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અધ્યાત્મ અને આધનુનક ચેતનાના કનિ :રાજેન્દ્ર શકુ્લ 

  ગજુરાતી ગઝલને મહત્વનો વળાાંક આપનાર રાજેન્દ્ર શકુલ સમર્થ ગઝલકાર છે. અવધતૂી 
પરાંપરા, જૂનાગઢની આસપાસની સોરઠી બોલી, આધનુનક ચેતના તર્ા ગીતગોનવિંદકાર જયદેવ તર્ા ભક્તકનવ 
નરનસિંહનુાં ભાવનવશ્વ તેમની ગઝલોમાાં રસાઈને આવે છે. તેમની ગઝલ ઉત્તમ ભાવકો માટે સદૈવ આકર્થણનુાં 
કેન્દ્ર રહી છે. યોગેશ જોશી રાજેન્દ્ર શકુલને ‘રુરાક્ષના મણકા’ જેવા કાવ્યો આપનાર કનવ તરીકે બબરદાવે છે. 
રાજેન્દ્ર શકુલને ‘ગજુરાતી ગઝલનો ઝળહળતો પડાવ’ માનવામાાં આવે છે.  મધ્યકાળમાાં ભક્ક્ત આંદોલનની 
સાર્ે સફૂી નવચારધારાનો સમન્દ્વય ર્તાાં ગજુરાતીમાાં ગઝલો લખાવાની શરૂઆત ર્ઈ. દયારામની એક રચના 
તર્ા પારસી કનવઓ દ્વારા રચાયેલી ગઝલ ઉત્તમ રચનાઓ ન હોવા છતાાં ગજુરાતી ગઝલના નવકાસની 
ભનૂમકારૂપ બની રહી. બાળાશાંકર કાંર્ારરયા દ્વારા ગજુરાતીમાાં સફળ રીતે અવતરરત ર્યેલી ગઝલ અનેક 
પડાવો પાર કરીને અનવરત નવકસતી રહી છે. જેમાાં રાજેન્દ્ર શકુ્લનુાં મહત્વનુાં પ્રદાન છે. 
 

               રાજેન્દ્ર શકુ્લનો જન્દ્મ ૧૨ ઓક્ટોબર, ૧૯૪૨ના રોજ જૂનાગઢના બાાંટવામાાં ર્યો છે. તેમની 
માતાનુાં નામ નવદ્યાબહને અને નપતાનુાં નામ અનાંતરાય છે. તેમણે સાંસ્કૃત અને પ્રાકૃત નવર્યો લઈને ૧૯૬૫ માાં 
બી.એ. કર્ુું અને ૧૯૬૭માાં એ જ નવર્યો સાર્ ેએમ.એ. કર્ુું. રાજેન્દ્ર શકુલની કનવતાનુાં સૌષ્ઠવ તત્સમ શબ્દોના 
કારણે છે. તેમણે બહચેરદાસ દોશી પાસે ‘ઉત્તરાધ્યન સતૂ્ર’ તર્ા પ્રા. રામચાંર બળવાંત આઠવલે પાસે 
‘શાંકરભાષ્ય’ અને એ.જી. ભટ્ટ સાહબે પાસે ‘નસદ્ાાંત કૌમદુી’ અને ‘શ્રીમદ્ ભગવદગીતા’ નો અભ્યાસ કયો છે. 
માત્ર અભ્યાસ જ કયો છે એવુાં નહીં પરાંત ુતેઓ ગીતાને જીવ્યા છે, જીવી રહ્યા છે. તેમણે શ્રમણ સાંસ્કૃનતમાાં ૈનન 
અને બૌદ્નો અભ્યાસ કયો છે, પ્રાકૃત પણ શીખ્યા છે. 

