ુ ીર ચૌધરી - વવખ્યાત ગજ
ુ રાતી સાહિત્યસર્જક
રઘવ
ુ ીરનો જન્મ ઈ. ૧૯૩૮ના હિસેમ્બર માસની પાાંચમી તારીખે
રઘવ
ુ રુ ા ગામે થયો િતો. વપતાન ાંુ નામ દલવસિંિ અને માતાન ાંુ
બાપપ
ુ ીરે ‘લોકાયત સ ૂહર‘ અને ‘વૈશાખનાંદન‘
નામ જીતીબિેન. રઘવ
ુ રાખ્યાાં છે .
પોતાનાાં તખલ્લસ
ઈ. ૧૯૬૦માાં હિિંદી વવષય લઈને બી.એ. માાં પ્રથમ નાંબરે ઉત્તીર્ણ
થઈ તેઓ અધ્યાપન-કાયંમાાં જોિાયા િતા. ઈ. ૧૯૭૯માાં
ુ રાતી ધાતકુ ોશ‘ વવષય પર સાંશોધન કરી પીએચ.િી. ની
‘ગજ
ુ રાત યવુ નવવસિટીમાાં
ઉપાવધ પ્રાપ્ત કરી. ઈ. ૧૯૭૭થી તેઓ ગજ
અધ્યાપક તરીકે સેવા આપવા લાગ્યા.
ુ ીરન ાંુ મખ્
ુ ય પ્રદાન નવલકથાક્ષેત્રે છે . તેમર્ે પ્રવસદ્ધ કરે લી
રઘવ
ૃ ા‘(૧૯૬૫), ‘તેિાગર‘(૧૯૬૮), ‘લાગર્ી‘ (૧૯૭૬),
નવલકથાઓમાાં તેમની કીવતિદા કવૃ ત ‘અમત
‘બાકી જજિંદગી‘ (૧૯૮૨) જેવી કૃવતઓ ઉપરાાંત સમાજને લક્ષમાાં રાખી લખાયેલી મિાનવલો
‘પ ૂવણરાગ‘ (૧૯૬૪) અને ‘ઉપરવાસત્રયી‘ (૧૯૭૫) તથા કેટલીક પરુ ાર્કથાઓ જેવી કે ‘ગોકુ ળ‘,
‘મથરુ ા‘, ‘દ્વારકા‘ (૧૯૮૬)નો સમાવેશ કરી શકાય. તેમર્ે એકલવ્ય, પાંચપરુ ાર્ અને જે ઘર નાર
ુ ક્ષર્ા જેવી િાસ્યકટાક્ષ પ્રયોજતી કથાઓ પર્ લખી છે . રઘવ
ુ ીરના વ્યાપક કથાવવશ્વમાાં
સલ
અસ્સ્તત્વવાદી અને ભારતીય દશણનની સિોપસ્સ્થવત, બદલાઈ રિેલા ગ્રામીર્ સમાજન ાંુ
વાસ્તવદશણન અને પલટાતાાં જીવનમ ૂલ્યોન ાંુ વનરૂપર્ થયેલ ાં ુ જોવા મળે છે . તેઓએ વશષ્ટ તેમજ
તળપદી ભાષાપ્રયોગો પર્ ઉપયોગમાાં લીધા છે .
તેમર્ે લખેલા વાતાણસગ્ર
ાં િો એટલે ‘આકસ્સ્મક સ્પશણ‘ (૧૯૬૬), ‘ગે રસમજ‘(૧૯૬૮) અને
‘અવતવથગૃિ
ૃ્ ‘(૧૯૮૮). એમના વાતાણસાહિત્યમાાં સ્વરૂપવૈવવધ્ય, રચનારીવતના પ્રયોગો તેમજ
પ્રતીક, કલ્પન જેવા ઉપકરર્ોનો વવવનયોગ જોવા મળે છે . ‘તમસા‘ (૧૯૬૪ તેમજ ૧૯૭૨) અને
ુ ીરે લખેલો
‘વિેતા વ ૃક્ષ પવનમાાં‘ (૧૯૮૪) એમના કાવ્યસાંગ્રિો છે . ‘હદવાળીથી દે વહદવાળી‘ રઘવ
બાળકાવ્યસાંગ્રિ છે . તેમર્ે ‘અશોકવન‘, ‘ઝૂલતા વમનારા‘ (૧૯૭૦)તથા ‘વસકાં દર સાની‘ (૧૯૭૯)
નામનાાં નાટકો પર્ લખ્યાાં છે . ઉપરાાંત ‘હિમ લાઇટ‘ (૧૯૭૩) તથા ‘ત્રીજો પરુ ુ ષ‘(૧૯૮૨) એ
એમર્ે લખેલા એકાાંકીસાંગ્રિો છે . તેમનાાં નાટકોમાાં માનવજીવનનો રિસ્યમય સાંઘષણ ધરાવત ાંુ
વસ્ત,ુ પાત્રના વ્યસ્તતત્વને ઉદ્દઘાહટત કરતા માવમિક સાંવાદો તથા સરુ ે ખ દણ શ્યયોજના – આ
સાહિત્યપ્રકારને સફળ બનાવવામાાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે .
ુ રાતી
તદુપરાાંત સિરાની ભવ્યતા, બારીમાાંથી બ્રિટન, અદ્યતન કવવતા, વાતાણવવશેષ, ગજ
નવલકથા વગે રે સાહિત્યસ્વરૂપ પર વવવેચનના ગ્રન્થો લખ્યા છે . નરવસિંિ મિેતા – આસ્વાદ
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અને સ્વાધ્યાય, જયસ્ન્ત દલાલનાાં પ્રવતવનવધ એકાાંકી તથા મેઘાર્ીની નવબ્રલકાઓ તેમર્ે કરે લાાં
ુ રાતી સાહિત્ય
સાંપાદનો છે . વવશ્વનાથ ભટ્ટના પાહરભાવષક કોશન ાંુ પર્ એમર્ે સાંપાદન કયં ુ છે . ગજ
પહરષદમાાં તેઓ સહિય રસ લે છે .
ુ ર્ણચદ્ર
ઈ. ૧૯૬૫માાં તેમને કુ મારચાંદ્રક, ઈ. ૧૯૭૫માાં રર્જજતરામ સવ
ાં ક, ઈ. ૧૯૭૭માાં સાહિત્ય
અકાદમીનો પરુ સ્કાર ઉપરાાંત ઉમા-સ્નેિરસ્શ્મ પાહરતોવષક પર્ એનાયત થયેલ છે . ઈ. ૧૯૯૪માાં
ુ રાત સરકારે પાાંચ પરુ સ્કાર
દશણક ફાઉન્િેશન તરફથી પર્ એમને એવોિણ આપવામાાં આવેલ. ગજ
આપી તેમન ાંુ બહુમાન કયં ુ છે .
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