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આ અંકના પટકરાકાય :  વત્ર જક (Tri Joko)   અક્ષયાુંકન :  ભરૂક દલે   રેઆઉટ :  મગેળ લૈદ્ય 

ટેકવનકર વશમગ :  શાહદિક બટ્ટ   હદનેળ લાઘેરા 
O ‘વનસ્મુંદન’ વલળે   
O મરૂત: ગજુયાતી કવલતાને લયેલુું ‘વનસ્મુંદન’ ુન્મ બાાની કવલતા તેભજ ુન્મ કાુએને ણ સ્ળશલા ધાયે છે. 
O રલાજભ – ુઅન ુઈભક ુને ુઅની કાવ્મવનષ્ઠા 

O વનસ્મુંદન’ ુઅના ુઇ-ભેુઆર ુઅુઆ.ડી. ય વનમવભત ભેલલા ુઅટલુું કય : ુભાયી નલી લેફવાુઇટ    http://yogish.co.in  ય  

  જુઇ  ‘વનસ્મુંદન’  નાભક વલબાગભાું વાુઇડફાયભાું મકેૂર  ‘નાભાુંકન ત્ર’ભાું વલગત બયી submit  કય. 
  ુથલા    https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHRQTnYzLVI4YWZmNHpXVF9VS3R4cnc6MQ  

  કડી ય Ctrl+Click કય. ખરૂેરા પભશભાું વલગત બયી submit કય. 
O ુઅના વાહશત્મકાય વભત્ર તેભજ કાવ્મયવવક વભત્રને ‘વનસ્મુંદન’ના નાભાુંકન ભાટે પે્રયી ‘વનસ્મુંદન’ના પ્રવાય  ભાટે ભદદરૂ થલા  

      નમ્ર વલનુંતી. 
 

O ‘વનસ્મુંદન’ ભાટે આલકામષ છે 

     O ુપ્રગટ ભોલરક કાવ્મયચનાુએ તથા કાવ્માનલુાદ / ભીભાુંવા. કૃવત વાથે વાહશત્મકાયે તાન પટગ્રાપ ણ જડલ.  

     O ુપ્રગટ  યચનાુએ જ ભકરળ .  બ્રગ / લેફવાુઆટ ય મકુામેરી પ્રગટ   યચનાુએ ભકરલી નશીં . 
   O ુઅની ુઅવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાહશત્ત્મક ઘટનાુએના વભાચાય / રઘવુતૃ્ાુંત ( પટગ્રાપ તથા લીહડમ ક્લરવિંગ  

      ણ ભકરી ળક. )                                  

O ુઅના અંગત વુંગ્રશભાુંથી કાવ્મઠનની ુહડમ/લીહડમ ક્લરવિંગ.                  

O ‘વનસ્મુંદન’ના સળુબન / મખુષૃ્ઠ ભાટે ુઅના દ્વાયા લઝરામેરા સુુંદય પટગ્રાપ / ુઅનાું ફનાલેરાું લચત્ર. 
O સુ્તક-હયચમ ભાટે  સુ્તકની ુઌક નકર. 

     O ‘વનસ્મુંદન’ભાું પ્રગટ થતા વલચાયની જલાફદાયી જે તે કવલ / રેખકની યશ ેછે. 
     O કૃવતના સ્લીકાય / ુસ્લીકાયન વનણશમ ુઌક ભાવભાું રુઇ રેલામ છે.  

O અભને ભલાનાું ઠાભ-ઠેકાણાું : 
O ટારી દ્વાયા – મગેળ લૈદ્ય, ‘હ્રદમ કુુંજ’, મગેશ્વય વવામટી, ૬૦ ફૂટ યડ, લેયાલ. ૩૬૨ ૨૬૫  (ગજુયાત)  બાયત. 
O ઇ-ભેઇર દ્વાયા -    mryogi62@gmail.com                                   

     O લેફવાઈટ               http://yogish.co.in                                                                                

O બ્રગ                 http://yogesh-vaidya.blogspot.com  
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O વુંાદકીમ 

વભમ અને ળબ્દ  
    શભણાું ુઌક  વભત્રે ભને પ્રશ્ન છૂય. “ ૨૦૦ લશ શરેાુંની કેટરી કવલતાુએ ુઅણી લચ્ચ ેવચલામેરી 
યશી છે ? ” પ્રશ્ન ધાયદાય શત ુન ેલાતની ભવૂભકા ણ ુઌટરી જ ુલણમાી. વાહશત્ત્મક ળબ્દનુું ુઅયષુ્મ 
કેટલુું ? પ્રાગનયવવિંશયગુથી (ુઇ.વ.૧૦૦૦-૧૪૧૪) રુઇન ેુઅજમંત યચામેર વાહશત્મભાુંથી કેટલુું વાહશત્મ 
ુઅજ સધુી ટકી ળક્ુું છે ? ુઇ.વ. ૧૧૮૫ભાું યચામેર „બયતેશ્વય ફાહફુરીયાવ‟ (ળારીબદ્રસયૂી) „યણભર છુંદ‟(ુઇ.વ. ૧૩૯૮ભાું 
કવલ શ્રીધય ) ુન ે„પ્રફધ લચિંતાભણી‟  (કવલ ભેરુ તુુંગા) - ુઅ ફધી  યચનાુએનુું ુસ્સ્તત્લ ુઅજે વુંદબશગ્રુંથભાું જ વભેટાુઇન ે
યશી ગયુું છે ત્માયે  થડાુંક નયવવિંશનાું ુન ેભીયાુંફાુઇનાું દ  માદ યહ્ાું છે, ુખાના છપ્ા ુન ેપ્રેભાનુંદ ુન ેબારણનાું 
ુઅખ્માન શજુણ ક્ાુંક જીલ ેછે. ુઅ યચનાુએનુું ુઅભ ચાય-ાુંચ વૈકાુએ મંત ટકી યશવે ુું ણ નાનીસનૂી ઘટના નથી. 
      શુું છે વાહશત્મકૃવતના કાજમી ફની યશલેા ભાટેની વલવનિંગ કેભેસ્રી ? કેટરાક મદુ્દાુએને સ્ળી ળકાયુું છે ;  જે કુઇ ણ 
બાયણ લગય વીધા જ વલસ્તતૃ ચચાશ ુથ ેુઅ વભક્ષ મકુૂ છું.  
યિનાન વલમ અને શતે ુ: યચનાન વલમ ુન ેશતે ુયચનાન ુુઅયષુ્મ નક્કી કયનાય મખુ્મ હયફ ગણી ળકામ. યચનાના 
વલમ ુન ેશતેનુા (વાભાત્જક/ધાવભિક/યાજકીમ) વલકાવ ુન ેવલરમની વાથ ેવાથ ેજ  જે કે તે યચના તાન વનલાશશ કયી 
ળકે છે. ભીયાુંફાુઇનાું દ વલમલસ્તનુી ળાશ્વતીન ે રાુઇને ચાય-ાચ વૈકાુએ તયી ગમાું. જ્માયે ુઅ લેૂ  ુન ે છીના 
વભમભાું યચામેરી ઘણી વલખ્માત યચનાુએ તેના  શતે ુુને  વલમને ુઅધીન સ્લાબાવલક ુપ્રસ્તવુત ાભી. લૈવશ્વક ુન ે
ળાશ્વતીને સ્ળશતા વલમલાી યચના જ કાજમી ફની ળકી છે. 
બાાન ઉત્ક્રાુંવત ગત વલકાવ : બાાન ુઈત્્ાુંવતગત વલકાવ ણ ુઈત્ભ કૃવતને કા્ભે ુપ્રસ્તતુ ફનાલી દે છે. 
અનભુવૂતની વચ્િાઈ : ુનભુવૂતની વચ્ચાુઇ ુઌ વાહશત્મકૃવતન ુઅત્ભા છે. ુઅ ુનભુવૂત વભવુંલેદનાના રૂભાું ણ શુઇ ળકે. 
કાજમી કૃવતુએ ખફૂ જ ઊંડાણલૂશકની ુન ે વાચી ુનભુવૂતન હયાક શમ છે. ત્નીના ુલવાનના ખફય ભતાું 
યચામેલુું  “બલુું થયુું બાુંગી જ ુંજા , સખુ ેબજશુું શ્રીગા “ વૈકાુએ છી ણ ટકી યશ ેતેભાું ભાત્ર ને ભાત્ર નયવવિંશની  
કયડ ગીગાશટશઝ્ના ભેગ્નેટયડુની વાચી ુનભુવૂત જ કાયણભતૂ છે. તેવુું જ ભીયાુંફાુઇ વલે ણ કશી ળકામ. 
યિનાન ફાહ્ય ઢાુંિ : દ્ય તેની રમાસ્ન્લતતાના ફે ગદ્ય કયતાું લધ ુરકબગ્મ, પ્રવાયક્ષભ ુને હયણાભ ેટકી યશલેાની 
લધ ુક્ષભતા ધયાલતુું ભાધ્મભ છે. ગીત ુન ેગેમ દ કથા-લાતાશના મકુાફર ેલધ ુટકી ળક્ાું છે.  
યિના યીવત અને બાાનુું સ્તય : કાજમી નીલડરેી ફધી જ યચનાુએભાું ગશનતભ લાતન ેણ વય ુન ેવશજ બાાભાું 
કળા જ યચાનાપ્રુંચ લગય કશલેાુઇ છે. પ્રતીક ુન ેરૂકની ભ્રાભક જાભાું ગ ૂુંથામેરા નમાશ કૃતક ળબ્દ કદી ણ કાજમી 
નીલડી ન ળકે. 
     ુઅ ુઈયાુંત યચનાકાયનુું વાહશત્મેતય વલળે પ્રદાન ( વત્મના પ્રમગ –ગાુંધીજી) , યચનાની યાજકીમ /  વાભાત્જક  
વવલળે સ્લીકૃવત (જનગણભન ુવધનામક –યલીન્દ્રનાથ) ણ કૈંક અંળે  કાજમી ફનલાભાું ુઈકાયક ફની ળકે છે. 
ત શુું ુઅ ફધી ફાફતન ેુઅલયી રુઇુઌ ુઌટર ેુઌક કાજમી કૃવત નીલડ ેજ ? ના , લફરકુર નશીં ! ુઈય ચચેરા મદુ્દાુએ 
ુઈયાુંત ુઌક  ુઌલવ પેલટય - કદાચ ળબ્દની ુન ેયચનાકાયની વનમવત ણ તાનુું કાભ કયતી જણામ છે.  
 

