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પે્રમ અને ભક્તતના મળૂ ભાવની મડૂીથી આ સર્જક 
પ્રોઝ અને પોએટ્રીની નાવ પાર પાડતા જ રહ્યા 

 
લેખક: નરેશ કાપડીઆ 

 
જેમનાું કૃષ્ણકાવ્યો વાુંચીને નાક્તતક પણ આક્તતક થઈ જાય તેવા પ્રેમ-ભક્તતના કવવ 
સ રેશ દલાલે તો જન્માષ્ટમીને જ મતૃ્ય ષ્ટમી બનાવી દીધી. વારુંવાર જેમના વવચારો 
અને ઋજ તાથી પ્રભાવવત થતા આપણને એ ખ્યાલ જ ન આવ્યો કે સ રેશભાઈ 79 

વર્ષના થઈ ગયા અને એમને પણ ઉમર અને શરીરની મયાષદાઓ હોય. આપણે તો દાયકાઓથી 
એમન ે તરોતાજા અને સાહહત્ત્યક તત્વોથી તરબતર અને તેમની અન ભવૂતઓન ું અત્તર ચારેકોર 
છાુંટતા રહતેા સર્જક તરીકે જ જોતા રહ્યા અને તમેની બારીએથી જગતન ેઝાુંખતા રહ્યા. હવ ેએ 
બારી બુંધ થઈ ગઈ છે.  
સ .દ.ના વનધનના સમાચાર મળતાું એ ચચતાર આંખ સામે આવ્યો કે આ માણસે એક જીવનમાું 
કેટલ ું બધ ું અથષસભર કામ કય ું! તેઓ ખરેખર તો કોઈ વશક્ષક, સર્જક, અવધકારી કે વેપારીના રોલ 
મોડેલ બની શકે તેવ ું જીવી ગયા. તેઓ છુંદમાું લખ ેકે અછાુંદસ, તેમાું સ  .દ.ની સ વાસ હોય. તેમણે 
ગ જરાતી ભાર્ાના હદલ ડોલાવી નાુંખ ેએવા કવવઓ ઊભા કરવામાું ટેકો આપ્યો, પણ તેથીય મોટ ું 
કામ એ કય ું કે ગ જરાતી વાચકને કવવતા વાુંચવા-સાુંભળવા-ગાવા-શ્રવણ કરવાનો ચતકો લગાડયો. 
તે પણ પાુંચ દાયકા સ ધી તેઓ કરતા રહ્યાું.  



સ રેશ પરસોત્તમદાસ દલાલનો જન્મ 11 ઓતટોબર, 1932ના રોજ થાણામાું થયો 
હતો. 1953માું બી.એ. થયા, 1955માું એમ.એ. અન ે1969માું સાહહત્યમાું પીએચ.ડી. 
થઈને નામની આગળ ‘ડોતટર’ન ું માનવુંત લેબલ લગાવી દીધ ું. તેમણે એ માટે 
જીવનના પાછલા ભાગમાું મળે તેવી ડી. ચલટ.ની રાહ ન જોઈ. માત્ર 24 વર્ષની 

ઊંમરે તો સ રેશભાઈ મ ુંબઈની કે. સી. કોલેજમાું ગ જરાતી ભાર્ા ભણાવવા માુંડયા હતા. આઠ વર્ષ 
ત્યાું અધ્યાપન કરી 1964થી દસ વર્ષ સ ધી મ ુંબઈની જ કે. જે. સૌમૈયા કોલેજમાું ભણાવતા 
ગ જરાતી વવભાગના અધ્યક્ષ બન્યા. 1973થી આઠ વર્ષ મ ુંબઈની એસ.એન.ડી.ટી. ય વનવવસિટીમાું 
ગ જરાતી વવભાગના અધ્યક્ષ અને પ્રોફેસર રહ્યા. 1981માું પોતટ ગે્રજ્ય એટ તટડીઝ અને હરસચષના 
હડરેતટર બન્યા. 1986માું તો રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ય વનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમશનના સભ્ય બની ચકૂ્યા 
હતા. તેમનો કોલેજ વશક્ષણનો માતબર અન ભવ કામ ે લગાડવા તેમને વડોદરાની એમ.એસ. 
ય વનવવસિટીના ક લપવત બનાવાયા. આ થઈ તેમની વશક્ષણ આપવા-લેવાની કારહકદી. 
35 વર્ષની વયે સ .દ.એ ‘કવવતા’ દ્વિમાવસકન ું ત ુંત્રીપદ શોભાવ્ય ું. તે ચાર દાયકાથી વધ  શોભાવતા 
રહ્યા. આ એમના જીવનન ું સૌથી મોટ ું પ્રદાન. સાફસથૂરા સુંપાદન અને પોતીકી શૈલીથી તેમણે 
કવવતાન ેવાુંચવા જેવી બનાવીને પીરસી. અહીં જ સારાું પ તતકોન ું પ્રકાશન કેવી રીતે થઈ શકે તેનાું 
બીજ તેમનામાું રોપાયાું હશ ેઅને આપણને ઈમેજ પબ્લલકેશન્સનાું યાદગાર પ તતકો મળતાું રહ ે
તેવા વટવકૃ્ષનો છોડ ઊછયો હશ.ે તેમણ ે કવવતા સામવયક િારા ગ જરાતી ભાર્ાને દેશ-વવદેશમાું 
સાહહત્ત્યક તવરૂપે વવતતારી અને દેશ-વવદેશની ઉત્તમ કૃવતઓને ગ જરાતી ભાર્ામાું અવતરણ કરાવ્ય ું. 
બે પેઢીના લેખકોન ું સાવિધ્ય કે સુંવધષનન ું આ મોટ ું કાયષ તેઓ ઉમદા રીતે કરતા રહ્યા, છેવટ સ ધી. 

