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  રામાયણ-મહાભારતનો ગજુરાતી સાહહત્ય પર પ્રભાવ 
પવૂવભમૂમકા :  

 'ભશાપ્રસ્થાન' એ કવલ ઉભાળકંય દ્વાયા યચિત 'ધનામક' છે. આનો વલમ કવલએ ભશાબાયતના 
'ભશાપ્રસ્થાનીકલવ' ના ફીજા તેભજ ત્રીજા અધ્મામભાથંી રીધો છે. કવલએ ભશાબાયતનો ઘટનાક્રભ સ્લીકામો છે. 
'ભશાપ્રસ્થાન' એ ધનાટમરક્ષી રુુાથવન ુ ંપ છે. . 'ભશાપ્રસ્થાન' એ ઉભાળકંય દ્વાયા યચિત 'પ્રાિીના' નો જ ફીજો 
બાગ ગણલાભા ંઆલે છે. એ ણ કથાલસ્ તનુી રષ્ટટીએ 'પ્રાિીના' જ છે. 'પ્રાિીના' ની જેભ . 'ભશાપ્રસ્થાન' ભા ંવાત 
વલંાદ કાવ્ મો છે. . 'ભશાપ્રસ્થાન'ભા ં . 'ભશાપ્રસ્થાન', 'યવુધટઠય' અને 'અરુ્ વન-ઉલવળી' તેભ 'કિ' ણ ભશાબાયતના 
કથાલસ્ ત ુય આધાતયત છે. 'ભથંયા' અને 'બયત' નુ ંલસ્ ત ુયાભામણ ય આધાયીત છે. . 'ભશાપ્રસ્થાન' ભા ં કવલ 
ઉભાળકંયનો ચિિંતા અને ચિિંતનનો વલમ ધભવ અને વત્ મ જ છે. એના મૂભા ંતશભારમ ઉ્રધ્મા ૫છી, ભેરુ દળવન 
થામ છે તે કાવ્માગત ઘટનાઓ છી ઘટે છે. ાડંલો જમાયે રષ્ોદી છે વાથે કૃટણના સ્લગવ વવધાવ્મા છી િારી 
નીકે છે.તેનુ ંસકુ્ષ્ભ આરેખન કવલએ ફહુજ વશજતાથી કયી ફતાવ્યુ ંછે. એ વભમે યવુધષ્ટઠય ોતાના વત્મને ધભવને 
જ અનાલતા ંયશ ેછે એજ આ ધનાટકનો કેન્દ્રષ્ સ્થાને બાલ છે. છે્રે ઇન્દ્રષ્ યવુધષ્ટઠયને પ્રત્મક્ષ થઈ તેભને સ્ થારૂઢ 
થલા વલનતંી કયે છે અને સ્ લગવ પ્રમાણ કયલા જણાલે છે. ત્ માયે યવુધષ્ટઠય સ્લગતમતા તો વનત્મ ધભવના ારને વવધ્ધ 
થતી કૃતાથવતાની અનબુલ દળાભા ંછે ને તે અશં, યવુધષ્ટઠય ાભી યશ ેછે. એ જ કવલનો આળમ આ ધનાટકભા ં
વવધ્ધ  થતો જોલા ભે છે. 