      જ કે, અંત ેનોંધવુું યશ ેકે પલત કાજમી ફનાલલાના શતે ુવાથે જ ક્ાયેમ કુઇ  કૃવત યચાતી નથી. કરાકાયન મૂ શતે ુ
ત શમ છે કરાગત ુલબવ્મસ્લતન. ભશાકા તેના કામશન ેભ ૂુંવી જ નાુંખલાન છે તેની સેુયે જાણ છતાું તાના ળબ્દના ફે 
બર ેથડીક ક્ષણ ભાટે  ણ ટકી યશલેાની હશિંભતબેય કવળળ કયે તે વાચ કરાકાય. ‘ જે  કાજમી ફની યશ ે તે જ ુઈત્ભ  
કરાકૃવત ‘  તેવુું ભાનવુું ુઌ ણ કરાધભશન દ્રશ છે.      
          
મગેળ લૈદ્ય                                                                                                  તાયીખ : ૦૧ – ૦ - ૨૦૧૩ 

 



 

 

0 ગઝર  

 

યટા  ય  ફેવાડ ે નખ  

દુવનમાન માશમ તે દઝખ  

 

ુભ ે ુયીવાને  છૂયુું  ત  

ડી  ુએઘયાાની ુએખ 

  

ડનાું ડ ુઉખેડ ેવનાનાું  

ુઅ તે આંખ શળ ેકે ુફયખ 

  

જુદી જ જન્નત  ચણલા વારુ  

ળીદ ફાુંધે ત ુું ભનભાું ારખ  

 

ચેત ભછુંદય  ફલુું  ત્માું ત  

બીતયભાુંથી  ગામફ ગયખ  

 

ુભ ે લખાના  ભામાશ  મ ૂુંગા  

કુંઠે  કડલાું  રૂુંધ્માું  છે  લખ  

 

રખ્યુું  લશાલે  ળાન ેજભાું  

રખ ત વીધુું જ ુઈય રખ  

 

મડૂી કશ  ત  ઝશ આંસ ુ

ધીકત ધુંધ યતય ભફરખ 

 

0 શયીળ ભીનાશ્ર ુ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ગઝર  

 

ચાર   તુંબ ુ  તજી   ડયેા         
ુગભ  કયતાુંમ   ુઅઘયેા  

 

ધણૂી   ુઌલી   ધખાલી કે  

ચહહુદળ   ખાખના    ઢેયા  

 

હુુઅ ગભુ  ફાુંઝકા  છયા  

ીટા    સુણેભેં   ઢુંઢેયા  

 

બીતયભાું  લ્શામ  જફ ુઉઠે  

ુજફ રજ્જત ગજફ લ્શયેા  

 

નથી  યછાુંુઇ ણ ભાયી  

નશીં  મે  લફિંફ  બી  તેયા  

 

શોંચ્મા   જે  કુઇ   ટચે  

છૂ : લ કફ તરક ઠશયેા 
  

 

0 મકુ્તક : અનલુાદ  

ાયકી   બાાનાું  ુંખી  ુઌભના  રમછુંદભાું  

ુઅ તયપ નીકળમાું શતાું પ્રાચીન ુઊણાનફુુંધભાું  

હુુંમ  તે  મામાલયીન  દયવલળી  ડગર ધયી  

શાયતયા  રુઇ  ુઉબ’ત  નીતમાશ  ુઅનુંદભાું 
                           0 શયીળ ભીનાશ્ર ુ

 



 

 

0 િગભથી... (ગઝર) 
 

ુવતળમ સખુ ગણીન ેતુું વતત છરકામ ચગભથી !  
ુયે ! તુું ભ્રાુંત છ, ુઌ ગપુ્ત યીતે ખામ ચગભથી ! 
 

કદી ભામા,  કદી ભભતા,  કદી તષૃ્ણા,  કદી છરના :  

શજાય વશ  ુઆચ્છાધાયી,  જ !  લીંટામ ચગભથી ! 
 

ધફકત કેભ  યાખ્મ તેં ભને  ાાણ-નગયીભાું ? 

બમુંકય ુઉઠતા  ડઘા  ડયાલી જામ  ચગભથી ! 
 

ફનાલ  જે  ફન ે તે  શમ  છે  અંગાય  ચુંાતા,  
લી, લયદાન થૈન ેલા-ઝડી ણ લામ ચગભથી ! 
 

શળ ેભાયી  જ બીતય ક્ાુંક  છાાભાય  મધ્ધાુએ,  

ુ-વાલધ ક્ષણ જયા ભતાું જ શલ્ર થામ ચગભથી ! 
 

0 લીરુ પયુહશત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ખફૂ લાુંચુું છું... (ગઝર)  

 

કરુું છું  પ્રાથશના ત  ુઌ વભજતા,  કૈક  માચુું છું !  
ભી બીતય ભને, હુું ત ુરખભાું યજ યાચુું છું ! 
  

પ્રબાતે ખગ યેૂ છે વાખ, સયૂજની ુદારતભાું ;  

ુબાલ  ુઉજલી  હુું  યજ ુઈત્વલ જેભ નાચુું છું ! 
 

ચડાવ્મ  રાખ  લેા  વા  ય વૌંદમશ દેલાને,  

ન ગુુંપય  તાય ુઌકે્કલાય,  સતૂય  હુું જ  કાચુું છું ! 
 

ભને  લેચી  ગયુું છે  કણ  ુઅ  યદ્દી  ફજાયભાું ?  

શતી  ના  જાણ ુઌન ે કે  કનક હુું વાલ વાચુું છું ! 
 

યીક્ષા  શમ  છે  ભાયી વભમના  કુઇણ ખુંડ ે;  

કયેરાું   ાકભોની   હકતાફ  ખફૂ  લાુંચુું  છું ! 
 

      0 લીરુ પયુહશત  



 

0 આકાળ ફાફત ફે- એક લાત 

 

૧.  

 

ઘવી, ખતયી, ુઈજયડી, ુઈખેડી 
ભ ૂુંવી નાખવુું છે  શરેાું ત  

ુઅખુુંમે ુઅકાળ  

 

લ્મા ! ઝઘડુુંળા ! 
છી બ્રહ્ાુંડન ેરુઇશુું ! 
 

૨.  

ુઅભ ને ુઅભ 

ફકયાું ાડલાનુું ક્ાું સધુી ચારળ?ે 

 

કાગ શ ત ઠીક છે  

દીલાર શ ત ણ ઠીક છે  

 

ણ  

ુઅ ત છે  

ુઅકાળ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૩.  

 

શુું કયે છે? 

ફારૂદ બેગા કરુું છું. 
 

ફારૂદ ક્ાું ભે છે? 

ફારૂદની ખેતી કરુું છું. 
 

ળા ભાટે? 

કાયણ કે ભાયે ુઅ ુઅકાળ ુઈડાલી દેવુું છે. 
 

કેભ લ્મા ! ુઅ સુુંલાાું લાદલાળું  

ુગલણત યુંગ – ભેઘધનષુ્મ લડ ેુએતુું  

સમૂશ – ચુંદ્ર – તાયા – નક્ષત્રનાું ુજલાે ઝગભગતુું,  
ુઌભાું લી તન ેળેન લાુંધ છે? 

દસ્ત, તુું ુઅ ક્ા ુઅકાળની લાત કયે છે? ુશીં ત  

અંધાય ઘરુેું, કયકયાું યાખહડમાું ધમુ્ભવભાું લીંઝાત ુું 
તાયા નક્ષત્રની ઝબકુભાું નશીં – ણ  

ભટા શરેઝન ગાના ળેયડ ેલચયાત ુું 
અંધાહયમા બાયઝલ્રા ઊંધા ખર જેવુું જે શમ  

ુયે જે તભને ટટ્ટાય ુઉબાું યશલેાની, નજીલી  

જગા ણ ન ુઅી ળકે, ુઌનુું શુું કાભ? 

 

ુઌન ેત ુઈડાલી દેવુું જ ફશતેય ! 
0 ીયૂ ઠક્કય  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 તાયા વલે  

શાથભાું કરભ રુઇને ફેવલાથી 
તાયા વલે રખી ન ળકામ 
તાયા વલે રખલા ભાટે, શાથભાું ધફકાય 
રુઇને ફેવવુું ડ ે
ફયપ ુને હઠિંગયાનાું વહશમાયાું ૈડાું ય  
શ્વાવના યથને શુંકાયીને જ  
તાયા પલમે શોંચી ળકામ ! 
 

તને દૂયથી વાદ ાડુું ત્માું 
નાલબભાું શ્વાવન દુકા લયતાલા રાગ ે

ુને પેપવાુંભાું વન્નાટાના ુશ્વ શણશણાટ કયલા રાગે 
તાયા સધુી શોંચલા કયતાું ણ ુઘરુું છે 
તાયી વાભે ુઉબા યશવે ુું 
ગ, ગ ભટીને ઝાકસ્તુંબ ફની જામ 
ાુંવીુએના વિંજયભાું. 
 