તેઓ છપાયેલા શલદથી બોલાતા શલદો સ ધી કવવતાને લાડ લડાવતા રહ્યા. પ્રેમ અન ે
ભક્તત તેમનાું મળૂ ભાવ. જ્યાું જ્યાું ગ જરાતીઓ વસે છે ત્યાું ત્યાું તેમણે કાવ્યોના 
અન સુંધાને કવવ સુંમેલનો િારા કે પ્રવચનો િારા સ ગુંધ પ્રસરાવી. જો કવવ સુંમેલનન ું 
સ ુંચાલન સ રેશભાઈ કરવાના હોય તો તે કવવઓ અને શ્રોતાઓ માટે એક યાદગાર 

પ્રસુંગ બની રહવેાનો છે એવી ગેરુંટી રહતેી. તેઓ પ્રોઝ અને પોએટ્રીની બુંને નાવ એક સરખે હલેસે 
પાર કરતા રહ્યા. ‘ચચત્રલેખા’ન ું પહલે  ું પાન ું તેમના લેખથી ખલૂ.ે તેમના આ લઘ વવચાર લેખો 
દાયકાઓથી વાચતા-મમળાવતા-ચચષતા કેટલા બધા લોકો હશ!ે 
સ .દ.ની ખાવસયત વવચારોને પ્રતત  ત કરવામાું તેમની પોતીકી શૈલીની હતી. તેમના કાવ્યસુંગ્રહનાું 
શીર્ષકો જ તેની ખાત્રી આપશેેઃ એકાન્ત, તારીખન ું ઘર, અક્તતત્વ, નામ લખી દઉં, વસમ્ફની, 
હતતાક્ષર, રોમાુંચ, સાતત્ય, વપરાવમડ, હરયાઝ, વવસુંગવત, કાવ્યકોહડયાું,  તકાયતરેપર, કાવ્યકચણકા, 



ઘરઝુરાપો, ઘટના, એક અનામી નદી, કોઇ રતતાની ધારે ધારે,  કાવ્યસષૃ્ષ્ટ, પવનના અશ્વ, યાદ 
આવે છે. 

સ રેશભાઈન ું ક તહૂલ અને વવતમય સતત બાળસહજ રહ્ ું, પહરણામે તેઓ 
બાળકની જેમ લખી શકતા. તેમનાું બાળકાવ્યોનાું શીર્ષકો એ વાતની સાક્ષી પરેૂ 
છેેઃ ઇટ્ટાહકટ્ટા, ધીંગામતતી, ચલકચલાણ ું, ચભલ્લ , હટિંગાટોળી, પગની હોડી હાથ 
હલેસાું, થઈૂ થપ્પા, છાકમછલ્લો, ચબન્દાસ, હઢસ મ હઢસ મ, વપપરવમન્ટના પહાડ 

