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યઘલુીય ચોધયીની કવલતાભાાં કૃવદાલલર 

 
  

'ભેં ખેતયભાાં ભન લાવયુાં 
ને 

     ઊગી આવયુાં નગય.'  (.ૃ૧૮, 'તભવા' ભાાંથી) 
-એવુાં કશી તાના કૃવવાંસ્કાયને પ્રત્મક્ષ કયતાાં કવલ યઘલુીય ચોધયી, ગજુયાતી બાાના યાષ્ટ્રીમસ્તયે 
સકુીવતિ પ્રાપ્ત વર્જક છે. બાયતીમ વાહશત્મના વહ્રદમી લાચક તેભને 'અમતૃા' નલરકથાથી ઓખે છે. 
ગજુયાતી નલરકથાભાાં એભનુાં ભાતફય પ્રદાન યહ્ુાં છે. જે એભને વવદ્ધશસ્ત નલરકથાકાયનુાં લફરુદ અાલે 
છે. નલરકથા ઉયાાંત અન્મ વાહશત્મ સ્લરૂભાાં ણ વર્જક તયીકે એભની ગવત ભશત્લણૂણ યશી છે. 
કવલતા, ટૂાંકીલાતાણ અને નાટકના કે્ષતે્ર યધલુીય ચોધયીનુાં નાભ વન્ભાનથી રેલાભાાં આલે છે. આઝાદી 
આવાવના વભમગાાભાાં આણા ઘણાાં વર્જક ગાભ છડીને નગયલાવી ફન્માાં છે. જ્ઞાન અને 
આજીવલકાની ળધભાાં એભનુાં નગયભાાં આલવુાં અનેક યીતે વાંઘણભમ યહ્ુાં છે. એ વાંઘણ, વર્જનની હદળાભાાં 
લળ્મ અને હયણાભે ગજુયાતી વાહશત્મને ગાભ અને નગયની લચ્ચે દરામભાન બાલસ્સ્થવતભાાં ઝૂરતાાં-
ઝૂયતાાં વાહશત્મન અને વર્જકન હયચમ થમ. યઘલુીય ચોધયી ણ આ હયસ્સ્થવતભાાંથી નીજેં ુાં નાભ 
છે. લતનગાભ ફાુયુાભાાં આજે મ દય અઠલાહડમે ફે હદલવ ખેતય-લાડીએ શોંચી 'ફૂટાથ ય ઊબા 
યશલેાન થાક / ખેતયભાાં કાભ કયીને ઉતારુાં  છાં.' (.ૃ૬૯, 'ફૂટાથ અને ળેઢ') એભ કશીને આ કવલ તાની 
કૃવવનવફત પ્રગટ કયે છે. યઘલુીય ચોધયીની કાવમવર્જન  માત્રા 'તભવા' (૧૯૬૭)થી ળરૂ થઈ. 'લશતેાાં 
વકૃ્ષ લનભાાં' (૧૯૮૪), 'હદલાીથી દેલહદલાી', (૧૯૮૬) 'ફૂટાથ અને ળેઢ', (૧૯૯૭) 'ાદયનાાં ાંખી', 
(૨૦૦૭) 'ફચાલનામુાં', (૨૦૧૧) અને 'ધયાધાભ',(૨૦૧૪) – સધુી અવલયત લશતેી યશરેી એભની 
કાવમધાયા યઘલુીય ચોધયીને વાતત્મણૂણ કાવમવર્જન કયી યશરેા કવલ યૂલાય કયે છે. આ વાંગ્રશની 
કવલતાઓભાાંથી વાય થતાાં કવલ યઘલુીયની એકાવધક રાક્ષલણકતાઓના દળણન થામ તેભ છે.  

