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ટેકવનકર વશમગ :  શાહદિક બટ્ટ   હદનેળ લાઘેરા 

O ‘વનસ્મુંદન’ વલળે   
O મરૂત: ગજુયાતી કવલતાને લયેલુું ‘વનસ્મુંદન’ અન્મ બાાની કવલતા તેભજ અન્મ કાને ણ સ્ળશલા ધાયે છે. 
O રલાજભ – આન ઉભક અને આની કાવ્મવનષ્ઠા 

O વનસ્મુંદન’ આના ઈ-ભેઇર આઇ.ડી. ય વનમવભત ભેલલા આટલુું કય : અભાયી નલી લેફવાઈટ    http://yogish.co.in  ય  

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

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

      નમ્ર વલનુંતી. 
 

O ‘વનસ્મુંદન’ ભાટે આલકામચ છે 

     O અપ્રગટ ભોલરક કાવ્મયચના તથા કાવ્માનલુાદ / ભીભાુંવા. કૃવત વાથે વાહશત્મકાયે તાન પટગ્રાપ ણ જડલ.  

     O અપ્રગટ  યચના જ ભકરળ .  બ્રગ / લેફવાઇટ ય મકુામેરી પ્રગટ   યચના ભકરલી નશીં . 
   O આની આવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાહશત્ત્મક ઘટનાના વભાચાય / રઘવુતૃ્ાુંત ( પટગ્રાપ તથા લીહડમ ક્લરવિંગ  

      ણ ભકરી ળક. )                                  

O આના અંગત વુંગ્રશભાુંથી કાવ્મઠનની ઑહડમ/લીહડમ ક્લરવિંગ.                  

O ‘વનસ્મુંદન’ના સળુબન / મખુષૃ્ઠ ભાટે આના દ્વાયા લઝરામેરા સુુંદય પટગ્રાપ / આનાું ફનાલેરાું લચત્ર. 
O સુ્તક હયચમ ભાટે  સુ્તકની એક નકર. 

     O ‘વનસ્મુંદન’ભાું પ્રગટ થતા વલચાયની જલાફદાયી જે તે કવલ  / રેખકની યશ ેછે. 
     O કૃવતના સ્લીકાય / અસ્લીકાયન વનણશમ એક ભાવભાું રઈ રેલામ છે.  

 

O અભને ભલાનાું ઠાભ ઠેકાણાું : 
O ટારી દ્વાયા – મગેળ લૈદ્ય, ‘હ્રદમ રુ્ુંજ’, મગેશ્વય વવામટી, ૬૦ ફૂટ યડ, લેયાલ. ૩૬૨૨૬૫  (ગજુયાત)  બાયત. 
O ઇ-ભેઇર દ્વાયા -    mryogi62@gmail.com                                   

     O લેફવાઈટ               http://yogish.co.in                                                                                

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

  
 

           

         શભણાું 21ભી પેબ્રઆુયીના યજ ભાતબૃાા  હદલવ આવ્મ અન ેગમ. આ વનવભત્ ે કેટરાક  વલચાય આવ્મા, પ્રશ્ન 
ઉદબવ્મા આણી ભાતબૃાા વલળે, આણા વાહશત્મ વલે - તે અશીં ઉતારુું છું. 
        કવલ વતીળચન્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’ દ્વાયા જાણયુું કે ફુંગાભાું  આજે ણ યલીન્રકવલતાની કઈ વબા બયામ છે ત્માયે 
કવલલય ત્માું વાક્ષાત શાજય છે તેલી બાલના વાથ ે ભુંચ ય એક સ્થાન ખારી યાખલાભાું આલ ેછે. એટલુું જ નશીં કવલલય 
ભાટે  લાણીકુભાય યલચત ત્રણ ગાન – યલીન્રલુંદના , યલીન્રસ્તવુત અન ેયલીન્રપ્રળસ્સ્ત ગાલાન ણ ત્માું હયલાજ છે. આણ ે
ત્માું કઈ કવલન ેઆ વન્ભાન ક્યાયે ભળ ે?  જાશયે સ્થ , વુંસ્થાભાું કવલના પટા નજયે ચડ ેછે ક્યાુંમ ? 

       આણ ેવહ ુજાણીએ છીએ કે ભાત્ર કવલતા જ તેની રમાત્ભકતા અન ેવ્મુંજનાત્ભક રાઘલન ેરઈન ેકઈણ બાાના  
લશન–વલસ્તયણ ભાટેનુું એક પ્રફ ભાધ્મભ ફની યશલેાની ળક્યતા ધયાલે છે. તે શારયડુું શમ કે છી ખુંડકાવ્મ શમ. ત, 
પ્રશ્ન થામ કે આણી ગજુયાતી કવલતાન લાચકલગશ કેલડક છે ?  જલાફ કડલ છે... કુર ગજુયાતીબાીન ભાત્ર 3.5 % 
થી રઈને 5% સધુીન લગશ જ તેની ભાતબૃાાની કવલતા લાુંચે છે ! અન ેતે ણ વત્ય લાડાભાુંથી હટાઈન ે , લટરીન ે
આલતી કવલતા ! આ અવત ાતા લાચકલગશભાું જ ઢફઢફીન ેયશી ગઈ છે આણી વાહશત્ત્મક દુવનમા. વહનેુ તતાના 
ના પ્રભાણે લતુશ  છે, પ્રકાળક છે,  વલલેચક છે , લાશ લાશ છે,  બમબમ  છે !  આ ખખર લૈબલ આણન ેકેભ કયીને 
ારલ ેછે ? આણા લાચકની ટકાલાયી લધાયલા આણ ેકશુું કયીએ છીએ ખયા ?  ઊગી યશરે લાચકેઢીની રુલચ ઘડલા ભાટે 
ણ કુંઈક વલચાયવુું ન જઈએ ? 

      ફદરી યશરેાું પ્રકાળન ભાધ્મભ ણ આણાું ઘય સધુી આલી શોંચમાું છે. આ નલાું ભાધ્મભની વાયી-ભાઠી અવય 
વલે ણ આ તકે વતકશ થઈ જવુું યહ્ુું. આંખ ફુંધ કયી દેલાથી આલનાય આંધી ટી જલાની નથી.  
       જમાું સધુી આણાું ઘયભાું આ બાા ફરામ છે, આ બાાભાું વનાું આલ ે છે, આ બાાભાું શારયડાું ગલામ છે, 

રગ્નગીત, બજન , ગયફા  ગલામ છે, આ બાા જીલતી ત યશળેે; ણ  તેન ેખયા  અથશભાું જીલુંત, હયલતશનળીર  અન ે
કાજમી ફનાલી યાખલા એક મજનાફદ્ધ,  લૈજ્ઞાવનક,  વ્માક અન ેવલશસ્લીકૃત અલબગભ વાથ ેકાભ કયલાની જરૂયત છે જ છે.  
       અશીં પ્રશ્ન આલડતન કે વાધનવુંન્નતાન નથી; પ્રશ્ન વાચકુરા બાાપ્રેભન અને તેની ખેલનાન છે. અન ેઆણાું 
વાહશત્ત્મક ાહયતવકની સલૂચભાું ખેલના ભાટે કઈ વલબાગ શલાનુું અભાયી જાણભાું નથી. 
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0 ઉધ્ધલગીત... 

સયૂજની વાખે કશીએ કે નશીં ઝઘડીએ , ફવ ? 

ભાધલ વુંગ ભાલ ત જીલલાભાું રાગે કવ ! 

 

લેણ એકણ નશીં ઉચયીએ , મ ૂુંગાું મ ૂુંગાું જશુું ; 
ફહ ુથાળે ત નીચાું નમણ ેયશુું , કાજ ધશુું ! 
તભે છૂટ  દેળ ત,  ઉધ્ધલ !  યાવ યચીશુું રૂડ ; 
ર, આગતય  બેટરૂ  આ યત્ન ભઢેર  ચડૂ ! 
 

કેલ એક જ લાય  કયીશુું અભયતરુને  સ્ળશ 1 

ભાધલ વુંગ ભાલ ત જીલલાભાું રાગે કવ ! 

 

દ અભને દેળ ના જ અભન ેશ્માભ લળુંબ ે; 

અભ ેચભૂશુું  એન ે જમાયે અભન ે ભાધલ ચભેૂ ! 

ભાધલ લડર, અભ ેગી જાણે કે લડલાઈ ; 

તભે  કઈ રજ્જજા-ફજ્જજાની  દેતા નશીં  દુશાઈ ! 

 

ઉધ્ધલ ! આખુું જગ છે ખારુું , ભાધલ અમતૃયવ ! 

  

સયૂજની  વાખે કશીએ કે  નશીં ઝઘડીએ , ફવ ? 

ભાધલ વુંગ  ભાલ ત જીલલાભાું રાગે કવ ! 

 

0 લીરુ પયુહશત 

 

 

 

0 ઉધ્ધલગીત... 

ઉધ્ધલજી ! શુું તભે ગણ છ , પ્રેભ એટરે ભશ ?! 

 

વનરુદે્દળ લાદી  લીંટાતી લશતન ે; 

એભ ગી લીંટાઈ ભાધલ પ્રીતભને ! 

એક તત્ત્લ ગકુભાું , ઉધ્ધલ ! ળધી રાલ ; 
જેની ભજ્જજા, યલત, અણુુંભાું ના શ ભાલ ! 
 

ભનવા-લાચા-કભશ થકી ના કીધ શ્માભન રશ ! 

ઉધ્ધલજી ! શુું તભે ગણ છ , પ્રેભ એટરે ભશ ?! 