 ૧૯૬૭ ર્ી ૧૯૮૨ સધુીના પાંદરેક વર્થ સધુી તેમણે છોટા ઉદેપરુ, અમદાવાદ, પાટણ, દાહોદ એમ 
નવનવધ સ્ર્ળે અધ્યાપન કાયથ કર્ુું. ગજુરાતીના નવદ્વાન કનભુાઈ જાનીના પતુ્રી નયનાબહને જાની સારે્ 
૧૯૭૪માાં લગ્નગ્રાંનર્ર્ી જોડાયા. ધૈવત અને જાજવલ્ય એમના બે સાંતાનો છે. ૧૯૮૨માાં ઔપચારરક નશક્ષણના 
અર્થપણૂથ નવકલ્પની શોધમાાં નયનાબહને અને રાજેન્દ્રભાઈએ શૈક્ષબણક વ્યવસાય છોડયો. સ્વેચ્છાએ લીધેલી 
નનવનૃત્ત બાદ તેઓ પોતાના સાંતાનો સાર્ ેશાળાહીન તાલીમનો પ્રયોગ કરી રહ્યા છે અને અમદાવાદમાાં સ્ર્ાયી 
ર્યા છે. 

 ઈ.સ. ૧૯૬૨માાં ૨૦ વર્થની વયે એમનુાં પ્રર્મ કાવ્ય ‘કુમાર’માાં પ્રકાનશત ર્ર્ુાં. ત્યારબાદ રાજેન્દ્ર શકુલ 
પાસેર્ી આપણને ‘કોમલરરર્ભ’ (૧૯૭૦), સ્વ-વાચક ની શોધ (૧૯૭૩ ),  ‘અંતર ગાાંધાર’ (૧૯૮૧), ‘ગઝલ 
સાંરહતા’ (૨૦૦૫) તર્ા ‘સેંજળ’ (૨૦૧૨) જેવા કાવ્યસાંગ્રહો મળ્યા છે. તેમના’અંતર ગાાંધાર’ માાં ‘સ્વવાચકની 
શોધ’ કાવ્યગચુ્છ ઉપરાાંત ‘કોમલરરર્ભ’ ના કેટલાક કાવ્યો પનુમુથરરત ર્યા છે. 
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 રાજેન્દ્રભાઈને તેમના સારહત્ય-સર્જન માટે અનેક પારરતોનર્કો પ્રાપ્ત ર્યા છે. તેમને ૨૦૦૬માાં આદ્ય 
કનવ નરનસિંહ મહતેા એવોડથ તર્ા રણજજતરામ સવુણથચાંરક એનાયત કરવામાાં આવ્યો. ૨૦૦૭માાં નમથદ ચાંરક 
તર્ા ૨૦૦૫માાં ‘ગઝલ સાંરહતા’ ને રદલ્હી સારહત્ય અકાદમીનો પરુસ્કાર મળ્યો છે. આ ઉપરાાંત, રાજેન્દ્રભાઈને 
ઉમા-સ્નેહરક્મમ  પારરતોનર્ક તર્ા ન્દ્હાનાલાલ પારરતોનર્ક દ્વારા સન્દ્માનનત કરવામાાં આવ્યા છે. તેમને ગજુરાત 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગજુરાતી સારહત્ય પરરર્દ તર્ા ગજુરાત સારહત્ય અકાદમી દ્વારા પણ પરુસ્કૃત કરવામાાં 
આવ્યા છે.  

 રાજેન્દ્ર શકુલ નસદ્હસ્ત ગઝલકાર છે. ગજુરાતી ગઝલમાાં તેમનુાં નામ અગ્રગણ્ય છે. પરાંત ુતેઓ માત્ર 
ગઝલકાર નર્ી. ગજુરાતી ભાર્ામાાં માત્ર ર્ોડા જ દીર્થકાવ્યો રચાયા છે, જેમાાં રાજેન્દ્ર શકુલના ‘સ્વ-વાચકની 
શોધ’ નો સમાવેશ ર્ાય છે. ગઝલની સાર્ે જ તેમણે દીર્થકાવ્ય, ગીત તર્ા અછાાંદસ રચનાઓ પણ કરી છે. 
દરેક સ્વરૂપમાાં તેમની સર્જકતા મ્હોરી ઉઠી છે. પ્રારાંભે રોમેન્ન્દ્ટક કનવની પ્રનતભા ધરાવતા આ સર્જકની 
શરૂઆતની કૃનતઓમાાં ય અધ્યાત્મના અણસાર તો વતાથય જ છે. 

