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O ‘વનસ્મુંદન ‘વલળે   
O મરૂત: ગજુયાતી કવલતાને લયેલુું ‘વનસ્મુંદન ‘ અન્મ બાાની કવલતા તેભ જ અન્મ કાઓને ણ સ્ળષલા ધાયે છે . 

O રલાજભ  –આનો ઉભકો અને કાવ્મવનષ્ઠા 
O વનસ્મુંદન ‘આના ઈ-ભેઇર આઇ.ડી. ય વનમવભત ભેલલા આટલુું કયો : અભાયી લેફવાઈટ   http://yogish.co.in  ય  
  જઈ  ‘વનસ્મુંદન’ નાભક વલબાગભાું વાઈડફાયભાું મકેૂર ‘નાભાુંકન ત્ર’ભાું વલગત બયી submit  કયો. 
  અથલા    
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHRQTnYzLVI4YWZmNHpXVF9VS3R4cnc6MQ  

  કડી ય Ctrl+Click કયો. ખરેૂરા પોભષભાું વલગત બયી submit કયો. 
 O આના વાહશત્મકાય વભત્રો તેભ જ કાવ્મયવવક વભત્રોને ‘વનસ્મુંદન‘ના નાભાુંકન ભાટે પે્રયી ‘વનસ્મુંદન‘ના પ્રવાય  ભાટે ભદદરૂ થલા  
    વલનુંતી. 
 

O ‘વનસ્મુંદન ‘ભાટે આલકામષ છે 
      O અપ્રગટ ભૌલરક કાવ્મયચનાઓ તથા કાવ્માનલુાદ / ભીભાુંવા. કવૃત વાથે વાહશત્મકાયે ોતાનો પોટોગ્રાપ ણ જોડલો .  
      O અપ્રગટ  યચનાઓ જ ભોકરળો .  બ્રોગ / લેફવાઇટ ય મકુામેરી પ્રગટ  યચનાઓ ભોકરલી નશીં . 

    O આની આવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાહશજત્મક ઘટનાઓના વભાચાય / રઘવુતૃ્ાુંત ( પોટોગ્રાપ તથા લીહડમો ક્લરવિંગ  
      ણ ભોકરી ળકો. )                                  

 O આના અંગત વુંગ્રશભાુંથી કાવ્મઠનની ઑહડમો /લીહડમો ક્લરવિંગ.                  

 O સુ્તક-હયચમ ભાટે  સુ્તકની એક નકર. 

      O ‘વનસ્મુંદન’ભાું પ્રગટ થતા વલચાયોની જલાફદાયી જે તે કવલ / રેખકની યશ ેછે. 

      O કવૃતના સ્લીકાય / અસ્લીકાયનો વનણષમ એક ભાવભાું રઈ રેલામ છે .  

 

O અભને ભલાનાું ઠાભ-ઠેકાણાું : 

O ટાર દ્વાયા  –મોગેળ લૈદ્ય,   ‘હ્રદમ કુુંજ‘,  મોગેશ્વય વોવામટી,  ૬૦ ફૂટ યોડ,  લેયાલ - ૩૬૨ ૨૬૫  (ગજુયાત)  બાયત. 

O ઇ-ભેઇર દ્વાયા -      mryogi62@gmail.com                                     

     O લેફવાઈટ -             http://yogish.co.in                 O બ્રોગ -   http://yogesh-vaidya.blogspot.com                                                              

     O પેઇવબકુ ેઇજ  -    https://www.facebook.com/Nisyandan            
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અનકુ્રભ 
( ષૃ્ઠ  નુંફય ય ક્લરક કયો અને વીધા ઇક્છછત ષૃ્ઠ ય શોંચો, ષૃ્ઠના તલમે મકેૂર વુંજ્ઞા     ય  ક્લરક કયી અનકુ્રભ ય યત આલો ) 

 

 

વુંાદકીમ 

ફદરાઈ યશરેાું લરણો – ૪ 

 
કુરદી કાહયમા 
ફે ગઝર – ૫ 

 
ભનોશય વત્રલેદી 
ત્રણ ગઝર – ૬ 

 
બયત વલિંઝુડા 

ત્રણ ગઝર – ૭ 

 

વાહશર 

ફે ગઝર – ૮ 

 

‘યાજ’ રખતયલી 
ગઝર  - ૯ 

 
ઉલીળ લવાલડા 

ગઝર – ૯ 

 

ઇંદુ જોળી 
ફે કાવ્મો – ૧૦ 

 
લુંલચત કુકભાલારા 

ગીત -૧૧ 

 

જજત ુયુોહશત 

ગઝર – ૧૧ 

 
ભેહુર એ. બટ્ટ 

ભાપ કયજો લૂષજો !  – ૧૨ 

 
જજગય જોી ‘પે્રભ’ 

ખારીા વાથે પે્રભ - ૧૨ 
 

અવશ્વન ભશતેા 
દહયમા  -૧૫ 

 

 

 

 

 
 
 

* 
અનલુાદ 

 

   કવલ યસુપુ અર-વામેધ;   અન.ુ: શયીળ ભીનાશ્ર ુ- ૧૩   
રોયા કલઝસ્કી;   અન.ુ મોગેળ લૈદ્ય - ૧૪  

 

* 
 

લાતામન  ીયૂ ઠક્કય – ૧૬ 
શ્રદ્ાુંજલર  – ૨૦ 

આ અંકના પોટો-કરાકાય – ૨૦ 

વાહશત્મવતૃ્ – ૨૧ 
આના પ્રવતવાદ – ૨૧ 

આણી વાહશત્મ-ધયોશય – ૨૨ 

 

* 



O ફદરાઈ યશરેાું લરણો 
 

         શભણાાં ફશાયગાભથી ધાયેરા ઍક જાણીતા કવલના કામ-ઠનભાાં જલાનયાં ફનયયાં. ગાભરકની 
તાવીયને ધ્માને રઈને આમજકઍ કામયક્રભ થડ ભડ જ ળફૃ કયલાનયાં યાખેર. કામયક્રભ લૂયઆમજજત 
શઈને તેના પ્રચાય અને નાભજગ વનભાંત્રણની કામયલાશી ણ મગ્મ યીતે થઈ શતી; ણ કામયક્રભના વનમત 
વભમના અડધા કરાક છી ણ શરભાાં બાલક ખફૂ જ ાાંખી વાંખ્માભાાં ઍકવત્રત થતાાં, હયાં ષલાબાવલક યીતે 
જ જયા વલચલરત થલા રાગ્મ. ેરા ભશભેાન કવલઍ ભને કહ્યાં “લચિંતા ના કયળ. આટરા બાલક લચ્ચે ણ 
કામયક્રભ કયીશયાં. આ તાવીય અશીંની જ નથી, યૂા ગયજયાતની છે. ” ેરા કવલઍ તેભની યૂી ખેરદદરી વાથે 
અને ઉત્વાશલૂયક દઢેક કરાક કામઠન કયયું. પ્રશ્ન અશીં  કવલઐના આલા વભાધાનન નથી. પ્રશ્ન આલા આમજન પ્રત્મેની 
આણી ઉદાવીનતાન છે. 
 

          ક્યાયેક ઍવયાં રાગે કે જાણે અનમ વમશૂ-ભાધ્મભના વલકાવ છી કવલતાન ળબ્દ ફેકફેંચય ફની ગમ છે.વાભાનમ 
ભાણવના જીલન-મલશાયભાાં કવલતા ભાટે ક્યાાંમ ષથાન ફચ્યયાં ણ છે કે નશીં તે લચિંતનન વલમ રાગે. ( લચિંતાન નશીં ! 
કેભકે જે ળબ્દને બ્રહ્મષલફૃ કશલેામ છે તે તાન પ્રબાલ આફે જ ષથાવત કયી દેળે. વભમ અને ષલફૃ બરે અત્માયે 
અષશટ શમ.) ઍક તયપ કામ-ઠનભાાં આલી ાાંખી શાજયી લયતામ છે; ત ફીજી તયપ પેઈવ બયક ય દય દળભાાંથી ાાંચ 
ષટ કવલતાની શમ છે (ભરૂ-ચકૂ રેલી-દેલી..અને કામદાથયની લાત કયે તે ફીજા..) ત્માાં પ્રવતષ્શઠતથી રઈને નલદદતન 
ભે જામ્મ છે. ગઝર-વાંગ્રશનાાં, કામવાંગ્રશનાાં ધાણીફૂટ પ્રકાળન થઈ યહ્ાાં છે. કેટરાાંક મક્તતત્લ આભેે જ કવલતાના, 
વાદશત્મના બ્રાનડ-ઍમ્ફેવેડય ફની યહ્ાાં છે. દડભાનડ અને વપ્રામના માાયી વનમભ અનયવાય ળબ્દ ‘ળૉકેવ’ થઈ યહ્ 
છે.જાણે કવલતાનયાં નલેવયથી યૅવિંગ, બ્રાષ્નડિંગ થઈ યહ્યાં છે. યષતકભેાઐના લેચાણના આંકડા વહયને વલામા ગયજયાતી શલાન 
યવ ચડાલે છે. યષતક લધય ફૃાાાં અને સયઘડ ફનમાાં છે. ફેષટવેરય અને બ્રક-બ્રષટયની ાશ્ચાત્મ વલબાલના આઘ ેઆઘ ે
ણ ક્યાાંક આણા વાદશત્મના ફાયણે ટકયા ભાયી યશી શમ તેલા બણકાયા લાગે છે. ઌલડૌ .વય લધ્મા છે. ઌલડૌ .વયની ધનયાવળ  
લધી છે. પ્રકાળકના માલવાવમક અલબગભને અનયવયતી ઍક શવળમાય અને ઉત્વાશી પજ કાભ કયી યશી છે. જકે પ્રકાળન 
ભાટેના કઈ વપ્રતલૉલરદપકેળન અક્ષતત્લભાાં યહ્ાાંન યાં જણાત યાં નથી. નલાાં વાધનઍ વાંકય અને વાંવગયની ઍક નલી જ ણ  
અવનમાંવત્રત દદળા ખરી આી છે. ભફાઈરના ચાય ઈંચના ટરે ઘણાાં વભીકયણને ફદરી નાખ્માાં છે. અને આ ફધયાં 
લખડલા રામક અને રાંર ણ નથી જ. 
 