 
 

ળા કાજે આ વ્મથશ વલતુંડ ેજીલન ખચો ? 

તભે ખયા છ , ફૂરનાું ફુંધાયણ ચચો !! 
પ્રેભ મકૂીને ,  સમૂશ-ચુંરન ેકાુંટે  યખયુું ; 
નભી યહ્ુું છે ગગન , ત્માયથી લક્ષવતજે શયખયુું ! 
 

વુંળમ ઊજે :  જ્ઞાનીનાું હ્રદમ ે બયુું  શુું  રશ ? 

ઉધ્ધલજી ! શુું તભે ગણ છ , પ્રેભ એટરે ભશ ?! 

 

0 લીરુ પયુહશત 

 



  

  

0 ગઝર 

 

હુું  અવર  યીતે અવરન ે ી ગમ. 
જાભભાું  ઘી  ગઝરન ે ી ગમ. 
 

બેદ  ીલાભાું  કળ   યાખમ   નશીં 
ી ગમ અભયત, ગયરન ેી ગમ. 
 

શુું   કશવે ુું   દસ્ત    તયસ્મા   સમૂશને  

એ  જગતબયનાું તયરન ેી ગમ. 
 

અંજલર   ીધી   ન   ીધી  ડામયે 

ત્માું  હુું  ખુંગાી ખયરન ેી ગમ. 
 

બયફયે   ગટગટાવ્માું ઝાુંઝલાું 
ને  વલાયે  ‘યાજ’ લરન ેી ગમ. 
 

0 ‘યાજ ’ રખતયલી  

0 ગઝર 

 

વલશ્વ આખાભાું તયત છાઈ ગમ. 
ળબ્દ એલ કુંઈ  પ્રમજાઈ ગમ. 
 

જતજતાભાું  એ  ચચાશઈ  ગમ. 
ળબ્દ આંખથી જે ફરાઈ ગમ. 
 

એ  ન  વભજામ  કદી  વુંવાયન ે

જેને  તાય  બેદ  વભજાઈ ગમ. 
 

મલૂ્મ આંકી ના ળકી દુવનમા ખરુું 
ાણીના  બાલ ે હુું  લેચાઈ  ગમ. 
 

મ્શકે  તાયા  સ્ળશની  એભાું  શતી 
ફુંધ  આંખ ે ત્ર  યખાઈ  ગમ. 
 

શ્વાવ ભાટે છે વભજ ફવ આટરી 
એ  શત  લાય ુ અને  લાઈ  ગમ. 
 

’યાજ’ આ ઘયની વબાભાું ળી ળયભ ? 

આલડ્ુું  એવુું  અશીં  ગાઈ  ગમ. 
                
                0 ‘યાજ ’ રખતયલી  



 

 
 
 
 
 
 

0 તે  
 

તે  
શરેાું  
નાનકડી વનેયી ભાછરી  શતી  
છી ઊડઊડ  ીળું તુંલગયુું  
છી રૂભઝૂભતી શ્વતે યી  
છી ગરુાફી છકયી  
લઝરામ એટરી ઝીરી ભનભાું  
ણ વયી ગઈ .... 
તેન ેળધી  
નદીભાું ગરુાફલાહટકાભાું  
ચુંરના ચશયેાભાું શયણના ઝૂુંડ જેલા  
છકયાભાું  
ના જ  ભી  
 

................ 

નગયભાું ગમ  
થાકી એક ઘય ાવ ેફેઠ  
દેલદૂત જેલા  ઝભ્બાધાયી  
એક રુુે કહ્ુું : 
તે ભરૂથી  
વીવભ જેલા એક રુુને  
સ્ળી ગઈ  
છી એ સ્ત્રી થઈ ગઈ .... 
શલ ેકેભ ળધુું  
એ  
વનેયી ભાછરી  
ીળું તુંલગયુું  
શ્વતે યી  
અન ેગરુાફી છકયી! 
 

0 ભશને્દ્ર જી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 અંવતભ ક્રીડા  
તને જમ નથી  
ણ  
વાુંબળયુું  છે  
તાયે શજાય કાન છે .... 
ત વાુંબ  
ભાયે ણ તને એક લાત કશલેી છે  
ના, ફૂર તાયા કે ચુંરની નહશ  
નદી દહયમ શાડ  
યણ યેતી મગૃજની નહશ  
ભરમાવનર ભેઘધનષુ્મ કે  
ભુંદાહકનીની નહશ  
ના નથી જ કશલેી તાયા અશબાલની લાત  
વાુંબે છે ને ? 
તેં ક્રીડા ખાતય વજમાું  
થૃ્લી ય ાયણાુંઘય જેલાું  
અઢક આશ્ચમો ... 
બર ેયહ્ાું ... 
ફહ ુથયુું શલે .. 
એક અંવતભ ક્રીડા કયી ર ે

વલખેયી નાખ અભ ેવજરેાું રૂાાું નકો........... 
પયી અભન ેઆહદભ સષૃ્ષ્ટભાું રઈ જા ............. 
0 ભશને્દ્ર જી 
 



 

0 વુંલેદન   

ળબ્દ એક ગવથયુું છે કાવ્મવીડીનુું. 
એક અંકડ છે બાલ-વાુંકન. 
ળબ્દ એક વુંકેત છે 

વાલ ળભી યશી 
લી ઊબયત નલીન સ્ુંદભાું. 
  

ળબ્દ એક વલયાભ છે 

ળરૂઆત શરેાુંન. 
ળબ્દ એક તુંત ુછે 

અનેક આયુંબની આયાય  રુંફાત 
વલરવત રૂ-યભણાભાું. 
  

કાવ્મ ભાણી રીધાું છી 
કઈ એભ નથી વલચાયત ુું કે 

કવલતાની ઊંચાઈ એટરે શુું ? 

તભાભ ઉચચાલચતાન ર વધામ છે 

વુંલેદનનાું અંતહયક્ષભાું. 
  

ળબ્દન ઘઘુલાટ ળભી યહ્ા છી 
લાયે લાયે કાુંઠાને બીંજલતી  લાછુંટભાું 
છુંટાત ુું યશ ેપયી પયી  વુંલેદન 

મકૂ વુંપ્રાક્તતભાું હપણાત ુું. 
  

0 યભણીક અગ્રાલત   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 ગઝર 
 

ગઝર રખમાની ઘટના થ્થય દલા જેલી રાગી 
વભાુંથી   એકાદી   ચુંદન   ઘવલા  જેલી  રાગી 
 

જીલલા  જેલી  રાગી  કે  ના  ભયલા  જેલી રાગી 
અભન ે ત  આ  દુવનમા  કેલ પયલા જેલી રાગી 
 

આગ  ધયી  યસ્ત  ભળે  એલી  આળા  જાગી 
જમાયે   કઈ    કેડી   ાછું   લલા  જેલી રાગી 
 

એને   જઈ  ફીજ  કઈ   વલચાય  સધુ્ધાું   ના‘લે 
મશુ્કેરી    કેલ   વાભે   ડલા  જેલી  રાગી 
 

એની   ાવ ે  જઈને સ્નેશી ‘પ્રેભ  કયી ર’  ફલ્મા 
જેને  નયવવિંશની  લાત  ણ શવલા   જેલી  રાગી 
 

0 સ્નેશી યભાય 

 



 

 

 0 હશિંગગઢ  

 

અશીં ક્યાું છે  કૈં  વલસ્ભમલછયુું ? 

તાજા લયવાદ છી ફાલના કાુંટા ય  

જલફિંદુ ઊગેલુું જયુું 
 

ભયરા ને દૈમડના  ટોકા  ઊડીને આવ્માું  ને કાન નીચે ફેઠાું  
ગરાું લચિંકાયાના જતાું ક્યાું શોંચમા એ નજરુુંને  ન’તા માશ નેઠાું 
જ ુંગરની કેડીએ ઊગેરાું કફૂાનાું ફૂર ય અંતય આ ભહ્ુું 

        અશીં ક્યાું છે  કૈં  વલસ્ભમલછયુું ? 

 

ખાટાું ‘ને તયૂાું કચેાુંન સ્લાદ પયી જીબ ઉય લચિંત ઊગ્મ 
આંખની ડા પયી ફેઠા તયુંગા ‘ને જીલ પયી જ ુંગરભાું ગૂ્મ 
કાયણભાું એવુું કે અભથુું આ ઘાવ જયી જયુું ‘ને દેશબાન ખયુું 

અશીં ક્યાું છે  કૈં  વલસ્ભમલછયુું ? 