પપડાટની છેલ્રી ચલ થુંબી જામ 
ુઌભ કવલતા ના રખામ 
ુઌભ તાયી વાભે ુઉબા ન યશી ળકામ 
ુએગવુું શમ ત ણ ુએગી ના ળકામ 

ળયીયનુું ખખુું ાયદળશક ફની જામ, 
 

તુું વોંવયલી ભાયી ુઅયાય થુઇ, ભાયા કાનભાું કશ ે

ત જ તાયા વલળે રખી ળકામ, ુઌકાદ ળબ્દ કદાચ. 
 

0 સ્નેશી યભાય  

 

 

 

0 આણ વુંફુંધ  

 

ુઌક ધક્કા વાથ ે

રેન ુઉડ ેછે. 

 

ભાયા ભાુંવની 
ઝીણી ઝીણી નવ 
તટૂલા રાગ ેછે. 

ભન ધમુ્ભવથી બયાુઇ જામ છે. 

 

તાયી વાથેન 
ભાય ઝઘડ 
પયી ળરૂ  થુઇ  જામ છે. 

તને રૂફરૂભાું ન કશી ળકેર તકો , 
ભાયા ુણગભા , પહયમાદ. 
વાભ ે

તાયા પ્રશાય 
ુને ભાયી બીની આંખના ખરુાવા 
 

રેનની ગવત વાથ ે

ુઌકધાય લધત જામ છે 

ભાય ુઅ્ળ. 

રશીરશાણ થુઇ જલાયુું છે 

બીતયથી. 
 

ભાયા ગાભ સધુી 
શોંચતાું શોંચતાું 
તાયી વાથેન ભાય વુંફુંધ 

તટૂી  જ  જળે. 

 

ુથલા 
પ્રગાઢ થુઇ જળે. 
 

0 મગેળ લૈદ્ય  

 

 



 

0 ગઝર 
 

ુઌકધારુું  જઉં  ત દેખામ છે  ુચયજ  વમુું. 
થુઇ ગમેલુું ુઌ જ ાછું થામ છે ુચયજ વમુું. 
 

શા, ગભે તે આંખભાું  જયુું વભરાલી ને નજય 
છરછરછર કેટલુું છરકામ છે ુચયજ વમુું. 
 

ીંડ  ભાય   ફાુંધલા  ફેઠ  વભેટીને  ફધુું 
ને ફધુું કણ કણ ફની વલખયામ છે ુચયજ વમુું. 
 

હુું ભને  ુએુંગલા  જ્માયે ફનુું છું વજ્જ ત  
યેળભી ઝશ વતત લીંટામ છે ુચયજ વમુું. 
 

સયૂ  વાધુું છું   ુખુંહડત  ચેતનાના  દયથી 
ત-ુત,  વક વુંધામ  છે ુચયજ વમુું. 
 

0 લુંચિત કુકભાલારા 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ગઝર                                   

આંખ વાભ ેવલકાવ જેવુું છે, 

ધીભ ેધીભ ેખરાવ જેવુું છે.   

  

કુઇન  ભાદુંડ ચાર ેછે, 

વઘી ફાફત યકાવ જેવુું છે. 

  

કુઇ યીતે ુરગ ડ ેના તુું, 
તારુું  શવુું વભાવ જેવુું છે. 

  

ુઌ ચભક ાયદળી શલાની, 
આંખ ભાુંના  ુઈજાવ જેવુું છે . 

   

0 ધ્લવનર ાયેખ 

 

  

 

                
0 અથાષત 

 

ફહરુૂી ક્ષણભાું વલબાત્જત  

જીલન કશ કે ભન  

ુઌટરી જ ુઆચ્છાુએ  વાથ ે  

 શમ વલલાહશત 

કુઇ ુઆચ્છા શમ ગે લગેરી  
કુઇનાથી ુઅલી જલાયુું શમ ગે  

કુઇ ભસ્ત ે રાગ ેકે  

મતૃ્ય ુસ્લમું છે  ડયક  

દૂય દૂય છાયુું ુદીઠ  

ત કુઇ સસુ્ત ક્ષણ ેુઌ દીવે  

વનવિત ને વાલ નજીક  

વાલ ુઌટર ેવાલ નજીક  

ુઈયના ુઌ જ ભશા ુઈખુંડ ે 

જ્માું યામેરી  
પણગામેરી  
પેરામેરી શમ છે  

કવલતા જ કવલતા  
સ્ૂયણના ુલતયણથી  
અંવતભ ચયણ સધુી 
 

કવલતાભાું ુઉગેર ળબ્દ શમ મતૃ્ય ુ

કે ખયેર ળબ્દ શમ જીલન  

ુઈબમભાું વભજામ ુઌક જ ુથશ  
ુઌક જ વ્મુંજના  કે  

શ્વાવ ુન ેુઈચ્છલાવ વાથ ેલણામેરી કવલતા  
દેશથી ય છે  

ચેશથી ય છે  

કવલતા ુઌટરે  
મતૃ્ય ુક્ાયેમ ક્ાુંમ  ન શલાન  
ભગરૂફ ુનબુલ                                 

જીલન શય ક્ષણ ેક્ાુંક  શલાન  
યૂ વુંબલ.         

 

 0 જજત ુ વત્રલેદી  
   

 



 

      0 કપી ટેફર                 

કપી ટેફર ય ગઠલેરા 
સુ્તકભાુંથી 
ફેઠુું થામ છે ુઌક ઊંટ 

તેની છીંકે 

લયવી ડ ેછે 

ુઌક ુઅખ ેુઅખુું યણ 

ને  ખજૂયીનાું લન 

ખજૂયી ય ાડ ેછે 

ચુંદ્ર ભટાું ભટાું ુઅસુું 
ાન યથી ખયતાું આંસ ુ

ભાયી આંખના રકાયે ઝગભગ ે 

ુએયડ ુઅખ  
ુઉડ ેતુંલગમાું થુઇ ધાું 
ધાું તુંલગમાું ફેવ ેભાયી આંખ ે 

ુન ેઆંખભાું  ત  ખજૂયીનાું  લન... 

  

0 બયત વત્રલેદી 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 એક કાવ્મ                                                
 

ુડલા વાથે બડકી ુઉઠે 

વાલ તીણુું ફી ફી ને ફયડ જ્માયે 

ળાુંત થુઇ જામ 

ત્માયે ુઈખાડી રેલાન 
કુઆ ગબરુ ગામની ચાભડી રાલી ઢાુંકી દેલાની 
 

છી ત 
 

ભાખ ુડ ેને કુંાયી 
જયી ઝાુંખ ચઢે ને કુંાયી 
કુઇ દાલાનભાું ફી ભયેરાું લફલ્લત્રની 
યાખ ડ ેને કુંાયી 
કુંાયી કુંાયી 
રુુંલે રુુંલે 

ફધ્ધા જુલે કુંાયી 
 

ઝીણી ઝીણી શરચરભાું 
ભરૂી જલામ કે 

વાભેના કાુઈન્ટય ય 

ડરે ગ્રાવ શજીમે ળાુંત છે 

 

તટૂી ગયુું ને ુઅખુુંમે બાલવલશ્વ ? 

ઝઘડી રેજ શલ ે

કે ુશીં કવલતા કમાું? 

 
0 ચિિંતન ળેરત 

 

  



 

0 ગઝર 

 

ુઅગભન છે ુતાગ ભારીા 
છન ેફર ેછે  કાગ ભારીા 

ુઌક ચુંાન ફાગ ભારીા 
સ ૂુંઘત ુઌન ેનાગ ભારીા 

કેટરી   નાવબાગ   ભારીા 
જાણ ેરાગી શ ુઅગ ભારીા 

ગમશ ગયનાય   ફેુઈ  ભાયાભાું  

જન ેુઉગ્મા છે વાગ ભારીા 
ભશ મકૂી દીધ વાટી ય  

ક્ાું શલે  યુંગયાગ ભારીા 
ફશાય જૂદુું   ુરગ શળ ેઅંદય  

ખેંચી ર ેઊંઘ- (જાગ ભારીા) 

ફશાય જ શુઇુઌ,  ભે ટેક  

કેભે  ુઅલે ન રાગ ભારીા 
ઝશે રાખ-રાખ કેસડૂા ું  

ખેરતુું કુઇ પાગ ભારીા 
શ્વાવ-ેશ્વાવે ુામ ુઅહવુત  

ચારતા મજ્ઞમાગ ભારીા 
વાુંજ ઢતી નજીક છે ‘નીયજ’  

જીલ ુલ શાલ્મ, બાગ ભારીા 
0 ડૉ.નીયજ ભશતેા 
 

 

 

 

 

 

0 ગઝર 

ક્યાયેક ખ ૂુંિે 

 

આંગણનુું રૂાુંતય થુઇ ુએટા થવુું ક્ાયેક ખ ૂુંચે  

હકટ્ટા ન થામ  ુઌટરા  ભટા  થવુું ક્ાયેક ખ ૂુંચ ે

 

ાણીનુું ુઌકાુઌક યટા થવુું ક્ાયેક ખ ૂુંચ ે

દીલાર ય વુંફુંધનુું પટા થવુું ક્ાયેક ખ ૂુંચ ે

 

ુઌ કુઇ યીતે ણ ગરુાફને ન વભજાલી ળકાયુું 

ુઌ ુઌભ ભાને છે  કે  ગરગટા થવુું ક્ાયેક ખ ૂુંચ ે

 

વનાુંુએનુું શુું? ઊંઘ ુઉડ ેુઌટરે રામ હકન્ત ુ

ુઅલી યીતે સ્ભયણનુું છાકટા થવુું ક્ાયેક ખ ૂુંચ ે

 

છે લાુંવી થાલાભાું કેલી ધન્મતા ીડા છી ણ  

લીંધ્મા  વલનાના  લાુંવના વટા થવુું ક્ાયેક ખ ૂુંચ ે

 

ુઅયષુ્મ ક્ષણબય ઝશે ‘ને કુઇ ભતી ના યલે  

ુઌલા   ુભસ્તા  તેજ-લરવટા   થવુું  ક્ાયેક ખ ૂુંચ ે

0 ડૉ.નીયજ ભશતેા 

 



 

         
        ભુંગ યાઠડ 

 

 

 

 

 

 

૧૪-૩-૧૯૩૮     ૧૨-૩-૨૦૧૩ 

 

0 તણખલુું 
 

ુઅભ જ ુભસ્તાું 
ુલ્શડ ફની ભસ્તીભાું 
ત ુું 
ચાલી યશી છે જે - 
તણખરાને  
તે 
નાલબ-કભની જેભ અંકુયાળે. 
ુઌક વકૃ્ષ ફની ણાશળે. 
ુને છી- 
ધીયે ધીયે  
તારુું સ્સ્ભત, તાયાું સ્તન 
તાયી આંગીુએનાું યતભુડાું ટેયલાું 
ાકાું પ ફની, ખયી ડળે ! 
......... 
ભાયે તને 
તણખલુું ચાલતાું ુટકાલલી જુઇુઌ ! 
  