  કાવ્મનો આયંબ થામ છે. કાવ્મના ધીયોદાત્ત નામક યવુધષ્ટઠયની ઉકતથી કૃટણના . 'ભશાપ્રસ્થાન' છી 
ાડંલો ણ રષ્ૌદી વાથે તશભારમ તયપ પ્રમાણ કયે છે. યવુધષ્ટઠય તશભાતરષ્રષ્શ્મનો વનદળવ કયી  સ્થર-કાર, રષ્શ્મ 
વવંનલેળનુ ંસિૂન તો કયી રે છે. તે વાથેએ સ્ થકાર વાથેના ોતાના યશસ્મ ણવ ંતતયવફંધંનુ ંસિૂન ણ કયે 
છે.  કૃટણ જમાયે નથી. જમાયે કેલ અંતમાવભીરૂે જ છે. ત્માયે તેભની વ્માકતા  એભની શવતી લધ ુ ઉત્કૃટ 
અનબુલામ છે. અરુ્ વન તો ત્મો સધુી કશ ેછે કે કૃટણ રખુ ંજીલન જે આજે મતૃ્ય ુ છે. શણવલશોણા જીલનભા ંઆ ાિં 
ાડંલો અને રષ્ૌદીને યવ યશમો નથી. યવુધષ્ટઠય તો  કુરુકે્ષત્રભા ં સ્સ્થય યશી ળક્યા, ણ આ કૃટણ વલશોણા મતુ્યુું 
કે્ષત્રભા ંકેભ સ્સ્થય  યશ ેછે. તેજ કવલને ફતાવુ ંછે. આ આખ ુકાવ્મ યવુધષ્ટઠયની યવુધ-સ્સ્થયતાના વાક્ષાત્ કાયનુ ંકાવ્મ 
ફની યશ ેછે. 

 યવુધષ્ટઠય ોતાના િાયેમ ફધંઓુ અને રષ્ૌદી વાથે તશભારમગભન કયે છે. મતુ્યુુંળાી તશભળમા ં તો એભની 
પ્રતીક્ષા કયીને જ ફેઠી છે. કૃટણ વલશોણા આ ભાગવભા ંતેભને કેલ શનૂ્દ્મતાને વઘંવનો વનિઃળે અબાલ લતાવમ છે. 
એભા ં એભનુ ં સ્ લસ્ થ યશલેાનુ ં લધાયેભા ં લધાયે કતઠન ફની યશ ે છે. યવુધષ્ટઠય આમ ધે છે. એ વભમે પ્રથભ 



KCG-Portal of Journals 

 

2 | P a g e  
 

રષ્ૌદીનુ ંતન થામ છે. ફલાન બીભ રષ્ોદી  થાકી ગઈ છે. એભ કશી એને ઊંિકલાનો પ્રમાવ કયે છે. ણ એ 
ઊંિરાતી નથી. ત્માયે યવુધષ્ટઠય તયુત જ કશ ેછે કે..... 

"બીભ, રાક્ષાગ્રશ ેથકી જનેતા વભેત િાય 

ફધંનેુ ઉાડી દોડમો બોંમયે ત ુ ંએક શ્વાવે  

શતા એમે વભમ, આ વભમ છે રુ્દો બાય 

સ્લ કભવનો ઉઠાલીને િારી ળકે એજ આજે 

ઘણુ ંતાયે ભાટે" 

(વભગ્ર કવલતા, .ૃ81) 

 યવુધષ્ટઠયની લાણી આલી દારૂણ યીસ્સ્થવતભામં ધભવના રક્ષ્મને નોંધીને જ િારે છે. જે કંઈઈ ફને છે એ 
યવુધષ્ટઠયના ધભવના કાટંાભા ંતયુત તોરન થઈ જામ છે. કવોટીના ંતયણાભ કશનેાયા યવુધષ્ટઠય ોતે કવોટી દેનાય 
ણ છે જે ને એજ તો ખફૂી છે. આ . 'ભશાપ્રસ્થાન'ના વભમની અંતે ફધાના ંવત્મની શલ ેઅંવતભ કવોટી થામ છે. 
રષ્ૌદીના ડમા છી યવુધષ્ટઠય 'માત્રા છે. ળે....' શલે રષ્ૌદી અને કૃટ ણ વલનાની આ માત્રા ફહુ યશી નથી અને 
રષ્ૌદી ણ ોતે વભજી જામ છે. કે ોતાના વલદામની આ અંવતભ ઘડી છે. રષ્ૌદીનુ ંવૌબાગ્મ અશં એજ જોલા 
ભે છે. કે ાિેંમ વતઓની ંતખોની અભીછામા નીિે એને માત્રા યૂી કયલાની થઈ. એ છે્રે છે્રે ાિેંમ 
ાડંલોની ક્ષભા ભાગેં છે. તેભામં ધભવયાજની ખાવ એ વભમે વશદેલ કશ ેછે કે........ 