 

0 ડૉ. નીયજ ભશતેા 
 

 

0 શહય નજરુુંની ઓઢાડે ળાર 

 

શહય નજરુુંની ઢાડ ેળાર 

ફીજા અકયાભના અબયખા ક્યાું ભાયે ? એ નીયખે કે થઈ જાઉં ન્માર  

શહય નજરુુંની ઢાડ ેળાર 

 

વોંવયલ ભાુંહ્રાન ેલીંધીન ેજામ એની ભીઠી નજયન પ્રલણાત   

મ્શકે જેભ ભાયાભાું ફૂટે પ્રકાળ થતી આંખથી આરહકત જાત 

ઊધ્લશમરૂ અધઃળાખ ઊગ્મ અશ્વત્થ  

ભને હકયણન આવ્મ છે પાર  

 

સ્ળી  જમાું નજય  ત્માું  યસ્શ્ભના  કૂ  યભયભે થમા છે  ઝાુંશા 
અથયી આંખયુુંથી ભેં બયી-બયી ીધાું છે શહયલયનાું તેજભમ તાુંવાું 

ઘયેી લળયુું છે ભને વાલ ત્લચા જેભ  

એનુું અણદીઠુું અઢક લશાર  

 

0 ડૉ. નીયજ ભશતેા 
 

 



  

0 સગુુંધ 

 

શલાના    લયદશસ્ત    વઘળું   લ ૂુંટાલી   
સગુુંધએ     ચભેય    વત્ા    જભાલી  
 

સગુુંવધત  અલસ્થાએ  કડાલી   ાડય 
હુું નીકળમ’ત   ફૂરની  નજય  ચકુાલી 
  
અશીં  છેક  યણભાું  ફૂર    શમ  ક્યાુંથી  
ફૂર  માદ  આવ્માું   અન ે ગુંધ  આલી 
  
ફવધય-અંધ   ભાણવ   હદલાી  ભનાલે  
પટાકાની   ખશુ્બ ૂ નજીક   શ્વાવ   રાલી  
 

ગઝરથી ફીજુ ું કુંઈ ફન્યુું નહશ, ત કુંઈ નહશ 

શલાની   વભસ્મા  ત   શલી   ફનાલી  

 

 

0 પાગણ ગઝર  
 

પાગણને   જે  યુંગભઢેરી  સગુ ુંધ  વાથ ે વનવફત   
એ સગુુંધને  આંગણથી રઈ હદગુંત વાથ ેવનવફત 

 

પાગણભાું  જ  કઈ  કશ ે કે  ગયીફ  છું  ત  ખટુું 
પાગણન ેછરકાતા  હદરના  શ્રીભુંત વાથે વનવફત 

 

જે  ક’  આવ્યુું  એને યુંગ એ જ  ે  દઈ દીધા 
પાગણન ે ક’ બેદ લગયના પ્રફુંધ વાથ ે વનવફત 

 

વચકાયી  ત  છેક  ળયદની  યુંગી  થઈ  યેર ે 
પાગણન ે છ જણામ કેલ લવુંત વાથ ેવનવફત 

 

યુંગ-ગુંધથી  સ્તબ્ધ  ફનેરી  કરભ બરેન ેઅટકી 
પાગણન ેક્યાું વનળાલમા ક’ વનફુંધ વાથ ેવનવફત  
 

0 જજત ુવત્રલેદી 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 પ્રમાવ 

 

અશીં   આલ   ગભળે તને ગઠલાવુું  
ફે ળબ્દ લચ ે શ્રેષ્ઠ   જગ્મા ફતાવુું  
 

ફીજુ ું ત આ ાુંણ કયી ણ ળકે શુું  
વતત  એની  ાવે  હુું પલયુું લાવુું  
 

ફીજા  કઈને  ફહ ુભનાલી  ળકુું નહશ  
લધભુાું  લધ ુ  ભાયા   ભનને  ભનાવુું  
 

ળફદલાુંવભાું   છેદ   કયલા  છે તેથી 
હુું કયાળને   તીક્ષ્ણ   ફનલા જણાવુું  
 

ગઝરને તયવ પલત ળબ્દની ક્યાું છે  
ગઝરની  તયવભાું  હુું  તેમ આવુું  
 

વળખય ય ફને કે  ન   વચલામ વયખા  
વળખયથી   ઉય  જઈને  શ્વાવ  ટકાવુું  
 

 

 
 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અશીં મકૂલા ધાયેરી કવલતા કઈ કવલની કાવ્મથીભાું રાઈને ડી છે. 
એ તુંગગમાને કશને કે ઊડી આલે અભાયા તયપ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

0 ાનખય યાવત્ર : ડેવલડ લગર – ખલામેરી (આ)ર્ૃવતન કવલ લા લેદનાન લણઝાય ( અન.ુ - આસ્લાદ) 
 

ાનખય યાવત્ર   
ાનખય યાવત્રએ  

લણજયુું ાુંદડુું જ ુંગરભાું ખયુું 
અયલ ડી યહ્ુું જભીન ય. 
 

ભાછરી નદી ફશાય કદેૂ 

અને ધફાકાના બીના ડઘા 
અંધકાયભાું વુંબામ. 
 

કાા દૂયત્લભાું 
ભુંડામેરા ઘડાના ગફડદફ 

ર ાભે. 
                               
આ ફધુું 
થાકેર મવુાપય વાુંબળે 

અને કુંન એની ચાભડી ાય ડળે. 
O અન.ુ હશભાન્દ્શ ુટેર 

 

 
On Autumn Nights  - David Vogel (Israel ) 

 

On autumn nights 
an invisible leaf falls in the forests 
lies silent on the ground. 
 
In rivers 
a fish will jump out of the water 
and the echo of a wet knock 
answer in darkness. 
 
In the black distance 
the galloping of invisible horses is sown, 
fades away. 
 
All these 
the tired traveler will hear 
and a shiver pass through his flesh. 

       આધવુનક હશબ્ર ૂ કવલ ડવેલડ લગર યવળમાની લવાશતભાું જન્મ્મા શતા.ત્માુંથી વલદ્યાથી તયીકે નીકેરા કવલ છી ત 
યીતવયના બટકતા જ થઈ ગમા.જેભાુંથી ‘વલએનીવ યભાન્વ’ નલરકથા રખાઈ અન ે હશબ્ર ૂણ બણમા.  એભની ડામયીભાું 
જણાવ્યુું છે તેભ જે જે રકન ે ભળમા તે ફધાુંએ એભન ે અંતમુશખી અન ે છાફરા, જીલલાની શકીકતથી અજાણ તયીકે 
ખાવ્મા’તા.હયણાભ ેએ વતત ઇતવા અન ેભખૂભયાથી ીડામા. છી શરેા વલશ્વ યધુ્ધભાું અને ત્માય ફાદ, આ અંતમુશખી 
વજૉક શુંભેળાું ‘ફશાયના ભાણવ’ તયીકે જીવ્મા( ેરા કામ્યનુા આઉટવાઇડય જેવુું નશીં).યાજકીમ યુંયાભાું લગરન ેશુંભેળાું 
અન્મતય તયીકે જ કડી યખામા શતા…વલએનાભાું યવળમન તયીકે, ફ્રાન્વભાું ષ્સ્િમન તયીકે. લગર એટરા ભાટે  આધવુનક 
હશબ્ર ૂ કવલ છે કે એભન કાવ્મપ્રદેળ યયુવમન હશબ્ર ૂ છે. હયણાભે બાાકભશ આગ ડતુું આધવુનક થલાનુું છે, યુંયાથી 
પુંટાલાનુું છે, જે લગરભાું દેખાયુું, તેથી ત વમત્ઝશાક રાયે કહ્ુું છેઃNo other poet writing in Hebrew ninety years ago is read 

so avidly by readers, who need no mediating commentary. 

         ઇઝયામરી વાયેગાભા..ભાું એના એકડશ લગરનુું ‘ ઑટભ નાઈટ’ ગામ છે (ય ૂ ટયફુ ય  છે. અન ેનીચે Yehudit 

Ravitzના ગામેરાું  લઝશનની કડી  છે. ) જે ‘લફપય ધ ડાકશ ગેઈટ’ વુંગ્રશભાું છે,  જેનુું વુંગીત ળેભ ટલ રેલીએ વજયુું છે.આ 
કવલતાન મૂ યુંગ કા છે. કશુું દેખાત ુું નથી. ફધુું વલરમભાું જતુું યશલેુું દેખામ છે ( વવલામ કે ભાછરી  જે કદૂી શતી.) ત 
ફચયુું શુું?  જે ફચયુું તે કવલતા. જેનાથી કવલતા રખાઈ તે ફચયુું. ઉયાુંત એક ધજુાયી જે ેરા ભાણવભાુંથી વાય થઈ ગઈ 
ભત્સ્મ વભ ! 
” હયલત કાી ળફેટી…” ( આન અનલુાદ લાુંચ અશીંઃઃ http://himanshu52.wordpress.com/ ) 

કવલતા ઑટભ નાઇટ કયતાું વલહયત છે.શરેા કાવ્મભાું થાકેર ભાણવ ફશાય છે , અશીં લતુત છે તાના અંતની યાશ જત. 
ફન્ને કાવ્મભાું ક્યાુંક કશુુંક વભાુંતય ચારે છે. કેટરાુંક ફહલુચની ળબ્દ-ળફેટી, વધૃ્ધ રક, ભકાન, લગેયે.  ફાયીએ આલતી 
રાુંફી આંગી. પ્રશ્ન એ થામ કે એક આંગી ફાયીએ આલ ે છે કે કળાક વલળાન એ બાગ છે? લગરના કાવ્મભાું આવુું 
અનેકણુું ( ભષ્લ્ટલ્વ) ખાવ ધ્માન ખેંચ ેછે. ઘણુું ફધુું ઉદાવીભાું ઢે છે, ણ, ત્માું છતાુંમ છે આશ્વાવન આતુું વૌંદમશ જેના 
ભધ્મભાું શભેળા અજ્શલ્રક્ષણા છે,  અંળવભગ્રનુું પ્રવતવનવધત્લ છે  કે યૂતી છે. આ રક્ષણા ગેયશાજય ણૂશતાની ભશત્ત્લાકાુંક્ષા છે.  