 વાભાજજક વનવફત અને જીલનમલૂ્મભાાં અાય શ્રદ્ધા ધયાલતાાં આ વર્જકની કવલતાને ગજુયાતી 
કાવમવલલેચને, કવટીને એયણ ય લધ ુન ચડાલી શઈ કવલ યઘલુીયની પ્રવતબાન હશવાફ નલરકથાકાય 
યઘલુીયની તરુનાએ પ્રભાણભાાં ઓછ ભળ્મ છે. ગીત, ગઝર, વનેટ, છાાંદવયચનાઓ, રઘકુાવમ અને 
ખાવ કયીને અછાાંદવ કવલતાભાાં ધ્માનાશણ કવલકભણ વવદ્ધ કયતાાં યઘલુીય ચોધયીની કવલતાઓને કૃવહયલેળ 
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અને કૃવદાલલરનાાં વાંદબણભાાં જલાાં-તાવલાન અશીં ઉક્રભ યાખ્મ છે. બાયતીમ વાહશત્મન વલોચ્મ 
જ્ઞાનીઠ યુસ્કાય પ્રાપ્ત કયનાય આ કવલની કવલતાનુાં મૂ ખેતય, -ખેતયની ભાટીભાાં યામેં ુાં છે અને જે 
વફ યીતે ઊંડ ેઊતયેં ુાં છે. એટરે ભાટી-ધયતી વાથેન આ કવલ અને તેની કવલતાન વાંફાંધ નાલબના 
જેલ છે. યઘલુીય ચોધયીની ઘણી કવલતાઓ આ લાતની પ્રતીવત કયાલે છે. ગજુયાતી બાાનાાં ઘણાાં 
વર્જક ગાભડાાંની ધૂથી યજટાઈ-યગદાઈને આફે કશ કે ળબ્દફે ળશયેન 'નાગહયક' ધભણ ામમાાં 
છે. નગયલાવી ફન્માાં છી મ 'અંતય-અંદય'ના ગાભડાાંને, તેનાાં મલૂ્મ-વાંસ્કાયને વતત જીલતાાં આ 
વર્જકએ તાના વર્જનભાાં ગ્રાભજીલનન અનબુલ પ્રગટ કમો છે. યઘલુીય ચોધયીની કવલતાભાાં આલ જ 
ગ્રાભ-અનબુલ કૃવવાંસ્કાય અને હયલેળ વાથે વલલબન્ન મદુ્રાઓભાાં ઝીરામ છે. અશીં કૃવદાલલરને 
કેન્દ્રભાાં યાખીને યઘલુીય ચોધયીની કવલતાઓને એક વલવળષ્ટ્ટ હયપે્રક્ષ્મભાાં તાવલાન મખુ્મ ઉદે્દળ છે. 

યઘલુીય ચોધયી વીભ-ખેતયના કવલ છે. કૃવવાંસ્કાયને વમાંજજત કયતી એકાવધક યચનાઓ તેભની 
ાવેથી ભી છે. ખેડતૂતુ્ર તયીકે તેભણે કેટરીક કવલતાઓભાાં કૃવપ્રીવત અને કૃવવાંસ્કાયને વલમ 
ફનાવમ છે. યઘલુીય ચોધયીની ગણના ગજુયાતી બાાનાાં ઉત્તભ ગીતકવલઓભાાં નથી એ લાત કબરૂ. 
ણ 'ધયાધાભ' વાંગ્રશનુાં એક ગીત 'કૃવગીત' લાાંચતા યઘલુીય ચોધયીની ગીતયચના યની શથટીન 
ખ્માર આલી ળકે તેભ  છે. લી, આ ગીતભાાં યશરેી કૃવવાંલેદના કવલતાની  વલવળષ્ટ્ટતાની હયચામક 
ફને છે. જઈએ : 

'લશરેી વલાયે યઈલય ાણતભાાં શાલ્મા, 
ાણત કયતાાં યે યઈલય શૈમે બીંજામા. 