         આણે અને આણી વાદશજત્મક વાંષથાઐ આ ફદરાઈ યશરેાાં લરણ પ્રત્મે કેટરા વાંલેદનળીર છીઍ - ઍ તાવવયાં 
યહ્યાં. આ  લેગીરાાં લરણ લચ્ચે આણી વદશજત્મક યાંયાઐની આંગી ક્યામ છૂટી ન જામ અને આણા મૂભયત ઉદે્દળ 
વલવયી ન જલામ તે ણ જવયાં યહ્યાં.  
 

         આંખ ભીંચી જલાથી યેતીનયાં તપાન વનલાયી નશીં ળકામ.  
    

 
O મોગેળ લૈદ્ય                                                                           તાયીખ : ૩૧ . ૮ . ૨૦૧૪   
                          

 

 

                    



 
૦ ફે ગઝર 
 

એક 

 

 

આંખભાાં આ કનયાં વનયાં લાદફૄાં થઈને છલામેલયાં યશ ેછે? 

આંખ જ લયત નથી ત આંખભાાંથી ધધ થઈને શયાં લશ ેછે? 

 

વલષતયીને નશટ થાલાનયાં છે ભાયે, અથય ઍલ ત નથી ન?ે 

વાલ વાચેવાચયાં કશી દે કે ભને શયાં કાભ ત યાં ખયવબ ૂકશ ેછે? 

 

જે ષથે યશતેી શતી ત યાં ઍ શલે ત ડફૂભાાં ચાલયયાં ગયયાં છે 

તયાં ગઈ ને ફે ઘડી સનૂ યાં યહ્યાં'તયાં ને શલે આંસય યશ ેછે 

 

તયાં ગઈ, તયાં આલળે, ઍ ફેમ લચ્ચેન વભમ વનશપ્રાણ સયૂજ 

સમૂયને ચાાંદ ગ્રશ ેને, ઍભ અભને ક્રૂય ઍકરતા ગ્રશ ેછે 

 

હયાં શજી શવત યહયાં છાં ણ શલે વનદોતા ીગી ગઈ છે 

ઍટલયાં વભજી ગમ છાં કે અશીં જ ઍક શવે ત ઍક વશ ેછે 

 

૦ કુરદી કાહયમા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

         
 

 

 

 

        

      

 

        ૦ ફે 

 

ફેવી ગયયાં ખણૂાભાાં જીલન કદૂી કદૂીને 

થાકી ગઈ યકાફી અવલયત ઊડી ઊડીને 

 

અથલા અાય દય ુઃખભાાં અથલા અાય સયખભાાં 
બીન યશ ેછે ારલ આંસય લછૂી લછૂીને 

 

કેવયાં રખાણ છે આ?  કમા ચકથી રખ્યયાં છે? 

શાાંપી ગયયાં છે ડષટય ઍને ભ ૂાંવી ભ ૂાંવીને 

 

હયાં ઍ જ ભાનલી છાં લાગ્મ શત તને જે 

યેતી ફની ગમ છે થ્થય તટૂી તટૂીને 

 

જમાયે હયાં જીલત'ત  ત્માયે શત વવગાયેટ 

આખમ ી ગમ છાં ખયદને ફૂાંકી ફૂાંકીને 

 

               ૦ કુરદી કાહયમા 
 

 

 



 

૦ થામ છે 
 

અવફાફ યાતન ન કદી નશટ થામ છે  
વવૃિ યાંત ય સમૂયની જ ષશટ થામ છે 

 

બાી નથી જે ચીજ : કશ કણ મરૂલે? 
ઍનયાં જ મલૂમ કેભ છે જે  દૃશટ થામ છે 
 

વાભે ભળમાાં, ફલમાાં નશીં : દકિંત ય ળશયેને- 
મ ૂાંગાાં યહ્ાાં ઍ ફાફતે ફહય કશટ થામ છે 
 

યશ ખીલમાાં તે જઈને ાલન થતયાં હૃદમ 
ને સ ૂાંઘલા જતાાં જ ભવત ભ્રશટ થામ છે 

 

ફે જણ-તાલ- વાાંજ : છી શયાં થયયાં, ન છૂ 
June કે  July ક્યાાં કદી  August થામ છે. 
 

૦ ભનોશય વત્રલેદી 
 

 

 
 
૦ કશો કે ના કશો 
 

વાાંજ ઢલાની શળે, ઢળે કશ કે ના કશ 
યાત ણ ીછ શલે કયળે કશ કે ના કશ 
 

આજ ારલને જયી છટ્ટ મકૂ્ય છે ઍભણે 
આ શલાન ગલય ઐગળે કશ કે ના કશ 
 

શત ઍ દદયમ ત છડી દેત ઍની જીદને 
છે નદી : ાછી નશીં લળે   કશ કે ના કશ 
 

સમૂયને તા ભશીં ખેંચી ળકે જે તયથી- 
ઍ જ ઝાક ફૂરથી ખયળે કશ કે ના કશ 
 

શ્વાવ થાળે ગયભ ઍની રેળ ણ લચનતા નથી 
ચાય ખભ્બા ણ તયત ભળે કશ કે ના કશ 
 

૦ ભનોશય વત્રલેદી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
૦ જૂઠુું શુું કાભ ફોરે? 
 

શ ટચ કે વાટી, જૂઠય ાં શયાં કાભ ફરે? 

ભાયા ભરકની ભાટી જૂઠય ાં શયાં કાભ ફરે? 

 

તભને ભફૄાં છાં ત્માયે થૈ જાઉં છાં હયાં ઝશ 

આ દી-ળી ફૃાંલાટી જૂઠય ાં શયાં કાભ ફરે? 

 

ખેંચી શતી તે નીંદય ઍ લાત કણ ભાને ? 
આંખ આ ઊંઘયાટી જૂઠય ાં શયાં કાભ ફરે? 

 

કશતેાાં શતાાં ડળી : શોંળે જભાડનાયે- 
વો ચીજ લેચી-વાટી : જૂઠય ાં શયાં કાભ ફરે? 

 

આઠે પ્રશય વીને તય શમ પ્રાથયનાઐ : 
ઍની જ દાર-ફાટી જૂઠય ાં શયાં કાભ ફરે? 

 

        ૦ ભનોશય વત્રલેદી 
 

 

 

 



૦ અધયૂો 
 
થમ યભાાંચ ણ કેલ અધયૂ 
નશીં ભીઠ કે તીખ કે ન તયૂ 
 

કઠણ જેલાાં શતાાં ઍલાાં નથી ઍ 
કયી નાાંખ્મ છે વાયીન ચયૂ 
 

ળફૃ ક્યાાંથી થમ છાં, કણ જાણે 
થલાન કણ જાણે ક્યાાંક યૂ 
 

ભને ળબ્દ જ ભાયી નાાંખલાના 
ફતાલે છે ભને શયાં કાભ ધયૂ 
 

હયાં વાયા ભાણવ લચ્ચે ઊબ છાં 
છી શઈ ળકય ાં હય ાં કેભ બયૂ 
 

અને છે ષલાદ ઍકાવધક ઍના 
ઘડી ભીઠ ઘડી તીખ ને તયૂ 
 

૦ બયત વલિંઝુડા  

 
 
 
 
 
 
 

૦ કશી દેળે 
 

ભનને છૂ ત ભન કશી દેળે 

કણ છે વપ્રમજન કશી દેળે 

 

ભારયાં આખયાં જીલન કશી દેળે 

ફ’ેક નયાં લજન કશી દેળે 

 

મયખ્મ જે શમ તે કહયાં છાં હયાં 
અનમ ફાફત ષલજન કશી દેળે 

 

બીતયેથી શયાં જાણવયાં ઍભાાં 
જે શળે ઍ નમન કશી દેળે 
 

તયાં બરે ને કશયાં કશ ેજ નશીં 
ણ યચાતાાં કલન કશી દેળે 
 

કઈ તયપથી સયગાંધ આલે છે 
ક્યાાં છે તેઐ, લન કશી દેળે  
 

               ૦ બયત વલિંઝુડા 
 

 

 

૦ સ્સ્થય થા ! 
 

જઉં છાં હયાં ઍ જગાભાાં ક્ષથય થા 
ભાયી આંખના ખણૂાભાાં ક્ષથય થા 
 

કાલવનક શ ેકલનાભાાં ક્ષથય થા 
યણની લચ્ચે ઝાાંઝલાભાાં ક્ષથય થા 
 

કાાંચી કાઢી વયકવયાં ઠીક નદશ 
આલ તયાં ભાયી ભજૂાભાાં ક્ષથય થા 
 

અલનલા આમા કયે છે કાાં લાાંક 
હયાં રખયાં જ ત યાં કથાભાાં ક્ષથય થા 
 

કઈ જગાઍ હયાં તને ળધયાં કશ ે
ત યાં જયા તાયાણાભાાં ક્ષથય થા 
 

હયાં ઝુરાલીને કરયાં અક્ષથય ણ 
ફે ઘડી ત ત યાં ઝૂરાભાાં ક્ષથય થા 
 

              ૦ બયત વલિંઝુડા 



૦ ગઝર 
 

આ પયી યશરેા વભમ વલે ભને કૈં ખફય નથી દષત, 
હયાં ડય છાં દકનત ય તન વલે ભને કૈં ખફય નથી દષત. 
 

