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   રામકથા,અશસ્મતાપવવ,સદ્ભાવના પવવ,સંસ્કૃતપવવ અને શિક્ષણ પવવ 

જવેાં આયોજનોથી જગપ્રશસદ્ધ પ.ૂમોરાશરબાપુનુ ંગામ કે જ ેએક વખત ે

સૌરાષ્ટ્રના કાશ્મીર તરીકે શવખ્યાત હતુ ં તે ગોશહલવાડનું મહુવા બંદર. 

આ લખનારને મહુવા ખાતે યોજાયેલા અશસ્મતાપવવમાં પ્રથમવાર એવા 



સજવકને રુબરુ મળવાનું થયુ ંજમેનો ફોટો જોઈને  'આ સજવક ખૂબ કડક 

સ્વભાવના હિ'ે. એવી મનમા ં બંધાયેલી ધારણા તેમને  મળતાંવેંત 

બરફની જમે ઓગળી ગયેલી. મનમાં ધારલેી ધારણા યાટે ક્ષોભ પણ 

થયેલો ધાયાવ કરતાં ખૂબ જ વધાર ેસહજ અને સરળ સ્વભાવના ખૂબ જ 

માયાળ ુ અને મીઠા માણસ એટલ ે કશવ શ્રી શકિોર શજકાદરા. મળેૂ 

સંબંધોના માણસ. અરધી રાત ેઆંસુનું કામ પડે એમ માની આંસ ુસાથે 

સંબંધ ન બગાડે! એવા લાગણીભૂખ્યા માણસ. 

      અહી ંમહુવા ગામ યાદ કરવાનુ ંપણ એટલું જ પ્રસ્તુત છે. મહુવા 

તેમની જન્મભૂશમ છે. તેમનો જન્મ મહુવામાં 4 ફેબ્રઆુરી1955ના રોજ 

શપતા મૂળજીભાઈ શજકાદરાના ઘર ે માતા કસ્તુરબહેનની કૂખ ે અશત 

સામાન્ય પશરવારમાં થયો હતો. ચાર ભાઈ અને પાંચ બહેનોનો બહોળો 

પશરવાર. શપતાજીનો ખેતીનો વ્યવસાય, પણ કાળક્રમે ખેતી નષ્ટ્ થતા,ં 

ઓઈલ એશન્જન સમારકામ કારીગર તરીકે નોકરી કરતા હતા. સજવકના 

જન્મના પાંચ જ મશહનામાં, કુટંુબશનવાવહ માટે પશરવાર સાથે પશરવાર ે

મહુવાથી જાફરાબાદ મુકામે મજબૂરીથી સ્થળાંતર કરવુ ંપડયું. 1955ને 

ના જૂન માસથી  ઓઈલ શમલમાં શપતાજીએ ઓઈલ એશન્જન શમકેશનક 

તરીકે જીવનની બીજી ઈશનંગ િરૂ કરી. માતા શપતા અભણ હતા પણ 

પોતાના સંતાનોને શિક્ષણ અપાવવાના સંકલ્પમાં મક્કમ.હતા એટલ ે

શિક્ષણ અને સંસ્કારનો વારસો મળ્યો. સંતાનોએ પણ માબાપના આ 

સંકલ્પને સાકાર કરતાં,મા િારદાની કૃપાથી બધા ંજ ભાઈ-બહેનોએ 

જાફરાબાદની પારખે અને મહેતા હાઈસ્કૂલમાંથી જ્વલંત કારશકદી સાથ ે

(લગભગ બધાં જ ધોરણમાં પ્રથમ નંબર ે ઉત્તીણવ ) પસાર કયાાં.  

પશરવારના ઘણા સભ્યોમાં શિક્ષણ ઉપરાંત સંગીત, લેખન, શચત્ર, ગાયન, 

વાદન વગેર ે જવેી શવશિષ્ટ્ શસશદ્ધઓને કારણે જાફરાબાદના ઉચ્ચ 



અશધકારીઓ અન ેશ્રેષ્ઠીઓનો પ્રીશતપાત્ર પશરવાર બન્યો. તેમના માતાને 

તે સમયે રત્નગભાવનું બહુમાન મળેલું. બહોળો પશરવાર તથા સીશમત 

આવકના કારણે િૈિવ અત્યંત ગરીબાઈમાં તથા અભાવમાં વીત્યુ.ં  

ધોરણઃ પાંચથી એસ. એસ. સી. સુધી સ્કોલરશિપ મળી. ક્યારકે એ 

સ્કોલરશિપના બાળશકિોર ે જમા કરલેા રૂશપયામાંથી મશહનાની 

આખર તારીખમાં ઘરના રોટલા માટે બાજરો ખરીદાતો એવી નાજુક 

પશરશસ્થશત. ધોરણ દસમા ં પ્રથમ નંબર ે પાસ થનાર શવદ્યાથીને 

જાફરાબાદ કેળવણી ઉત્તજેક મંડળ તરફથી રૂ. 60 નુ ંઈનામ મળતંુ. 