આબે ચાંદયલ વાહ્ય ઝાકન નીચે, 

ગયીને એકર ભેરી-જીલ થાત ઊંચ. 
ઊગે ઉગભણી કયે વનેયી ભામા 

ડખુાં ફદરે છે ધીયે ગયીની કમા. 
ચાાંદાને જત સયૂજ ઉગભણે બ, 

દાતલણમાાં કીધાાં, લાંદી ાણેય ઢળ્મ. 
ખેતયની લાડ ેડભય ભઘભઘત ડરે 

આંગણભાાં તરુવીક્યાયે ચયકરડી ફરે. 
ઝટટ બાથુાં રઈ ગયી રીરેયી લાટે, 

લનયાલન આલે વામુાં રુહદમાને ઘાટે. 
બજવનમાાં જભતા યઈલય ટીંફાના ઢાે 

કાછટ લાી ગયી ડાભાાં ફે લાે. 
ાનીનુાં રૂ વયકતુાં યભતુાં જુલાયે, 

બજવનમાાં ભરૂી યઈલય આ શુાં વનશાે !  (.ૃ૧૧૧, 'ધયાધાભ' ભાાંથી) 
'ાણત' ળબ્દ ખેતી વાથે વાંકામેર શયકઈ વમસ્તત ભાટે હયલચત છે. ાણી લાલાની હક્રમાન 

સચૂક છે. ખેડતૂન દીકય વાયી ેઠે જાણે છે કે ખેતયભાાં ભરાતને ાણી ાલાન વનવિત વભમ શમ છે. 
ઉછયતા-ઉઝયતા ભરને ાણી ન ભે ત તે મયૂઝાઈ જામ. આ ગીતકવલતાન નામક 'યઈલય' એટરે કે 
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'લયયામ' છે. તાજ યણેર છે. લશરેી વલાયે ખેતયભાાં ાણી લાલાના કાભે નીકળ્મ છે અને એટરે 
'ાણત' કયતા શૈમે બીંજામ છે. કાયણકે ગયીને, નલવલલાહશતાને ઘયે મકૂીને આવમ છે. અશીં કવલતાન 
આસ્લાદ નથી કયાલલ. યાંત ુકવલએ કૃવવાંસ્કાયની વાથે કૃવદાલલરઓને વાંમજીને કૃકનામકનુાં ઋજુ 
વાંલેદન પ્રબાલક યીતે આરેખ્યુાં છે તેન ભહશભા કયલ છે. 'ઝટટ બાથુાં રઈ ગયી રીરેયી લાટે', 

ાંસ્તતભાાં 'બાથુાં' જેલ ળબ્દ કૃવવાંસ્કાયની વાથે ગયીના બાલજગતન ણ હયચામક ફને છે. 'યઈલય', 

'બજવનમાાં જભલાભાાં વમસ્ત છે ત્માયે 'ગયી કાછટ લાી ડાભાાં ફે લાે'ભાાં 'ડાભાાં'ન અથણ ખેતયભાાં કાભ 
કયુું શામ તેને  

તયત વભજામ જામ. આ કવલ 'કૃવસતૂત' લાાંચતાાં જે અનબુલે છે તેને આ યીતે આરેખે છે, 

'કવલ જેલા ધીય રુુ 
શ જડી યગુને વલસ્તાયે છે. 
શ ેકૃક ! શ જડી 
રઢાની કવથી ઊંડી ખેડ કયી 
યગુને પેરાલી, 
ફીજ લાલી 
બયયૂ ઊજ ભેલ. 
યાળથી જડામેરા 
ખાંતથી ખેતય ખેડતા ફદ 

તભને સખુ આ.   

શ ેવીતે, 

અભે આને લાંદન કયીએ છીએ. 
શ ેખેડામેરી ભવૂભભાતા, 
આ અભાયા ભાટે શે્રષ્ટ્ઠ ભન 

અને શે્રષ્ટ્ઠ પ આનાય છ. 
વીતે લન્દાભશ ે

ત્લાલાણચી સબુગે બલ. 
મથા ન: સભુના અવ 
મથા ન: સપુરા ભલુ: . 
જર અને ભધથી વવિંલચત 

વલણ દૈલી તત્ત્લથી સ્લીકૃત શ ેવીતે 

ક યવ વભેત 

અભાયા બણી મખૂ કય. (.ૃ૯૭, 'ધયાધાભ' ભાાંથી) 
અશીં ઋવ-કવલની વાથે કૃવન વભન્લમ યઘલુીય ચોધયીની કૃવગત વનવફતની ળાખ યેૂ છે. શ, કવ, 