0 ઉઘાડ 
 

વલાય ડી. 
ચકરીુએની પ્રાથશના પી ુઅખયે. 
દુહદિન જેલાું લાદ વલખયાુઇ ગમાું. 
લયવાદભાું યઝતાું 
રી ગમેર ગયખાું જેલાું 
ભકાનભાુંથી ફશાય નીકી 
રક 
ચાની ચસુ્કી જેલા હ ૂુંપાા સમૂશભાું 
ુઅલ-જા કયલા રાગ્મા. 
હુું ણ 
શલાુઇ ગમેર ફાકવ ય 
ુઌક છી ુઌક દીલાવીુએને ુજભાવુું છું. 
ુઅજના ુઈઘાડ જેલી 
કુઇ ુઌકાદ ત વગી ુઉઠે...! 

 

 

0 દુંબીઓને 
 

૧ 

યાતયાત 
દાઢી ુઈગાડીને પયતા 
શ ેIntellectual વભત્ર 
થબ. 
લગય વલચામે શલે 
ુઌક ડગલુું ુઅગ ન ભાુંડતા. 
થબ. 
મ ૂુંડાલી નાુંખળ ત ભ ૂુંડા રાગળ 
ુન,ે યશલેા દેળ ત- 
ભાયી નજયભાું ત ઘાવ છે ! 
શા, 
ઘાવ છે ઘાવ, ેલુું ઘાવ ! 
૨ 
ના. 
તજૉનીવુંકેત કયીને 
છટકી નહશ જુઇ ળક શલે. 
ુનાવભકા ઊંચી કય ને ફર. 
લાયપયતી કબરૂ કય. 
નહશતય 
તભાયી આંગી 
ુઌક ળબ્દ ફનીને વગ્મા જ કયળે. 
હુું ૂુંક નહશ ભારુું ત્માું સધુી ! 

 



 

0 કઇ અન્મ વલળે રખે ( અન.ુ - આસ્લાદ) 
 

કઇ અન્મ વલળે રખે - વળભન અદાપ 

વુંણૂશણ ેભારુું તાનુું ત 
કશુું નથી. 

ભાયાું ભા-ફા ેણ 

કશુું ુનલુ્રેખ યાખ્યુું શતુું 
નાનકડા લાલુંટભાું 
ુઉગતાું સમૂશ હકયણના 
ચકતા વાટા શઠે. 

ુન ેુભાયી લચ્ચ ે

રશીના વુંફુંધ ુન ેતાયાુએ વવલામ કશુુંમ નથી 
જે ુભન ેુન-અંત વડાલી 
ઝેયણી વભ 

ુઌના બયડાભાું ર ેછે. 

O અન.ુ હશભાન્શ ુટેર 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Someone writes about another  
Shimon Adaf                        
(Israel,) 

I have nothing whole 

of my own. 

Even my parents 

in a way silence something 

in small vortices of air 

under bladestrokes 

of suns rising to shine. 

And between us there is nothing but 

a great cycle of blood and stars 

that traps us without end 

in its turning, like a 

blender. 

 

અદાપથી અન્મ સધુી…એક કાવ્મ અચબપ્રામ 

ુઆઝયામરના યલુા કવલુએભાું છેલ્રાું દળ લશભાું જેનુું નાભ વજૉનક્ષેત્ર ેપ્રવતબાવુંન્ન  વજૉક સ્લરૂ ેચચાશયુું છે, તે વળભન 
ુદાપ વીધુું તાન ેવલળે, તાના ભા-ફા વલળે ુન ેજે ળશયેભાુંથી તે ુઅવ્મ છે તેના વલળે  વનખારવતાલૂશક રખ ેછે, ુઌભાું 
કુઇ છછ નથી.૬૦ના દામકાભાું ુઈદબલેલુું કન્પેળનારીઝભ માદ કયાલે છે. કાવ્મની પ્રથભ ુંસ્લતની ુઌ વનખારવતા-વુંણૂશ 
ણે ભારુું ત / કશુું જ નથી-. ુઅ ભટીહયુઅલરસ્સ્ટક વલશ્વભાું જ્માયે કવલ ુઅવુું વલધાન કયે ત્માયે લાુંચનાયના ભનભાું તયત પ્રશ્ન 
ુન ેુચયજ ફન્ન ેુઈવાલ ેછે : ળા ભાટે ુઌનુું તાનુું કશુું નથી ? કે ળા ભાટે ુઌનુું ુઈાત્જૉત શલા છતાું ુઌનુું કશુું નથી ? ત 
છી ુઌની ાવ ેછે શુું ુઌનુું તાનુું કશલેા ? ુન ેકવલ છે તેથી ુઅ “”વુંણૂશણ”ે છે , તે શુું છે?  ુઅ વલટુંફણા ભાણવ ભાત્રની 
છે, ુને જન્ભજાત છેુઃ વળભન ુદાપે રખ્યુું છે તેવુું જ ણ જુદા ળબ્દભાું રગબગ વલાવ લશ શરેાું ુન્મ હશબ્ર ુકવલ, ળર  



 

ચેયનીકૉલસ્કીુઋ રખ્યુું શતુું “ભારુું તાનુું કશલેા ભાયી ાવ ેકશુું જ નથી “ુઅ કે ુઅલી ુલબવ્મસ્લત હશબ્ર ુકાવ્મની ુઌકરાની 
કાવ્મફાની નથી. ફીજે ક્ાુંક થીમડયે ઍંગ્રોરાવ -હપલ્ભ હદગદળશકે ુઌના ” હુું મરુાકાતી છું ” કાવ્મભાું રખે છેુઃ 

શભેળા કઇક ત શળે જ 

કશલેા કે 

આ ભારુું છે. 
હુું-ભાયી ાવે ભારુું તાનુું કશુુંમ નથી 
ભેં એક લખત તછડાઈપલૂષક કહ્ુું શતુું. 
શલે ભને વભજાયુું કે કશુું નશી અથાષત 

કશુું નશી. 
કે તભારુું નાભ ણ તાનુું નથી. 
અને અલાયનલાય તભાયે એક ઉછીત ુું રેવુું ડ.ે 
 

ુદાપ કેલ તાન ેવલળે જ નશીં, ભા-ફા વલળે ણ, તાન ેવલળે કશ ેછે તેવુું જ ુઌક લાક્ભાું કશી દે છેુઃ ુનલુ્રેખ યાખ્યુું 
શતુું …” ુઅ ચુકીદી ત યુંયાથી ચારી ુઅલતી ુનભૂવૂત છે. ુઅ જડલાદ ુન ેુઅધ્માત્ત્ભક મલૂ્મ લચ્ચેન વલગ્રશ છે, તે 
સ્સ્થવત તયપ વનદેળ કયતી બાા છે. કદાચ  ુઅણન ેુઌટર ેજ કશલેાયુું છે-ત્મેન ત્મલતેન ભ ૂુંજીથા. 
ફીજી તયપ કદાચ ુઅવલ સ્સ્થવત ુઌલાું ભા-ફા ભાટે ણ ુઈદબલ ેછે, જે સ્થાુંતય કયે છે.ુન ેુઌભની ભાતબૃાાથી દૂય જતાું 
યશ ે છે, જ્માયે સ્લબાા વવલામ ફીજી બાાભાું વલચાયવુું વશલેુું નથી યશતે ુું. ુઌલી હયસ્સ્થવતભાું ુલબવ્મલત કયલાની ળસ્લત 
શણાુઇ જામ છે, ુન ે કેલ ચુકીદી ુથડામ છે. કે છી ુઅલનાયી ેઢી વલળે કશલેા ુઌભની ાવ ેબાા નથી? કે ફીજા 
પ્રદેળભાું ગ મકૂતાું જ ુનુલબક્વ્્લત  ુઌભન ભાનલસ્લબાલ થુઇ જામ છે?  ુઌટરે કશુું ુનલુ્રેખ યશી ુથલા થુઇ ગયુું 
શતુું ! મેનકેન ળબ્દની ગેયશાજયી ભાું ુઅણ ેગપુ્તતાભાું વનલાશવવત થુઇુઌ છીુઌ. કવલનાું ભા-ફાની શાજયી કેલ ુઌકાકી 
નથી, ુઌને કવલનુું શવુું ભા-ફા ુઈજ્જડ નથી ુઌટલુું જ સચૂલે છે. શુું બાા ણ ુઅણા ભાટે ુઅવુું કભશ કયે છે ? 