"ાિં ંતગીઓ જેલા 

શતા. ાિંેમ ાડંલ; 

લી જે મકુ્કી તે તકિંત,ુ 

રષ્ૌદીના પ્રબાલથી" 

એ વભમે વશદેલની આ ઉતકત રષ્ૌદી ભાટે અંજચર ફની યશ ે છે. તેભ યવુધષ્ટઠય ણ વશદેલની જેભ 
રષ્ૌદીને વમચુિત લાણીભા ંન્દ્મામ આતા ંકશ ેછે. 

"શલે અભે અસ્ગ્નશીન વવભધ-ળા જગમજ્ઞ'ે 

(વભગ્ર કવલતા, .ૃ8ય) 

તો અરુ્ વન ણ ફોરી ઉઠે  છે કે : 
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કૃટણે તમ્મા, તજ્મા શલે, તકટના તેંમે!' 

(વભગ્ર કવલતા .ૃ8ય) 

 આ ફોરતા ં જ અરૃ્ વનના ભનભા ં ફા યાક્રભભા-ંવાશવકભવભા ં કૃટણ અને તક્રટના (રષ્ૌદી) ના ં પ્રયેણા 
ભાગવદળવન  પ્રોત્વાશન આતદનુ ંઅને તયત સ્ભયણ થઈ જામ છે.  કૃટણ ગમાને શલે કૃટણા ણ ગઈ. અશં ાડંલાનો 
રષ્ોદી પ્રત્ત્મે નો બાલ ફહુ સકૂ્ષ્ભતાથી લણામેરો જોલા ભે છે. અરુ્ વનને તો ોતાનુ ંઅરુ્ વનત્ લ જ જાણે વયી ગયુ ં
શોમ એભ રાગે છે. યવુધષ્ટઠય ણ જાણે ધભવવને- ન્દ્મામાવને ફેઠા શોમ એભ ચકુાદાઓ આતા ંયશ ે છે. ાિેંમ 
ાડંલોનો રષ્ૌદી વાથે ોતાના કભોનો ન્દ્મામણએ તોરે છે. કણવ બયી વબાભા ં કશલે ુ ં કે ાિં-ાિં વતએ નુ ં
અનાથા ાિંારી એ વભગ્રનુ ંઅલરોકન યવુધષ્ટઠય રષ્ૌદીને કયાલે છે. ને ન્દ્ મામ તોરતા ંયશ ેછે. ણ રષ્ૌદી તો એ 
ફધુ ંભરૂી જલા કશ ેછે. યવુધષ્ટઠય રષ્ૌદીનો સકૂ્ષ્ભતભ-અંતયતભ તયિમ આે છે. યવુધષ્ટઠય કશ ેછે કે..... 

"વવંાયની ! તૃાનુ ંતીવ્ર સ્લરૂ શતીએ નાયી..... 

(વભગ્ર કવલતા, .ૃ83) 