આ એક ખલામેરી (આ)કૃવતન કવલ છે લા લેદનાન લણજાય છે. ( Listen to Yehudit Ravitz sing ‘On Autumn Nights’)                                                                                                                                                                                        

0 હશભાન્દ્શ ુટેર 

 



 

O   કરાવનવભિવત                                                                                                વનવગચ આશીય  

              

                        કરા ભાનલજીલનની ઉરક્બ્ધભાુંન ુઉચચત્ભ વળખય છે. કરા એટરે ભાનલ દ્વાયા આકાહયત થમેરી  
આનુંદપ્રાક્તત ભાટેની વૌંદમશવનભાશણની પ્રવવૃત્. ભાનલભાત્રન ેકરા ગભ ે છે, એન ેકરાલાન થવુું ણ ગભ,ે યુંત ુદયેક જણ 
કરાકાય થઈ ળકતા નથી. જે કરાકાય છે તે કેભ કરાકાય છે એ વચટતાથી કશી ન ળકે, એભ કરાવનભાશણની પ્રહક્રમા 
વભજાલી ન ળકે. કરાકાય કઈ યીતે કરાકૃવતનુું વનભાશણ કયે છે એ કરાકાય કે વલલેચક દ્વાયા ળતળ: વભજાલવુું અળક્ય છે. 
કરાવનભાશણની વભગ્ર પ્રવવૃત્ભાું લચત્ જડામેલુું શમ છે, અન ેચૈતવવક વુંચરનન ેવ્માખમાવમત કયલાું વશરેાું નથી. એટરે કઈ 
વજૉક એની વજૉનપ્રહક્રમા અંગ ેઈંલગત આી ળકે, વલગતભાું વલશાય કયાલે ણ એન ેવુંણૂશતમા વભજાલી ત ન જ  ળકે. 
  

            અશીં કરાવનવભિવતને ભાયી વલચાયણા અનવુાય હુું વભજાલલાન પ્રમાવ કરુું છું. ભાયાથી અન્મના ભત જુદા શઈ ળકે 
છે. હુું ત ભાત્ર ભાયી વભજણ પ્રભાણ ેએનાું કેટરાુંક અંગ ય પ્રકાળ ાડલા ઇચછું છું. કરાવનભાશણની વભગ્ર પ્રવવૃત્ ભાણવની 
અલબવ્મસ્લત વાધલાની મૂ રારવાભાું ડરેી છે. ભાણવ મરૂત: અલબવ્મસ્લતળીર પ્રાણી છે. તાન ે થમેરાું અનબુલ, 

અનભુવૂત, કલ્ના, બાવલ સ્લતન, વલચાય, ઇચછા, આકાુંક્ષા લગેયે વલળે તાની જાત પ્રગટ કયલાની કામભી ઇચછા યશ ેજ છે. 
વાભાન્મ ભાણવ વલળેત: અન્મ વાથેની લાતચીતભાું આલી અલબવ્મસ્લત વાધતા શમ છે. એભને ભાટે અલબવ્મસ્લત ભાટેના 
લધાયે વાયા નવુખા નથી શતા, યુંત ુ કેટરાક રક વલળે ક્ષભતાલાા શમ ત આકશક યીતે લાત યજૂ કયી રકન ે
અચુંફાભાું નાખી દે છે. એભાુંમ ેપ્રવતબાળાી ભાણવ ત તાન ેભેરાું કરાનાું અનેક ભાધ્મભ દ્વાયા સ્લની અલબવ્મસ્લત વાધ ે
છે. એ તાન ેઉશ્કેયનાય એલા અનબુલ, અનભુવૂત, દળશન ઇત્માહદને લધાયે કરાત્ભક રૂ આલા ભાટે કરાનાું ભાધ્મભન 
વશાય ર ેછે અન ેએભાુંથી જે આકાય ર ેતે જ કરાકૃવત. 
 

            ભાણવ જન્ભથી જ તાની ુંચેષ્ન્રમ દ્વાયા જગતન ે વભજલા પ્રમાવ કયે છે. ભાણવ તાન ે પ્રાતત થમેરા 
હયલેળભાુંથી જગતનુું અનેક યીતે આકરન કયે છે. એન ેવુંસ્કાય, વળક્ષણ, કેલણી, વનયીક્ષણ એભ અનેક વુંજ્ઞાથી ખી 
ળકામ. ફાહ્ જગત અનભુવૂતન વલમ ફનતુું જામ તેભ તેભ લચત્ વ્માક ફનતુું જામ. એનાથી જ ભાણવનુું બાલવલશ્વ 
આકાય ાભતુું જામ છે. આ બાલવલશ્વ ઘણીલાય ક્ષબ અનબુલે, ઉશ્કેયાટ અનબુલે, નવુું દળશન પ્રાતત કયે કે એવુું કુંઈક. આ 
પ્રકાયની અનેક ચૈતવવક હક્રમાપ્રહક્રમા વતત ફનતી જ યશ ે છે. એભાુંથી કઈક લચત્વુંક્ષબ પ્રવતબાલાન ભાણવ દ્વાયા 
કરાકૃવતરૂે જન્ભે છે.  
          ભમ્ભટ કરાકાય શલા ભાટેના ત્રણ શતે ુપ્રવતબા કે ળસ્લત, વનણુતા અન ેઅભ્માવના નાભથી ગણાલ ેછે તે મગ્મ છે. 
કુદયતદત્ પ્રવતબાની વાથ ે રકના વનયીક્ષણથી આલતી વનણુતા અન ે વલવલધ ળાસ્ત્રના અભ્માવ દ્વાયા વુંભાત્જૉત થમેરી 
લૂશયુંયા ણ કરાકાય ભાટે આલશ્મક છે. કરાકાય શલા ભાટે ભાત્ર પ્રવતબા જ નહશ, અનેક પ્રકાયન પ્રમાવ ણ અવનલામશ 
છે. કરાકાય શવુું એટરે જ વતત ભથતાું યશવે ુું, ઘડાતાું યશવે ુું. જેટલુું વુંવલદૌ  તુંત્ર વમદૃ્ધ શમ તેટલુું જ બદુ્ધદ્ધના આશ્રમે વલકવેલુું 
તકવનકી જ્ઞાન શવુું જરૂયી છે. દયેક કરા આ પ્રકાયની ફોદ્ધદ્ધક પ્રયસુ્લત કે કવફની અેક્ષા યાખ ેજ છે. જે વતત કશુું ળીખત 
નથી કે જાણત નથી તે ભાણવ કદીમ કરાકાય થઈ ળકત નથી. કરાલાન એ જ ફની ળકે જે આંતહયક બાલજગત અન ે
ફાહ્ ગવતવલવધથી વમદૃ્ધ શમ. એનુું  આવુું આંતયફાહ્ આલાગભન વમદૃ્ધ અન ેજીલુંત શવુું જઈએ. વજૉક ભાણવ કે આ 
જગતથી ય એટરા ભાટે ન જ યશી ળકે, કેભકે એણે કરાનુું વનભાશણ આ જ જગતના ભાણવન ેધ્માનભાું યાખીન ેકયલાનુું છે. 
જેનુું આવુું આલાગભન ઉચચ અન ેબવ્મ શમ તેટલુું કરા ભાટે વલળે ઉકાયક. 
 

            કરાવનવભિવત એક યીતે ત એક ચક્ર રુૂું કયે છે. ભાણવ જ કરાકાય શમ એ ત સ્ષ્ટ જ છે. ત શુું ફન ે છે 
કરાકૃવતના આવલષ્કાયભાું?  જેને આણ ેવજૉક કશીએ છીએ તે વાભાન્મ ભાણવથી વશજે ઊંચાઈ ય આલેર પ્રબદુ્ધ ભાણવ 
શમ છે. એ ફાહ્ જગતભાુંથી પ્રેયણા ાભ ે છે, તાની વમદૃ્ધ લચત્વનવધભાું એન ેઅનભુવૂતન વલમ થલા દે છે અન ેછી 
તાની આલડતથી એન ેઅલબવ્મલત કયે ત કરાકૃવત ફને છે. આ યીતે વજૉન એટરે ફશાયથી અંદય અને અંદયથી ફશાય 
આલતી પ્રતીવતજનક હક્રમાપ્રહક્રમાન ચકયાલ. કરા એટરે જ ચક્કવ આકશક અન ેનતૂન રૂ  આી ળકતા પ્રવતબાલાન  

 



 

વ્મસ્લતન લફિંફપ્રવતલફિંફન યમ્મ પ્રદેળ. જેન વુંલેદનવલશ્વ અન ેલચત્પ્રદેળ વમદૃ્ધ છે એલા ભાણવનાું દળશન, અનભુવૂત, વલચાય, 

કલ્ના, સ્લતન, આલેગ, આલેળનુું  તાને અનરુૂ ભાધ્મભભાું અલતહયત કયલાની ભથાભણ એટર ેજ કરાકૃવત. 
 

           જગત જેવુું છે તેવુું વનરૂામ તે નહશ, એભ અનબુલ ણ જેલ છે તેલ યજૂ થામ તે નહશ; ણ એ કરાકૃવતભાું અનેક 
વુંસ્ળશ ાભીન ે નવ્મ રૂે આલે એ જ કરાકૃવત ફન.ે કરા એટરે અંગતતા કે સ્થૂતા ગાીન ે આલાભાું આલેર 
વલશવાધાયણ રૂ. કરાકૃવતનુું વનભાશણ એના વજૉકન ેત આનુંદ આ ેજ, બાલકને ણ આહ્લાહદત કયે. એ અથશભાું કરા જેટરી 
અંગત તેટરી જ લફનઅંગત પ્રવવૃત ણ છે.   
 