ુઈવનદકાયે ત્માગ કયી બગલ કહ્ુું ત્માયે શુું ુલબપ્રેત શતુું ? ુઅણે કેટલુું છડી દેવુું ડળ,ે કુઇ ુઅણી ાવ ેવાલ ુલ્ કે 
ુણૂશ છે તેન  ુનાદય કયે તે શરેાું !! ગીતાભાું કહ્ુું છે “ુઈામ લગયના વલમન ળક ના કયીળ “ુદાપ ણ  ુઅ 
કાવ્મભાું ુઌક વલધાન ુઌવુું કયે છે,” રશીના વુંફુંધ ુન ેતાયાુએ વવલામ કશુુંમ નથી.”  ુઅણે ુઅ ુઈામ લગયના વુંફુંધ કે 
જહટર વ્મલસ્થા, જે ળરૂભાું ુવ્મલત  છે, ભધ્મભાું વ્મલત છે ( ! ) , અંત ેપયી ુવ્મલત થુઇ જામ છે, ુથાશત ુઌભાું ણૂશતાન 
ુબાલ છે, તેના જ ુઌક બાગ છીુઌ ુઅણ,ે ુન ેુઅ ફધુું ુઅ યીતે જ યશળેે. ુઆશ્વયે ુઅ વલમ પ્રત્મે લચિંતાભમ કે ળકાતયુ ન 
થવુું ુઌવુું જણાવ્યુું ત્માયે પ્રશ્ન થામ કે  ુઅ -ણૂશતા- ુઆશ્વય ભાટે ( ુને ભા-ફા ભાટે ણ !) ુરામદી યાખલી ? જે જાણ ેછે કે 
ુઌનુું શુું કયવુું. ત છી ભાણવ ેશુું કયવુું? ુવશામ ુન ેુજ્ઞાત ! કે ુઅ વલટુંફણાભાું ેરા વભશ્રકભાું ફધુું  બયડામ તેભ 
બયડાતા ભાણવ ે! કવલત ુઌટલુું જ કશ ે છે કવલતા લાુંચ ુન ે વલચાયભાું ચક્કય કાપ્મા કય ! કે છી ુભેહયકન કલવમત્રી 
લુુઆવ ક્ગ્રક ુઌભના ” હયલતશનળીર વલશ્વ” ( મ્યટેુફર ુથશ) કાવ્મભાું કશ ેછે તેભ- 

ભેં ભને કહ્ુું 
ભાયી ાવે કશુું ન શમ 

ત વલશ્વ ભને સ્ળી ળકળે નશીં 
…કશુું ન શતુું ભારુું  
અને છતાું હુું હયલવતિત. 

ભાણવ શવુું ુઌટરે જ ુવશામ ુન્મતય, ત છી ુસ્સ્તત્લ કેલી યીતે વત્લ શરેાું ?   O હશભાન્શ ુટેર  

 

O વાબાય સ્લીકાય    
 
0 પે્રભયવ પ્માર ( ગઝર વુંગ્રશ)  ‘ ભશકે ’ ટુંકાયલી, વલ્ેતા: યન્નાદે પ્રકાળન , ૫૮/૨, ફીજે ભા, જૈન દેયાવય વાભે,  
   ગાુંધી યડ,ુભદાલાદ. હકિંભત રૂવમા ૯0.૦૦    
0 આ યહ્ય વલજમ (કવલ વલજમ આળયને સ્ભયણાુંજરીનુું વુંકરન ) : વુંકરન : હકળયબાઈ ડી. વની.  
   ુઌ-૧૩/૧૫૧,યણત્જતનગય,જાભનગય-૫ ભ. ૯૪૦૮૩ ૧૮૮૪૩  
 



            
O અયથ અંતયી........                                                                પારૂક ળાશ                                       

        

      
                              

 ુઅણ ે ત્માું તેભ જ ફીજાું સ્થાનભાું કવલતાની પ્રહ્માુએ જુઇુઌ ત તે ુઌક પ્રકાયના આંતહયક વુંઘશભાુંથી 
વાય થુઇ યશી છે. ાયુંહયક પ્રલાશ છે તે ુઌકદભ બમાશ બમાશ શલાન સયૂ ુઈચ્ચાયે છે. દેળીલાદની લાત ઘણી લાય કેલી 
ાતી યેખાને ુએુંગી ભટાબાગ ેુઌ ાયુંહયક સયૂભાું બી જુઇ ુભથા ુભથા ુઅનુંદના ુલવય યૂા ાડતી શમ છે, તે 
ુઌક યત્જિંદી ફાફત થુઇ. ણ ુઅજના વભમને લતી જે ફ ેમખુ્મ ગવતવલવધુએ વાભ ેુઅલે છે તે ુઌ કે, ુઌક તયપ કવલતા ફધુું 
જ શાજય નાજય છે તેન ે સ્લીકાયીને ભોં પાડીને ુઉબેરા પ્રશ્નના ુઈકેર ફાફત ેકળાક તથ્મ અંકે કયલા લસ્તનુી લસ્તતુાને 
તાગલાન પ્રમત્ન કયે છે. તાગલા જતાું તે વુંક્ષબની સ્સ્થવતભાું મકુાુઇ જામ છે. લચિંતનની ક્ષભતાને ચકેૂ છે ુન ેુઌક માુંવત્રક 
જગતને જુઇન ેુટકી ડ ેછે.  ુઅ વુંદબે ુઈદાશયણ રેખ ેજુઇુઌ હશન્દી કલવમત્રી વવલતા વવિંશની કવલતા. જેભાું બમાશ બમાશ 
રાગતા દૃશ્મનુું હયલતશન થતાું મથાસ્સ્થવતની ુઌક જડતા ુઈજાગય થામ છે તેની લાત છે. દૃશ્મની અંદય લફરકુર લચ્ચલચ્ચ 
કેન્દ્રભાું રાુઇન ેફેઠેરી ખારી જગ્મા તથ્મ તયીકે વાભ ેુઅલે છે. 
       O દૃશ્મ હયલતષન   

વવલતા વવિંશ  

 

ુઅખ્ખ ેુઅખુું દૃશ્મ ફદરાુઇ ગયુું  

ભાયી આંખ વાભ ે 

જાણ ેફદરાુઇ ગયુું શમ ુઌક વલશ્વ  

જાણ ેકુઇુઌ જાણી રીધા શમ  

જીલનના ુથો  

ધયતી જાણ ેપયી ગુઇ શમ  

શુંભેળને ભાટે  

ુન ેફધા જ તાયા  

સમૂશ, ચુંદ્ર ુન ેવાયા રકના ુઅત્ભા  

થુઇ ગમા શમ ગામફ ુઌ શનૂ્મભાું  

ભાત્ર ફચી શમ ુઌક ુઅસ્થા  

કે શલ ેફીજુ ું કુંુઇ જ નથી  

ક્ાુંમ નથી કશુું ણ  

જે કુંુઇ જ્માું છે  

તે ત્માું ખારી છે 

 

ુઅ ુઌક ગવતવલવધ થુઇ, વબય શલાના વ્માભશ વાભ ેમાુંવત્રકતાનુું તથ્મ સ્થાતી. જ્માયે ફીજી ગવતવલવધ છે યૂી લૈચાહયકતા 
ુન ેબાલ-વભગ્રતા વાથ ેલતી લૈમસ્લતક મ ૂુંઝલણને ુસ્સ્તત્લફધ, વભાજ, ુથશનીવત, વાુંસ્કૃવતક વલભતાુએ, પ્રકૃવતના વુંકટ 
લગેયે જીલનન ે ુઅલયતા ુઅમાભભાું પેરાુઇને સષુપુ્ત ફની ગમેરી સ્લથી વભસ્તને ુઅલયતી વભજને જાગતૃ કયલાની. 
વભસ્તને ુઅલયતી ુઅ વભજ પ્રવતફદ્ધ ુઌ ુથશભાું છે કે તે ફહરુણ ેડરેા તથ્મના અંળન ેુઌકઠા કયી તેન ેવુંઘશલૂશક 
નકાયે છે ુન ેતથ્મની ાયદળશક ભવૂભને ુઈવાલલા ભાટે બાાની ુઈય ચઢેરા રૂઢ ુન ેભ્રાન્ત ફનાલનાયા થયની તડપડ 
કયી નલી બાાનુું વનભાશણ કયલાની કવળળ કયે છે. ુને ુઌ વનભાશણની ભવૂભકાુઌ ુઅલી ભેરી ુથશણૂશ લસ્તનેુ સ્થા ેછે. ુઅ 
ગવતવલવધ ુઌલી છે કે તેન ેકશુું ુનથશ ખતુું નથી. ુઅ વુંદબે હશન્દી કવલ ચુંદ્રકાન્ત દેલતારેની કવલતા જુઇુઌ. બાાના થય 
ુન ેતેની માુંવત્રકતાન ેતડલા ુશીં સ્મવૃતવ્માાયન મખુ્મ ુઅધાય રેલામ છે. જે જેવુું છે તેન નકાય છે ણ વુંતકાયક 
વલશ્વવનભાશણ ભાટે પ્રવતયધના ભાધ્મભ રેખે ક્ષભાને ત કુઇ કવલ જ પ્રમજી ળકે. ક્ષભાનુું ભાધ્મભ ણ ક્ાયે સ્લમુંથી ુઅયુંબાતા  

ુઅમરૂ હયલતશનની પ્રતીકાત્ભકતા ધાયણ કયીને લાચકન ેડકાયત ુું ુઉભુું યશી જામ છે તેની શરેાું ત ખફય ણ ડ ેનશીં.  