અશંથી જે બીભ અને યવુધષ્ટઠયનો વલંાદ િાલ ુથામ છે. રષ્ૌદીની આયજુમોત વૌપ્રથભ ળા ભાટે બઝુાઈ 
ગઈ તે જાલા ઈચ્છે છે. ત્માયે  યવુધષ્ટઠય જીયલવુ ં કરંુ એવુ ંવત્મ ાિંરી વલળેનુ ંબીભને જણાલે છે. ાિેંમભા ં
અરુ્ વન પ્રવત શતો અને ક્ષાત ણ ાડંલો ભાટે, ણ આજ અરુ્ વનને યવુધષ્ટઠય વાથે જ લનલાવ જવુ ંડયુ.ં જે 
રષ્ૌદી ભાટે "ભત્વલેદ" કમો અને જ રષ્ૌદી વલશોણા થવુ ંડયુ.ં જે અરુ્ વન પ્રત્મે ક્ષાદ એજ સબુરષ્ાને રાવ્મો.  
રષ્ૌદીના અભાનોને વભાયનાય બીભ ણ તશતડિંમ્ ફાનો જ શતો અને છી રષ્ૌદીનો અને છેલટે તો ાિં વતએ 
અનાથ આ ાિંારીને શ્રીકૃટ ણ જ વશામ રૂ ફને છે. ત્ માયે અરુ્ વન કશ ે છે કે, રષ્ૌદીને વશામભતૂ થમા તો 
રષ્ાયકાલાવી કૃટ ણ! અશં વલવધ લક્રતાઓને બોગ ફનેલુ ંરષ્ૌદીનુ ંજીલન જોલા ભે છે જ તેના મતૃ્યનુ ુ ંકાયણ ફને 
છે. 

રષ્ૌદી છી ભશાબાયતના ક્રભાનવુાય વશદેલ ડે છે ત્માયે વશદેલ વલિાયે છેકે જીલનબય જો એને વાથ ન 
આી ળકામા તો અંતે તો વાથ ન આી ળકામો તો અંતે તો વાથ આુ!ં જીલનબય ભૌનનુ ંતાળં વશીને મતૃ્યલુત 
સ્સ્થવત નો અનબુલ કમો શતો. એના ણ છે્રે-છે્રે વશદેલ વનદવળ કયે છે. વશદેલ ફધાની અંવતભ વલદામ રઈ રે 
છે. ત્માયફાદ બીભ પયી યવુધષ્ટઠયને વશદેલના તન વલળે છેૂ છે. ત્માયે યવુધષ્ટઠય જણાલે છે કે વશદેલને ોતે 
ભાટે જાણે છે એ લાતાના અચબભાનના વનદવળ કયે છે. અચબભાને જ વશદેલને આભ છાડમો અનુ ં 'ળાણણ' 
વલનાનુ ં 'જાણે ણ' ખદુ એના ભાટે જ ળારૂ શત ુ.ં એકાએક અિાનક આલી ડેરી ઉાવધઓભાથંી ભાગવ કાઢી 
ળકે એવુ ંકૃટણ જેવુ ંકૌળ્ મ એનાભા ંનશોત ુ ંજ ને તેથી જ લધ ુજાણીને લધ ુગ ૂિંલાવુ ંડે એલી એની સ્સ્થવત શતી. 
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બીભ . 'ભશાપ્રસ્થાન' કૃવતભા ંવાથવત  એક જજજ્ઞાસ-ુચૃ્્ક તયીકે પ્રશ્નો કયતો યશ ેછે અને યવુધષ્ટઠય જાણે કે 
વલવજ્ઞની યીતે એના ભનનુ ંવભાધાન કયે છે. યવુધષ્ટઠય કેલ ધભવબદુ્ધિથી, વનટઠુય રાગે એલી વનભવભતાથી લેધક 
વત્મો ઉચ્િાયે છે. 

એ છી નકુર ડમો. નકુર આભ તો વૌન્દ્ દમવનો ઉાવક શતો. તેને આભ ોતાની અવનચ્ છાએ અસબુગ 
પ્રકાયે ભયવુ ં ડયુ ંએ જે વલવધની વલચિત્રતા યવુધષ્ટઠયના ભતાનવુાય દશરેૂ ગલવ જ નકુરને ભાટે નડતય થમો 
ચિતના ને કભવના ખભીયની ઊણને કાયણે નકુર ાવે જે કંઈ કરા રષ્ષ્ટટ, યવરુચિ, વોંદમવ અચબવનલેળ લગેયે શતા.ં 
તે લયલા ફની યશમા ં જે વોંદમવ નો ભભવ-કૃટણભાથંી પ્રગટતો શતો. તે નકુરભાથંી ન પ્રગટ થઈ ળકમોને એજ 
નકુરની કરુણ્ તા છે. તેણે રાહાશમ વોંદમવની ઉાવના કયતા ંઅંતિઃ વોંદમવ ની અલશરેના કયી. 