તેમના સશહત લગભગ બધાં ભાઈબહેનોને ઈનામ મળ્યાં હતા.ં જૂની 

એસ.એસ.સી. પછી તેમણે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ભાવનગર ખાતેની સર 

ભાવશસંહજી પાૅ શલટેકશનકમાં ઓટોમોબાઈલ શડપ્લોમા કોસવ પસંદ 

કયો. બ ેસેમેસ્ટરની જ્વલંત સફળતા સાથે પસાર કયાવ બાદ પશરવારની 

આશથવક મયાવદાઓન ે કારણે અભ્યાસ છોડીને હીરા ઘસવાના 

વ્યવસાયમા ં અશનચ્છાએ જોતરાવુ ં પડયુ.ંજોકે લોહીમાં જ કારીગરી 

વારસાગત ઊતરી આવી હોવાના લીધે આ કામમાં પણ પ્રવીણતા 

આવી.પછી   હીરા ઘસવાનું છોડી,અટકેલો ઉચ્ચ અભ્યાસ એક વર્વ બાદ 

પુનઃ ચાલુ કયો. આ દરશમયાન ગામે ગામ વીજળી આવી જતાં, ઓઈલ 

એશન્જનનો ઉપયોગ બંધ થતા ં શપતાજીને નોકરીમાંથી રુખસદ 

આપવામાં આવી. આશથવક સંકડામણનો સંઘર્વ અશત તીવ્ર 

બન્યો.બહેનોના હાથ પીળા કરવાનો સમય આવતાં ભણવાને બદલ ે

કમાવવાનું દબાણ વધયુ.ં  

 જૂના મેશટરક્યુલેિન પછી લઘુશલશપક (સ્ટેનોગ્રાફર)ની સરકારી નોકરી 

મળતી. ગુજરી બજારમાંથી નવ રૂશપયાનું   સેકન્ડહેન્ડ 'મહેર લઘશુલશપ' 

િીખવા માટેનુ ંપસુ્તક ખરીદ્યું. જાત ેલઘુશલશપ/.ગુજરાતી ટાઇશપગં પણ 



િીખ્યા. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર ગે્રડ-ર ની 

લઘુશલશપની પરીક્ષા, એસ. એસ. સી. લેવલની ગુજરાતીની પરીક્ષા અને 

ટાઇશપંગની પરીક્ષાઓ પાસ કરી.શનયામક, આયુવેદના અંગત 

મદદનીિ (પી.એ.) તરીકે સને 1980ના એશપ્રલ માસમાં સરકારી સેવામા ં

જોડાયા.આ સમય દરશમયાન માથા પરથી માતાશપતાનુ ંછત્ર ઊડી ગયુ.ં 

કૌટંુશબક જવાબદારી શનભાવતાં સળંગ ચોવીસ વર્વની એક જ જગ્યાએ 

નોકરી કરી, ને  2004ના એશપ્રલમાં નવ વર્વ વહેલી સ્વૈશચ્છક  

શનવૃશત્ત સ્વીકારી.   

        સજવકના જીવન ઘડતરમાં જીવનમા ંઆવેલી શવર્મ પશરશસ્થશતએ 

ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. માતા-શપતાના સંસ્કાર ઉપરાંત 

માધયશમક િાળાનાં શિશક્ષકા સુશ્રી રક્ષાબહેન દવેની માતૃભાર્ાની 

કેળવણીએ તેમના શચત્તપ્રદેિ પર ઊંડી છાપ છોડી હતી સાશહત્ય 

સજવનની િરૂઆત ધોરણ નવથી જ થયેલી પ્રથમ કશવતા એ સમયે 

લખાયેલી. લેખન ,અને વક્તૃત્વ કૌિલ્યના કારણે તેઓ શિક્ષકોના શપ્રય 

શવદ્યાથી હતા. પ્રૂફ વાંચન, ભાર્ાન્તર િોખની પ્રવૃશત રહી છે. 

 લેખનબીજ તો વરસો પૂવે વવાઈ ચૂક્યું હતુ.ં જીવનના કેટકેટલાય 

અભાવો અને ઉપેક્ષાએ  સંવેદનિીલ હૃદયને અશધક કોમળ અન ે

િાયરાના બનાવ્યું. સ્વૈશચ્છક શનવૃશત્તનાં ત્રણેક વર્વ અગાઉ એટલે કે 

2001આસપાસ તેમાંથી કંૂપળો ફૂટી. શનજાનંદ માટે ગુજરાતી ગીત, 

ગઝલ લખવાનું િરૂ થયુ.ં ભાર્ા શનયામકના રાજભાર્ા, ગુજરાત 

સમાચારની સ્થાશનક પૂશતવ અન ે સ્થાશનક અખબાર ગાધંીનગર 

સમાચારમાં પ્રકાશિત થવા લાગ્યાં.  



શનવૃશત્તના બે વર્વમાં તેમનો પ્રથમ ગઝલ સંગ્રહ 'અશભવ્યશક્ત' ગુજરાત 

સાશહત્ય અકાદમીની આશથવક સહાયથી પ્રકાશિત કયો. 

આદરશમયાન તેમની કૃશતઓ ગુજરાતના પ્રશસદ્ધ સામશયકોમા ં

સમયાન્તર ેપ્રકાશિત થતી રહી.  