ખેડ, ફીજ, ઊજ, યાળ, ખાંત, ખેતય, ફદ,-જેલી દાલલર ભાત્ર માદી નથી ફની યતુાં આ ળબ્દભાાં 
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કૃવકવલની વાંલેદના વાંમજાઈ છે. 'આરે', ઉધેઈ', 'ધયાધાભ', 'ખેડુને જડરેાાં છકયાાં', 'તૂ્ર વભલડી સ્ત્રી' 
અને ાાંદડુાં' જેલી અન્મ યચનાઓને ણ આ વાંદબણભાાં જઈ ળકામ તેભ છે. 
 યઘલુીય ચોધયીના પ્રથભ કાવમવાંગ્રશ 'તભવા'ની એક યચના રઈને આ કવલના કૃવગત 
વાંસ્કાયને જયા લધ ુ સ્ષ્ટ્ટ કયીએ. 'ભેઘદૂતમૌ'ભાાં કાલરદાવે લાણલણણન કયતાાં ઈન્દ્રગનુાં સુાંદય લચત્ર 
આરેખ્યુાં છે. યઘલુીય ચોધયી એ 'ભેઘદૂતીમ' વાંસ્કાય ઝીરી 'ભવતમ'(ઈન્્ગ) નાભની કવલતાભાાં 
કૃવદાલલરની વાંવનવધએ 'ભવતમ'ની વોન્દમણરીરાને આસ્લાદ્ય ફનાલી છે. આ આખી જ યચનાભાાં 
કૃવળબ્દન કાવમાત્ભક વલવનમગ ધ્માન ખેંચે છે. કવલતાને જ જઈએ : 
  

ઊતમો આખા આબથી અાઢ અભને બીડી ફાથ, 

 કાર રગીની કુાંલાયકાને આજ અજાણ્મ વાથ. 
  

આંગણે નેલાાં યણકી ઊઠ્ાાં ળેયીએ યેર છેક, 

 દેલની તરાલડી જાગી, ગાભ ને ાદય એક. 
 

 ઝાડલાાં ઝૂલ્માાં લગડ ખીલ્મ, યાતભાાં નલી લાત, 

શ જડામાાં ખેતય વૈમય આરલા ચાલ્માાં બાત. 
 

બભકા ભાયી ગયભટી, ળ ચાવભાાં પયે બેજ ! 
શારત આંફ લચરી ડાથી ટકે તાજુ ાં તેજ. 
 

ફેવતી  ળેઢે ચાવભાાં જતી, ભવતમ ધીભે જામ, 

અડકુાં કે? ના, કેવયના પયા ળી એની કામ. 
 

એ જ મઓૂ ગઈકારન ાછ આજ ફૂટીને ભા'રે, 

એક દાડાના આમખાભાાંમે રૂ ફધુાં રઈ ચારે. 
 

બાઈ જડીને ચાલય ભને ેયલા આરે ફીજ, 

લાલતાાં બેગા ભવતમા, ભાયે કાજે ડ ેલીજ.  (.ૃ૬૪, 'તભવા'ભાાંથી)  