 



 

કવલતા યૂી થુઇને ુઌક ુલકાળ યચે છે ત્માું જ ુઌ ડકાયન સ્ષ્ટ સયૂ ુઅણ ેવાુંબી ળકીુઌ છીુઌ. કવલતા : 
 

       O એક હદલવ ક્ષભા ભાગલી ડળે  

િુંદ્રકાન્ત દેલતારે 

 

ુઌક હદલવ ક્ષભા ભાગલી ડળ ે 

તારુું જીલન કુઇ યીતે લીત્યુું ુઌ ુરગ લાત છે  

માદદાસ્ત ય વનબશય શમ છે ઘણુું ફધુું  

 

ુઅકાળ ુન ેથૃ્લી તતાના ાુંજયાભાું વભેટામેરાું યશળેે  

ને દહયમ ઘઘૂલત યશળેે  

શલાભાું ટીંગામેરી યશળેે કવલતાુએ  

ચાભડી ય છુંદામેરાું ુનુંત યાતનાું વનાુંુએ  

તુું લનસ્વત ુન ેશાડનુું રુદન વાુંબત યશળેે  

તાયા રશીભાું તયતી યશળેે ુણીદાય વમની શડીુએ  

ળબ્દ ુન ેળબ્દ લચ્ચેના ુઌકદભ ચૂ ુઌકાુંતભાું  

થયકતુું યશળેે તડકાનુું કાજુ ું  

ુઅકાળ દયડાની જેભ ખેંચાલા ભાુંડળ ેઅંધાયાને ભાલા  

 

ત્માયે તાયે પ્રેભ ુન ેવધક્કાયના જહડમા ચશયેાુએને નખા ાડી   

ુઅગની નાનકડી ફાયીભાું ઝાુંકીને ભાગલી ડળ ેક્ષભા  

વોથી શરેાું તાયી ભા ાવ ે 

જેની અંદય શજી સધુી વુંઘયામેરી છે તાયી શરચર  

છી તેુએની ાવ ેજેની અંદય તુું તાયા ુસ્ગ્નને  

ફયપભાું રૂાુંતહયત કયત યહ્  

છી ભાગત યશજેે ુઅખીમ દુવનમા ાવ ે 

ુઌ ુરગ લાત છે  

ુઌક છી ુઌક કના સધુી શોંચળ ેતાય કણવત ુલાજ  

ભટા બાગ ેમાદદાસ્ત ય વનબશય શળ ે  

  

 
 

      વત્ર જક 
  (Tri Joko)      

 
 

O  આ અંકના પટકરાકાય 
ુઆન્ડનેવળમાના જગજકાતાશ નગયના યશલેાવી  યલુાન પટકરાકાય  વત્ર જક (Tri Joko ) વ્મલવામે 
વવવલર ુઌન્જીનીમય છે. ળખ ખાતય ળરૂ કયેર પટગ્રાપીભાું તેભણે ઘણુું કાઠુું કાઢયુું છે. તભના 
પટગ્રાફ્વ યાષ્રીમ ુને આંતયયાષ્રીમ ભાધ્મભભાું સ્થાન ાભી  યહ્ા છે. યવળમાના ેટનશ 
ભેગેલઝન તથા સ્ેવનળ કરાવાભવમકભાું તેભનુું કાભ સ્થાન ામ્યુું છે.  The beautiful people project 
અંતગશત થમેર તેભન હયચમાત્ભક રેખ ભાણલા રામક છે.  
Link :  http://www.thebeautifulpeopleproject.com/2012/10/journey-of-life-perjalanan-

hidup.html?q=3joko )  તે કશ ેછે “ હુું પટગ્રાપીને હ્રદમની આંખે જઉં છું ”  ુઅવાવ થયામેરા 
જીલનવુંઘશનુું વનતાુંત વોન્દમશ ુને ફાણથી લીંટામેર કુદયતી લાતાલયણને કાવ્માત્ભકયીતે 
ઝીરલાની ભથાભણ ુઅ પટકરાકાયના વજૉનભાું ભામ છે.  તેભનુું કાભ   

http://500px.com/3Joko ુન ેલેફવાુઇટ www.paintingwithlight.de ુઈય ણ જલા ભે છે.      
 

http://www.thebeautifulpeopleproject.com/2012/10/journey-of-life-perjalanan-hidup.html?q=3joko
http://www.thebeautifulpeopleproject.com/2012/10/journey-of-life-perjalanan-hidup.html?q=3joko


 
0 લેફજગત                                                          જીજે્ઞળ અધ્મારૂ                                                   

ટહુક .કભ   સયૂ અને ળબ્દન સબુગ વભન્લમ    (લેફ હયિમ)  
 

http://tahuko.com 
હપલ્ભી - ગેયહપલ્ભી ગજુયાતી ગીત, ગઝરન ે વલશ્વના કુઇણ ખણૂ ેગ ૂુંજતાું કયલાન, વન:શલુ્ક વાુંબલાન રશાલ ુઅતી 
ુનખી વુંગીતભમ ગજુયાતી લેફવાુઇટ ુઌટરે ટહકુ.કભ. શ્રી જમશ્રીફેન બલતા ટેર દ્વાયા જૂન 2006 ના હદલવ ે ળરૂ 
કયામેરી ટહકુ.કભ ગજુયાતી બ્રગજગતનુું ુઅગવુું ુઅકશણ છે. ટહકુ ુઅજે ગજુયાતી ગીતનુું ુઌક ુગ્રગણ્મ ુએનરાુઇન 
વયનામુું છે. ુનેકવલધ ગજુયાતી ગીતકાયની યચનાુએ, વુંગીતકાયની સયૂાલરીુએ ુશીં ગ ૂુંજે છે. 350થી લધ ુકવલુએ, 90થી 
લધ ુવુંગીતકાય, ુન ેરગબગ 175 ગામકની કૃવતુએન ભશાકામ ુએહડમવુંગ્રશ ધયાલતી ુઅ લેફ દેળ વલદેળભાું લવતા મેૂ 
ગજુયાતીુએની ભનવુંદ ુએનરાુઇન જગ્મા છે. કાવ્મપ્રકાય, સ્લયકાય, વુંગીતકાય ુન ેગામક તથા ગીતના ળીશક ુનવુાય 
ગીત-ગઝરનુું લગીકયણ ુશીં વયતાથી ુઈરબ્ધ શલાથી યવવમાુએન ેતેભના ભનવુંદ ગીતને ળધલાભાું વયતા યશ ે
છે. ુઅ ુઈયાુંત લૈવલધ્મબમાં ગીત ુઌક છી ુઌક વાુંબલા ુશીં વલવલધ ચેનર વાથેના યેહડમ ટહકુની વગલડ ણ 
ુઈરબ્ધ છે. ભાતબૃાાની યચનાન પ્રત્મેનુું ુઅકશણ ુનેરુુઁ શમ છે. દૂય વલદેળભાું લોથી લવતા ગજુયાતીુએને ુઌ 
સયૂાલરીન ુઌકાદ ળબ્દ ણ જ વુંબાુઇ જામ ત ુઅનુંદન ુલવય ુઉબ થુઇ જામ ુઌલી બાલનાથી પ્રેયાુઇન ેગજુયાતી 
કાવ્મ તથા વુંગીત જગતનાું વલવલધ યુંગ ુઅ લેફવાુઆટ દ્વાયા ુએનરાુઇન ુઈરબ્ધ કયાલામા છે. લેફવાુઇટન મૂ ુઈદે્દળ 
ગજુયાતી વાહશત્મ તથા વુંગીતની વમદૃ્ધદ્ધન ુઅસ્લાદ બાલકને કયાલલાન તથા તેન ેવીભાડાુએ લટાલીને લધ ુરકવપ્રમ 
ફનાલલાન છે જેભાું તે ખફૂ વપ થુઇ છે. કુઇણ ગીતનુું નાભ ુથલા ગામકનુું નાભ રેળ ત ુઅજન યલુા લગશ ુચકૂ 
કશળેે... ટહકુભાું ળધી ર ને.... ુઅભ ટહકુ ગજુયાતી ગીત-ગઝર ભાટે ગગૂરથી ણ વલાયુું યુલાય થુઇ યહ્ુું છે.. 
અભારુું વનયીક્ષણ :  
કુઇ અંગત પામદા ભાટે નશીં યુંત ુવભયવ રકની લચ્ચ ેભાતબૃાાની સયુાલરીુએ લશાલતી ુઅ લેફવાુઇટ ગજુયાતી 
ગીત-ગઝરન ુનુભ વુંગ્રશ છે  વય ુહડમ પ્મેરય લડશપ્રેવ તથા પ્રગીનની સુુંદય ગણુલત્ાને તથા ુએછા ફપહયિંગ 
વાથ ે ઝડથી રડ થતા ુટક્ા લગય વુંગ ગીત વાુંબલાન ુઅનુંદ ુઅ ે છે. જ કે ટહકુ.કભ કે ુઌલી કુઇણ 
સ્રીવભિંગ ુહડમ ીયવતી લેફવાુઇટન રુકાલટ લગયન ણૂશ ુઅનુંદ રેલા ુઅનુું ુઇન્ટયનેટ જડાણ ઝડી શવુું જરૂયી છે. 
જમશ્રીફેનની કુઇણ ુઌડલટાશુઇઝ કે પ્રામજક લગયની ુઅ શરે ુઌક ુનખ ચીર ાડ ેછે. ુશીં ુત્માય સધુી પ્રવવદ્ધ 
થમેર વભગ્ર કન્ટેન્ટનુું ણૂશ લગીકયણ શમ, ુઌન્રુઇડ  તથા ુઅુઇપન-ુઅુઇેડ ુઌક્પ્રકેળન સ્લરૂ ે ુઅ વભગ્ર યવથા 
ુઈરબ્ધ થામ ત શજુ ણ ભનયુંજક ફની ળકે. જ કે શારભાું ુઅ લેફવાુઇટ કેટરીક ટેકવનકર ક્ષવતુએ વાભ ેઝઝૂભી યશરેી 
જણામ છે.  