પર, એક હાથે ચપટી, બખડજ ુંતર, હાથીભાઇ દાુંતવાળા તેમના બાળકાવ્ય સુંગ્રહો છે, તો કીડી 
અને વાુંદો, મમ્મી મારી વાતો તેમની બાળવાતાષઓના સુંગ્રહ છે. તો આપણી નદીઓ, જોઉં- 
વવચાર ું ગાઉં છું એ એમણે સજલે ું બાળ-હકશોર સાહહત્ય છે. 
સ .દ. મ ખ્ય તો વનબુંધોના લેખક. તેમણે તેમની બારીમાુંથી જગતને જે રીતે વનરખ્ય ું અને આપણને 
બતાવ્ય ું તે બેનમનૂ છે. આ શે્રણીમાું તેમન ું 31મ ું પ તતક ‘અન ભવૂતન ું અત્તર’ આવી રહ્ ું છે. તેમણે 
બીજ ું કુંઈ ન કરીને માત્ર વનબુંધો લખ્યા હોત તો પણ ઓછું નહોત  ું. તેમના વનબુંધોનો સુંગ્રહ 
જ ઓેઃ મારી બારીએથી, ચહરેાઓના વનમાું, સાવ એકલો દહરયો, મારી આસપાસનો રતતો, 
પગલાુંથી પુંથ એક ફૂટયો, સમી સાુંજના સાવમયાણામાું, ભરૂા આકાશની આશા, મોજાઓને ચીંધવા 
સહલેાું નથી, અમને તડકો આપો, સ રેશ દલાલના શ્રેષ્ઠ વનબુંધો, ઝલક નવનીત.  
અન્યોથી તેઓ પ્રભાવવત થયા તો તેમાુંય આપણને, વાચકને ભાગીદાર બનાવતા રહ્યા સ રેશભાઈ. 
મહાન સર્જકોનાું સર્જનોને પોતાની કુંકાવટીમાું ઝબોળી તેમણે વાચકને વતલક કયાું અને 
વવવેચનોેઃ અપેક્ષા, નરવસિંહ મહતેા, ચાર કવવ, કવવ ખબરદાર, પ્રહરયા, ખચલલ ત્જબ્રાન, સમાગમ, 
હરમાન હસે, ઇમ્પ્રેશન, વોલ્ટ ષ્વ્હટમાન. તેજ હદશામાું મળ્યા અન વાદોેઃ માટીની મમતા, કેશવસતૂ, 
ચાુંદનીની લ,ૂ સૌંદયષમીમાુંસા. ગ જરાતીમાું તેમણે આપણને આપી મરાઠી કવવતાઓેઃ પ .વશ. રેગે 
અને મુંગેશ પાડગાુંવકરની. તે ઉપરાુંત તેમણે જે સુંપાદનો કયાું તે યાદગાર રહ્યાું. જરા જ ઓ તો 
ખરા કે આપણને વાુંચવ ું ગમે એવ ું આપવા માટે તેમણે શ ું શ ું કય ું છે! આ રહ્યાું એ સુંપાદનોેઃ 
લ્હરેખી, નજર ું લાગી, ઉપહાર, કવવનો શલદ, તપોવન, મીરાુંબાઇ, સવમધ, કેટલીક વાતાષઓ- 
સ ન્દરમ,્ ગ લછડી, વીવથકા, સમન્વય, સહવાસ,  કેટલીક વાતાષઓ- જયુંત ખત્રી, હયાતી, 
વગડાનો શ્વાસ,  કાવ્ય કોહડયાું, ગુંગાજળથી વોડકા સ ધી(અમતૃા પ્રીતમનાું કાવ્યો), કાવ્યઝલક, 
ગદ્યઝલક, કવવતા, ગ જરાતી કાવ્યસમદૃ્વિ , કાવ્ય પહરચય... એક સર્જક જ્યારે બીજાને હદલથી 
જ્યારે જ્યારે પોંખશે ત્યારે આપણને સ રેશ દલાલ યાદ આવશે. તેમની- મોરાહર બાપ ના 



સાુંવનધ્યમાું અને સુંતસમાગમ યાદગાર મ લાકાતો છે. વપનક શનમાું તેમની પોતાની નવચલકાઓ છે, 
તો એન્થની એન્ડ ક્તલઓપેટ્રામાું જગતન ું મશહરૂ નાટયતત્વ છે. 

સ રેશભાઈન ું શે્રષ્ઠ સન્માન વાચકને તેઓ જે વુંચાવવા માગતા હતા, તે વાુંચીન ે
વાચકોએ જ કય ું છે. 1983માું તેમને રણત્જતરામ સ વણષચુંદ્રક મળ્યો એ તો વનવમત્ત 
હત  ું.  

મતૃ્ય  અંગે સ .દ.એ કોઇક અનામી કવવન ું ભજન ‘ઈતના ત   કરના તવામી જબ પ્રાણ તન સે 
નીકલ’ેને સમજાવતા લખ્ય ું હત  ેઃ આ કાવ્યમાું ડેથ-વવશ છે. દરેકને સદાયે જેમ પોતાના જીવનની 
કલ્પના હોય છે, તેમ પ્રત્યેકને પોતાન ું મરણ કેવ ું હોય, એનેા વવશેની એકે ઝુંખના હોય છે. આ 
ઇચ્છામતૃ્ય ની વાત છે. કોઇકની ઝુંખના ફળે છે, કોઇકની નથી ફળતી. આ કાવ્યમાું આટલી જ 
વાત છે કે શરીરમાુંથી જ્યારે પ્રાણ વવદાય થાય ત્યારે હોઠ પર ગોવવિંદન ું નામ હોય. જીવનની 
છેલ્લી ક્ષણે ઇશ્વરનો સાથ-સુંગાથ જોઇએ.ે સૌથી મોટી વાત એ ેછે કે મારો સાુંવહરયો મારી વનકટ 
હોય, એને ું સાુંવિધ્ય હોય તો મરણની કોઇ પરવા નથી. મરણ તવયું એકે ઘટના બને- 
મનગમતી ઘટના બને.  
સર્જકન ું મતૃ્ય  નથી થત  ું, તેઓ તો જીવનલીલા સુંકેલે છે. તેમન ું સર્જન તો તેમને અમરત્વ આપે છે. 
સ રેશભાઈ મતૃ્ય  પામ્યા એમ ન કહવેાય, એમણે બારી બુંધ કરી એમ કહવેાય. 
 
આપનો પ્રવતભાવ મોકલો:  
nareshkkapadia@gmail.com 
મો. 99099 21100 
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