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યાજેન્દ્ર કેળલરાર ળાશ (૨૮ જાન્દ્યઆુયી ૧૯૧૩, કડલજં - ૨ જાન્દ્યઆુયી ૨૦૧૦) ગજુયાતી કાવ્મવાહશત્મભા ં
અનગુાધંીયગુની વૌંદમાાન્ન્દ્લત વપં્રાપ્તત છે.ઉદાત્ત બાલગબા ઉતરપ્ધધ છે. ઉભાળકંય જળીએ જે કવલઅઓ ભા,ંવોન્દ્દમાભબમખુ 
કવલની લાત પ્રશરાદૌ  ાયેખના'ંફાહય-ફશાય'વગં્રશ ની પ્રસ્તાલનાભ ંકયી તે નલી કવલતા ના પ્રમખુ યાજેન્દ્રળાશ શતા.ડૉ.ધીરુ 
યીખ યાજેરળાહૌ ઉય ના એક રઘગુ્રથંભભા ભાહશતી આે છે કે વલલ્વનકરેજના૧૯૩૩ના મખુાત્ર 'વલલ્વવનમન'ભાભ 
યભણ લહકરે તેભની પ્રથભ કાવ્મક્રુવત યજૂ કયી શતીઆજે એભની જીલનમાત્રા નલદામકા યુા કયીને દવભા દામકાભા ં
પ્રલેળે છે અને તેભની કાવ્મમાત્રા આનદંમત્રા ફનીને વાતદામકા યુા કયે છે ત્માયે અએ વસં્કાય કવલન ુઅભબલાદન કયતા 
પ્રવન્નતા અનબુલામ છે. યાજેન્દ્રળાશન જન્દ્ભ ૨૮જાનઆુહય૧૯૧૩ના યજ ખેડાના કડલજંભાથમ શત.તેભના વતાન ુ
નાભ કેળલરાલૌ અને ભાતાન ુનાભ રભરતાફેન શત.ુતેઓએ પ્રાથવભક અને ભાધ્મવભક વળક્ષણ કડલજંભા રીધ.ુ૧૯૩૦ભા 
તેઓ ભેહિકના લગાભા આલી શોંચ્મા.વત્માગ્રશના આન્દ્દરનભા બાગ રેલા ભેહિકની યીક્ષા ન આી.તે લખતે નગય ની 
ભધ્મભા આલેરા ટાલય ઉય ચધી પયકતા ધ્લજન ુ વન્દ્ભાન જાલલા ધ્લજની વાથે નીચે કુદી ડયા.અશીં તેભની 
દેળપ્રીતીન આણને ખ્માર આલે છે.છ વન્દ્તાન વાથેન ુતેભન ુસખુી દંત્મ જીલન શત.ુ૧૯૫૧ સધુી તેઓ રાકડા કાલા 
લાી કંની ભા શતા. ફાલ્માલસ્થા દયવભમાન ભાતાએ આેરા વસં્કાય,વત્માગ્રશન ુ આંદરભન,નકયી વનવભતે્ત 
થાણાનાજગંરની પ્રક્રુવતન ુભાણેલભુચત્ર તેભની વર્જનાત્ભક પ્રવ્રવુતભાપે્રયક અને ળક ફની યહ્યા શતા. યુસ્કાય તેઓને 
કુભાય ચરંક(૧૯૪૭),યનણજીતયાભ સલુણા ચરંક(૧૯૫૬),નભાદ ચરંક(૧૯૬૧),વાહશત્મ અકાદભી યુસ્કાય(૧૯૬૪),નયવવિંશ 
ભેશતા યુસ્કાય(૧૯૮૫)આ ઉયાતં ૨૦૦૧ભા તેભના કાવ્મવગં્રશ ધ્લવનને યુસ્કાય ણ ભળ્મ છે. 
કાવ્મવગં્રશ ધ્લવન (૧૯૫૧), આંદરન (૧૯૫૧), શ્રવુત (૧૯૫૭),ભયવિંછ (૧૯૬૦), ભચત્રણા (૧૯૬૭), વલળાદને 
વાદ (૧૯૬૮), ક્ષનણ જે ભચત્તયંજન (૧૯૬૮), ભધ્મભા (૧૯૭૮) એભ કુર ૧૯ કાવ્મવગં્રશ પ્રગટ થમા છે. 