લેફજગતની શરિર 

O ુભેઝનના હકન્ડર ભાટેની ડામયેલટ બ્બ્રવળિંગની વપતાન રાબ રેલા ુન ેતેની વાથ ેવીધી સ્ધાશભાું ુઈતયલા ફાન્વશ ુઌન્ડ 

નફરની નકૂ શલે તાનુું નકૂપે્રવ રાલી યશી છે જે સ્લપ્રકાળન કયતા રેખક ભાટે ુઌક નલ ુને ુઈમગી વલકલ્ ફની યશળેે ત 
નકૂ યીડય ભાટે ુઌક વશામક સ્ત્રત ફની યશળેે .જુુએ https://www.nookpress.com/ 

O ુઅય ુઌવ ુઌવ પીડ ભાટેનુું વલશ્વનુું વોથી લધ ુલયાત ુું ુન ેખફૂ પ્રચલરત 'ગગૂર યીડય' 1 જુરાુઇ 2013ના યજ ફુંધ થુઇ જળે .

ુઅ વાથે લેફપીડના ુઌક વલળા લાુંચનલગશને વલકલ્ ળધલાની જરૂય ુઈબી થુઇ છે .ગગૂરના બ્રગ ય જણાવ્મા મજુફ ઘટતા 
લયાળ ુને ુએછી યુંત  ુલધ  ુુઈમગી સવુલધાુએના વલકાવ ય ધ્માન કેસ્ન્દ્રત કયલા ગગૂર યીડય ફુંધ કયાુઇ યહ્ુું છે, ુઈયાુંત 

ગગૂર લરાુઈડ કનેલટ, ગગૂર લફલ્ડીંગ ભેકય, બ્રેકફેયી ભાટેની ગગૂર લુઇવ ુઌક્પ્રકેળન જેલી ુનેક સવુલધાુએ ફુંધ થુઇ યશી છે. 

O ગીતના  યવવમાુએ  ભાટે  ટૌ વલટયે  તેનુું  નલી  સવુલધા  #music રોંચ  કયી  છે  જે http://music.twitter.com ય  ુઈરબ્ધ  છે. 
ટૌ વલટ્વ ુન ેકરાકાયના ટૌ વલટય ખાતાન ેવાુંકી રુઇન ેુઅ સવુલધા તભને તભાયા યવના વુંગીતપ્રકાય ુન ેગામક ુનવુાય ગીત 
સચૂલળે જેન ુઌક નાનકડ બાગ તભે વન:શલુ્ક વાુંબી ળકળ ુથલા ુઌ ગીત તભાયા ુઅુઇ ટયનૂ ખાતાભાું ડાુઈનરડ કયી ળલળ, 
ુઈયાુંત ુઅ ખાતાન ે'સ્હટપામ' વાથ ેણ વાુંકી ળલળ.  
O લડશપ્રેવના  90000થી  લધુ નલા   / પ્રાથવભક  બ્રગ્વ  ય શકેવે  હભુર  કમો  શત, ુને  ુઌ  ભાટેની  યીત  ણ  વાલ  વીધી  વાદી, 
મૂભતૂ  admin લયાળકતાશ  નાભ  ુને  1000ની  ુઅવાવના  ખફૂ  વાભાન્મ  ાવલડશના  વુંમજનથી  ફનેર ુઌક  પ્રગ્રાભના  

ુઈમગથી ુનેક બ્રગ્વ ય શકેવશની ુઅ ટકી ત્રાટકી શતી. 
 

http://tahuko.com/
https://www.nookpress.com/
http://music.twitter.com/


 

 
O કેકાયલ 
 

કવલ શયીળ ભીનાશ્રનુી કાવ્મફાની તભના જ અલાજભાું વાુંબલી તે એક અલવય છે ળબ્દભાું અને જાતભાું એક ળાુંત ડફૂકી 
ભાયલાન...કવલના કાવ્મવુંગ્રશ ‘ર્જન્મસકૂ્ત’ની પ્રસ્તાલના કવલના મખેુ ભાણીએ..   ... ( ઓહડમ ચરિંક) 
 

‘ર્જન્મસકૂ્ત’ની કેહપમત -   

https://www.dropbox.com/s/g3nofl87n423vy6/57-%20Parjanyasukta_Preface.MP3  

                                                                                     
                       

 

                                                                                                                                                                           શયીળ ભીનાશ્ર ુ
                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O આના પ્રવતવાદ...... 
 

                                                              
                                                      
૨૫ લષ શરેાું.... 
 
 

કવલ શયીન્દ્ર દલેન પ્રવતવાદ (તા.૨૩-૬-૧૯૮૮) 
 

 

 

‘વનસ્મુંદન’ને તેની વાુઇલરસ્ટાુઇર વુંસ્કયણની માત્રા 
દયમ્માન ણ ઘણા ુગ્રીભ શયના વાહશત્મકાયની  
ચાશના પ્રાપ્ત થુઇ શતી. તા. ૨૩-૬-૧૯૮૮ના યજ 
કવલ શયીન્દ્ર દલે રખે છે : ” ‘વનસ્મુંદન’ વયવ ચારે છે. 
દૈવનકત્રની બીંવ લચ્ચે ુઅવુું કુંુઇક જઉં ત્માયે યણભાું 
છાુંમડી ભી શમ ુઌલ ુનબુલ થામ છે. શભણાું કશુું 
જ રખ્યુું નથી. છતાું કુંુઇક રખાળે ત તભને 
ભકરીળ.”    
 

 

 

 

 

શ્રી બગલતીકુભાય ળભાષને નભષદિુંદ્રક 

 

„નભશદ વાહશત્મ વબા‟ દ્વાયા „સયુત મજુ ઘામર ભવૂભ‟ના વજૉક શ્રી બગલતીકુભાય ળભાશને       
તા. ૧૧-૪-૨૦૧૩ના યજ સયુત ખાતે પ્રવતસ્ષ્ઠત નભશદચુંદ્રક ુઌનામત થમ.  

https://www.dropbox.com/s/g3nofl87n423vy6/57-%20Parjanyasukta_Preface.MP3


 

– વાહશત્મવતૃ્ત – 

 