નકુર છી કૌનેત્મ તુ્ર અરુ્ વનનુ ંણ તન થયુ.ં બીભ યવુધષ્ટઠયને અરુ્ વનના તનનુ ંયશસ્મ છેૂ છે. ત્માયે 
યવુધષ્ટઠય તેના તયાજી ણોનો ઉ્રેખ કયે છે. અરુ્ વનને ોતાની ધનવુલધાનો પોકો શતો અને તેથી તે 'ખોટા 
શયૂભાની ભશં ખપ્મો', યવુધષ્ટઠયના આલા કથનને વાબંી બીભ થોડા અકામ છે. ત્ માયે યવુધષ્ટઠય બીભની આ 
વસ્ થવતજોતા કશ ેછે કે..... 

"..... ત ુ ંઆટરો વલહ્વ ળાને 

થામ પ્રથા? નશં અશં યણકે્ષત્ર તણી રુરષ્ 

ળૌમવબમાું કામવ તણી ડભયીઓ, અશં તો છે 

ળાતં સ્લચ્છ અવલકં બાયતની ઉસ્ગશૃા 

કારના ંન  ભા અશં, ભા છે અનતંતાના ં

એ ભાે વૌ ભાલાની આલી લેત." 

(વભગ્ર કવલતા, .ૃ88) 

 યવુધષ્ટઠય અશં સ્લજન  કયતામેં 'ધભવયાજ' તયીકે સ્લજનોના કભોકભવ-વલકભવના તશવાફ કયતા યશ ેછે. અશં, 
ધભવવનટઠ અને વભત્લના ધોયણે ન્દ્મામ તોરામ છે. ભાનલનુ ંઅ્ાતભાંણુ ંકેવુ ંને કમા,ં કેટલુનેં કેભ તેનો અંદાજ 
જોલા ભે છે. 

શલે બીભનો ણ અંતકા આલી શોંિે  ત્માયે બીભ યવુધષ્ટઠયનો શાથ ઝારે છે ત્માયે યવુધષ્ટઠય કશ ેછે કે  

'બીભ, ધભવ ઝારનાય છે શલે તો શાથ... 

આણા વૌ તણો.' 
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(વભગ્ર કવલતા, .ૃ90) 
બીભ ણ ડતા ંડતા ંોતાના વલળે ણ યવુધષ્ટઠયને છૂી રે છે ત્માયે યવુધષ્ટઠય તેના 'ખાઉધયાણા' નો 

દો ફતાલે છે. બીભ ધતુયાટટને કેલા કડલા ંકઠોય લેણ કશરેા ંતેની માદ યવુધષ્ટઠય બીભને અાલે છે ત્માયે બીભ 
કશ ેછે. 

'ન હુ ંજાણુ ં
ધભવ તણી ઝીણી લાતો, કૃટણની કા પ્રભાણુ ં
યૂી નલ, ધભવ એક : કુટંુફને વયંક્ષવુ,ં 
કા એ : વલરષ્ેીીને કાયલો-વલદાયલો ને 
એભા ંજાત ઘવી દેલી, સ્થરૂતા જે દૂણને 
ભૂણ ફની ભાયે તો 

(વભગ્ર કવલતા, .ૃ90) 
ત્માયે યવુધષ્ટઠય ભયણાવની બીભને ણ કઠોય, વત્મનો કશ ેજ છે. 

'લીય! તકન્દ્ત ુયકત દુિઃળાવન તણુ ંઉટ ણ ીનાયનો 
પ્રકૃવતની શતુાનો અંળ શળે કેટરો તો વફ? 