ભને છે ખફય ફવ ઍટરી- ઍ જીલન ષલમાં ભેં જીલેલયાં છે 
લધય કૈં વલતેરાાં જીલન વલે ભને કૈં ખફય નથી દષત 
 

તભે ળત્રયઐ વલે છૂ ત હયાં તભાભ ભાદશતી દઈ ળકય ાં 
યાંત ય વદાના ષલજન વલે ભને કૈં ખફય નથી દષત 
 

યહ્ શભેખેભ –શાડ તટૂયા મયવીફતના વળયે છતાાં 
કમાય કણે કેલાાં જતન- વલે ભને કૈં ખફય નથી દષત 
 

જ ઝફૃખે શમ ત શયબ-શયકન, જ ન શ ઝફૃખે ત અશયકન 
લધય અશયકન કે શયકન વલે ભને કૈં ખફય નથી દષત 
 

ભેં વભમની આંખભાાં યાંગ મૂાય તાંલગમાની ીંછી લડ ે
છતાાં કલનાના લશન વલે ભને કૈં ખફય નથી દષત 
 

અશીં આમાાં ઍભની ઈચ્છાવય જલાનયાંમ ઍભની ઈચ્છાવય, 
ફીજા આગભન કે ગભન વલે ભને કૈં ખફય નથી દષત 
 

૦ વાહશર  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
૦ ગઝર  

 

જ આ કાચફાઈ જભાત ષલપ્નભાાંમે ગવત સયધી પ્શોંચળે 

ત જફૃય ફાદ થમેર યાવળ પયી લદી સયધી પ્શોંચળે 

 

શજી આભ આદભી કલનાનાાં સયખ ભશીં છે યચ્મ ચ્મ, 
થાયીભાાં ડતાાં જ  ભશીં ઊડતી યી સયધી પ્શોંચળે  
 

આ વનમભ ત છે મેૂ કયદયતી, નથી ઍભાાં કાંઈમે અજૂગતયાં 
ગભી જ્માયે શદથી લધી જળે ત ષલમાં ખયળી સયધી પ્શોંચળે  
 

તભે ઍની આંખભાાં શતેા લાદયનયાં લચત્ર ફવ ચીતયી જયઐ, 
ત તયવ તયત છી આભેે વીધી નદી સયધી પ્શોંચળે 

 

દૂયી શાથેલેંતની છે છતાાં વહયની નજયભાાં છે વાંળમ, 
કશ ક્યાયે યણના વનલાવીઐ દદયમા-દદરી સયધી પ્શોંચળે 

 

આ જગતના રકની દક્ષતા શજી ઍક-ભેકને છેૂ છે 
અશીં જીલલાન દયલાજ શયાં પયી જજિંદગી  સયધી પ્શોંચળે. 
 

ભેં ષલીકામો ‘વાદશર’ વાથ ળબ્દન ત્માયે ક્યાાં શતી કાંઈ ખફય, 
વીધા-વાદા રાગતા ળબ્દ ભાાં મમ્ફયી સયધી પ્શોંચળે ! 
 
૦ વાહશર 

 
 



 

 

 

૦ ગઝર  

ના તભવની હયાં ફીક યાખયાં છાં 
સમૂય જેવયાં નવીફ યાખયાં છાં. 
 

હયાં દદલવની ગઝર રખયાં ત્માયે, 
યાત જેલી યદીપ યાખયાં છાં. 
 

શઉં હયાં ફાદળાશ જ્માયે ણ, 
નાભ ત્માયે પકીય યાખયાં છાં. 
 

ભતીનયાં ઘય નથી પકત વાગય, 
આંખભાાં હયાંમ છી યાખયાં છાં. 
 

‘યાજ’ ીડા પ્રગટ નથી કયત, 
હયાં ગાભાાં જ ચીવ યાખયાં છાં. 

  

        ૦ ‘યાજ’ રખતયલી  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

        ૦ ગઝર  

 

દષત સયૂજ થાલ ત ઊગવયાં ને આથભવયાં ડ.ે 
શ વળમા  કે  ઉના આબભાાં તવયાં ડ ે 
 

આણી ઇચ્છાઐ વજ ેઍક ભામાલી શયણ  
ને છી ઍની જ  ાછ યાત દી બભવયાં ડ ે 
 

ાાંણભાાં ઍટરી ક્ષભતા નથી યકી ળકે  
અશ્રય આલે આંખભાાં ત ગાર ય દડવયાં ડ ે 
 

છે ઘણાાં અદૃવમ વછદ્ર આણાાં આ ાત્રભાાં  
યજ ખારી થઈ જતયાં ને યજ ઍ બયવયાં ડ ે 
 

ળા થઈ જાળે કવલતા ઍ ક્ષણે જમાયે કઈ  
શાથભાાં આી કરભ રખલા કશ,ે રખવયાં ડ ે 

 

૦ ઉલીળ લવાલડા 
 



૦ ફે કાવ્મો 
 
સ્ભયણ 
 
તને માદ કરયાં છાં 
અભષતા જ કે ફયે 
હયાં ઘયેથી નીકી ત્માયે 
તયાં સતૂ શત ને 
છકયાાં ભને ‘આલજ’ કશલેા 
ફશાય આલેરાાં, ઍવયાં. 
તને પયીથી વલાયે માદ દેલડાલેલયાં કે 
હયાં ભમ્ભીને ત્માાં જલાની – ત્માયે 
તયાં કમ્પ્યટૂય ય ફેઠેર ને 
કી-ફડય ય પયતી તાયી આંગીઐ 
અટકી ડરેી તે ગભેલયાં. 
છી હયાં યવડાભાાં કાભ કયતી શતી ત્માયે 
તેં કમ્પ્યટૂય છડી, ખારી ખારી આભતેભ પયી, 
કશયાં કશલેા ઇચ્છેરી લાતન,ે 
ભાટરા ાવે આલી ાણી ીતાાં 
ગે ઉતાયી દીધેરી. 
કકૂય ખરીને દા ફપાઈ છે કે નશીં 
તે જલાન ઢોંગ કયતી હયાં, 
ઘડીકભાાં નજીક ને ઘડીકભાાં દૂય થતી 
તાયી શયપય સ ૂાંઘતી યશરેી. 
ભાયા વલધાન વાભે કશયાં ફરેર નદશ ત યાં, 
દય લખતની જેભ જ. 
ણ ભને ખફય છે કે 
વલાયની ચા ીતાાં ીતાાં કે 
એદપવે જતાાં, ટેફર વયખયાં ગઠલલાને ફશાને 
ભાયી ચડીઐન ે
તયાં ષળી રેલાન. 
 
૦ ઇંદુ જોળી  
 
હુું   
 
હયાં 
આભ ત ક્ષથય ભકાન જેલી 
જેભાાં ફાયી-ફાયણાાં શમ,  
શલાની અલય જલય ભાટે 
અગાવી ણ શમ, 
અને ભટય ાં કમ્ાઉંડ ણ શમ, 
ભગયા, ફાયભાવી, ચાં ત ખયા 

ણ ગયરાફ નદશ. 
ગયરાફ ળા ભાટે નદશ 
ઍવયાં કાયણ ન છૂ. 
ફવ ગયરાફ ન શમ. 
હયાં 
નદીના યર જેલી ક્યાયેક 
લાશન વાય થમાાં કયે દદલવ-યાત, 
ણ ાણીના ભજાાંન અલાજ 
ટકાલી યાખે ભન.ે 
આ છેડથેી ફીજે છેડ ે
હયાં 
ક્યાયેક ચગડ જેલી 
ગ ગ પમાું કયતી શઉં 
અને જ્માાંથી ળફૃઆત કયી ત્માાં જ 
ાછી આલીને ઊબી શઉં 
હયાં 
ઘદડમાના ફે કાાંટાઐને જડત યાં ભધ્મલફિંદય , 
હયાં ત્માાં જ શઉં 
ક્ષથય. 
હયાં 
ભદાયીની ફીનથી નાચતા વા જેલી, 
ભદાયી છાફડી ઉઘાડ ે
તયત ડકય ાં ફશાય કાઢી 
ફીન લાગે ઍ શરેાાં જ 
ડરલા ભાાંડતી શઉં 
બમબીત. 
હયાં 
કમડા જેલી ક્યાયેક – 
ફધાાં ભાયી વાભે પ્રશ્નાથયબાલથી 
જમાાં કયતાાં શમ, 
વલચાય કમાું કયતાાં અને 
મ ૂાંઝલણબયયું જતાાં, 
પ્રમત્ન કયતાાં શમ 
ભને ઉકેરલાન. 
ભકાન, નદીન યર, ચગડ, 
ઘદડમાનયાં ભધ્મલફિંદય , ભદાયી, કમડ – 
ફધયાં હય ાં જ 
અને છતાાંમ 
હયાં 
આભાનયાં કશયાં જ નદશ. 
 