કવલતાનુાં ળીણક 'ભવતમ'(ઈન્્ગ) છે, યાંત ુ 'ભવતમા'નુાં દળણન જે સ્થ-કાભાાં ળક્ય ફને છે એ ઋત ુ
અને તેનાાં બાલવાંસ્કાયની આ કવલતા છે. કુાંલાયકા-ધયતીને અાઢી ભેઘના આગભન વાથે જે બાલસ્ાંદન 
જન્ભે છે તેને અશીં કવલ 'ભવતમા'ના ભાધ્મભે પ્રગટ કયુું છે. લયવાદ છીની ખેતયની ભાટીભાાં ખેતીની 
પ્રહક્રમા વાથે કાવમનાવમકાના ભનબાલને ઇન્્ગના આકણણ વાથે વાંમજીને કવલ તાની 
અલબવમસ્તતને પ્રબાલક ફનાલી ળક્યા છે. અશીં અધયેલખત ળબ્દભાાં પ્રગટ કૃવવાંસ્કાય સ્લમાંસ્ષ્ટ્ટ છે. 
તફરીભાાં અલબવમતત થતી વાંલેદના આ કવલતાનુાં જભા ાસુાં ફની યશ ે છે. 'તભવા'ના આ કવલ 
'કાવનાાં કારાાંભાાંથી ધવી આલેરી ધલરતાભાાં રારહકયણની વશજ વાંતાકુકડી' જઈ ળકે છે. 'ફાજયીના 
લાલેતય'ભાાં ઘેટાાંના ટાાંની ઊજી બાળને કલ્ી ળકે છે. 'જુલાયના છડલાઓએ ખેતય ચણલાન 
વલચાય કમોનુાં વલચાયી ળકે છે. 'ળેઢા યની ધય સકુાઈ' ગમાનુાં દુ:ખ અનબુલે છે. 
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  યઘલુીય ચોધયીના ફીજા કાવમવાંગ્રશ 'લશતેાાં વકૃ્ષ લનભાાં'(૧૯૮૪)ની ઘણી કવલતાઓભાાં  
કૃવદાલલરઓ અને કૃવવાંસ્કાયન વાંમગ ધ્માનાકણક છે. 'ગરુાફ ઉગભણુાં' ગીતકવલતાભાાં વાંતકામણન 
ભહશભા કયતાાં આ કવલ 'વાંતચયણ વીંચે છે કણકણ ધયતી વહયતાતીયે...' એવુાં કશ ેત્માયે 'વીંચે' જેવુાં દ 
વાંતકામણના વલળે હયશ્રભ અને ણન વાંકેત આે છે. અન્મ એક યચના 'તભે યે ગગનગપે'ભાાં કવલ 
અલબવમતત થતાાં આભ રખે છે : 

'તભે યે ગગનગપે ગુાંજતા 
  અભે સકૂી ધયતીના તયણાની આળ યે. 

તભે યે ઝીણેરુાં  ઝયભય વવિંચયુાં 
  અંતય કણકણનુાં આજ ત ઉદાવ યે. 

આલળ ઓયા ત ઊંડ ેઊગશુાં 
  દઈશુાં ઉયભાાં અવલચ લાવ યે ! (.ૃ૧૧, 'લશતેાાં વકૃ્ષ લનભાાં' ભાાંથી)  
અશીં  સકૂી ધયતી,  વવિંચયુાં, કણકણ, ઊગશુાં જેલી દાલલર યઘલુીય ચોધયીની કૃવપ્રીવતને વમાંજજત કયે 
છે. 
 યઘલુીય ચોધયીની 'ચાહડમ' નાભની કવલતા કૃવહયલેળના વાંદબણભાાં ઝીણી નજયે જલા જેલી છે. 
'ખેતય', 'લાલેતય', ળેઢ', ઢય', 'યખેલાી', 'ડતય', 'ખાતય', 'ભાટી', છડ', લયવાદ' – આલી દાલલરઓથી 
યતુત આ કવલતાભાાં 'ચાહડમ' એક રૂક ફનીને ઊઘડ ેછે. કવલતા જ જઈએ: 
આ એક ખેતય છે. 
એભાાં ફધે લાલેતય છે. 
એની લચલચ ચાહડમ છે. 
દૂયથીમ દેખામ એલ ત એ જાહડમ છે. 
વાભે ળેઢે ઢય ચયે 

એ જઈ ચાહડમાના ભનભાાં એભ ઠયે કે 

એ ફધાાં  ત ભાયી યખેલાી કયે. 
 

ખળુ થઈ થઈ એ ત શલાભાાં તયે , 

ને લાાંવની વાથે લગી યશ.ે 
ાંખીને ડયાલે, 

વવરાને ત શુાં શયણનેમ બડકાલે. 
એભ જ ભાને 

કે તે આ લાલેતય ય યાજ કયે. 
 