ધ્લવન યાજેન્દ્રનએ પ્રથભ કાવ્મવગં્રશ૧૯૫૧ભા પ્રગટ થમ શત.ગીત,વૉનેટ,અંછાદવ,વલંાદકાવ્મ ભીને કુર ૧૦૮ 
કાવ્મઅએભા વગં્રશામા છે.તેભના કાવ્મભા પ્રક્રુવતપે્રભ,પ્રણમબાલ,ભચિંતન,પે્રભ લગેયે આરેખામા છે. લતન અને તેવન 
આવાવના સ્થઅએ નકહય વનવભતે્ત થાણાના જગંરની પ્રક્રુવત અએભની કવલતાનુ ં ભશત્લન ુ પે્રયણાફ ફની યશી 
શતી.તેઓઅએ પ્રક્રુવતના વૌંદમા ય ઘણા કાવ્મ રખ્મા શતા જે નીચે મજુફ છે. 

આ તે કે'લી યજની ?હદનૌ લા?-ફેઉ થી અએ વનયાી. અએવન તેજભમ યીત ળી અંધાયને યશ ેઉજાી. ઉંચા નીંચા યુ 
બલન,કંવાય,ને જાડ ેરા. દીથેરા તે અદીથ વભ રાગે,અરુે યવેરા. 

આછા એલાળફનભ ઝીણા લસ્ત્ર આચ્છાદનેવથ. વહશ યે'તુ ંઅરુન-ધ્રતુ-રાલણ્મ એન ુઅાય. 

ચૈતય ન ુઆબ વાલ સનુ ુસનુ ુને તમ. .કંઇથી કહકર ફભર યે રર. 

લનની લનયાઇ ફધી નલરીતે કંુે. દખ્ખણ ન લામય દરે યે રર. 

ત્માથંી કંભહ્ળીધણ સસુ્ત ફેવે. દદુય જેવન ીથ ય યભતા વનયંતે. 

પ્રક્રુવત ઉયાતં પ્રત્મબાલવન અનભુવુત યાજેન્દ્રનીકલીતાન મખુ્મ બાલ છે. પે્રભભા મગુ્ધ ,સકુુભાય આરેખન ભા ં કલીની 
પ્રવતબ ખીભર છે.ઉલ્રવ થી ગલામેર તે ગીતભા વમશુજીલન,પ્રવન્નતા,ત્રપુ્તત ન અનબુલ થામ છે.છંદ અને રમ,બાલ 

યાજેન્દ્ર ળાશ 
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અને કલ્નાના ઉંડણભા ળધદ ની નાજુક ીંછી કલીની કવલતા ને ચીયમળ આે છે.કવલએ તે 'વકંભરત 
કવલતા'એલતેભન ઘણી કાવ્મ વભલત વકંરન આતમ છે. 

રગની 

એક અજાણની વણરભા રશરેાગી, જઉ છુ છગભ જાગી,કેદી દુય દુયન ની 

ડકાય નહશિં વખી છુ ,હકમેતે સયુજ આંજી હકમા તે નીયથી ભમ્જજી,યે ભાહય આંખડી 

વભમ ના દકાયન ુઆવ્ય ુછે તાણ ુભયણન ુભત ભાણ ુ

યંહયત છંદ કાવ્મને નતુન વ્મન્તતત્લ આેછે.જીલનની વલંાદી રન્તત કાવ્મ પ્રવન્ન બલભચત્ર આલાભા વપ નીલડી 
છે.તસ્ભનૌ-તદ્ભલ ળધદ,લણાવમંજન,નલીન વભાનૌ યચનઓલગેયે કલી ને કવ્મવર્જકૌ તયીક્રએ થાયલે છે.કલીશ્રીએ તન ુ
ળેળ જીલન કડલજંભા વાહશત્મની વેલા કયીને લીતાવ્ય.ુ૨૧જાન્દ્યઆુહય૨૦૧૦ ના યજ તેઓએ તાના જીલનન અંવતભ 
શ્વાવ રીધ. 