              ૦ ઇંદુ જોળી 



 

 
 
૦ ગીત 
 

વખી, આંધણભાાં ઐરયાં આકાળ  
ચરૂાભાાં રાકડાાંને ફદરે ઠેલયાં છાં શલે, વલખયાત ભાય વલશ્વાવ  
 

ઢલરમાની ાાંગતને તાાંણલા ફેસય ત ભાયાાં, ક્યાાંમે તણાઈ જતાાં વનાાં  
રયાંલાટી વોંવયલી ઊબી  થઈ જામ, ઍલી કઈ નથી ફનતી યે ઘટના  
આખયાંમ ઘય જયઍ, ઍભ શલે બેવયાં છાં રીંણભાાં કય ાંલાયા શ્વાવ  
 

ગાભના ત ઠીક, નથી જીયલાતા  ફામજીની નજરયાંના ભઘભ  વાંકેત  
ધયતના દેલ વખી, કેભ કયી યીઝવયાં..! જ્માાં શ્રીપભાાં નીકે છે યેત  
તયરવીના ક્યાયાભાાં સયૂજ લાલીને  યજ વીંચયાં છાં ભાય અજલાવ  
 

૦ લુંલચત કુકભાલારા  

૦ ગઝર 

 

જેભની   આંખ  જ  છરકાતી  નથી. 
જજિંદગી  ઍને   જ  વભજાતી   નથી. 
 
 

હૂાંપ   ાભે છે   સયૂજની  અનલયત, 

આ  ધયા કાંઈ  ઍભ ભરકાતી  નથી. 
 
 

થઈ   ગયયાં  છે   યગ   જેવયાં   વલશ્વને, 

જાણે કે  ઋતયઐ જ  ફદરાતી નથી. 
 
 

વાલ  સકૂય ાં  ને  જયઠ   વોનયાં  લરણ, 

ક્યાાંમ ણ કયભાળ લયતાતી નથી. 
 
 

રકશૈમાને     જગાડ ે      ઊંઘથી, 
ઍલી ત ગઝરમ વયજાતી નથી. 
 

 ૦ જજત ુયુોહશત 



 

 

૦ ભાપ કયજો લૂષજો ! 
 

વનાની ચકરી ભયી ગઈ, ભાપ કયજ લૂયજ, 
શૈમેથી રીરતયી ગઈ, ભાપ કયજ લૂયજ ! 
 

આયદૃશટાઐઍ રીધા કેટરા અલતાય, ણ 

અંધશ્રદ્ધા ઘય કયી ગઈ, ભાપ કયજ લૂયજ ! 
 

સ્રતને ભરૂી, ડયા ેદાળની ાછ વદા, 
બયદ્ધદ્ધ યષત ચાતયી ગઈ, ભાપ કયજ લૂયજ ! 
 

ભાત્ર ઍક નાભે તયામા થ્થય જ ય તભ,ે 

ણ શલે ઍ ખાતયી ગઈ, ભાપ કયજ લૂયજ ! 
 

શાથભાાં નકળ થભાલી, ભાગય ચીંધ્મ નાલ દઈ, 

ણ દદળા-દૃષ્શટ પયી ગઈ, ભાપ કયજ લૂયજ ! 
 

૦ ભેહુર એ. બટ્ટ  
 

 

      ૦ ખારીા વાથે પે્રભ 

 

       ટેફર ય ડામયીભાાં તે ઢામ છે ળાશી વલનાની કઈ ઇનક-ેન જેભ 
       પટ વલનાની ફે્રભ યાખીને કે’ છે કે ખારીા વાથે ભને થઈ ગ્મ છે પે્રભ 
 

       બીંતેથી ષટવય ઉતામાુંના અલવયને આજ જાણે થઈ ગયયાં ઍક લય રૂયાં 
       ાંખી વલનાનયાં આબ ઊગે છે આંખભાાં ને તમ ઍત રાગે છે ભીઠય ાં-ભધયરયાં 
       ભાયા ને ઐયડાભાાં યજ યજ “કાાંઈ નશીં”  ફૂટયા કયે છે શલે કૂાંની જેભ 
 

       ટેફર ય ડામયીભાાં તે ઢામ છે ળાશી વલનાની કઈ ઇનક-ેન જેભ 
       પટ વલનાની ફે્રભ યાખીને કે’ છે કે ખારીા વાથે ભને થઈ ગ્મ છે પે્રભ 
 

       કા ઉજાવ શલે મ્શેંકીર રાગે છે : શાથભાાં નથી ત્ર રખલાન થાક 
       ઊંડી કઈ લાલ જેભ ઊતમાય કયે છે શલે ધીયે ધીયે “ વઘફૄાંમે વભજ્મા”ન થાક 
       ’ખારી થવયાં’મ ઍક દડગ્રી ત છે જ તને વભજાવયાં તમ લાત વભજાવયાં કેભ? 

       ટેફર ય ડામયીભાાં તે ઢામ છે ળાશી વલનાની કઈ ઇનક-ેન જેભ 
       પટ વલનાની ફે્રભ યાખીને કે’ છે કે ખારીા વાથે ભને થઈ ગ્મ છે પે્રભ 
 

      ૦ જજગય જોી ‘પે્રભ’ 



૦ ઈયાકી કવલતા                                                                   અનલુાદ : શયીળ ભીનાશ્ર ુ

       કવલ યસુપુ અર-વામેધ                                                                                       (ભનજ ટેરના દશનદી અનયલાદના આધાયે)                                                                                                                                                                          
    
                                                                                          
           
(યયસયપ અર-વામેધ અયફી બાાના ઈયાકી કવલ છે, ઍભન જનભ ૧૯૩૨ભાાં થમ શત. ફગદાદ વલશ્વવલદ્યારમભાાંથી અયફી 
બાાભાાં ઍભ. ઍ. કમાય ફાદ વલલબન્ન કરેજભાાં અધ્માન કયયું. કવલતા ઉયાાંત નલલરકા, નાટક, વનફાંધ આદદ ણ રખે છે, 
જેના અત્માય સયધી ૧૪ જેટરા ગ્રાંથ પ્રકાવળત થઈ ચકૂ્યા છે. ઉવનલેળલાદ અને ભધ્મલૂયભાાં વશ્ચભી વિાઐના શષતક્ષે 
વલફૃદ્ધ રગાતાય વાંઘયળીર છે. દેખીતી યીતે જ ઍ પ્રવતયયદ્ધકામના કવલ છે.)  
 

૧ 
 

એક ઈયાકી વાુંજ 
 

ઍક ઈયાકી વાાંજે 
યયદ્ધભવૂભનાાં થડાાં દૃવમ : 
ઍક ળાાંવતવપ્રમ ઘય 
ફે છકયા તાનયાં રેવન કયતા 
ઍક નાનકડી ફાકી 
અનમભનષકણે કૈંક અજીફ લચતયાભણ કયતી 
-તાજા વભાચાય ફવ થડી લાયભાાં. 
ઍકકાન થઈ જામ છે આખયાં ઘય 
દવ ઈયાકી  આંખ ચોંટી જામ ટેલરવલઝનના યદા ય 
ઍક દશળેતબયી ખાભળીભાાં. 
અરગ અરગ પ્રકાયની ગાંધ બલા ભાાંડ ેઍકફીજાાંભાાં : 
યયદ્ધની ગાંધ 
અને ગાંધ તાજી ળેકાતી યટરીની. 
ભાની નજય ઊંચકામ છે દીલાર ય રટકતી તવલીય તયપ 
અને ફફડ ેછે- 
ખયદા દશપાઝત કયે તભાયી 
ને યાાંધલાનયાં ળફૃ કયે છે 
ચયચા 
અને ઍના દદભાગભાાં વાલધાનીલૂયક વાંદ કયેરાાં 
યયદ્ધભવૂભની ાયનાાં દૃવમ ચારલા ભાાંડ ેછે 
આળાના ક્ષભાાં.  
 

 
 
 

 

૨ 
 

આદત 
 

દયયજ ઘયે ાછા પયીને 

હયાં આ ઘાંટડી લગાડયા કયત શત. 
જે શલે ચૂ છે. 
જ કે ભને ખફય છે કે ઘયે કઇ કશતેાાં કઈ નથી 
તમ હયાં ઍને લગાડય ાં છાં 
કેભ કે 
લોથી કઇઍ નથી લગાડી 
આ ફાડી, અબાગી ઘાંટડીને. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૩ 
 

દુ:સ્લપ્ન 

ફહય ઘનીભતૂ શત યાં 
દય :ષલપ્ન આજ યાતનયાં: 
બજનનયાં  ઍક ભેજ 

              ળયાફની ઍક ફટર 
              ત્રણ લગરાવ 
              ને ત્રણ ભાણવ, ભાથા લગયના. 



                  

   ૦  Game 

I thought we were playing a game 
in a forest that day. 
I ran as my mother chased me. 

 
But she’d been stung by a bee. 
Or bitten by a snake.  
She shouted my name, which 

 
even as a child I knew was not 
“Stop. Please. I’m dying.”  

 
I ran deeper  
into the bright black trees 
happily 
as she chased me: How  

 
lovely the little bits and pieces.  
The fingernails, the teeth. Even 
the bombed cathedrals 
being built inside of me.  

 
How sweet  
the eye socket. The spine. The 
curious, distant possibility that God 
had given courage  
to human beings 
that we might  
suffer a little longer. 

 
And by the time  

 
I was willing to admit that 
all along 
all along 
I’d known it was no game 

 
I was a grown woman, turning  
back, too late. 

  ૦ Laura Kasischke 

 

૦ યભત 

 

ભને ત ઍભ જ રાગેલયાં 
કે અભેં યભત યભી યહ્ાાં શતાાં 
જ ાંગરભાાં તે દદલવ.ે 

હયાં દડી ,ભયી ાછ ભાયી ભા દડી. 
 

ણ તેન ેભધભાખીઍ આંતયી 
કે વય કયડી ગમ  
તણ ેભાયા નાભની બભૂ ાડી. 
હયાં વાલ ફાક શતી તણ ભને ખ્માર છે 

કે તેણે  “યકાઈ જા..  હયાં ભયી યશી છાં“ 

 -ઍભ નશત યાં કહ્યાં. 
 