ણ છી ત ઊડી ગમા તેતય, 

સકુામા છડ ને જતાાં યહ્યાાં ઢય, 

યહ્ય ચાહડમ તે ડતય ય જય કયે. 
કશ,ે જુઓ, આ લાદ ત આલે ને જામ, 
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હુાં ત અશીંન અશીં યહુાં. 
આલ, તભને ભાયા અભરની લાત કરુાં . 
એની આછીાતી લાત લાદ વાાંબી જામ, 

તેથી લયવાદ ન થામ. 
ચાહડમ એથી યજ યાજી થામ. 
લન આલે ત તાનાાં જ ગાણાાં ગામ. 
એકલાય આંધીની ફીકે ભય આવમ. 
ચાહડમાને એન વાથ ન પાવમ. 
તે ત ઊંચ, એભ કાંઈ અડલા દે? 

ભયને એના ભનની લાત તે કાંઈ કયલા દે? 

એ ત લફચાય અટલાત અથડાત દૂય ગમ. 
હશિંભતકયી એક ઠૂાંઠા ઝાડ ય ચઢય. 
 

ચાહડમ લનભાાં ગભુાનથી ઝૂલ્મ, 
ત્માાંભયના ફીજા ટહકેૂ લયવાદ થમ. 
ચાહડમ શત ત્માાં બીંજાત યહ્ય, 
રથફથ ગથાાં ખત યહ્ય, 
છી ત ાણી બેગ અશીં ગમ, તશીં ગમ. 
ઠેય ઠેય પાટયતટૂય યશી ગમ. 
છેલટે ખાતય બેગ ભાટીના ખાભાાં સઈૂ ગમ. 
જાગે ત્માાં ત એ જાતે જ એક છડ થમ. 
એ છી એણે આ આખ ઈવતશાવ  

ેરા ભયને ખલુ્રા હદરે કહ્ય.       (.ૃ૩૪-૩૫, 'લશતેાાં વકૃ્ષ લનભાાં' ભાાંથી)  

 

'લાલેતય' ય યાજ કયલાના ગભુાનભાાં ચાહડમાએ વઘળાં ગભુાવયુાં. જીલાંત શ-ુાંખી વભેત વહથુી દૂય 
થમ. ભયના વાદે આલેરા લયવાદે ચાહડમાને બીંજવમ ત ખય જ ણ તેના અશભનેમ ઓગાીને 
ભાટી વાથે બેલી છડના રૂભાાં નુઃજીવલત કમો અને એ ઈવતશાવ ચાહડમાએ ભયને કહ્ય એ લાત 
નાટયાત્ભક ચભત્કૃવત વજ ે છે. 'ચાહડમાણુાં' ગભુાલલાની તત્યતા શમ ત્માયે છડની વજીલતા અને 
જીલની (ભય) વાંલાહદતાન મગ યચામ છે. કૃકકવલને જ સઝૂી ળકે તેલી કલ્ના વાથેની આ કવલતાભાાં 
એક નાની કથાન  ણ આસ્લાદ ભે છે. 
 કવલ તયીકે યઘલુીય ચોધયીને પ્રવવદ્ધદ્ધ ભી 'ફૂટાથ અને ળેઢ' કાવમવાંગ્રશથી. આ વાંગ્રશભાાં 
'ક્યાયા લાળ ને ', 'ફૂટાથ અને ળેઢ', 'સકુૂાં ખેતય અને ટહકુ', ઘઉંના ખેતયભાાં', 'યાઈનાાં ફૂર' જેલી 
કવલતાઓભાાં યઘલુીય ચોધયીની કૃવકવલ તયીકેની મદુ્રા ઉવે છે. ખેતીના કાભ વાથે લણામેરી 
હયસ્સ્થવતઓ અને દાલલરઓન વાંમગ કાવમાત્ભક યીતે કયી કવલતા વવદ્ધ કયલાન વર્જકીમ ઉદ્યભ 
યઘલુીય ચોધયીએ કમો છે. 
આ કવલતાઓની કેટરીક ાંસ્તતઓ ઉદાશયણ રૂે જઈએ : 
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 ' હુાં ત ક્યાયા લાળ  

