
કુન્દનિકા કાપડીઆિે નિવાપાાંજલી. 

- નિતાાંશ ુયશશ્ચન્ર, 

પ્રમખુ, ગજુરાતી િાહિત્ય પહરષદ. 

 

સ ાંપ્રત ગજુર તી સ હિત્યમ ાં અનેકવિધ પ્રદ ન કરન ર ાં અન ેપોત ન  આંતરજીિનમ ાં અનેકવિધ પ્રયોગો 
કરન ર ાં કુન્દવનક  ક પડીઆનુાં અિસ ન આ ૩૦મી એવપ્રલે થયુાં. ગજુર તી સ હિત્ય પહરષદ આપણ ાં એક 
અગ્રણી િ ત ાક ર, નિલકથ ક ર અન ેસાંપ દકને વનિ પ ાંજલી અપ ેછે.  

એમન ાં પ્રલાંબ અન ેસમ્રધુ્ધ જીિનન  વિવિધ તબક્ક  અન ેવિવિધ પ સ ાં આજે એકસ થ ેજોન ર  એમન ાં 
િ ચકો સમક્ષ કુન્દવનક બિનેની એક ધ્ય ન િા છબી, કોઈ કુશળ ચચત્રક રે મધ્યક લીન ભ રતીય શૈલીમ ાં 
આલેખલે  કોઈ વિવશષ્ટ લઘચુચત્ર સમી, ઉપસ્થથત થઈ શકે. જેમ એ શૈલીન  લઘચુચત્રમ ાં એક જ વ્યસ્તત 
અનેક થથળે દેખ ય, એમ ૧૯૨૭થી ૨૦૨૦ સધુીન  દીર્ા સમયપટ ઉપર કુન્દવનક બિનેન  
િૈવિધ્યસમ્રધુ્ધ વ્યસ્તતત્િની અનેક થમરણીય ઓળખ અંહકત થઈ છે. ઈ. ૧૯૬૨થી ૧૯૯૦ સધુીન  ત્રણ 
દશકો સધુી ‘નિનીત’ ડ યજેથટનુાં લોકવપ્રય રીવતએ સફળ સાંચ લન કરન ર ાં તાંત્રી કુ. કુન્દવનક  
ક પડીઆથી, મકરાંદ દિેન  સ વનધ્યમ ાં આધ્ય ત્મ ય ત્ર  કરન ર ાં ઈશ  મ ાં સધુીની એમની જીિનસરણી 
આગિી અન ેઓળખિ  જેિી છે. એમનુાં નિચલક  અન ેનિલકથ  લેખન આ પ્રિ િમ ાં િિતેે િિતેે 
પોત ન  કલ -આક રો મેળિ ેછે. 

જૂન  મુાંબઈન  ન ન ચોક, ત રદેિન  ભરચક વિથત રમ ાં ‘નિનીત’-ની ન નકડી ઓહફસમ ાં એન ાં તાંત્રી 
મિ નગરની સાંથકૃવતમદુ્ર ઓ એ સ મવયકમ ાં ઉપસ િત ાં જત ાં િત ાં. નગરસાંથુવતમ ાં જે ચબરદ િિ  જેવુાં 
િતુાં એન ેચબરદ િતુાં, જે લજ્જાપ ત્ર લ ગયુાં એન ેશરમમ ાં ન ખતુાં, છત ાં એકાંદરે મધ્યમ ગી એવુાં એ 
‘નિનીત’ ડ યજેથટ, એમની એક ઓળખ બન્યુાં. નાંદીગ્ર મનો પ્ર ુવતક/આધ્ય ત્ત્મક મ િોલ (મકરાંદભ ઈ 
સ થ ેરિીને છત ાં એ અલગ રી જ્ઞ નમ ગી કવિથી કેટલીક રીતે અલગ જણ ય એિો) ઈશ  મ ાં એ 
પોત ન  જીિનન  અંવતમ સમયગ ળ મ ાં રચ્યો. ‘સ ત પગલ ાં આક શમ ાં’ (૧૯૮૪) તો એમની યશોદ યી 
ુવતિઃ એમ ાં પ્રગટતી ન રીની છબીનો સાંબાંધ ન ન ચોકથી નાંદીગ્ર મ સધુીની એમની પોતીકી પ્રલાંબ ય ત્ર  
સ થ ેછે. એમ ાં એ નિલકથ ની ગવતશીલત નુાં રિથય સમજિ  મળે. ‘પરોઢ થત ાં પિલે ાં’ એ ૧૯૬૮મ ાં 
પ્રક વશત એમની નિલકથ . એન  શીષાકનો પિલેો શબ્દ એન  છેલ્લ  શબ્દ સ થ ેજે રીતે જોડ ય છે, એ 
રીત ધ્ય ન િા છે. એ બન્ન ેસમયોન ેએકસ થ ેસ ચિતી રીતમ ાં એ િ ત ાક રની એક મ વમિક ઓળખ રિલેી 
છે. 