હયાં કાાાં દડફાાંગ વકૃ્ષભાાં 
ઊંડ ેઊંડ ેદડી ગઈ શયખે 
ભાયી ભા ભાયી ાછ દડી આલી. 
 

કેલાાં શાલયડાાં કટકા ફટકાાં  
આંગીના નખ ,દાાંત. 

જાણ ેઍક ફોંફથી વલળીણય દેલ જ  ચણાઈ યહ્યાં શતયાં 
ભાયાભાાં. 
કેલા ભીઠડા 
આંખના ખાડા.  કયડયજ્જય . 
 

ઊંડ ેઊંડથેી ઍવયાં રાગ ેકે  

ઈશ્વયે ભાણવજાતન ેશાભ ફાાંધી આી  
કે આણ ેલધય ીડા વશન કયીઍ. 

 

અન ેતે દયમ્માનભાાં 
 

હય ઍ ષલીકાયલા તૈમાય જ શતી કે 

ે 

ે 

ભને જાણ શતી 
કે આ યભત નશતી. 
 

ાછી પયી ત્માયે 

ઘણયાં ભડય ાં થઈ ગયયાં શતયાં 
હયાં ઍક યખ્ત સ્ત્રી ફની ચકૂી શતી. 
 
૦ રોયા કલઝસ્કી          અન.ુ મોગેળ લૈદ્ય 



  

O દહયમા 
 

દદયમા ઐયા આલી લગ ે

દદયમા આઘ ેઆઘ ે  બાગ ે

દદયમા ગની ાની ચાટે 
દદયમા ખેંચી-તાણી  જામ.ે 
 

દદયમા કાલયાં કાલયાં ઘઘૂલે 
દદયમા દદયમા જેવયાં ઘયૂકે 
દદયમા બભયા કાને ગયાંજે 
દદયમા ડકાય ભટા ખામે. 
 
દદયમા યેતીભાાં આટે 
દદયમા બીંત ફને ને તટેૂ 
દદયમા તડ ેથ્થય ભટા 
દદયમા યેત ાથયે ઝીણી 
 

દદયમા કશાન વયીખા કાા 
દદયમા આબ જેલડા નીરા 
દદયમા ખાફલચમે જઈ વલે 
દદયમા વયલય થઈને ઘયે. 
 

દદયમા લૈળાખે ઝગભગતા 
દદયમા આમના ળા તગતા 
દદયમા યકાળે છડાતા 
દદયમા ઢલેૂ ચડી રવયતા. 
 

દદયમા ખયલરાંખયલરા નીરા 
દદયમા વાલ રઘયા-ભેરા 
દદયમા બયઉનાે ળીા 
દદયમા -ભાઘ ેઊના. 
 

દદયમા પરૌ _ રૌ _રૌ - દઈને ઊડતા 
દદયમા ગર-લામવે વયતા 
દદયમા કરકલરમે કરકરતા 
દદયમા ખાંજન- ૂાંછ થયકતા. 
 

 

દદયમા ફાજ-ાંખ તયલયતા 
દદયમા વભડી-નેન ઝડાતા 
દદયમા અફારીઍ ઘયભયાતા 
દદયમા ટીટડી થઈ યડતા. 
 

દદયમા કચ્છ-ેટ વયકતા 
દદયમા વા રાાંફા-રીવા 
દદયમા કયચરે દડફડતા 
દદયમા  ડફરા -વભળાન  
 
દદયમા સયૂજ બેગા ઊગતા 
દદયમા સયૂજભાાં આથભતા 
દદયમા ફીજ-ટડરે ઝૂકતા 
દદયમા યાત તાયરે ઘભૂતા. 
 

દદયમા શયક્ર-તાયકે ઝગતા 
દદયમા લાદ-નાલે તયતા 
દદયમા નૂભે નાગા નશાતા 
દદયમા આકાળગાંગાભાાં ડફૂતા. 
 

દદયમા ભારયતે ઊંચકાતા 
દદયમા લાદે જઈ ઠયતા 
દદયમા ડય ાંગયને અથડાતા 
દદયમા દદયમે લશીને ળભતા. 
 

દદયમા ભેઘધનય ઊંચકતા 
દદયમા લેજ-ચાફખા ખાતા 
દદયમા ચભાસયાં ગજલતા 
દદયમા બીના દડરે પયતા 
 

દદયમા જીલતાાં ળભણે યભજ 
દદયમા ભયતાાં ડખે સજૂ 
દદયમા બલબલના અભ વાથી 
દદયમા અભને લશારા લશારા. 
 

O અવશ્વન ભશતેા 
યફ - ૨૦૦૫ભાાંથી વાબાય 

વોજનમ - શ્રી દીક દળી 
                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

શ્રદ્ધાાંજલર  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અવશ્વન ભશતેા 
૧૭- ૭-૧૯૩૧  –   ૨૬-૭-૨૦૧૪ 

 

આ વલખ્માત પટગ્રાપયે થડાાં સયાંદય કામ ણ 
રખ્માાં છે. તેભાાંન યાં ઍક અશીં વાંબાયણાાં ફૃે. 

 



O લાતામન                                                                                  O ીયૂ ઠક્કય 

                                                         

 

  

 

જ્મોત્સ્ના વભરન ( ૧૯ જૂરાઈ ૧૯૪૧ – ૩ ભે ૨૦૧૪ )  

કલવમત્રી, લાતાષકાય, નલરકથાકાય, વનફુંધકાય, અનલુાદક, અને વુંાદક 

 

       ગયજયાતી વાદશત્મને ઉિભ અનયલાદભાાં અનમ બાાભાાં રઈ જનાયા અનયલાદકની વાંખ્મા આંગીને લેઢે ગણી ળકામ 
ઍટરી જ છે. જ્મત્ષના વભરન ઍભાાંનાાં ઍક. દશનદી બાાભાાંથી ગયજયાતી બાાભાાં ઉિભ કૃવતઐ રઈ આલલાનયાં કાભ ત 
ઍભણે કયયું જ; ફલકે ઍ વાથે ગયજયાતીભાાંથી દશનદીભાાં ઉિભ વાદશત્મકૃવતઐ રઈ જલાનયાં ડકાયફૃ કામય ણ ઍભના શાથે 
થયયાં. આધયવનક ગયજયાતી કવલતાના પ્રમગળીર કવલઐભાાંના મયખ્મત્લે વવતાાંશય મળશ્ચનદ્ર, રાબળાંકય ઠાકય, ગયરાભ ભશમ્ભદ 
ળેખનાાં કામને મૂ બાાની તાવીય વાથે દશનદીભાાં મકૂી આલાનયાં ઍભણે પ્રળાંવનીમ વાશવ કયયું છે.  
 

       જ્મત્ષનાફશનેને ફને્ન બાા શાથલગી. યયલાન લમે કવલશ્રી યાજેનદ્ર ળાશન વાંવગય વાાંડરે. લરવની વપ્રનટયીભાાં 
કામવજૉન–બાલનની રયલચને વાંષકાય ભળમા. જ્મત્ષનાફશને ગયજયાતી અને દશનદી ઍભ ફને્ન બાાભાાં લાતાય રખતાાં. 
‘ગદ્યલય’ના અંકભાાં ઍભની લાતાયઐ લાાંચલા ભળે. તેભની કેટરીક લાતાયઐ નખીબાત ાડતી લાતાયઐના વાંકરન–

વાંાદન ભાાં ણ ષથાન ાભી છે. ઍ ભાટે તાજેતયભાાં પ્રકાવળત ‘ગદ્યલય લાતાયવ ાંચમ બાગ ૩’ લાચકઍ જલ યહ્.   
 

       ઈરાફશને બટ્ટની ‘વેલા’ પ્રવવૃત વાથે તેઐ જીલન મુંત જડામેરાાં યહ્ાાં. દામકાઐથી ‘વેલા’ના મયખત્ર ‘ અનસમૂા’ની 
દશનદી આવવૃિના તેઐ વાંાદક શતાાં. મયખત્રની વાદગી અને પ્રાવાંલગકતા ફને્ન શૈમે લવી જામ ઍલાાં. ઘણીલાય વાભાજજક 
પ્રવતફદ્ધતાની જહયકભી કયી ને કડલી થઈ ડતી શમ છે. જ્માયે ‘અનસમૂા’ના પ્રત્મેક અંકભાાં  પ્રવતફદ્ધતા અને સયરયલચન  
અલૂય સયભે જલા ભે છે; ઍનયાં શે્રમ જ્મત્ષનાફશનેને આવયાં ઘટે. 
 

       ફીજી ઍક અદકી ઐખ તે ‘૬૫ કામ’ જેલા ષભયણીમ કામ–વાંગ્રશના યચવમતા વદગત શ્રી લનકયભાય 
જૈન(૧૯૪૭–૨૦૧૩) – ના તેઐ ભટાાં ફશને શતાાં. તાયીખ ૩ ભે ૨૦૧૪ના યજ જ્મત્ષનાફશનેનયાં આકક્ષભક વનધન થયયાં. 
ઍભનાાં કેટરાાંક કામના અનયલાદ દ્વાયા ઍભની ષમવૃતને ગયજયાતી બાલક રેખે આણી બાલબીની અંજરી. 

 

જ્મોત્સ્ના વભરન  ોતાના  રેખન વલળે :   

                
रमेश दवे: क्या आऩको अऩने ऱेखक होने या अऩने ऱेखन से ऐसा कुछ ममऱा जजस ेआऩ अऩनी उऩऱजधध कह सके? 

 

ज्योत्स्ना ममऱन: शधद ही मेरे ननकट सब कुछ है. अगर ईश्वर नामक कोई श ैहै तो उस ेभी शधद में ही प्रकट होना ऩड़ सकता 
है और मजुक्त भी अगर ममऱनी है तो शधद में ही ममऱ सकती है. शधद के ऩरे भी शधद ही ऱे जा सकता है क्योंकक शधद अऩने 
से ऩरे के शनू्य से ही तो उऩजा था. 
 