કતાા હયચમ: યાજેન્દ્ર કેળલરાર ળાશ, ‘યાભ વ ૃદંાલની’ (૨૮-૧-૧૯૧૩): કવલ. જન્દ્ભ લતન અને પ્રાથવભક-ભાધ્મવભક વળક્ષણ 
કડલજંભા.ં ળાા વળક્ષણ દયમ્જમાન અંબબુાઈ યુાણીની વ્મામાભપ્રવવૃત્તભા ંઅને ૧૯૩૦ભા ંઅવશકાયની રડતભા ંજડામા. 
૧૯૩૨ભા ં ભેહિક. ૧૯૩૪ભા ં લડદયા કૉરેજભા ં જડાઈ ૧૯૩૭ભા ં હપરસપૂી વલમ વાથે ફી.એ. અભદાલાદની ળાાભા ં
નકયી. છી ૧૯૪૨ સધુી જ્મવતવઘંભા ંકાભ કયુું. ત્માયફાદ અભદાલાદભા ંભદીખાનાની દુકાન. ૧૯૪૫ભા ંમુફંઈ જઈ 
જગંરભા ં રાકડા ં કાલાન કન્દ્િાતટ યાખતી કંનીભા ં નકયી. ૧૯૫૧થી ૧૯૫૫ સધુી કાગન લેાય. ૧૯૫૫ભા ં
‘ભરવની વપ્રન્દ્ટયી’ નાભના પે્રવન પ્રાયંબ. ૧૯૪૭ન કુભાયચરંક, ૧૯૫૬ન યણજજતયાભ સલુણાચરંક અને ૧૯૬૪ન વાહશત્મ 
અકાદભીન યુસ્કાય. ૧૯૭૦થી વનવતૃ્ત જીલન અને લતનભા ંવનલાવ. ૧૯૯૨ભા ંગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી દ્વાયા ‘ગોયલ 
યુસ્કાય’, ૧૯૯૯ભા ંમધૂાન્દ્મ વાહશત્મકાય વન્દ્ભાન, તેભ જ નયવવિંશ ભશતેા ગોયલ યુસ્કાય. ૨૦૦૧ભા ંબાયતીમ જ્ઞાનીઠ 
એલૉડાથી વન્દ્ભાવનત. 

અનગુાધંી યગુના સ્તબં વભા પ્રવતબાળાી કવલ છે. એભન કાવ્મયાવળ વલરુ છે તેભ વત્ત્લળાી ણ છે. એભની 
કવલતાભા ં પ્રધાન ગણુ ભાધમુા છે. ઉભચત પ્રતીક – કલ્નન વલવનમગ, બાાની સઘુડતા, ળધદની ચારુતા, છંદ – 

અરકંાયરમ – પ્રાવાહદનુ ંસઝૂબયુું વનમજન તથા કાવ્મફાનીનુ ંસઘુટ્ટ યેળભી ત એભની કવલતાને કરાત્ભક રૂ આે છે. 
પ્રણમ, પ્રકૃવત, જીલનભચિંતન અને આદ્યાત્ભબાલ એભની કવતુાના મખુ્મ વલમ છે. એભની વભગ્ર કવલતાન પ્રધાન સયૂ 
જીલનભાગંલ્મન છે. 