 



ક્ય રેક કોઈ સર્જકન  સવિશેષ સ હિત્ત્યક પ્રદ નન ેએમની કોઈ યશથિી ુવતની કે ક યાની આભ  કૈંક ઢ ાંકી 
દેતી િોય છે. ‘સ ત પગલ ાં આક શમ ાં’ અન ે‘નાંદીગ્ર મ’ની આભ  એિી તો નથી નીિડીને? ‘સ ત 
પગલ ાં’-મ ાં એક પ્રસાંગ આલેખ યો છે. સવુમત્ર  અન ેિસધુ  િચ્ચેનો. ‘ફટ ફટ ક ચન ાં િ સણ ધોઈ 
ન ખય ાં’ પછી, સવુમત્ર  િસધુ ને કિ ેછે કે પોત ન ેર્રે, મ ાંન ેમદદ કરિ  મ ટે પણ, પોત ેએ ક મ કરતી 
નથી. નિ ઈ પ મેલી િસધુ  પછેૂ છે, ‘િ િ, તો પછી મ ાંન ેમદદ કેમ કરત ાં નથી?’ સવુમત્ર  કિ ેછેિઃ ‘એ 
વસધ્ધ ાંતનો પ્રશ્ન છે.’ ત્ય ાં િ ત અટકી િોત તો? પણ અિીં તો એ સ ાંભળીન ે‘િસધુ  િસી પડી.’ અન ે
બોલી, ‘તમે પણ કમ લ છો. મ ાંન ેમદદ કરિ મ ાં વસધ્ધ ાંતનો પ્રશ્ન િળી શ નો?’ જે કદ ચ પોત ન ેપણ 
‘કમ લની’ સમજતી િશ ેઅંદર ક્ય ાંક, એિી સવુમત્ર  કિ ેછેિઃ ‘સ ચી િ ત કહુાં?’ ત્ય ાં િ ત પરૂી થઈ િોત 
તો? નથી થતી. િસધુ  સવુમત્ર ને કિ ેછેિઃ ‘ અન ેઆખી િ ત કિો.’ (પ . ૭૭ -૭૮.). સ ચી જ નિીં, 
આખી િ ત કિિે ની આ કેિી કપરી કસોટી. દરેક સ ચ  લેખક સ મ ેઆિતી આ કેિી અશક્ય સરત ! 
સવુમત્ર  તો પોત ની િ ત આગળ ચલ િ ેછે. િજીવનય  વલુ્ફન  સમયથી સચ્ચ ઇ અન ેહિમ્મતથી 
કિિે તી િ ત ગજુર તીમ ાં ફરી કિિે ય છે. થિ ગત. પણ િસધુ  અન ેિ ચક િરતી ગય ાં િોય કે ‘આખી 
િ ત’ કિિેી, એ મકૂી મકુ ય નિીં, ઊંચકી ઉંચક ય નિીં એિી, પ્રત્યેક સ ચ  સર્જક સ મ ેઆિતી અંવતમ 
કસોટી છે. કુન્દવનક  ક પડીઆ એ ાણ ેછે. – િ ત ાક ર, નિલકથ ક ર અન ેઆધ્ય ત્મમ ગાપ્રિ વસની 
કુન્દવનક  ક પડીઆ આ કસોટી સ મ ેિસધુ  રૂપે (ન કે સવુમત્ર  રૂપે), જય ાં જય ાં પેશ થ ય છે, ત્ય ાં ત્ય ાં 
ગજુર તી સ હિત્યન ેઅન ેસાંથકૃવતને એમણ ેકરેલુાં સ ચુાં પ્રદ ન શોભી ઊઠે છે.  

 

વ્યસ્તતનુાં અિસ ન એની સમગ્રત ન,ે એન  આંતરવિરોધો અને એની વિક સશીલત  સહિત, એક નજરે 
વનિ ળિ નો અિસર આપ ેછે. શોકન  આ પ્રસાંગ ેસકલદશાનની જિ બદ રી થિીક રી, ગજુર તી સ હિત્ય 
પહરષદ થિ. કુન્દવનક  ક પડીઆન ેશ્રધ્ધ ાંજલી અપ ેછે.   

સમ , િડોદર . 

મે ૧, ૨૦૨૦.                   