            ‘કોમલ રરર્ભ’ સાંગ્રહનો પ્રારાંભ ગીતોર્ી ર્ાય છે. કુલ સાત જેટલા ગીતો આ સાંગ્રહમાાં છે અને 
સાતેનાાં પોત અલગ છે. ‘ઊંટ ભરીને આવ્ર્ુાં રે, અંધારુાં લ્યો’ ગીત પારાવાર શક્યતાઓને સાંર્રીને બેઠેલુાં ગીત 
છે. ‘રકચડૂ રકચડૂ બોલે કમાડ, અંદર ને બાર કશો મનનાાં  નમજાગરાાંને વળગ્યો છે વીત્યાનો કાટ’ – ગીતમાાં 
કનવ સહજતાર્ી જીવનની અર્રી રફલોસોફી સમજાવે છે. તો વળી તેમણે ‘ગઝલનમુા’ ગીત લખીને પ્રયોગો 
પણ કયાથ છે. 

જેમ કે- 

‘ક્ાાંક પડ્યો િરસાદ 
નદીમાાં પરૂ આવયાાં 
િહી રહ્યો ઉન્દ્માદ 
નદીમાાં પરૂ આવયા’ 

બચન ુમોદીએ ‘કોમલ રરર્ભ’ સાંદભે નોંધ્ર્ુાં છે, 

“ ‘કોમલરરર્ભ’ માાં ગજુરાતી ભાર્ાએ ક્યારેય નહીં જોયેલ એવો અપવૂથ છાંદપ્રયોગ છે- કર્નયતવ્યના 
ર્ટ્ટપણાનો સાક્ષાત્કાર કરાવવાના ઉપયોગમાાં આ સાહસ ર્યેલુાં છે. વસાંતનતલકા છાંદ પારાંપરરક રીતે ૧૪ 
અક્ષરનો છે એને રાજેન્દ્ર ૧૫ અક્ષરનો બનાવે છે. છેલ્લે આવતા બે ગરુુની વચ્ચે એણે લઘ ુમકૂી આપ્યો અને 
પહલેાાં ગરુુને લઘ ુ બનાવ્યો એટલે વસાંતનતલકા એ રાજેન્દ્રનતલકા ર્ઇ ગયો. પહલેા લઘ-ુગરુુ-લઘનુા 
આયોજનને કારણે પથૃ્વી છાંદના પ્રારાંભની બળકટતા સહજ રીતે નસદ્ ર્ાય છે.”?૧ 

  ‘અંતર ગાાંધાર’ સાંગ્રહમાાં પણ એકેય ગઝલ સમાવાઈ નર્ી. આ સાંગ્રહમાાં કનવની ગઝલતેર  
કાવ્યપ્રનતભા પ્રગટ ર્ાય છે. તેમનો અછાાંદસ પ્રયોગ પોતાની આગવી મરુા ઊભી કરે છે. આ રચનાઓમાાં 
સજીવારોપણ અલાંકાર સુાંદર રીતે પ્રયોજાયો છે. ‘અનવુાંશ’ એનુાં ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. દાદાજીના ઓરડાનુાં અંધારુાં 
ડગમગતુાં, ખાાંસત ુાં ,ખોંખારત,ુ પોતાની આગળને આગળ ચાલે છે. વાતોર્ી પડુાં પડુાં ર્ઇ રહલેા પણ નહીં પડતાાં 
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અંધારાનુાં બચત્ર કનવએ સજીવારોપણ દ્વારા હદ્ય રીતે ઉપસાવ્ર્ુાં છે.આ સાંગ્રહમાાં કેટલાક ગીતો ધ્યાનાકર્થક છે. 
પરાંપરાને સાચવતાાં છતાાંય આધનુનકતાનો ઉન્દ્મેર્ જગવતાાં ગીતો છે, જેવા કે- 

 ‘હિે ચોક રે ઘેરીને મરમી મલકતાાં ’ 
અમે નેણ ઢાળ્યા રે નતોડ્ 
એિી ચોપાટુાં ખેલાણી ચાંદનચોકમાાં.’ 