(વભગ્ર કવલતા, .ૃ90) 
"ને છી કશ ેછે કે, બાગ્મ વલળે તાયા, 
યશી ભશાવલજમોની સ્થરૂતાની કદરૂતા.' 

 યવુધષ્ટઠયનો ોતાના ફધંઓુ ય સ્નેશબાલ વભબાલ કંઈ ઓછો નશોતો અને એભની જે કરુણતા છે. એ 
એભની ણ છેજ એ જાણતા ંશોલા છતામં એ વત્મને ધભવના તોરે જ ફધંઓુને તોરે છે ને વત્મ કશલેાભા ંજયામ 
ખિકાતા નથી. 
  આ યવુધષ્ટઠયને ત્નીને િાય િાય ફધંઓુથી વલખટૂા થવુ ંડયુ ંએજ એભની કરુણતા તેઓ તો તશભાતરષ્ને જ 
'મતૃ્યળુય્મા' ફતાલલા કશ ે છે. યંત ુયવુધષ્ટઠય જેલા ધભવનાભશાન પ્રવતારક  ભાટે તો વદેશ ે સ્લગવના અવધકાય 
વનભામેરો શતો. સ્લગવભા ંરઈ જલા ઇન્દ્રષ્ તેભને યથભા ંઆરૂઢ થલા જણાલે છે. યંત ુસ્લગવ ના ખ્મારે યવુધષ્ટઠયની 
ધભવબિુીની વભતા જોખભાતી નથી. તેભની ધભવજાગવૃત જયામ િચરત થતી નથી અને તેથી જ તેઓ તેભની  ૂઠં 
આલતા ં શ્વાન ને ણ સ્લગાવવધકાય અાલલા તઓે વકં્લાન ફને છે. તેઓએ શ્વાનની સ્નેશભતૈ્રી છોડલા એ 
જયામ તૈમાય નથી. શ્વાન વાથેનો ોતાનો વફંધં ભાનલશ ુલચ્િેની અયતુ લોથી વલકવતી ભૈત્રીના પ્રતીકરૂ 
એભને રાગે છે. તેઓ શ્વાન વવલામ સ્લભ ધભવ દેલનો આદેળ શોમ તો ણ જલા તૈમાય નથી. યવુધષ્ટઠય આ ક્ષણે 
હૃદમ  ધભવની વનાતન એલા વત્ મધભવની પ્રવતટઠા કયે છે. ભશાપ્રસ્ થાનભા ં યવુધષ્ટઠયની પ્રવતટઠા કયે છે. 
ભશાપ્રસ્થાનભા ંયવુધષ્ટઠયની ભશાન કોઈ તક્રમા શોમ તો આ જ છે અને યવુધષ્ટઠયની યવુધ-સ્સ્થયતા ધભવની કવોટીએ 
ણ વાિી જ ઠયે છે. યવુધષ્ટઠયની પ્રત્મક્ષ થામ છે. મભદેલ (ધભવ) મભ જ શ્વાનનુ ંરૂ રઈ યવુધષ્ટઠયની  ૂઠં આલેર 
એલી અશં યરૂ્આત કયામેરી જોલા ભે છે. મૂભા ંતો ધભવરૂ બગલાન જ શ્વાનનુ ં  રૂ રઈ યવુધષ્ટઠયના ધભવ 
અને વત્મની કવોટી કયે છે. યવુધષ્ટઠયની જ કવોટી કયલાભા ંઆલેરો મભદેલ જાણે યવુધષ્ટઠય કયીને જ સ્લગવ ભાટેનો 
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નતૂનાવધકાય ાભે છે! છેલટેતો ધભવની ગવતને હ્રદમ ધભવનુ ંવનત્મધભવને ારન કયનાય ભનટુમો ના ગરાભાથંી જ 
ાભલાની યશ ેછે. 
 