 ભાતા – ; વતા – કેળલરાર ળાશ અભ્માવ  ફી.એ. ( ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ યવુનલવવિટી, લડદયા ) 
વ્મલવામ  અભદાલાદભા ંકયીમાણાની અને છી કરવાની દુકાનભા ંલેાય  મુફંાઇભા ંશરેા ંરાકડાના લેાયીને ત્મા ં
નકયી  મુફંાઇભા ંપે્રવ અને – ‘કવલરક’ દ્વદ્વભાવવકનુ ંપ્રકાળન જીલન ઝયભય  2 લાની ઉંભયભા ંવતાનુ ંઅલવાન  
લડદયાભા ંબણતયની વાથે ફગંાી બાા ાડળી ાવેથી ળીખ્મા  1930 – ભેહિકનુ ંબણતય અધરંુુ મકુી દાડંી કચૂભા ં
જડામા  1945 - અભદાલાદની કહયમાણાની દુકાન છડી મુફંઇ ગમા  મુફંાઇભા ંરાકડાના લેાયીને ત્મા ંકાભ કયતા ં
ઘણ વભમ થાણાના જગંરભા ંવલતાવ્મ , આ વભમભા ંતેઓ પ્રકૃવતની ઘણી નજીક આવ્મા  1951 – મુફંાઇભા ંવપ્રિંહટગ 
પે્રવની ળરૂઆત  તેભના પે્રવભા ંયવલલાયે ભતી કાવ્મ વબાએ ઘણા કવલઓને ઉતે્તજન આતયુ ંછે.  1969 – ગબંીય 
ભાદંગીભા ંટકામા ફાદ છ ભશીના થાયીલળ યહ્યા.  1971 – વપ્રિંહટગ પે્રવભા ંઆગ રાગતા ં કાભકાજ તુ્રને વોંી 
કડલજં યત આવ્મા  1993- ગજુયાત વાહશત્મ હયદના પ્રમખુ  ળે જીલન કડલજં ભા ંઅધ્માત્ભ અને વાહશત્મ 
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વેલાભા ં તેભની ઘણી કવલતાઓ જાણીતા વગંીતકાય દ્વાયા રમફધ્ધ થમેરી છે.  તેભની યચનાઓભા ંયલીન્દ્રનાથની 
ઘણી અવય છે. કવલતાના ફધા પ્રકાયભા ંપ્રદાન મખુ્મ યચનાઓ - 20 થી લધાયે  કવલતા – ધ્લવન, આંદરન, શ્રવુત, 

ળાતં કરાશર, ભચત્રણા, ક્ષણ જે ભચયંતન, વલાદને વાદ, ભધ્મભા, ઉદૌ  ગીવત, દભક્ષણા, ત્રરેખા, પ્રવગં વતતક, ચંલાા, 
હકિંજલ્લ્કની, વલબાલન  અનલુાદ – ફાક – યલીન્દ્રનાથ ટાગય, ગીત ગવલન્દ્દ – જમદેલ , Rhyme of Ancient 

Mariner – Coleridge, Divine Comedy – Dante  વકંભરત કવલતા - વભગ્ર કવલતા ; વનરૂદે્દળે – જમતં ાઠક દ્વાયા 
વંાહદત કાવ્મવગં્રશ વન્દ્ભાન  1947 – કુભાય ચન્દ્રક  1964 – વાહશત્મ એકેડેભી એલડા  1973 – નભાદ ચન્દ્રક  

1985 - બાયતીમ બાા હયદ યુસ્કાય  1993- ગજુયાત વાહશત્મ હયદન એલડા  1994 - નયવવિંશ ભશતેા એલડા 
ભેલનાય પ્રથભ કવલ  2001 - જ્ઞાનીઠ – હદલ્શી એલડા ભેલનાય ત્રીજા ગજુયાતી વાહશત્મકાય. 

“ ફરલા તાણે શઠ ખરૂ ેનશી, 

નેણ ત યશ ેરાજી 

આણે એકફીજાના વગંભા ંયાજી યાજી” 

યાજેન્દ્રળાશનુ ં૨ જાન્દ્યઆુયી ૨૦૧૦ના યજ અલવાન થયુ.ં 

 

 

 

 