मऱखने से सही माने में शधद में रमने का मौका जब तब ममऱा रहता है. जीवन भी शधदों में अऩनी तमाम सघनता और ववैवध्य 
के साथ तभी स्ऩॊददत हो ऩाता है जब हमारा उनस ेतादात्म्य हो ऩाता है. जीवन में जो कुछ करने ऱायक और अथथऩरू्थ ऱगा वह 
मऱखना ही था. न मऱख ऩाने के ददन इस अथथ में बरेू ददन होत ेहैं कक शधदों की दनुनया के चऱत ेजीवन में, जीवन की हर चीज़ 
में जो रस बना रहता है वह नहीॊ के बराबर हो जाता है. जीवन बेगार की तरह असहनीय ऱगने ऱगता है. थोड़ा थोड़ा भी मऱखा 
जाता रहता है तो जजतनी भी बेगार करनी ऩड़ ेखुशी खुशी की जा सकती है. सॊभवत् यही हो मेरे मऱखने का अमभप्राय.   
(વાંાદક – વલલેચક શ્રી યભેળ દલેઍ રીધરી મયરાકાતન ઍક અંળ. વોજનમ: ‘વભાલતયન’ જયરાઈ ૨૦૦૯) 

 



  જ્મોત્સ્ના વભરનની કવલતા વલળે એક નોંધ:  અળોક લાજેમી 
 

ज्योत्मस्ना ममऱन की कववताएॉ आस-ऩास की जज़ॊदगी, साधारर् रोज़मराथ की गनतववधधयों और चररत्रों के इदथ-धगदथ रची गई 
है। ऩर उनका रचाव उन्हें ऐसी अथाथभा से भर देता है, बजकक उनमें ऐसे अथथ और आशय खोजकर साऺात ्कर देता है, कक 
वे अनायास ही अऩनी साधारर्ता का अनतक्रमर् कर जात ेहैं। हमारे समय  में जजस सहज मानवीयता, सॊवेदनात्ममक 
सजगता और शधदसॊयम की उऩजस्थनत ऺीर्तर होती गई है उन्हें कववता के भगूोऱ में ऱाकर ज्योत्मस्ना ममऱन ऐसा 
आत्ममीय स्ऩॊदन ववन्यस्त करती है कक हम कई बार चककत होत ेहैं, अक्सर ववभोर और कृतऻ भी। हम हर समय छोटे-
छोटे धयौरों से नघरे हैं: यह कववता उन्हें ध्यान से देख-सॉवारकर हमें अऩनी ननऩट दैनॊददनता में साथथक और मानवीय 
अनभुव करने की शजक्त देती है। ऐसी कववता, सारी चकाचौंध और शोरोगऱु के बावजूद, दहॊदी में कम ही है। 

 

 

 

 

૦ વાઇકર-ચારક અને સ્ત્રી 
 

વાઇકર-ચારકની ાછ 

શલાભાાં ગ ઉછાતી 
ફેઠેરી સ્ત્રીના 
શલાની જાણ 

જફૃયી નથી કે  

વાઇકર-ચારકને શમ જ 

 

શલાભાાં ગ ઉછાી 
ઍભ તે આ સ્ત્રી ફેઠી છે  
જાણે શલા ઍને ઉડાડી યશી શમ 

 

ખયતાાં ખયતાાં 
ઘડીક યકામેરા ાાંદડાની જેભ 

અટકી શતી સ્ત્રી 
આભેે 

વાઇકરના કૅદયમય ય 

 

ઍના થબલાની જેભ જ 

ગભે ત્માયે ળફૃ થઈ ળકત 

(ખયતાાં ખયતાાં) ઍના  

ઊડલાની  

કે છી ઊડતાાં ઊડતાાં ઍના ખયલાની પ્રદક્રમા.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૦ ઊડતાું - ઊડતાું 
 

વવવટીની જેભ ફજતી ફજતી 
ઊડી યશી છે દેલચકરી 
ઊડતી ઊડતી 
ઍ તે જયા લાય ફેઠી રીભડ ે

ને રીભડ તે ફજી ઊઠય 
 

લી તે યકાઈ ડી આંફ ે

ને આંફમ તે ફજી ઊઠય 
 

ઍક છી ઍક 

જાતબાતના ઝાડલે યકાતી ને ઘડીક 
ફેવતી 
ઊડતી ચારી જ આ દેલચકરી 
ને ળશયેબયનાાં ઝાડલાાં ભાંડયા ફજલા 
વવવટીની જેભ... 

 
      

 

 

 



      ૦ શલા:ઝાડ 
  

૧. 
વાભે  
શલા શતી 
દેખાડતી ઝાડ 

કે જયઐ આ ઝાડ છે 

આવયાં  

શમ છે ઝાડ 

 

૨. 
ખડ  ..ખડ ..ખડ ..ખડ..  

અચાનક 

રીરલણાય  શાષમે બીંજાઈ ગમ  
ઐયડ 
ચોંકી ડી 
ફશાય ડદકયયાં કયયું 
શલા ઝાડન ે

ગરગલરમાાં કયતી શતી 
ને ઝાડ તે  

ખડખડાટ શવતયાં શત યાં. 
 

૩. 
થબી 
ઝાડ ાવે હયાં 
 

શલા 
ડાખી ઝારીને  
ઝૂરતી શતી 
શલાભાાં 
 

૪. 
ઝાડને  
ફરતાાં ળીખલતી શતી શલા 
ફર ‘આ’ 

ફર ‘કા’ 
ફર ‘ળ’... 

 

ઝાડ 

ાછ ાછ ફરતયાં શત યાં 
 

લાત 

શલાની શતી 
ઝાડ કશતે યાં શત યાં 

 

 

૫. 
વતત દડયાાં છી 
ઝાડની ટેકણે 
થાક ખાતી થબી શતી 
શલા 
 

ને ઝાડ તે ઍન ે

ઍકટક  

જત યાં શત યાં. 
 

 

 

 

 

 
૦ યાત 

 

વોથી શરેાાં 
ળફૃ થામ ભાન દદલવ 

ભોંસઝૂણ ે

ને વોન દદલવ આથમ્મા છી ણ  
ચારત યશ ે

 

વનમભવય  

ટૂાંકી શમ છે ભાની યાત  

ને દદલવ શમ છે  
રાાંફા 
યાતભાાં ઊંડ ેઊંડ ેખ ૂાંેરા 
 

આને તે કઈ  
દદલવની ઘવૂણખયી નથી ગણતયાં  
ભાની યાતભાાં 
 

ટૂાંદટયયાં લાીને  

યજ સઍૂ  

ગભે - ઍભ ભા 
ફાકી ફચેરી યાતભાાં 
 

ગ રાંફાલી ળકામ ઍટરી ણ  
રાાંફી નથી શતી  
ભાની યાત! 

 



૦ એ યીતે 

 

થાયીઍથી ઊઠતાાં તે 
ાછાાં લતા રગ 

આજે ભી શતી 
વભત્રા, ફાંટ,ૂ કષત યયીફાઈ, મખૂજી વાશફે અને ળળીને  
ના ના ળળીની ફશનેણીને  
ફવભાાંથી ઊતયતી લખત ે

નીચે ઊબી ઍણ ે

શયખઘરેાાં કડી રીધ’ત ઍન શાથ 

તયાં ળળી છે ને? 

ના ઍ ળળી ન શતી  
જકે ળળી શલા ફાફત 

ઍ ના ન ાડી ળકી. 
 

જે કઈ રકને ભી 
ઍભાાંના  

કેટરાક ને ઐખી ળકી 
કેટરાકની ભાત્ર નોંધ રીધી 
જેભ કે ેર શફેતામેર છકય 
ક્યાાં શત ઍ?  

ઐદપવભાાં ?  ક’ક દપલભભાાં ? 

ષટયભાાં ? 

ઍટર ફધ ત ઍ શફેતામેર શત 
કે જગા  

કે ઍ જ્માાં શત 
રાઈ ગઈ શતી ઍની ાછ. 
 

ળાક રેલા ભશલરાભાાં નીકેરી 
કેટરામ દદલવે વાાંબીતી 
કાલયની શાક 

ભોંઘયાં ણ, ઍ તાજય ાં ળાક આત 
લી વગાતભાાં જાણે આત 
થડાાંઍક કથભીય–ભચાું 
અયે! ક્યાાં શતાાં તભ ેઆટરા દદલવ? 

ઍણે ઉભકાથી છેૂલયાં 
વાાંધાના દયદની ઍને ીડા યશતેી 
વશજે ળયભાતા પયીને ઍ ળાક તરલા રાગેર 

ભશલર ઘણ ભટ 
ને કાલય 
તાના ઘયથી લધાયે 

ભશલરાભાાં જ યશતે 
શજય ત ઍ તીવથી તે લધાયેન નશીં શમ 

 

વનમભ મયજફના કાભ થમાાં વનમભવય 

ઍક ણ ફાકી નશત યાં યહ્યાં  
ઝાડ ાવે ફેવીને ળાક વભાયેલયાં 
વભાયતા વભાયતાાં ચ્શા ીધેરી 
નક્કી નશતી કયી ળકી 
કે ઝાડ લધય ખલાયયાં છે કે ઍ તે 

અગાવી ય ગઈ શતી 
દદલવ છી ચાખ્મ તડકાન ષલાદ 

ઐદપવે ગઈ  

તાના નાભે આલતા ભયાઠી છાાભાાંથી 
ચાય–ાાંચ ળીયક લાાંચ્માાં 
ઍકાદ નાનકડા વભાચાય જયાક વલષતાયથીમ 
જમા 
ઍભ કયતાાં ઍણે ભયાઠીન અભ્માવ કમો 
 

ત્રણ ત્ર રખ્મા  
વયકાયને આલેદન ભકલયયાં 
દદલવબયનાાં કાભની માદી 
વભત્રાને વાંબાલતાાં  
જ્માાં ષશજે રાંફાયયાં કે થાક લતાયમ 
 

થાયીઍ ાછાાં લતાાં 
યશી ગઈ ાછ 

શાંભેળની જેભ જ 

તાનાથી ફે ડગરાાં દૂય 

 

ઍભ  

ભાઇર દૂય ચારી ગઈ તાનાથી 
ફીજા કક રકભાાં જલાની જેભ જ. 
 