  જે ધભવ જીલનભા ંવઘંવભા ંવત્મા તદના આિાયવલિાય લિનભા ંપ્રગટ જ ન થઈ કે એલો જીલન વનયેક્ષ 
ધભવ વનયથવક છે. સ્લગતથતા તો  વનત્મ ધભવનો ારનને વવધ્ધ થતી કૃતાથવતાની અનબુલ દળાભા ંછે. જે યવુધષ્ટઠય 
ાભી યશ ેછે. યવુધષ્ટઠયને સ્લગવ ાભલાણુ ંયશતે ુ ંજ નથી. એભાનંા વત્મને ધભવ જ સ્લગવતાનો અનબુલ કયાલે છે. 
તેઓ તો સ્ લગતતાનો અનબુલ કયાલે છે. તેઓ તો સ્લગવમતાને જ ધભવારનના આનદં દ્વાયા પ્રત્મક્ષ કયી યશમા 
શતા. યવુધષ્ટઠયની યવુધ-સ્સ્થયતા જેટરી કુરુકે્ષત્રભા ંપ્રગટ થમેરી એનાથી એ વલળે આણને આ 'ભશાપ્રસ્થાન'ભા ં
જોલા ભે છે. આખા ધનાટકભા ંવત્મને  ધભવના ભતશભા કવલઓ ગામો છે. 
 

 આખુ ંઆ કાવ્મ  આ યીતે વત્મને ધભવના ંસકુ્ષ્ભ વિંરનોને યવુધષ્ટઠય અને બીભ વલંાદ દ્વાયા પ્રત્મક્ષ કયાલત ુ ં
આગ લધે છે. જે એક ધનામક ફની યશ ે છે. કવલતા અને નાટકનો સબુગ સભુનવ્મ કવલએ કયીને ધભવને 
ઉજાગય કમો છે. યાભામણને ભશાબાયત જેલા ગ્રથંોની અવય બાયતીમ વાતશત્મો ય ડેરી આજેમ જોલા ભે છે. 
જેના કાયણે અનેક સ્લરૂોભા ંતેનુ ંખેડાણ થમેલુ ંછે. જેભા ં 'ભશાપ્રસ્થાન' ય ણ તેની જ અવય થમેરી આણન ે
વનશાલા ભે છે. આ કાવ્મ ભશાબાયતનુ ં વનટકવ રૂ શોમ એવુ ં રાગે છે. લસ્ત ુ ગ્રથંનની રષ્ટટીએ લસ્તનેુ  
ફશરાલલાની રષ્ટરીએ આ 'ભશાપ્રસ્થાન' લધ ુસવુળટટ, યવવક અને ભભવ લેધક ફની ળક્ુ ંછે. 'ભશાપ્રસ્થાન'ભા ંકવલએ 
વત્મનુ ં દળવન કયલા-કયાલલા ભાટે પ્રાિીન યંયાભાથંી અનતં જીલનભાથંી જે ક્ષણે વદં કયી છે. તેભા ં જ 
અમતૃતત્ત્લોનો, વજંીલનીનો કોઈ અંળ સ્ૂયતા જોલા ભે છે. કવલની લાણી જેટરી એકાગ્રતાથી એ અંળને પ્રત્મક્ષ  
કયલા ભથે છે. એટલુ ંએ કાવ્મ વપતા ાભે છે. કવલની કવલિેતનાનો પ્રાણ ૂંકામેરો આણે જોલા ભે છે. એ 
રષ્ટરીએ 'ભશાપ્રસ્થાન' યવભમરૂ ધનાટક ફની યશ ેછે. એભા ંકોઈ ફેભત નથી. 
 

સદંભવ ગ્રથં 

 

I. 'ભશાપ્રસ્થાન', ઉભાળકંય જોી 
II. 'વભગ્ર કવલતા', ઉભાળકંય જોી 

III. ઉભાળકંયનો લાગ્લૈબલ  - િરંષ્કાતં ળેઠ (ખડં-1, કાવ્મ  વર્જન) 
 

       ************************************************************************************ 

જાદવ હદવ્યાબેન પ્રમવણભાઈ  

Student 
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