 ‘સોનાિરણી ટેકરીઓ ને  
િાદળછાયો િાસ 
બે ચાર પડ્ે છાાંટાને ત્યાાં તો મ્હકેી 
ઊઠે શ્વાસ’ 

છાંદને પરાંપરરત કરીને રચાયેલા કાવ્યોમાાં ‘પરાવનૃત્ત’, ‘જન્દ્મ જન્દ્મ ને અંતે’, ‘પતુ્રને’ જેવાાં કાવ્યો 
ધ્યાનપાત્ર છે. લા.ઠા.ના ‘માણસની વાત’, નસતાાંશનુી ‘મોહેં જો દડો’, સરેુશ જોર્ીનુાં ‘મણૃાલ’ અને બચન ુમોદીના 
‘બાહુક’ શે્રણીનુાં જ દીર્થકાવ્ય ‘સ્વવાચકની શોધ’ છે. શહરેના રનવવારીય લોકો જાતભાતના ર્ોંર્ાટ અને 
પેટ્રોમેક્ષના ઝાાંખા ઉજાસમાાં સધુારાઈના ગલુમહોર વકૃ્ષની એક ડાળ નીચે કનવ ઓછાં વપરાતા બસસ્ટેન્દ્ડના 
બાાંકડા પર પદ્માસન વાળીને ‘ધ્યાનસ્ર્’ બેઠેલા છે અને બોનધજ્ઞાન ર્વાની તૈયારી છે એ ક્ષણે જ આકાશમાાંર્ી 
નીચે ઉતરી આવે છે છીંક. પછી કનવની પ્રજ્ઞા પ્રવતૃ્ત ર્ાય છે. જીવનમાાં સતત કરેલી પ્રતીક્ષા જ માણસને 
પરમતત્વ સાર્ે જોડી આપે છે. 

       ‘ગઝલ સાંરહતા’ પાાંચ ગ્રાંર્ોમાાં નવભાજજત સાંગ્રહ છે. પાાંચેય સાંગ્રહને ‘માંડલ’ તરીકે ઓળખાવામાાં 
આવ્યા છે. પ્રર્મ માંડલ  ‘સભર સરુાહી’ માાં કનવ ગઝલનુાં ભારતીયકરણ કરે છે. બીજો માંડલ ‘મેર્ધનનુા ઢાળ 
પર’ ગઝલનપ્રયા અને નપ્રયા ગઝલના સાંવેદનોને  નનરુપે છે. તતૃીય માંડલ ‘આ અમે નીકળ્યા’ કનવની 
આંતરબાહ્ય પ્રવાસચેતનાના સાક્ષીપણાને ઉપસાવે છે. ચતરુ્થ માંડલ ‘ઝળહળ પડાવ’ તત્વદશથનને વ્યક્ત કરે છે 
તો પાંચમ માંડલ ‘નર્ર આઈ બગરનારી છાયા’ કનવનપિંડના બાંધારણને રૂપાાંતરરત કરે છે. બચન ુમોદી નોંધે છે, 
“ગઝલ ભાર્ાબભવ્યક્ક્તને કારણે જ કાવ્યત્વ મેળવે છે.રાજેન્દ્રને કોઈ નાટયકારની જેમ આખેઆખી ગજુરાતી 
ભાર્ા આવડે છે. અર્ાથત ગજુરાતમાાં બોલાતી લખાતી તમામ છટાઓ રાજેન્દ્રને સહજનસદ્ છે એ તત્સમ શબ્દ કે 
સામેના છેડાના તળપદ શબ્દને એકસરખા કૌશલર્ી પ્રયોજે છે એને વ્રજરાંગી ગઝલભાર્ા કરતા પણ આવડે 
અને અરબી –ફારસી-ઉદૂથનો ગઝલ માાં માહોલ રચતા પણ આવડે .ખડી બોલી બોલતા બાવાઓની પદાવલી 
પણ એમને કલમવગી છે॰ ”  

 જ્યાાં શબ્દ નો અટકી ઊભેલો રર્ હશે ઓ અનતરર્ી ,એ ઇનત નરહ પણ અર્ હશે  કોદાંડ ને નરહ હોય 
પ્રત્યાંચા પછી ને જો  હશે તો વ્યર્થને નવશ્ર્લત્ર્ હશ.ે(તત્સમ)                                            