           કઈ ણ કરાકાય નલાું નલાું રૂની ળધભાું શમ છે. વાલ વનયાળું કે અલૂશ રૂ આનાય વજૉક ભશાન ગણામ 
છે. કરા એટરે જ અલૂશ રૂની ળધ. ભશાન કરાકૃવતભાું અલૂશતાની વાથ ેવાથ ેળાશ્વતી ણ જડામેરી શમ છે. એટલુું માદ 
યશ ે કે આ જગતભાું કશુું જ વાલ નવુું નથી કે આકસ્સ્ભક નથી. કરાનુું નવ્મ રૂ એટરે અનેક લૂશ હયસ્સ્થવતનુું નતૂન 
વુંમજનભાત્ર. પ્રાતમ કાચી વાભગ્રીના નલીન આમજનન ેકરા કશલેામ છે. ળબ્દ, યુંગ, સયૂ ઇત્માહદ ત આણન ેવશજ પ્રાતમ 
છે, ણ એભાુંથી અલૂશ વુંમજન યચવુું તે જ કરા છે. વીવભત કાચી વાભગ્રીને  અવીવભત અલસ્થાભાું યજૂ કયી ળકલાની 
આલડત જેની ાવ ે શમ તે જ કરાકાય છે. દૂય જઈ, ાવ ે આલી, આ યીતે, તે યીતે, લધાયે વાયી યીતે – એભ અનેક 
હયસ્સ્થવતભાું કરાવાભગ્રીને ચકાવલી ડ ેછે. એ અથશભાું કશી ળકામ કે જે નલાું નલાું રૂનુું વનભાશણ કયી ળકે છે તે જ વજૉક. 
     

       ળબ્દભાું આલાું અનેક અન ેઅનુંત રૂ આલાની ળક્યતા છે એટર ેજ વોથી લધ ુ વવદ્ધ-પ્રવવદ્ધ કરાનુું શ્રેમ વાહશત્મન ે
ભેલુું છે. અન્મ કરા પ્રભાણભાું સ્થરૂ શલાથી અન ેરકન ેએન અનબુલ છ શલાથી એભની ભમાશદા છે. દા.ત. વુંગીતભાું 
સયૂને અને તારન ેઅનેક યીતે મકૂી જ ળકામ છે, ણ વાભાન્મ રકન ેએની અલૂશતાનુું જ્ઞાન ન શમ, એટરે ફધા ભાટે એ 
બાલનન વલમ ફની ળકતી નથી. ણ ળબ્દ વાથ ેત તભાભન નાત છે એટરે ળબ્દવુંમજનથી વવદ્ધ થતી કરા બાલન 
ભાટે અન્મ કરાન ેમકુાફર ેસગુભ ફન ેછે. છતાું ફીજી ફાફત એ ણ ધ્માનભાું યાખલી ઘટે કે વાહશત્મકૃવતના બાલનભાું 
બાા એક અંતયામ ફન ે છે. અન્મ અજાણી બાાની કૃવત ભાણી ળકાતી નથી, જમાયે વળલ્ અન ે લચત્ર જેલી કરા 
વલશદેળીમ છે. એન ેઆલાું ફુંધન રાગ ુડતાું નથી. ણ આલી કરાન ેજલા એના સ્થે જ જવુું ડ ેછે. તાજભશારન ેજલ 
શમ ત આગ્રા જ જવુું ડ.ે એ પ્રભાણ ે જઈએ ત  દયેક કરાની વલવળષ્ટતા છે તેભ ભમાશદા ણ છે. ઉત્ભ કરાકાય 
ભાધ્મભગત આલી ભમાશદાને જ અભમાશદ ળક્યતાભાું પેયલી નાખે છે.  
 

         કરાવનભાશણભાું દેળ અન ેકા ખફૂ જ અગત્મન બાગ બજલ ેછે, ણ ઉત્ભ વજૉક એનાથી ય થઈને ણ આગવુું 
કરાકીમ વત્મ નીજાલત શમ છે. દયેકે એ માદ યાખવુું જરૂયી ફને છે કે લાસ્તલનુું મથાતથ વનરૂણ કે આરેખન એ કરા 
નથી. કરા ત કરાકાયના લચત્ભાુંથી યવાઈન ેનવુું રૂ ધાયણ કયે છે. લાસ્તલ અન ેકરા શભેળાું લબન્ન શમ છે. લાસ્તલ જ 
કરાના ધયણે ન અલતયે ત એ કરા જ નથી ફનતી. લાસ્તલની કરા અન ેકરાનુું લાસ્તલ લચચેના બેદની દયેકને ખફય 
શલી જઈએ.  

        કરાકાયે જાતન ેપ્રાભાલણક યશલેાનુું છે. વભમાુંતયે કરાવવદ્ધદ્ધભાું જ શથટી આલી જામ ત એનાથી ફચલાનુું છે. ત ત 
છી એ કવફ ફની યશ,ે કરા નહશ જ. વતત નલાું રૂની ળધ, ભાધ્મભન ેઅનેક યીતે પ્રમજી ળકલાન પ્રમાવ, અપ્રસ્તતુ 
જગતની ણ પ્રતીવતકય પ્રસ્તવુત, તભાભ ળક્યતા તાગલાની ભથાભણ ઇત્માહદ દ્વાયા જાતન ેઅન ેજગતન ેલપાદાય યશલેાનુું 
છે. કરા વૌંદમશવનભાશણની પ્રવવૃત્ શઈ એભાું વલસ્ભમ અન ેયવવકતા રઈન ેજે વતત કરાકીમ અલૂશતા વવદ્ધ કયે છે તે જ 
ભાનલજીલનની વમદૃ્ધદ્ધન યમ્મ મકુાભ ફની ળકે છે.       
O વાબાય સ્લીકાય    
 0 ળબ્દપ્રત્મમ ( વલલેર્ન) : રાબળુંકય પયુહશત, પ્રકાળક - વુંલાદ પ્રકાળન, ૨૩૩ યાજરક્ષ્ભી વવામટી, જૂના ાદયા યડ, 
   લડદયા- ૩૯૦ ૦૦૭. હકિંભત રૂવમા ૧૮0.૦૦   વુંકશ : ૨૬૫ ૨૩૧૨૭૪૭ 

0 સયૂજનાું તેજ હકયણ  (એકાુંકી ) : વતીળ કરૈમા, પ્રકાળક – કરૈમા આટૌશવ ઍન્ડ બ્બ્રકેળન્વ,   
   નલી મુુંફઈ.  વુંકશ : 0૯૮૩૩ ૭૫૪ ૭૬૮  હકિંભત રૂવમા ૧૨0.૦૦  
0 કરળય (ફાકાવ્મ) : કાન્ન્દ્તબાઈ એભ. ળભાચ,  પ્રકાળક : તે , મખુમ વલકે્રતા :  યન્નાદે પ્રકાળન , ૫૮/૨, ફીજે ભા, જૈન 

   દેયાવય વાભે, ગાુંધી યડ,અભદાલાદ. હકિંભત રૂવમા ૬૫.૦૦   વુંકશ : ૦૭૯ ૨૩૨૨૪૪૯૧ 

 



 

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

        

      
                  

             આજકાર અસ્સ્ભતાન મદુ્દ વાહશત્મભાું યૂી તીવ્રતા વાથ ેખેડાત જલા ભે. તેન ેકાયણ ેઆજ સધુી ગોણ સ્થાન ેયશરેા 
રકવાુંસ્કૃવતક ક્ષ બાાભાું યચનાત્ભક આકાય ધાયણ કયલા ભાુંડયા શમ એવુું એક લાતાલયણ યચામ છે. ઘણા ફધા એલા 
વાભાત્જક અન ેભાનલ અસ્સ્તત્લગત પ્રશ્ન કેન્રભાું આલલા ભાુંડયા છે કે જે ભશત્ત્લના શલા છતાું દફામેરા યશલેા ામ્મા શતા. 
આ ભાટે અલબવ્મસ્લતના ભાધ્મભ તયીકે જે આધાય રેલામ છે તે ભટા બાગે વાુંપ્રત વભમ અન ેતેન ેવુંફુંવધત હયસ્સ્થવતન 
શમ છે. આધવુનકતાના રૂવવદ્ધદ્ધના દયભાું વાુંપ્રતની અનેક દાળશવનક ફાજુ અન ેલૈમસ્લતક યીતે વ્મવથત ફનાલતી મરુા 
આણી વાભ ેઆલી શતી. વનભશભ યીતે વ્મથા શોંચાડી વનભ્રાન્ત ફનાલત વાુંપ્રત વભમ ત્માું શત. એ વાુંપ્રત વનભ્રાન્ત 
ફનાલીને, આણન ેએકરા અટરૂા ાડીને, એક તથ્મશીન એક નથશ બમાશ વભમ ખુંડભાું આણા શલાણાન ેમકૂી આત 
શત. આજે શલાણાની વાથશકતાની ળધ છે. એટરે વાુંપ્રત એના ઐવતશાવવક, વાભાત્જક, વાુંસ્કૃવતક તેભ જ ભનષુ્મતાની 
હયાટીએ ઊબેરા પ્રશ્ન અન ેવુંદબો વાથ ેપ્રગટ થલાનુું કયે છે. વ્મસ્લતના શલાના પ્રશ્ન જડ ેદેળના અન ે વલશ્વના પ્રલાશન ે
વાુંકી, કઈ ભાનલીમ પ્રતીવતકયતા શમ ત તેન ેળધી કાઢલાની તત્યતા તે દળાશલ ેછે. 
 

