્ત કયતા કવલ 'ગઝરની વર્જન પ્રહિમા વલે' ણ 
ગઝર યચે છે. 
    "પપડી જલામ એલી અક ચોટ હોમ છે, 
     ના પ્રક્રિમા કળીમ, એ થલસ્પોટ હોમ છે." 
         (.ૃ ૩૦, સબય સયુાહી) 
  યભને ાભલાની ઉત્કાંઠા વલસ્પોટની ક્ષણ સધુી શોંચી ળકે છે. આત્ભાને છેદલા, ઘવલા, તલાનો 
ગીતારક્ષી વાંદબષ કવલ ળબ્દ ભાટે પ્રમોજે છે.  
 
    "છેદુાં , ઘસુાં, તાવુાં, શ્વસુાં ળબ્દાળબ્દને,  
    અલતાયલા કદાચ ભથુાં છાં અલાકને !" 
         (.ૃ ૩૨, સબય સયુાહી) 
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'ગા ગઝર કે' ભાાં કવલ 'યભેવયા' ાવે વનત નલા પ્રાવ ભાાંગે છે. 
 
    "ચયણ ભજબતૂ ને ાાંખ સાબતૂ છે 
     જૂજ જણ હોમ છે આભ ઊબેચયા" 
         (.ૃ ૩૭, સબય સયુાહી) 
  'ઊબેચયા' જેલી નલીન વાંજ્ઞા કવલ વશજતાથી પ્રમોજે છે. ચટી ભીઠુાં- સકૂો યોટરો જેલા ઉલ્રેખો 
ગઝરને નખવળખ ગજુયાતી ફનાલે છે. ત્રણેમ કાભાાં ોતાની શમાતી ફતાલીને કવલ ળબ્દની વાભે જ બભવૂત 
ચોીને બાર ય વતરક તાણે છે. 'જે કોઈ પે્રભઅંળ અલતયે' નો ભધ્મયગુીન વાંદબષ રઈને કવલ 'જે કોઈ પે્રભઅંળ 
અલતયે' યચે છે. જેભના ભન રોફાનની જેભ ભઘભઘે છે તેલા જનને ગઝરવવદ્વિ લયે છે. 
 
   "સબય સયુાહી રલરત રચક કક્રટ, 
                                        કોભર સ્કાંધા ગઝર, 
   લન લન બભતાાં થભરત અતક્રકિત 
                                       મોજનગાંધા ગઝર" 
         (.ૃ ૪૯, સબય સયુાહી) 
  અપલૂષ કાહપમાની વાથે અશીં મકૂામેરી 'અતહકિત' વાંજ્ઞા કવલની કાવ્મપ્રહિમાને વભજાલ ે છે. યાલ્પ 
ઈભવષનની જેભ આ કવલને વશજવવૃત્ત (Instinct)ભાાં અન ેસ્લત:સ્ુયણ  (intuition)ભાાં વલળે રુગચ છે. આ જ લાત 
'ળબ્દો નભે છે' ભાાં આ યીતે મકૂામેરી છે.૨    
                          
                          "તાયતમ્મોથી ન રાધે તત્લ કાંઈએ, 
       તકણથી ય છે ભથાભણ મૂગાભી” 
       (.ૃ ૫૭, સબય સયુાહી) 
  તકષ અને પ્રીવતને ટકયાલલાની લાત, ફે પ્રતીવતને ટકયાલાની લાત કવલ 'ટકયાલીમેં' ભાાં કયે છે. 
'ગઝર ગ ૂાંવથમે' ભાાં કવલ કૃષ્ટ્ણ-સદુાભાના વભરન વભમે આલતા તાાંદૂરનુાં પયુાકલ્ન (Myth) પ્રમોજે છે.  યાવત્રનુાં 
ળબ્દગચત્ર વાંસ્કૃતળૈરીભાાં યાજેન્દ્રબાઈ જ આરેખી ળકે- "सा निशा सर्पभूतािाम ् " જેલા ળીષક વાથ ેકવલ યાવત્રન ે
ળબ્દસ્થ કયે છે. 
  ગજુયાતી ગઝરનો પ્રથભ વાંાહદત ગઝરવાંગ્રશ આનાય, આયાંબના ગઝરકાય વાથે તેઓ 
પનુ:વાંધાન વાધે છે. 'દીલાને વાગય' ના ળેય મકૂીને કવલ ગઝરને આગ ધાલે છે. 'વાગય' નો ળેય આ મજુફ 
છે_ 