O ખુંબયા (અંજાય) ખાતે કવલ શયીન્દ્ર દલેને સ્ભયણાુંજલર ુઅત ુઌક કામશ્ભ તા.૨૦-૪-૨૦૧૩ના યજ મજાુઇ ગમ. કવલના 
જન્ભસ્થે છેલ્રાું ૧૪ લશથી મજાુઇ યશરેા કવલવુંભેરનભાું કવલ લુંલચત કુકભાલારા, કુભાય ત્જનેળ ળાશ,મકુુુંદ ભશતેા ‟ુલ્‟, 
યાકેળ ટેર, ચુંદુબાુઇ દયજી, દક્ષા ફી. વુંઘલી તથા જગેશ્વયી છામાુઌ કાવ્મઠન કયુ.ં વલનદ ુએઝાનુું સુુંદય વુંચારન. 
ળીતર દલે તથા દેલીપ્રવાદ દલે દ્વાયા કવલ શયીન્દ્ર દલેને સ્લયાુંજલર ુાુઇ.  
O ગજુયાતી રૅસ્લવકન–વુંકુરના વજૉક મયુબ્ફી શ્રી યવતરાર ચુંદહયમાનુું તેભની ગજુયાતી બાાની વેલાુએ ફદર વલહકીહડમા 
ુને  લેફગજુૉયી દ્વાયા નેટ યના ગજુયાતીુએ  લતી ુઅબાય વ્મલત કયલા તા.૬-૪-૨૦૧૩ના યજ તેભના વનલાવસ્થાને 
વન્ભાન કયાયુું 
O કેતન મનુળી લાતાશ સ્ધાશ-૫, ૨૦૧૨નુું શે્રષ્ઠ લાતાશન ુું ાહયતવક શ્રી કન ુુઅચામશની લાતાશ ‘વમાર’ને પ્રપ્ત થય ુછે.  
શ્રી કનબુાુઇને ુલબનુંદન. 
O કવલ શયીળ ભીનાશ્રનુ ુું કાવ્મઠન લેયાલ ખાતે તા.૬-૩-૨૦૧૩ના યજ મજાયુું. સ્થ ‘વનસ્મુંદન’ વુંાદક મગેળ લૈદ્યનુું 
વનલાવસ્થાન. ‘વનસ્મુંદન’હયલાય દ્વાયા કવલશ્રીને વન્ભાવનત કયામા. કવલશ્રીનાું કાવ્મુઌ લેયાલીુએને બીંજવ્મા.  
O હદલ્શીના ુઌવ.ુઌચ.યઝા પાઉંડળેન દ્વાયા કવલ ુને લચત્રકાય ીયૂ ઠક્કયને લશ ૨૦૧૩-૧૪ ભાટે બાયતીમ ુમતૂશ કરાના 
ામવનમય કરાકાય લાસદેુલ ગમતોંડનેા કરાજીલન ય વુંળધન કામશ કયલા ભાટે પેરવળ ુએપય કયાુઇ છે.     
O કવલ વલજમ ુઅળયના સ્મવૃતગ્રુંથ ‘ુઅ યહ્ વલજમ’ન ુવલભચન તા.૨૮-૪-૨૦૧૩ ના યજ જાભનગય ખાતે મજાયુું. 
વાભાત્જક, વાહશત્ત્મક તથા ુઅધ્માત્ત્ભક ભશાનબુાલ ફશી વુંખ્માભાું ુઈસ્સ્થત યહ્ા. ુઅ પ્રવુંગે મજામેર કાવ્મવુંભેરનભાું 
કવલુએ બાસ્કય બટ્ટ, દીક વત્રલેદી, મગેળ લૈદ્ય, ફેન્માઝ ધ્રરલી તથા ુબ્દુરગપાય કાજીુઌ કાવ્મઠન કયુ.ં 
ુઅમજન.હકળયબાુઇ વની, ડૉ.કે.ુઌભ.ુઅચામશ, હશતેનબાુઇ બટ્ટ તથા શાજીશાવભ દેદાનુું.  
O „ઝરૂખ‟ અંતગશત તા.૬/૪/૨૦૧૩ના યજ ફયીલરી, મુુંફુઇ ખાત ેગજુયાતી વલહકીહડમા ુને વલહકસ્રતના વનમાભક ધલર 
વ્માવ તથા સળુાુંત વાલરાના લલતવ્મ મજામા.નલરકથાકાય હદનકય જીનુું પ્રમખુસ્થાન ુને કવલ વુંજમ ુંડયાની ભવૂભકા. 
O ત્રણ રેખકવભત્ર દીક વરીમા , ુઈલીળ કઠાયી ુને ધૈલત વત્રલેદી ુઌ વાથે ભીને 'વાથશક પ્રકાળન 'ન શબુાયુંબ કમો. તે 
અંતગશત ચાય સુ્તક : રાુઇટશાુઈવ (ધૈલત વત્રલેદી), ગાતા યશ ેભેયા હદર (વરીર દરાર), વયદાય : વાચ ભાણવ, વાચી 
લાત (ુઈલીળ કઠાયી), ગઝુયા હુુઅ જભાના (કૃષ્ણકાુંત –કે.કે)નુું  તા ૬-૪-૨૦૧૩ ના યજ ુભદાલાદ ખાતે રકાશણ થયુું. 
O તા.૨૧-૪-૨૦૧૩ના યજ ધફકાય-મુુંફાુઇ દ્વાયા ગ્રાુંટયડ સ્સ્થત શ્રી ચેતન ફે્રભલારાના વનલાવસ્થાને કવલ ભનબુાુઇ વત્રલેદી 
‘ગાહપર’ને માદ કયત સુુંદય કામશ્ભ મજામ. ગઝરકાય દેલદાવ ળશ ‘ુભીય’ની ુધ્મક્ષતા ુને ૨૧ કવલુએ દ્વાયા 
કાવ્મઠન. ુઅ પ્રવુંગે હશિંદી કવલ દેલભણી ાુંડમેના ગઝરવુંગ્રશનુું રકાશણ  ણ વુંન્ન થયુું ુને કવલ ‘ગાહપર’ના ોત્રીલય 
ભોરીળ કુંથાહયમાનુું વન્ભાન કયલાભાું ુઅવ્યુું.  
O તા.૨૮-૪-૨૦૧૩ના યજ જાભનગય ખાતે કવલ વતીળચન્દ્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’ના વનલાવસ્થાને ુઌક કાવ્મગષ્ઠી મજાુઇ, જેભાું 
કવલ બાસ્કય બટ્ટ, દીક વત્રલેદી, મગેળ લૈદ્ય, વતીળચન્દ્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’,પ્રલીણ ટાુંક, ુઅહદત્મ જાભનગયી, ડૉ.નયેળ બુંડયેી, ડૉ. 
કેતન કાયીમા, જમપ્રકાળ ટેર, બાવલન ાઠક ‘યાશી’, ‘વાગય’ લગેયે કવલુએુઌ બાગ રીધ. કાવ્મઠન ુને કાવ્મચચાશુએ 
થુઇ. 
(આની આવાવ ફનતી વાહશજત્મક ઘટનાઓને ઝીરલા ‘વનસ્મુંદન’ ઉત્સકુ છે.) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               
આણી વાહશત્મ ધયશય 

 

કેળલરાર ધ્રલુ  :   બાાવલદ, વલલેિક, વુંળધક, વુંાદક, અનલુાદક.  (૧૭-૧૦-૧૮૫૯,   ૧૩-૩-૧૯૩૮)  
 

ધ્રલુ કેળલરાર શષદયામ , ‘લનભાી’: જન્ભ દશગેાભ તાલકુાના ફહશમેરભાું. ૧૮૭૬ ભાું ભૅહરક. ૧૮૮૨ ભાું ફી.ુઌ. 
ત્માયફાદ ુભદાલાદની પ્રેભચુંદ યામચુંદ રેવનિંગ કૉરેજભાું વળક્ષક. ત્માુંથી ુભદાલાદની યણછડરાર છટારાર શાુઇસ્કરૂભાું. 
૧૯૦૮ ભાું ુઌ જ શાુઇસ્કરૂભાું શડેભાસ્તય. ૧૯૧૫ ભાું ત્માુંથી વનવતૃ્ થુઇ ગજુયાત કૉરેજ, ુભદાલાદભાું ગજુયાતીના પ્રથભ 
પ્રાધ્માક તયીકે વનભામા. ૧૯૩૪ ભાું વનવતૃ્. ૧૯૨૦ થી ૧૯૩૮ સધુી ગજુયાત વલદ્યાવબાના પ્રમખુ. ૧૯૦૭ ભાું બયામેરી 
ફીજી ગજુયાતી વાહશત્મ હયદના પ્રમખુ.  
 

વુંળધનની વુંસ્કૃત-યુંયાભાું ુઌભનુું પ્રદાન મલૂ્મલાન છે.ુઌભનાું વુંળધન તેભજ વુંાદનરુલચનુું હયષ્કયણ ુઈયાુંત 
વજૉકતાન ુઈન્ભે ફતાલે છે. ુઌભના ુનલુાદભાું ુનવુજૉનની તાજગી છે. બાાવલમક વુંળધન ુન ેવાહશત્મવલચાયણા 
યજૂ કયતા ુઌભના રેખ „વાહશત્મ ુને વલલેચન‟- બાગ. ૧, ૨ (૧૯૩૯, ૧૯૪૧)ભાું વુંગ્રશામા; ત ૧૯૩૧ ભાું ઠક્કય લવનજી 
ભાધલજી વ્માખ્માનભાાનાું વિંગરવલમક વલચાયણા યજૂ કયતાું ાુંચ વ્માખ્માન „દ્યયચનાની ુઍવતશાવવક ુઅરચના‟ 
(૧૯૩૨) રૂે ભે છે. „યણવિંગ‟ છીન ગજુયાતીભાું છુંદ યન ુઅ ફીજ પ્રભાલણત ગ્રુંથ છે. ુઌભાું ુઊગ્લેદથી ભાુંડીને 
ુલાશચીન વભમના છુંદન વલકાવ ુઈદાશયણ વાથ ેસ્ૂટ કમો છે.  
 

પ્રાચીન-ભધ્મકારીન કવલુએ વલળેનાું ુઌભનાું વુંાદન વલદ્વત્ાણૂશ પ્રાસ્તાવલક ુન ેદ્યતક હટપ્ણથી ભશત્ત્લનાું ફનેરાું છે. 
ભધ્મકારીન બાા ુન ે વાહશત્મન ુઌભાું દ્રસ્ષ્ટલૂશકન ુભ્માવ છે. બારણની „કાદુંફયી‟ના લૂશબાગ ( ૧૯૧૬) નુું ુન ે
ુઈત્યબાગ (૧૯૨૭)નુું વુંાદન કયલા ુઈયાુંત ુઌભણ ે „ુંદયભા ળતકનાું પ્રાચીન ગજુૉયકાવ્મ‟ (૧૯૨૭)નુું વુંાદન કયુ ં છે. 
યત્નશાવકૃત „શહયશ્વન્દ્રાખ્માન‟ (૧૯૨૭), ુખાકૃત „ુનબુલલફિંદુ‟ (૧૯૩૨) લગેયે ુઌભનાું ુન્મ વુંાદન છે.  
વુંસ્કૃત કાવ્મ ુન ેનાટકના ુનલુાદ ુઌભનુું વોથી ભશત્ત્લનુું પ્રદાન છે. યવવકતા ુન ેાુંહડત્મ વાથ ેમથાથશ બાાુંતય કેલાું 
થુઇ ળકે ુઌના ુઌ નમનૂાુએ છે. „ુભરુળતક‟ (૧૮૯૨), „ગીતગવલિંદ‟ (૧૮૯૫) ુને „છામાઘટકશય‟ (૧૯૦૨) ુઌભના વુંસ્કૃત 
કાવ્મના ુનલુાદ છે; ત „પ્રધાનની પ્રવતજ્ઞા‟ (૧૯૧૫), „વાચુું સ્લપ્ન‟ (૧૯૧૭), „ભધ્મભવ્મામગ‟ (૧૯૨૦) ુન ે „પ્રવતભા‟ 
(૧૯૨૮) ુઌ ુઌભના બાવનાું નાટકના ુનલુાદ છે. વલળાખદત્નુું „મદુ્રાયાક્ષવ‟, „ભેની મહુદ્રકા‟ (૧૮૮૯)ને નાભ,ે શશનુું 
„વપ્રમદવળિકા‟, „વલન્ધ્મલનની કન્મકા‟ (૧૯૧૬)ને નાભે, કાલરદાવનુું „વલ્ભલશળીમમૌ‟, „યા્ભની પ્રવાદી‟ (૧૯૧૫)ને નાભ ે
ુઌભણે ગજુયાતીભાું ુઈતામાં છે. ુઅ ુનલુાદ ઊંચુું વનળાન તાકનાયાું છે.         
( વલકીીહડમાભાુંથી  શ્રી ચુંદ્રકાન્ત ટીલાાના રખાણના ુઅધાયે ) 