       આ પ્રકાયની તાક્ત્ત્લક બાલભવૂભ ધાયણ કયતી સ્મવૃતકના શલરાદયની એક ફુંગાી ગીત-કવલતા જઈએ. આભાું 
લૈશ્વીકયણનુું લાસ્તલ ઝીરી રકગત વુંકુર તુંતુને ઉકેરલાનુું કયતા વુંકેત વાભેર કયલાભાું આવ્મા છે. ઈવતશાવ અન ે
વુંસ્કૃવતની લકીરાત કયત જે પ્રચલરત વલભળશ છે તેભાું ન ઉલ્રેખાતાું શમ તેલાું કેટરાુંક વલભળશલફિંદુ કલવમત્રીએ એભાું 
ટકાલી આતમાું છે. એ વલભળશલફિંદુ આભસ્તયે થયાઈન ેડરેી રક-ચેતનાની ભનલૈજ્ઞાવનક ગ ૂુંચ અન ેભુંથનને યજૂ કયતા 
શમ એ પ્રકાયનુું સ્ટેન્ડ કલવમત્રી ર ે છે. આ ગીત-કવલતાની મખુમ ખાવવમત એ છે કે તે રક-પ્રવાય ભાટે રખામેલુું છે. 
કલવમત્રી રક-ગાવમકા છે. ફુંગાના ત રકગીત અન ેફાઉર ગામનની તજૉ ય થમેરી રકભાું લશતેી આ યચનાની એલી 
બાાકીમ મરુા અનલુાદની ભમાશદાને કાયણે આણ ે હપરશાર ત રાલી નથી ળક્યા ણ મૂની લસ્ત-ુવાભગ્રી વામ્પ્રતના 
વલશ્રેણનુું એક નમનૂારૂ લચત્ર જરૂય યજૂ કયી જામ છે. જઈએ : 
 

    O પછૂીએ (ફુંગાી કવલતા) 
 સ્મવૃતકના શલરાદય  

 

લૈશ્વીકયણના આ વભમભાું 
લુંલચત, ળવત અને ઉત્ીહડતએ 

કૈં કેટરીમ લસ્તુ યસ્ય લશેંચલાની છે 

આણે એભને છૂીએ...  

  

બાયતીમ  રકની ખ શુું છે ? 

કણે યચમ છે ઈવતશાવ તાના પ્રેભથી 
અને ભેલી  છે સ્લતુંત્રતા ? 

ળા ભાટે તે ફધાું ઘયફાય વલનાનાું  છે ? 

આણે એભને છૂીએ... 
  

યુંગફેયુંગી ઘણા ફધા ઝુંડા 

રશયેાઈ યહ્ા છે ઊંચે ને ઊંચ ે

ળવત કચડામેરા રકએ 

 



 

પ્રાણની આહવુત આી 
ણ ફદરાભાું  શુું ામ્મા ? 

તેભની તાની જભીન 

અને એ જભીન ખેડલાન અવધકાય 

તેએ ગભુાલલ  ડય  
ળક અને  ળવત લચચેન વુંઘશ 
લણથુંભ્મ ચાલ્મ જ આલે છે 

યશ ેછે ગયીફ  છેલટે ગયીફ જ  
  

આણે સ્લતુંત્રતા ભેલી  
આણા ફધાનુું રશી અશણ કયીને  
ણ આ  સ્લતુંત્રતા છે કે છી ગરુાભી 
આણે એભને છૂીએ... 

 

( *ડ. જમદી વાયુંગીના ઇંક્ગ્રળ અનલુાદના આધાયે)  

 

  

 

 

 

     ભારુ્ચવ સ્ટડભન 

Markus Studtmann 

 

 

 

 

 

 

 

O  આ અંકના પટકરાકાય 
જભશનીના ફલરિન ળશયેના યશલેાવી  ૪૦ લીમ ભારુ્ચવ સ્ટડભન (Markus Studtmann ) 

વ્મલવામી પટગ્રાપય અન ેભાનવળાસ્ત્રી છે. ૮૦ના દવકાથી શ્વતે-શ્માભ પટગ્રાપીથી ળરૂઆત 
કયીને  અત્માયે કરય પટગ્રાપીના રગબગ ફધા વલબાગભાું કાભ કયી યહ્ા છે. ટાુંગ નાભક 
નતૃ્મ અને સુુંદય સ્થન ેઝીરલાભાું તેભને વલળે રુલચ યશી છે. તે મગ્મ છફીવુંયચના દ્વાયા 
વલવળષ્ઠ ભનજગતન ેપ્રવતલફિંલફત કયલા ભથી યહ્ા છે. પ્રકાળ અન ેયુંગના આગલા વુંવભશ્રણ 
દ્વાયા તે ઘણા સુુંદય પટગ્રાફ્વ ભેલી ળક્યા છે. તેભના પટગ્રાફ્વ Rostock delüx નાભક 
વાભવમક તથા  સુ્તક  જેલાું કે 'Buchstabentango'  [Tango of letters] અન ેPetra Kleinert નાું 
કાવ્મ વાથે પ્રગટ થમેર છે.  

           તેભનુું કાભ  http://www.500px.com/blog/331/markus-studtmann અન ે
www.1x.com ઉયાુંત તેભની લેફવાઈટ www.paintingwithlight.de ઉય ણ જલા ભે છે. 
 
 



 

0 લેફજગત                                                          જીજે્ઞળ અધ્મારૂ                                                   

(લેફજગતની લાતને વુંકલરત કયી આ વભક્ષ મકૂલાન પ્રમાવ... આ લખતે એક ખફૂ ઉમગી 
લેફવાઈટની રટાય ભયાલે છે આણા ઉત્વાશી લેફકભી શ્રી જીજ્ઞેળ અધ્મારૂ - વુંાદક)                     

ગજુયાતી રેન્સવકન .કભ (લેફ હયર્મ)  
 

 

http://gujaratilexicon.com 

 
       ગજુયાતી બાાન લેફવલશ્વભાું પ્રચાય અન ેપ્રવાય કયલાભાું બ્રગય અન ેલેફડલેરયન વહશમાય પા છે. જમાયે  
ગજુયાતી પન્ટ ઉરબ્ધ નશતા ત્માયે રખાણન ેસ્કેન કયીને ગજુયાતી બાાન ેલુંચાતી કયલાન પ્રમત્ન કયનાયાની ધગળ 
અનખી શતી. શ્રી યવતરાર ચુંદેહયમા અન ેવશકામશકય દ્વાયા લેફયત કયામેર આણી બાાના ળબ્દન ભે જાન્યઆુયી 
2006થી ગજુયાતીરેસ્લવકન નાભ ેનરાઈન થમ. રેસ્લવકન એટરે ળબ્દકળ, આ એક ફશ અન ેવમદૃ્ધ ળબ્દકળ છે જે 
અનેક પ્રકાયની સવુલધા અન ેદ્ધવત દ્વાયા બાા વલળેની વાચી જાણકાયી ઉરબ્ધ કયાલે છે. 
        અશીં ળબ્દન ેગજુયાતીથી ગજુયાતી, ગજુયાતીથી અંગ્રેજી, અંગ્રેજીથી ગજુયાતી તથા હશન્દીથી ગજુયાતી એભ અનેક 
સ્લરૂભાું જાણી ળકામ છે, વલરુદ્ધાથી ળબ્દ, વભાનાથી ળબ્દ, રૂહઢપ્રમગ, કશલેત તથા ળબ્દવમશૂ ભાટે એક ળબ્દ લગેયે જેલી 
અન્મ બાાકીમ ભદદ ણ ઉરબ્ધ છે, ગજુયાતી જડણી ભાટેનુું સ્ેરચેકય ઉયાુંત વલન્ડઝ અન ેભેક યેહટિંગ દ્ધવત 
વાથ ેલાયી ળકામ તેલા ગજુયાતી બાાન ેરગતા વફ્ટલેય જેલા કે હડલળનયી અન ે સ્ેરચેકય અશીંથી ડાઉનરડ ભાટે 
ઉરબ્ધ છે. વલસ્તાય વલળેના રકના ઉમગન ેરીધ ેભમાશહદત પ્રવાય ધયાલતા  ળબ્દ શમ કે અન્મ બાાના; યુંત ુ
આણી બાાના અંગ થઈ ગમેર ળબ્દ શમ, તેભને આ બશૃદ કળભાું ઉભેયલા ભાટે રકકળની વગલડ છે  જેભાું 
લયાળકાય જડણીકળભાું ન શમ તેલા નલા ળબ્દ ઉભેયી ળકે છે. ગજુયાતીથી જાાનીઝ અન ેચાઈનીઝ જેલી વગલડ 
ણ ઉરબ્ધ થઈ યશી છે. 
         ગજુયાતી રેસ્લવકન આ યીતે બાાન,ે તેના ળબ્દ અન ેઅથશન ેઈ-સ્લરૂભાું વયતાથી અન ેવશજતાથી ઉરબ્ધ 
કયાલે છે. અંગ્રેજી જાણતી આજની ેઢીને તીકી બાાન ેવભજલાભાું અન ેએભ તેન ઉમગ કયલાના કામશભાું ભદદરૂ 
થલાન તેન શતે ુણૂશ થઈ યહ્ છે એ જ તેની ઉમલગતા દળાશલે છે. 
 

અભારુું વનયીક્ષણ :  
લેફવાઈટ હડઝાઈન અન ેપ્રાથવભક છા આકશક, વય અન ેશતેરુક્ષી છે, શભેજ રડ વભમ આળયે 1.20 વેકન્ડ તથા 
વાઈઝ 857 kb છે યુંત ુઆંતહયક ાનાુંન રડ વભમ થડ લધાયે છે. ઉમલગતાન ેભશત્ત્લ આલા ભેન્ય ૂતથા અન્મ 
કડીના પન્ટ જરૂયતથી લધ ુ નાના છે. એન્રઈડ તથા આઈપન-આઈેડ સ્લરૂભાું રેસ્લવકન ઉરબ્ધ કયાલામ ત 
સવુલધા લધ ુઉમગી ફની ળકે. 
 