 

             

            (ઋણષલીકાય: ભાયી આ અનયલાદની કઢના ફે પ્રશયીઐ–વાથીઐન આબાયી છાં: કવલ–વાંાદક મગેળ લૈદ્ય અને ભાયા ત્ની ફીજર ઠક્કય ) 

 

 



શ્રદ્ાુંજલર 

 

 

 

 

 

મગેૃળ  ળાશ 

૯-૦૭-૧૯૭૮  ૫-૦૬-૨૦૧૪ 
 

 

     ગ્રાદીળ શોઝ  
   (Gwladys Rose) 

 

 
 
 
        
 
 

 
                                           
 

 

‘વનસ્મુંદન’ શલે રોકવપ્રમ ભોફાઈર ઍ  NewsHunt ય ણ… 

‘વનષમાંદન’ના અંક આ શલે રકવપ્રમ ભફાઇર ઌ  NewsHunt ય ણ ઉરબ્ધ છે...આ આ ઈ-ભેગેલઝનને ત્માાં લાાંચી અને 
ડાઉનરડ કયી ળક છ. આ ઍ ને આના ભફાઇર ય ઈનષટર કમાય છી તેના  Books  વલબાગભાાં  આને ‘વનષમાંદન’ ભી 
આલળે. 
 

’વનષમાંદન’ને ભફાઇર ય લાાંચતા લાચક ભાટે આ મલષથા તેભના આગ્રશને ભાન આીને કયી ળક્યા છીઍ..આળા છે આને આ 
ગભળે... 

O  આ અંકના પોટો-કરાકાય 
      ૩૬ લીમ  ફ્રેંચ યયલા પટ-કરાકાય ગ્રાદીળ શઝ (Gwladys Rose) ફ્રાાંવના વમયદ્રીમ ગાભ 
યેન્નયભાાં યશ ેછે. ફાણભાાં તે ખેદનભાદ લાી ભન:ક્ષથવતભાાં યહ્ાાં. આથી વલદ્યાથીકાભાાં 
ષલાબાવલક યીતે જ તેઐ વાદશત્મ અને કાના કલનાલાદ તયપ ઢળમા. અભા સષૃ્શટ અને 
ઍકરાાં અટરૂાાં ભાણવના વાંફાંધે તેભને પ્રબાવલત કમાું. તાના ષલપ્નના યહ્સષમભમ વલારથી 
દયલામા. આ ળધમાત્રા તેભને  લચત્રકા અને દૃવમ-કાભાાં  યશરેા અવતલાષતલલાદ અને 
કલનાલાદ સયધી રઈ ગઈ. અને ળફૃ થયયાં તષલીયનયાં યન: વાંષકયણ. 
 

    તેઐ ઝ્રીદાઉ ફેક્સતષકનષ્ષક, લયયે લરપ્ટન, ભેગ્રીટ, ભનસય ડવેીડદેયમ, ગયષતાલ ભહય લગેયે 
કરાકાયથી પ્રબાવલત છે. તાના વલદેળ પ્રલાવ દયમ્માન રેલામેર તષલીયનયાં અવતલાષતલલાદી 
ફૃાાંતયણ કયી યહ્ાાં છે. તેભની કેદપમત પ્રભાણે પટકરા દ્વાયા તેઐ થડી ક્ષણ ભાટે ણ 
લાષતલથી દૂય બાગી ળકે છે. તેભના અવતલાષતલલાદ યના પટ-પ્રદળયન મજામાાં છે. તભણે 
ઘણાાં ાદયતવક ણ પ્રાપ્ત કમાું છે.  
 

તેભનયાં કાભ તેભની લેફવાઈટ www.gwladysrose.com  અને પેઈવબયક ેઈજ 
https://www.facebook.com/GwladysRosePhotomanipulations?ref=hl  ય ઉરબ્ધ છે.    

http://www.gwladysrose.com/
https://www.facebook.com/GwladysRosePhotomanipulations?ref=hl


 

– વાહશત્મવતૃ્ –  
 

O કવલ યઈળ ભનીઆયનયાં કામઠન વભનાથ ખાતે તા. ૨૧-૦૬-૨૦૧૪ના યજ યટયી તરફ એપ લેયાલ અને વવદટઝન 
કાઉક્નવર એપ લેયાલ દ્વાયા મજાયયાં. કવલ-દયચમ વાથે ભવૂભકા મગેળ લૈદે્ય ફાાંધી.  
 

O ‘કચ્છવભત્ર’ના વરાશકાય તાંત્રી શ્રી કીવતિબાઈ ખત્રીના ત્રકાયત્લ યનાાં ૯ યષતકની શે્રણી ‘કરભ કાાંતે કચ્છ ’નયાં વલભચન 
તા. ૨૨/૦૬/૨૦૧૪ના યજ ભયજ ખાતે મજાયયાં. આ પ્રવાંગે વલયશ્રી ઝલેયીરાર વનેજી , દાભજીબાઈ ઍનકયલારા, લબ્રજેળકયભાય 
વવિંઘ, ળાાંવતરાર ભેકની , ડૉ.દળયનાફશને ધદકમા , યભીરાફશને ભશતેા , ગયધન ટેર ‘કવલ’, ભાલજીબાઈ ફાયૈમા તથા 
ભાણેકરાર ટેરની વલળે ઉક્ષથવત શતી. 
(આની આવાવ ફનતી વાહશજત્મક ઘટનાઓને ઝીરલા ‘વનસ્મુંદન’ ઉત્સકુ છે .) 

 

 

 
O આના પ્રવતવાદ...... 
 
O ઍક જ વલમ અને તે ણ ‘એદપવ’ જેલ ય, આટરાાં ફધાાં કામને બેગાાં કયી આે ત્માયે વજૉક અને વાંાદકને વશજેે 
અલબનાંદલા ભન થામ. સયાંદય વાંગ્રશ છે. વાભવમક ભને ભતયાં યશ ેછે. આ અંકે આટલયાં રખલા પે્રમો. તભને અલબનાંદન વાથે 
તભાયા વોન આબાય. - જુગરહકળોય વ્માવ. 
 

O આ લખતે આ ‘એદપવ અંક’ લધાયે યવથી જમ કાયણ કે હયાંમ કમાયેક એદપવનયાં ાંખી શત. ઉિભ અંક ફની આમ છે. 
અનેક યચનાઐ ગભી ણ નટલય ગાાંધીની વલળે ગભી.- યજનીકુભાય ુંડયા 
 

O Thank you for wonderful  treat. The design is apt , the subject is relative. -Manoj Shah 

 
O સયફય અંક થમ છે મગેળબાઈ... ભાયે ણ આ અંક ભાટે ‘એદપવ-કામ’ રખવયાં’તયાં ણ ભડી ડી...  

 ચાર... ફધાાંઍ વયવ કામ આપ્માાં છે.. તભાય અનયલાદ અને આષલાદ ણ ઍટરાાં જ ગમ્માાં... અલબનાંદન.. - રતા હશયાણી 
  

O મયકેળ જીનયાં ગીત - ક્યાાંક ચારે છે એદપવ દકયતાયની ... અપરાતનૂ... નલીન બાત ાડત આ એદપવ-કામ અંક ગમ્મ  
   - દકે્ષળ કોન્રાલટય 

 

O ‘વનષમાંદન’ન એદપવ કામ –વલળેાાંક રાજલાફ...એદપવ જેલ શયશક વલમ ણ કેટર યચક અને વાંલેદનથી બયયૂ 
ફની ગમ...!!! સયાંદય વાંાદન...ભાયી ‘એદપવ ફગૅ‘ને ‘વનષમાંદન’ભાાં ષથાન ભળમાન ણ આનાંદ...!! - શભેાુંગ જોી 
 
O  એદપવ કવલતા વલેળાાંક લાાંચીને આનાંદ થમ. નલીનતા. સયાંદય વાંકરન. અદૌ -ભયત  પટગ્રાપી..ભન પ્રફુક્સલરત થઈ ગયયાં. 
વભત્રને અચકૂ જાણ કયલાની પયજ ફજાલીળ. - જીતેન્ર ાધ 

 
O ફહય જ સયાંદય કાભ થઈ યહ્યાં છે... hats off  તભને અને તભાયી ટીભન ે- મોગેન્દુ જોી 
 
O ઍક લાત છે.. લેયાલન દદયમાકાાંઠ તભાયા જેલા ભયજીલાને ઐખે છે..યખે છે ને ઍટરે જ વમયદ્રભાંથનભાાંથી ઍક 
ઉિભ વલમને રઈને ફશાય આલ છ...આને ખફૂ ખફૂ અલબનાંદન. - યશ્ભીન ભશતેા 

 



આણી વાહશત્મ ધયોશય 

 

 

 

 

 

 

 