 જ ાંતરના બાઝયાાં છે જાળાાં જઈ હવે ગળવા હમેાળા (તળપદ) 
 કરમ કરે કે કરે એ નસતમ  છે શાહસેખુન 

સમાલજે કે પડી છે હવે    નનગાહ ેસખુન (અરબી –ફારસી –ઉદુથ )   
 આંગન આંગન અલખ જગાયા ,ગોરખ આયા જાગો રે  

ગોરખ આયા જાગો રે જનની ના જાયા , ગોરખ આયા ( ખડી બોલી ) 
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રાજેન્દ્રની, આખેઆખી ગજુરાતે બોલાતી ભાર્ાછટાઓ સારે્ લયની સગાઈ છે.૨  

              પ.ૂમોરારરબાપએુ રાજેન્દ્ર શકુ્લને ‘સવા કનવ’નુાં બબરુદ આપ્ર્ુાં છે. ચાંરકાાંત ટોપીવાલા કહ ે છે, 
‘પારાંપરરક ભોંય ને છોડયા નવના અને ઝાઝી ખાાંખત નવના આધનુનક સાંવેદન ને  સહજ માગથ આપતી 
‘લોકવાયકા’, ‘અવાજ’, ‘લાવ જરા’, ‘અંધારુાં લ્યો’, ‘સ્વ વાચકની શોધ’ જેવી અનોખી રચનાઓર્ી આધનુનક 
કનવઓમાાં રાજેન્દ્ર શકુ્લ નોખા તરી આવેલા કનવ છે. હવે તો કેટલાય વર્ોર્ી તેમને ગઝલના પ્રકારને મખુ્ય 
ગણ્યો છે અને એમાાં જ ગનત કરવાનો પ્રયત્ન કયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સાંચેતનાને પાશ્વથભમૂાાં મકૂી ગઝલનો તાર 
પ્રાચીન ભારતીય સાંસ્કૃનત સારે્ જોડયો .ફારસી ગઝલની પ્રકૃનતને વેદકાલીન અને વેદાન્દ્તકાલીન સાંસ્કૃનતનો 
સમાગમ કરાવ્યો .રાજેન્દ્ર શકુ્લને હારે્ ર્યેલુાં સ ાંસ્કૃત્યાંતરણ (Transculturation) અને સાંસ્કૃત-કરણ એનો 
પહલેો છતાાં પરરપક્વ પરરચય ‘મને બગરનાર સાંર્રશે’ જેવી એમની ગઝલમાાં ર્ાય છે. ૩     

                એકાંદરે કનવશ્રી રાજેન્દ્ર શકુ્લ ગઝલના રૂપમાાં તેમના સ્વાનભુવને રજૂ કરે છે.રાજેન્દ્રની 
ભાવસાંપનત શૃાંગારર્ી આરાંભાય છે અને વ્યક્ક્તર્ી સમન્ષ્ટ સધુી પહોંચે છે. વસાંતનો  લીલોછમ રાંગ તેમની 
કનવતામાાં ધીમે ધીમે ખાખી રાંગનો બને છે.  એમની રચનાઓમાાં મહાસમાગમની ગાંધ સહજ વતાથય છે. એમનો 
સ્વાનભુવ મહાવીર, બદુ્ અને મીરાાં તર્ા કબીરની ચૈતન્દ્ય પરાંપરાનો છે. આધ્યાજત્મકતાના અનેક રાંગો એમની 
રચનાઓમાાં એકી સારે્ આવે છે એ વાત નવરલ છે. તેઓ પોતાના અનભુવને ગઝલમાાં રજૂ કરી પાછળના 
યાનત્રકો માટે જાણે કે રદશાસચૂન કરી જાય છે. તેમન ેગઝલ ઋનર્ માનવામાાં આવે છે. આમ, પરાંપરરત છાંદોમાાં 
રચાયેલી કનવતાઓમાાં રાજેન્દ્ર શકુલની શબ્દગનત અને શબ્દશક્ક્ત  બાંને દેખાય છે. રાજેન્દ્ર શકુ્લનો શબ્દ 
ઊંડાણમાાંર્ી આવે છે અને  તેઓ અધ્યાત્મ અને આધનુનક ચેતના  બાંને સારે્  અનસુાંધાન જાળવે છે.                
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