ફેબ્રુઆરી 2019માં તેમણે શિતીય ગઝલ સંગ્રહ ' પાપંણ વચ્ચે'  રન્નાદે 

પ્રકાિનથી પ્રગટ કયો છે. 

  2012અને 2014 વર્વમાં ગુજરાતી સાશહત્ય પશરર્દનાં કશવતાચયનમા ં

તેમની ગઝલો પસંદગી પામી છે .હવ ે તેમનો ત્રીજો ગઝલસંગ્રહ 

'હૈયાસરસું' ટંૂક સમયમાં પ્રકાશિત થિ.ે   

તેઓ ગાંધીનગર સાશહત્યસભાનો પૂવવ કોર્ાધયક્ષ, પૂવવ મંત્રીપદે,હાલ 

ગાંધીનગર સાશહત્યસભાના સલાહકાર, ગાંધીનગર િહેર વસાહત 

મહામંડળના સેવામંત્રી તરીકે, અને પૂવવ પોલીસ શમત્ર, પૂવવ પ રાશલગલ 

વૉલેશન્ટયર, સમાજસેવક,રક્તદાતા, માતૃભાર્ા સજ્જતા,સંવધવન અન ે

સંરક્ષણના હેત ુ માટે સ્થપાયેલા માતૃભાર્ા ગૌરવ પ્રશતષ્ઠાનના સાત 

ટરસ્ટીઓ પૈકીનો એક ટરસ્ટી તરીકે સતત કાયવરત રહ્યા છે. 

'કલાશવમિવ' ત્રૈમાશસકના કાવ્ય શવભાગના સંપાદક તરીકે પ્રત્યેક કામમા ં

પરફેક્િનના આગ્રહી િોખ અને વારસાને કારણે લગભગ ઘણીખરી 

ક્રાફ્ટમાં પણ બહુમુખી પ્રશતભા છે. 

 'પાંપણ વચ્ચે' ની એક ગઝલ 'સમજાવટથી' નો તાજતેરમાં ભાવનગર 

યુશનવશસવટીના એફ. વાય. બી.એ. ના ગુજરાતી શવર્યના સંદભવ 

અભ્યાસક્રમમા ંસમાવેિ થયો છે. આ ગઝલ અંગે લયસ્તરો. કોમ ઉપર 

લખવામાં આવ્યુ ંછે કે "નવરત્ન જવેા નવ િેઅર! એકેએક િેઅર પર 

સમરકંદ બુખારા ઓવારી દેવાનંુ મન થાય એવા.. ગુજરાતી ગઝલમા ં



ઓછા પ્રયોજાતા કાશફયાઓની ગૂંથણી કરીને કશવએ ગજબની કરામત 

કરી છે." આ ગઝલ અગાઉ અખંડાનંદમાં સને 2018 માં પ્રકાશિત થઈ 

હતી. ચાલો આજ ેતેમના જનમ શદવસ પર તે  ગઝલ માણીએ .  

 

તેં સીવેલા સંબંધોને આજ ેપણ પ્હેરંુ છંુ વટથી,  

શદલ દઈને લીધેલા ટાંકા, એમ નથી કૈં  તૂટતા ઝટથી!  

 

આવી રીત ેધોળે શદવસ,ે પડછાયો થૈ સાથે ના ફર,  

ઈર્ષયાવ થાિે સૂરજને પણ, તારી મારી આ ઘરવટથી!  

 

કૂવાકાંઠો પડખ ેછે પણ બેડંુ તોય રહ્યું છે ખાલી,  

લેણાદેણી ક્યાં છે માર ેએક ટકો પણ આ પનઘટથી?  

 

સઘળી વાત ેસુખ છે શકન્ત ુનાની સરખી મુશ્કેલી છે,  

ઘર છે મારંુ આ કાઠેં ને પ્રીત કરી છે સામા તટથી!  

 

અટકાવુ ંતો શખન્ન થિે ને ધમકાવું તો ઓર વટકિે, 

કામ ખરખેર લેવુ ંપડિે, ઇચ્છા સાથ ેસમજાવટથી!  

 

તારી જમે નથી વડેફતો, ગમ્મે ત્યાર ેમાંગી જોજ,ે  



આંસુના પ્રત્યેક ટીપાનો રાખુ ંછંુ શહસાબ ચીવટથી!  

 

વરસાદી ત્રમઝટમાં કેવો કોરોકટ્ટ રહ્યો છંુ આજ?ે 

પૂરપેૂરો પલળી ગ્યો 'તો, તે શદવસ ેઝીણી વાછટથી!  

 

ડાળી પરથી પાન ખયુાં તો તેનો િો અફસોસ કરંુ હંુ,  

ફૂટવાની છે કંૂપળ પાછી, એ જ જગ્યાએ કાલ ઊલટથી!  

 

જ્યાર ેત્યાર ેતરભેટા પર લાવીને એ છોડી દે છે,  

ઈશ્વરથી બહુ દૂર થયો છંુ, ઈશ્વરની આવી ખટપટથી!  
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