ભનબુાઈ ુંચોરી ‘દળષક‘:  નલલરકાકાય, નલરકથાકાય, લચિંતક -વલલેચક , વનફુંધકાય, ચહયત્રકાય, નાટયકાય.   (૧૫.૧૦.૧૯૧૪,  ૨૯.૨.૨૦૦૧) 
      ાંચરી ભનયબાઈ યાજાયાભ, ‘દળયક’ : જનભષથ ાંચાવળમા (જજ. સયયેનદ્રનગય). પ્રાથવભક વળક્ષણ તીથલા-લયણવયભાાં. ભાધ્મવભક વળક્ષણ 
લાાંકાનેયભાાં. ૧૯૩૨ભાાં બાલનગયની દલક્ષણામવૂતિ વાંષથાભાાં ગશૃવત તયીકે કાયદકદીન આયાંબ. ૧૯૩૮ થી આંફરાભાાં ગ્રાભદલક્ષણામવૂતિ 
રકળાાભાાં અધ્માક અને ત્માયફાદ ૧૯૫૩ થી વણવયાભાાં રકબાયતી ગ્રાભવલદ્યાીઠભાાં અધ્માક. વનમાભક અને ભૅનેજજિંગ ટ્રષટી. 
૧૯૪૮ભાાં બાલનગય યાજ્મના વળક્ષણપ્રધાન. ૧૯૬૭ થી ૧૯૭૧ સયધી ગયજયાત વલધાનવબાના વભ્મ અને ૧૯૭૦ભાાં ગયજયાત યાજ્મના 
વળક્ષણભાંત્રી. ૧૯૮૦ સયધી યાજ્મ વળક્ષણ વવભવતના વભ્મ. બાયતીમ અને ાશ્ચાત્મ વાદશત્મ , ઇવતશાવ, દળયન, યાજનીવત અને ધભયવલમક 
ગ્રાંથનયાં લાાંચન-ભનન અને દયળીરન. ટાગયના વૌંદમયફધ અને ગાાંધીજીના આચાયફધની ઊંડી અવય , લચિંતક, જાગતૃ કેલણીકાય. 
વનબીક ત્રકાય અને ીઢ વભાજવેલક. ૧૯૬૪ભાાં યણજજતયાભ સયલણયચ ાંદ્રક. ૧૯૭૫ભાાં વાદશત્મ અકાદભી , દદલશીન યયષકાય. ૧૯૮૭ભાાં 
‘ઝેય ત ીધાાં છે જાણી જાણી’ ને બાયતીમ જ્ઞાનીઠન મવૂતિદેલી યયષકાય. ૧૯૮૨ભાાં ગયજયાતી વાદશત્મ દયદના પ્રમયખ.  

          ‘દળયક’ની વજૉકપ્રવતબાન વલોિભ આવલશકાય ઍભની નલરકથાઐભાાં વલળે જલા ભે છે. પ્રથભ નલરકથા ‘ફાંદીઘય’ (૧૯૩૫). 
૧૮૫૭ના મયક્તતવાંગ્રાભની શ્વાદભભૂાાં વજાયમેરી નલરકથા ‘ફાંધન અને મયક્તત’ (૧૯૩૯)ભાાં ગાાંધીયયગીન લાતાલયણ અને વલચાયપ્રણારીન 
ષશટ પ્રવતબાલ જલામ છે. યાધીન બાયતને ષલાધીન પ્રજાતાંત્રની પે્રયણા આતી નલરકથા ‘દીવનભાયણ’ (૧૯૪૪) ફે શજાય લય 
શરેાાંનાાં બાયતનાાં ગણયાજ્મ-ખાવ કયીને બ્રાહ્મણક , ભારલ અને કઠના વતશાવવક વાંદબોની વાથે ઍક ભશાવનલાયણની કથા ગ ૂાંથી આે 
છે. ઍભની ફહયખ્માત નલરકથા ‘ઝેય ત ીધાાં છે જાણી જાણી’- બા. ૧, ૨, ૩ (૧૯૫૨, ૧૯૫૮, ૧૯૮૫) વતશાવવક નથી, છતાાં ઍનાાં 
ફહયવલધ પ્રવતબાળાી ાત્રના આંતયવલશ્વનયાં ઉદૌ .ઘાટન, તેભન બાલનાત્ભક વલકાવ વતશાવવક ઘટનાઐના વાંદબે થામ છે. ‘વૉકે્રદટવ’ 

(૧૯૭૪) ભશત્ત્લકાાંક્ષી વતશાવવક નલરકથા શલાની વાથે ઘટનાપ્રધાન , બાલનાલાદી અને લચિંતનપે્રયક નલરકથા છે. ‘જલરમાાંલારા’ 
(૧૯૩૪) ઍભની પ્રથભ નાટયકૃવત છે. ઍકલીવ દ્રવમભાાં લશેંચામેરા નાટક ‘અઢાયવ વિાલન’ (૧૯૩૫)ભાાં અદશિંવક ભાનલીમ અલબગભ 
અને ગાાંધીયયગના બાલનાલાદનયાં ગોયલ થયયાં છે. નાટક ‘દયત્રાણ’ (૧૯૬૭)ભાાં ષલધભયના દેલતાન ભદશભા થમ છે. ‘વદ’ અને ‘શરેન’ 

જેલાાં ફીજા વલશ્વયયદ્ધ દયવભમાન નાઝીલાદીઐના આંતકન બગ ફનેરી અને તેન પ્રવતકાય કયનાયી મહદૂી પ્રજાની લેદનાને આરેખતાાં ફે 
નાટક વદશતન નાટયવાંગ્રશ ‘અંવતભ અધ્મામ’ (૧૯૮૩) દશટરય જેલા અભાનયી વયમયખત્માયન કરયણ અને નાટકીમ અંજાભ યજૂ કયે 
છે.‘લાગીશ્વયીનાાં કણયફૂર’ (૧૯૬૩) અને ‘ભાંદાયભારા’ (૧૯૮૫) ઍભની વાદશજત્મક વલચાયવયણીને મતત કયતા આષલાદરક્ષી 
વલલેચનગ્રાંથ છે. ‘બેદની બીંત્યયાંને આજ ભાયે બાાંગલી’ ભાાં રકબાયતી વલદ્યાીઠભાાં આેરાાં ાાંચ માખ્માન વભાવલશટ છે. ‘ગ્રીવ’ : 

બા.૧,૨ (૧૯૪૬) ‘યભ’ (૧૯૪૬)ની ઇવતશાવ-કથાઐ ૈકીની કેટરીક ઘટનાઐને ટૂાંકીલાતાયના ષલફૃભાાં ઍભણે યવપ્રદ યીતે યજૂ કયી છે. 
‘ભાંગકથાઐ’ (૧૯૫૬) અને ‘ભાનલ કયકથાઐ’ (૧૯૫૬) પ્રવાંગકથાઐના વાંચમ છે.  

           ‘આણ લાયવ અને લૈબલ’ (૧૯૫૩)ભાાં, રેખક કશ ેછે તેભ અશીં જે ઇવતશાવ વાભાનમ યીતે બણાલામ છે તેલ ઇવતશાવ નથી , ફરકે 
યાજાઐ અને યાજકીમ દયક્ષથવતઐની વાથે આમાયલતયન વાાંષકૃવતક ઇવતશાવ આરેખામ છે. ‘ઇવતશાવ અને કેલણી’ (૧૯૭૩) ણ ઍભનયાં 
ઇવતશાવ વલળેનયાં યષતક છે. ‘ફે વલચાયધાયા’ (૧૯૪૫), ‘રકળાશી’ (૧૯૭૩ ) અને ‘વૉકે્રદટવ- રકળાશીના વાંદબયભાાં’ (૧૯૮૨) ઍ ઍભની 
વલચાયપ્રધાન યાજનીવતભીભાાંવાની યક્ષતકાઐ છે. ‘નઈ તારીભ અને નલવલધાન ’ (૧૯૫૭) તથા ‘વલોદમ અનેૌ વળક્ષણ’ (૧૯૬૩) ઍભનાાં 
વળક્ષણ-વલમક યષતક છે. ‘વૉકે્રદટવ’ (૧૯૫૩), ‘વત્રલેણીતીથય’ (૧૯૫૫), ‘બગલાન બયદ્ધ અને તેભન ધભયવાંદેળ’ (૧૯૫૬), ‘નાનાબાઈ’ 

(મ.ૂભ.બટ્ટ વાથે, ૧૯૬૧), ‘ટલષટમ’ (૧૯૭૯) લગેયે ઍભનાાં વય અને સયફધ ળૈરીભાાં રખામેરાાં ચદયત્રાત્ભક યષતક છે. ‘ધભયચક્ર-
પ્રલતયન’ (૧૯૫૬), ‘ળાાંવતના ામા’ (૧૯૬૩), ‘અમતૃલલરયી’ (૧૯૭૩), ‘ભશાબાયતન ભભય’ (૧૯૭૮), ‘યાભામણન ભભય’ (૧૯૮૩) લગેયે 
ઍભનાાં લચિંતનાત્ભક યષતક છે. ‘ભાયી લાચનકથા’ (૧૯૬૯) ઉિભ યષતકના વશલાવન ઋણષલીકાય કયતી આ-ઘડતયની કથા છે. ત, 
‘ચેતવલષતાયની માત્રા’ (૧૯૮૭)ભાાં દળયકે મદૃરાફશનેને રખેરા બાયતીમ વાંષકૃવતની ચચાય કયતા ત્ર છે. ‘વદલબ : વાંગ : ’ (૧૯૮૯)ભાાં 
ગ્રાભ દલક્ષણામવૂતિ રકળાા તથા ગ્રાભ વલદ્યાીઠ : વણવયાની ઘડતય -કથા છે. ( વલકીીદડમાભાાંથી શ્રી વનયાંજ લયાના રખાણના આધાયે ) 

  
  