   "ભીંચીને ચશ્ભ ચાલ્મો જા ! ન ડય ! દૂય સીધો યાહ ! 
   સનભના નાભ ય ભસ્તાન હરેસ ૂાં છોડ, લફસ્સ્ભલ્રાહ ! " 
એનુાં રૂાાંતય એ જ કાહપમા-યદીપ રઈને યાજેન્દ્રબાઈ કયે છે_ 
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   "અયે આવ્મો અજામફ ભોડ, લફસ્સ્ભલ્રાહ 
   હડી કાઢી હયખને દોડ, લફસ્સ્ભલ્રાહ 
   નયી આંખે હલે જોવુાં- નયુું હોવુાં, 
   અયીસા, આમના સૌ તોડ, લફસ્સ્ભલ્રાહ" 
         (.ૃ ૬૨, સયુબ સયુાહી) 
ગફક્સ્ભલ્રાશ કયતાાં કયતાાં કવલ તયત જ 'સ્લાશા !' ણ કયે છે. 
    "નહીં કોઈ દૈવ્મે, ન દેલામ સ્લાહા ! 
      સમ્પમાણ કરુાં  ળબ્દ, ટેલામ સ્લાહા ! 
                           ન તો સવ્મ, અસવ્મ હુાં કાાંઇ જાણુાં  
     ન દીક્ષા, ન સાંકલ્ હલેામ સ્લાહા " 
         (.ૃ ૬૪, સયુબ સયુાહી) 
 
  કવલ 'સ્લાશા!'ના કાહપમા વાથે મજ્ઞનુાં વલત્ર લાતાલયણ યચે છે. અક્નનશોત્ર, આહુવતના વાંદબષ યચીને 
ગઝર 'લેદવ્માવામને સ્લાશા' કયી દે છે. 'ગઝર એટરે-" ભાાં કવલએ ગઝરને વ્માખ્માફિ કયી છે- 
    "ગઝર એટરે દોસ્ત થનજગાંધ ભસ્તી 
      ન કૈ ઘભૂવુાં આ ઘલાયુાં ઘલાયુાં !" 
         (.ૃ ૭૦, સબય સયુાહી) 
 દીનાનાથની કૃાને ણ કવલ ગઝરભાાં ઉતાયે છે. પ્રાયબ્ધને ળબ્દ વાથે જોડીને રખ-અરખને લીંધલા ભથે 
છે. કભષના ફાંધનભાાંથી મકુ્ત થલાનો યસ્તો કવલ ઋણ ઉતાયીને કયે છે_ 
  "કહી દીધુાં છે કભણને ક્યાયનુાં મે, હલે ભરૂથી મે નવુાં કૈ ન આથે ! 
  ગઝર તારુાં  ઋણ ણ ચકુ્તે કયી દઉં, નથી કોઈ ફીજો હલે બાય ભાથે." 
         (.ૃ ૭૩, સબય સયુાહી) 
  "જો શાથ પેરાલી ળકો !' ભાાં યભની કૃા ાભલાનુાં યશસ્મ કવલએ ફતાવ્યુાં છે. “યોનક જો ચશયેા 
ય ન રાલી ળકો, જો છરકો જ નહશ તો કેલી યીતે છરકાલી ળકો ?” ોતાનો જ પયૂો સ્લીકાય ન કમો શોમ, સ્લ 
વાથે જ વાંલાદ ન વાધ્મો શોમ તો અન્દ્મને કેલી યીતે અનાલી ળકો ? 
   "આલી ળકે એભ જ ફધુાં મે હાથભાાં,  
    એની કને જો હાથ પેરાલી ળકો "   (.ૃ ૭૩, સબય સયુાહી) 
                 યાજેન્દ્ર શકુ્રની દયેક ગઝરભાાં વલકાવનુાં યેખાગફિંદુ વતત ગવત કયત ુાં રાનમા કયળે. વાટી ય 

તયતા બાલકને ખફય ણ કે શલે તે ઠેઠ ાતાના ાણીને ાભલા રાનમો છે અથલા તો પથૃ્લી ય ચારતાાં 

બાલકને ખફય ણ ન ડે તે યીતે કવલ તેને કાલ્વનક ઉડ્ડમન કયાલે છે. તેઓ કશ ેછે કે ‘ભાયે ભન કવલતા છે ને 

એ આધ્માજત્ભક પ્રવવૃત્ત છે. કવલતાનો વલમ પ્રણમ, પ્રકૃવત ગભે તે શોમ ણ તેનો અંત તો અધ્માત્ભભાાં જ હયણભે. 

અધ્માત્ભ એટરે આંતહયકતા. કવલતા એ આંતહયક પ્રવવૃત્ત છે. એ ફયોફય છે કે ાંચેન્દ્ન્દ્રમથી જે ફાહ્ય વલશ્વને ાભો તે 
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કવલતાભાાં આલે અને એ ણ વાભગ્રી રૂે. આ એક આંતહયક પ્રહિમા છે. ગીતાભાાં કહ્ુાં છે કે"સ્લબાલ અધ્માત્ભભ". 

અશીંમા અધ્માત્ભ એટરે સ્લબાલ. સ્લબાલ એટરે ોતાનુાં શોવુાં. ોતાના શોલા વાથે જ કવલતાને વાંફાંધ શોમ છે.’  

આ યીતે કવલની  બાલકને  ોતાના સ્તય સધુી  રઈ જલાની ભથાભણ ‘વબય સયુાશી’ભાાં અગબવ્મક્ત થામ છે.  
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