 

http://gujaratilexicon.com/


 
 
O કેકાયલ 
 

ઉરૂ્ચ  વાહશત્મના અગ્રીભ ળામય વનદા પાઝરી કે જેભને તાજેતયભાું દ્મશ્રીથી વલભવૂત કયલાભાું આવ્મા.  તેભને તેભના પ્રબાલી 
અંદાઝભાું ભાણીએ ... ( વલડીમ ગરિંક) 
 

નીદા પાઝરી  : જીલન – કલન  -  http://www.youtube.com/watch?v=Eby0srmObOU 

ગઝર ઠન -                      http://www.youtube.com/watch?v=bo9fClSlDTo 

                                           http://www.youtube.com/watch?v=UpbA1e9RTCY 

દશા -                              http://www.youtube.com/watch?v=3yeIrkRR6IE   

                                                                                     
                                                                                                                                                                       વનદા પાઝરી 

– વાહશત્મવતૃ્ત – 

 

 

 

O એચ.કે આટૌશવ કરેજ, અભદાલાદ ખાતે  કવલ અવનર ચાલડાનાું એક વાથે ત્રણ સુ્તક: ‘વલાય રઈન’ે (ગઝરવુંગ્રશ),’એક 
શતી લાતાશ ’ (લાતાશવ ુંગ્રશ) અને ‘ળબ્દ વાથે ભાય વુંફુંધ ’ (રેખવુંગ્રશ) નુું વલભચન જુમ શ્રી ભયાહયફાનૂા શસ્તે થયુું.  આ 
પ્રવુંગે જુમ ફા ુઉયાુંત વલશશ્રી લચન ુભદી ,શશ બ્રહ્મબટ્ટ તથા જમ લવાલડાએ પ્રાવુંલગક લલતવ્મ આતમા. કવલ અવનર 
ચાલડાએ પ્રવતબાલ આતમ. યઈળ ભનીઆયનુું  સુુંદય વુંચારન અન ેવાહશત્મકાય – કરાકાયની ફશી ઉસ્સ્થવત. 
O કવલ વતીળચન્ર  વ્માવ ‘ળબ્દ’ દ્વાયા કવલલય યલીન્રનાથ ટાગય વલે ત્રણ સ્થએ યવપ્રદ રશ્મ-શ્રાવ્મ લલતવ્મ થમાું. 
પ્રથભ : યલીન્રબાયતી યવુન. ળાુંવતવનકેતન – કરકત્ા (૨૫ જાન્ય.ુ) , દ્ધદ્વતીમ : ‘શરચર’ ભેગેલઝન –કરકત્ા (૨૬ જાન્ય.ુ) 
તથા તતૃીમ : વભનાથ હયવય (૧૬ પેબ્ર.ુ) 
O શ્રી વભનાથ િસ્ટ દ્વાયા ‘લવુંતનાું લધાભણાું’ નાભક કવલવુંભેરન મજાયુું. જેભાું કવલ વલશશ્રી લીરુ યુહશત, મજ્ઞેળ દલ,ે 
વુંજુ લાા, લવુંત જી તથા વભલરિંદ ગઢલીએ બાગ રીધ. વુંકરન શ્રી અંફાદાન યશહડમાનુું. 
O બાલનગયના કવલ ડૉ.નટુબાઈ ી. ુંડયાનુું કાવ્મ ‘ શા, આ ઘય છે ’ને ભશાયાષ્િ સ્ટેટ વેકન્ડયી  એન્ડ શામય વેકન્ડયી ફડશ 
દ્વાયા ધયણ ૧૦ ના  ગજુયાતી ાઠયસુ્તકભાું વભાવલષ્ઠ કયલાભાું આલેર છે. 
O શ્રી વલરુ  કલ્માણી દ્વાયા  લબ્રટનથી પ્રગટ થતુું વાહશત્ત્મક ત્ર ’વવનમન’ ૩૧ ભાચશ ૨૦૧૩ છી તેના નલા લેફ 
વુંસ્કયણભાું પ્રગટ થળે. 
O નાગહયક વભાજની ઊજી ફાજુને ઉજાગય કયતુું , પલત શકાયાત્ભકતા જ પેરાલતા વભાચાયનુું આગવુું અવનમતકાલરક 
અખફાય ‘વયવ વભાચાય’ ળરૂ થયુું છે. તુંત્રી: વુંજમ દલ,ે ૪૫, ધભશનગય વવામટી,વાફયભતી, અભદાલાદ-૫. ઈ-ભેઈર : 
sanjay7370@gmail.com 

O શ્રી વાુંઈરીરા લેલ્પેય િસ્ટના ઉક્રભે મજાતી ‘ઝરૂખ’ નાભે વાહશત્ત્મક વાુંજ અંતગશત તા.૧૧/૧/૨૦૧૩ના યજ 
ફયીલરી,મુુંફઈ ખાત ેજાણીતા અધ્માત્ભ રુુ અને હશભારમમાત્રી શ્રી બાણદેલજીએ  તેભના હશભારમમાત્રાના અનબુલ 
વલે લલતવ્મ આતયુું. કવલ વુંજમ ુંડયાએ ભવૂભકા ફાુંધી . 
O ગજુયાતી વાહશત્ત્મક વભસ્મા તેભજ ભમાશદાને  યજૂ કયત ુું આધવુનક કવલતાનુું દ્ધદ્વભાવવક ‘ગલુું’ હશભાન્શ ુટેર તથા 
નલરન ુંડયા દ્વાયા ળરૂ થયુું. રલાજભ : ૧૫૦.00 રૂવમા. વુંકશ : ૯૮૨૪૦૭૬૧૬૮   
O પ્રગવત વભત્ર ભુંડ(ફયીલરી-કાુંદીલરી) દ્વાયા ભીના બાનબુાઈ સથુાય કાવ્મસ્ધાશ તથા એકસ્લત રેખન સ્ધાશન ુું આમજન 
કયલાભાું આવ્યુું. કાવ્મસ્ધાશના વનણાશમક કનબુાઈ સચૂક તથા કવલ યજેનબાઈ બ્રહ્મબટ્ટ શતા. વલજેતા –પ્રથભ: સનુીર 
ભેલાડા, દ્ધદ્વતીમ: હશતા વ્માવ તથા તતૃીમ: ભૈત્રેમી માલજ્ઞક . એકસ્લત સ્ધાશના વનણાશમક હદરી યાલર શતા અને વલજેતા – 
પ્રથભ: ડૉ.બાલેળ જી, દ્ધદ્વતીમ: ચુંરકાુંત વુંઘલી તથા પે્રયણા રીંફડી તથા તતૃીમ: લનરતા ભશતેા તથા વેજર ોંદા. 
કામશક્રભનુું વુંચારન વાહશત્મ વલબાગના ચેયવશન પ્રવતભા ુંડયાનુું.   (આની આવાવ ફનતી વાહશજત્મક ઘટનાઓને ઝીરલા 
‘વનસ્મુંદન’ ઉત્સકુ છે.) 
  

mailto:sanjay7370@gmail.com


 
O આના પ્રવતવાદ...... 
૧)  Wishing you a diwali  all illumination.  May you keep spreading the light through your lovely spread of  

Nisyandan on our computer screens. I keep waiting to see it and avidly go through it immediately on receiving 
it. I often think browsing through the magazine that you have the taste and the team to bring out a similar 
magazine on Art only.  Of course, you do include art and photography with poetry and the whole carries a 
feeling of union and completeness which is very touching. Congratulations. 
If someone asked me what is the best gift you had in 2012, I would unhesitatingly reply  NISYANDAN  on my 
computer screen.  Dhanavanti  Nagada 
 

૨ ‘નિસ્યદંિ’િો સ.ુ દ. નળેવ કં શ્રી અનિિ દેશ ઈ મ રફત મળ્યો. ખબૂ ઉત્તમ ક મ થયુ ંછે. આંતળવસ્ત ુઅિે બ હ્યકેળર બને્ન રીતે 

શધ્ધર.  ક્ યં ઢી િષીં. નિ િચકૂ મ ફ, િષીં મ ફ િીચુ ંનિ િ. ળ ષ. શમગ્ર ટીમિે અભભિદંિ.  સ્િેષપળૂવક,  રમણીક અગ્રાવત. 

 

૩)  આ એક એવુું પ્રથભ ભેગેલઝન છે જેનુું રલાજભ છે ઉભક  અન ેકાવ્મવનષ્ઠા. લાશ ! ક્યા ફાત શૈ. તભાયી વાથે અભાયી 
શબુેચછા છે.  નાથાબાઈ દેલાણી 
 

૪)  Yogeshbhai, You are doing a great job of putting Gujarati Literature on world map by publishing 

‘Nisyandan’ online. There should be more and more such magazines in online format. My friend Faruk Shah 

had also sent me some copies of earlier Nisyandan Issues. Thanks again. Wish you success.  Dilip Bhatt 

 

૫) ખબૂ જ રશપ્રદ અંક થયો છે. ઘણો જ ગમ્યો. તેમિ (સ.ુદ.ના) શ હષત્યયક જીળિિ  ગભગ બધાું જ પ વાું આળરી ીધાું છે. 