ને ડા છાાંમ  ધયે..... 
 હુાં ત નીક ખળાં  

  ને કેવુાં કોતકુ  બાળાં.....' (.ૃ૩૦, 'ફૂટાથ અને ળેઢ' ભાાંથી) 
 'ફૂટાથ ય ઊબા યશલેાન થાક  

ખેતયભાાં કાભ કયીને ઉતારુાં  છાં.'  (.ૃ૬૯, 'ફૂટાથ અને ળેઢ' ભાાંથી) 
 'સકુૂાં ખેતય ખેડતાાં શરેાાં  

ઈંડાાં ળેઢે મકૂલા ધારુાં  ત્માાં માદ આલે : 
આદભીનાાં અડકેરાાંને ઢેર વેલે નશીં, 
ત શુાં કરુાં  ? 

બરે ડી યશ ેડતય આ આખુાં ખેતય, 

ભયના વાદે લયવાદ આલે કે ન આલે, 

ભને ટહકુ ત વાાંબલા ભળે. (.ૃ૭૨, 'ફૂટાથ અને ળેઢ' ભાાંથી) 
 ઘઉંની ઊંફીભાાં  

રીરા દાણા બયાળેજેભ ભાતાની છાતીભાાં દૂધ. 
વનેયી યાંગ આખા ખેતયભાાં રશયેાળે, 

ભરકાળે તાયી અગાવી !  (.ૃ૭૩, 'ફૂટાથ અને ળેઢ' ભાાંથી) 
 વયવલ અને યાઈના છડને  

ાનખય શતી નથી. 
ફૂર એક વલાયે ઝાક ઓઢીને 

રીરા દાણાભાાં વભાઈ જામ છે... (.ૃ૭૯, 'ફૂટાથ અને ળેઢ' ભાાંથી) 
આભ, યઘલુીય ચોધયીની કવલતાઓભાાં કૃવવાંસ્કાય વલળે હયભાણ ફનીને ઊઘડ ે છે. 

કૃવદાલલરઓન આલ કાવમાત્ભક વલવનમગ ગજુયાતી બાાના ફહ ુઓછા કવલઓ કયી ળક્યા છે. આ 
કવલતાઓભાાં પ્રમજામેર આ ળબ્દાલરી અનબુલજન્મ શલાને કાયણે પ્રતીવતકય ફની છે. લી, કાવમગત 
વાંલેદનને ઉલચત ઘાટ આલાભાાં આ ળબ્દએ અવયકાયકતા વવદ્ધ કયી છે. આ કવલતાઓભાાં પ્રમજામેરા 
આ ળબ્દ ક્યાાંક વાંજ્ઞા, ક્યાાંક વલળેણ, ક્યાાંક હક્રમાદ,કે ક્યાાંક નાભદના રૂભાાં કાયગત નીલડ્ા છે. 
યઘલુીય ચોધયીની કવલતાન બાલવાંક્રભણન ગણુ આ કૃવદાલલરને આબાયી છે એવુાં કશવે ુાં અનલુચત 
નહશ ગણામ. યઘલુીય ચોધયીની કવલતાભાાં આ કૃવદાલલરઓ કૃવ હયલેળને જીલાંત ફનાલી ઉવાલે 
છે. ગીત અને અછાાંદવ કવલતાભાાં મખુ્મત્લે તાની કૃવગત ઊવભિઓને યઘલુીય ચોધયી આરેખે છે. આ 
દાલલરનુાં યઘલુીય ચોધયીની કવલતાભાાં શવુાં આકસ્સ્ભક કે કૃવત્રભ નથી. બાલ-વાંલેદનની ગવતભાાં 
વશજક્રભભાાં કવલની તલાણી કૃક વાંસ્કાય રઈને પ્રગટી છે. કે્ષત્રકામણને જીલન વાથે જડી મલૂ્મનુાં 
લાલેતય કયતાાં આ કવલ તાની આ કૃવપ્રીવતની કવલતાથી ધન્મ છે.  
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