તમ ર  શ્રમ, રુલચ અિે નળિ  મલૂ્યે ગજુર તી શ હષયયજગતિે પે્રમપળૂવક કંઈક આપળ િી અંતરિી  ગણી બદ મ ર  તષ ેહદિ  
અભભિદંિ સ્ળીક રો. પ્રલીણ શાહ  

 

૬)   યોગેભ ઈ , તમે એક પછી એક ઉત્તમ અંક આપો છો ...અભભિદંિ ...સરેુભ ઈિી હૃદયસથ્ સ્મનૃતિે આ અંક ળધ ુશકંોરે છે 

.. 

કેટ ક નમત્રોિે અંક મોકલુ ંછ,ં જેભિે તમે ષળે પછીિ  અંક મોકી કો.  વુંજમ ુંડયા   
 

૭)   નપ્રય શ્રી યોગેભ ઈ, ‘વનસ્યદંિ’િ  અંકો જોઈ ગયો છ.ં ક મ તરીકે આળ  ળીરડ િી મષત્ત  ઘણી.  ખ શ કરીિે િ નાું ગ મ 

અિે ષરેોમ  ં.  તમે આ ળખતિ  અંકમ  ંફોટોગ્ર ફ શ રી રીતે મકૂ્  છે. ક મ ક મિે ીખળ ડત ુ ંષોય છે! અભભિદંિ ! દીપક  દળી 
 

૮) ગજુર તી પદ્યકે્ષતે્ર પ  પ  પગી દ્વ ર  અિોખી ભ ત પ્રગટ ળત ુ ં  ‘વનસ્યદંિ’ સુદંર શપં દિ શ થે ઉત્તરોત્તર િ મિ  મેલળતુ ં
જાય છે એ જાણી  આિદં  થ ય છે. સ્ળ. સયેુળ દરાર સ્મવૃત અંક તમ મ શ હષયયરનશકો મ ટે શગં્રષમગ્મ  બિી ગયો છે અિે તેિે 

મ ટે તમિે શહ ુનમત્રોિે ખોબ  ભરીિે  અલબિદંિ પ ઠવુ ં છ.ં    દદગબંરભાઈ સ્વાદદયા. 
૨૫ લચ શરેાું.... 
(’વનસ્મુંદન’ને ૨૫ લચ શરેા ભેર કવલ વલવન યીખન પ્રવતવાદ , જે આજે ણ તેના ફધા જ વુંદબો વભેત ત્માું જ ઊબ છે...  
ગફરરુ્ર અભાયી જેભ જ !!!... વુંાદક)  

“ ‘વનસ્મુંદન’ ભે-જૂનન અંક ભળમ ત્માયે કણ જાણે કેભ ભને નાયામણ સલેૂનુું કાવ્મ માદ આવ્યુું “ કવલતા રખી તેના કયતાું 
યદ્દી લેચી શત ત વારુું થતે....! “ આજે આ બોવતકલાદી , બગલાદી યગુભાું કવલતા કણ લાુંચળે, કણ મરૂલળે ? તભાું શલે 
આ અંગ્રેજી ભીહડમભન લાલુંટ આણાું ફાક, કુભાયને ખેંચી જામ છે.  કણ ળાુંબળે ? આલા શતળાજનક લાતાલયણભાું 
તભે કાવ્મનુું ગીત ધીભા સયેૂ છેડતા યશ છ તે ભાટે અલબનુંદન. નલી અને ઊગતી પ્રવતબાનુું આભાુંથી ભાલજત અને વુંલધશન 
થળે એલી ભને શ્રધ્ધા છે. ગાુંઠનુું ગીચુંદન કયલાન આ ગયખધુંધ બરે કશુું ન આે, થડાક તભાયા-ભાયા જેલા ાગરને 
તયફતય કયે ત ધનબાગ્મ ! આ પ્રવવૃત્ લડની જેભ વલસ્તયતી યશ ેતેલી શબુેચછા. “ 

o વલવન યીખ  તા : ૨૦/૦૭/૧૯૮૮ 
 



 

આણી વાહશત્મ ધયશય 

  

 

 

 

 

 

 

 

ભશીતયાભ નીરકુંઠ 

( કેલણીકાય, સધુાયક, નલરકથાકાય, ર્હયત્રકાય.    ૩-૧૨-૧૮૨૯  -  ૩-૯-૧૮૯૧ ) 

 

           તેભણ ેસયુતની ગાભઠી ળાાભાું પ્રાથવભક વળક્ષણ અન ેવયકાયી અંગ્રેજી ળાાભાું અભ્માવ  કમો અન ે ત્માું જ  
૧૮૫૧ભાું ભદદનીળ વળક્ષક તયીકે તે જડામા.  ૧૮૫૨ભાું ઍષ્લ્પન્સ્ટન ઇક્ન્સ્ટટયટુ, મુુંફઈના શાઇસ્કરૂ  વલબાગભાું  દાખર 
થમા અન ે૧૮૫૪ભાું ત્માું વળક્ષક વનભામા. ૧૮૫૭ભાું અભદાલાદની ભાધ્મવભક ળાાના મખુમ વળક્ષક ને છી વનયીક્ષક ફન્મા. 
૧૮૫૯ભાું ‘શ લાચનભાા’ વવભવતના વભ્મ તયીકે વુંદગી ામ્મા અન ે િેવનિંગ કૉરેજના અનબુલ રેલા વયકાયે તેભને 
૧૮૬૦ભાું ઈંગ્રેન્ડ ભકલ્મા. ( યદેળ ગભન કયનાય શરેા ગજુયાતી ! ) યત  આલીન ે ૧૮૬૧થી વનવવૃત્મુંત 
અભદાલાદની પે્ર. ય. િેવનિંગ કૉરેજના આચામશદે યહ્ા. ૧૮૫૦ભાું ‘યશજેગાય’ નાભના ત્રનુું વુંાદન વુંબાળયુું અન ે૧૮૬૨ 
થી કેટરાુંક લો સધુી ‘ગજુયાત ળાાત્ર’ના વુંાદક તયીકે યહ્ા. ‘પ્રાથશનાવભાજ’ અન ે ‘ગજુયાત લનાશક્યરુય વવામટી’ 
જેલી અનેક વુંસ્થાભાું ભુંત્રી ને પ્રમખુ તયીકે તેભ જ વહક્રમ કામશકય તયીકે તથા અભદાલાદ મ્યવુનવવાલરટીના કવભળનય 
અન ેચૅયભૅન તયીકે ણ એભણ ેવેલા આેરી. અભદાલાદભાું અલવાન.  
         તેભની નોંધાત્ર કૃવત : ગજુયાતી વાહશત્મન પ્રથભ પ્રલાવગ્રુંથ ગણામેરી એભની કૃવત ‘ઈંગ્રાુંડની મવુાપયીનુું 
લણશન’ (૧૮૬૨), ‘ઉત્ભ ક કયવનદાવ મૂજી’ (૧૮૭૭) અન ે ‘ભશતેાજી દુગાશયાભ ભુંછાયાભ ચહયત્ર’ (૧૮૭૯) ગજુયાતી 
વાહશત્મનાું  નોંધાત્ર ચહયત્ર , ‘ાલશતીકુુંલય આખમાન’  ( દ્ધદ્વ.આ.૧૮૮૧)  ગદ્યકૃવત અન ે‘અકફયચહયત્ર’   ( દ્ધદ્વ.આ.૧૮૮૭) એ 

ઇવતશાવવલમક ચહયત્ર છે.  
 

              ગજુયાતી વાહશત્મની  પ્રાયુંબકાની,  પ્રાથવભક સ્લરૂની,  ણ ઐવતશાવવક રષ્ષ્ટએ  ભશત્ત્લની  એભની  ત્રણ 
નલરકથાભાુંથી  ‘વાસલુહનુી રડાઈ’ (૧૮૬૬)ભાું   હશિંદુ કુટુુંફજીલનનાું  ાત્ર, એભના  સ્લબાલ અન ેપ્રવુંગનુું  શાસ્મની 
છાુંટલાળું વનરૂણ છે. તત્કારીન રગ્નગીતન અન ેદુંતકથાન વલવનમગ વાધતી ઐવતશાવવક નલરકથા ‘વધયા જેવુંગ’ 

(૧૮૮૦) અન ે ‘લનયાજ ચાલડ’ (૧૮૮૧) પ્રવુંગ-લણશન  આતી કથા  જેલી છે.  એભણ ેવુંાહદત  કયેર  બલાઈના 
ગણીવ લેળન , વલશપ્રથભ વુંકરનરૂ ‘બલાઈવુંગ્રશ’ એભની અગત્મની વાહશત્મવેલા છે. કરુંફવ, ગૅરીલરમ, ન્યટૂન 
લગેયેનાું જીલનવતૃ્ાુંત વનરૂતુું ‘ચહયત્રવનરૂણ’ (૧૮૫૬) તથા નાનાબાઈ શહયદાવ વાથ ે ભીને એભણ ે કયેલુું ચૅમ્ફયના 
સુ્તકનુું બાાુંતય ફધક છે. ‘ગજુયાતી બાાનુું નવુું વ્માકયણ’ (૧૮૮૩) અન ે‘વ્યતુ્વત્પ્રકાળ’ (૧૮૮૯) એભના ળામગી 
ગ્રુંથ છે ( વલકીીહડમાભાુંથી  શ્રી ફાયીન ભશતેાના રખાણના આધાયે ) 

 

http://gujaratisahityaparishad.com/prakashan/sarjako/savishesh/Savishesh-Mahipatram-Nilkanth.html

