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 આધનુિકોત્તર વાર્ાાકાર મિોહર નિવીન િી વાર્ાામાાં બોલી નવનિયોગ  

 ગજુરાતી સાહિત્યમા સમયાાંતરે કાંઇક ફેરફાર થતા જ રહ્ાાં છે અને એટલે જ સાહિત્ય એ સમાજનુાં દર્પણ છે એ 
કથન સર્ાાંગ સાંપણૂપ યથોચિત લાગે છે. આ સિરાિર જગતમાાં ભોજ્ ય ર્દાથપ ણણાાં ધાં ાાં છે. ેનને આર્ણે સ  િશે ે 
િશેે  આરોગીએ ર્ણ છીયે તેમ છતા ર્હરતપૃ્તતનો ઓડકાર આર્તો નથી. ેનથી આ રે્ટ ભાંભોડાયેલુાં રિ ેછે ને શળૂ 
રે્દા કરે છે. ર્છી ના છૂટકે ત્રિત્રર્ાં  ઓસડીયાનુાં ચણૂપ લેર્ા ફરજ ર્ડે છે. ને રે્ટ િળવુાં થાય છે. આર્ણાાં સહિત્ય 
જગતમાાં ર્ણ કઈક આવુાં જ ધન્ુાં છે. સાહિત્ય સ્ર્રૂર્ તરીકે ર્ાતાપ કેટકેટલાાં ર્ાદત્રર્ર્ાદમા ર્લોર્ાતી રિી અંતે 
ર્ાતાપ તો નક્કર સ્ર્રૂર્ ાં ારણ કરે જ છે ર્રાંત ુસર્પજન સખુાય: ધનતી નથી. એ ત્યારે જ ે ક્ય ધને છે જ્યારે 
(તેને) ભશયમાાં ફૂટેલાાં ફણગાને  એ જ ભશયમાાં રિરે્ા દઈ સાંપણૂપ નૈસચગિક રીતે ત્રર્કત્રસત થર્ા દેવ ુર્ડે તો જ. 
અથાપત ર્ાતાપકારના મનોજગતમા આકાહરત થતો ર્ાતાપ ત્રર્િાર ર્ોતીકી પ્રત્યાયનની ભાષા ધોલીમા થાય છે એ 
ત્રર્િારને થોડો ર્હરમાર્જિત કરી માનયભાષામા રજૂ કરતા થોડો અંતરાય ઊભો થાય છે. ેન પ્રત્યાયન ધાાં ક છે. આ 
ર્ાતને આધતુ્રનકોત્તર સિકો ધરોધર અનસુરે છે. એટલે કે નેવુાંના આ સમયગાળાના દરેક ર્ાતાપકાર ર્ોતાના 
પ્રદેે ની આગર્ી અને લોક િૈયે ર્િતેી ધોલીમા ર્ાતાપઓ આર્ર્ાનુાં ર્ાં ારે અનુાંસ્્તુ લાગ્ુાં. 

 આર્ા જ એંે ીના દાયકાના ગ્રામ ર્હરરે્ે નાાં કત્રર્ તરીકે ઓળખાયેલ તે ર્ાતાપકાર મનોિર ત્રિરે્દી ર્ાસેથી 
‘ગજર્ામા ગામ’ (૧૯૯૮) અને ‘નાતો’(૨૦૧૦) – એમ ધે સાંગ્રિમાાં ર્િેંિાયેલી આડિીસ ેનટલી ર્ાતાપઓ મળે છે. 
ેનમાાંથી દસેક ેનટલી ર્હરષ્કૃત ર્ાતાપઓને અગ્રણ્ય ત્રર્રે્િકોએ િશેે  િશેે  ર્શખી છે. આ દરેક ર્ાતાપમાાં ર્ાતાપકારનો 
આગર્ો તળભાષાનો ત્રમજાજ ધ્યાનાિપ રહ્ો છે. ેનમાાં ે બ્દો, લિકેા-લઢણ, કિરે્તો, રૂહઢપ્રયોગ અને ર્ાક્યખાંડો 
ગોહિલર્ાડની લોકધોલીની રસાળ ભતૂ્રમનો તરોતાજા અનભુર્ કરારે્ છે. ર્ાતાપમાાં આર્તા ે બ્દોને ર્ારાંર્ાર 
મમળર્ાનુાં ણેલ ુ લાગે તેર્ી લર્ચિકતા જોર્ા મળે છે. ર્ાતાપકારનુાં તળે બ્દોનુાં જ્ઞાન અતળ અને ગિન છે. 
પ્રત્યાયનુાં માધ્યમ પરૂતી ધોલી ત્રસત્રમત ન રિતેા ર્ાતાપરસના સેત્રન િય િાર્ણમાાં ઓતપ્રોત થયાનુાં ભાર્ક ધ ુાં ા 
ર્ાતાપમાાંથી ર્સાર થતા અનભુરે્ છે. 

 આજના સમયે લખાતી ર્ાતાપઓ ધે ર્નામા ર્િેંિાયેલી જોર્ા મળે છે. એક માનયભાષામા અને ધીજી પ્રાદેત્રે ક 
લોક ધોલીમાાં. આ સિકની મારે મન ત્રર્ેે ષતા એ રિી છે કે તેઓએ ધ ુાં ા સાહિત્ય લોક ધોલીમા જ રચ્ુાં છે 
ેનના કારણે જ ગજુરાતી સાહિત્યમાાં ર્ોતાની આગર્ી ઓળખ પ્રસ્થાત્રર્ત કરી ે ક્યા છે. કેમ કે તૈયાર િોક્કસ માર્ 
ધાંાં ના ે બ્દોથી આજની સદીનો માણસ ઉધાઈ ગયો છે ને યાંિ સાથે રિી લાગણી ત્રર્હિન ઝડતાને આરે આર્ી 
ગયો છે. એમને ર્ોતીકુાં – રમ્ય અને િદયમાાંથી પ્રફુપ્લલત આનાંદ આર્તી કોઇ િીજ િોય તો તે છે પ્રાદેત્રે ક 
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લોકધોલી. ેન ધોલતાની સાથે જ માણસને સિજતા, પ્રકૃત્રત અને સ્નેિાળતાનો ઋજુ સ્ર્ે પ અનભુર્ કરારે્ છે. ેન 
કૃતકને ર્ણ નર્ર્લલત્રર્ત કરે છે. 

 ર્ાતાપના દરેક ણટક તત્ર્ને ધરોધર ર્ળ િડાર્ર્ામાાં, ાં ા્ુપ ર્હરણામ, સાંણષપ, ર્ાતાર્રણ અને ર્ાિ ર્હરિયમાાં 
ે બ્દની ઝડઝમકથી દૂર રિી એકદમ નાના લોકધોલીના ે બ્દોને ધખધૂી રીતે કામે લગાડયા છે. ેન માનય 
ભાષામાાંના અથપથી ર્ર દ્વતૈ્રતત્રયક અથપ છાયા પ્રગટાર્ે છે. ગ્રામ ર્રીરે્ે  પ્રાં ાન ર્ાતાપમા ત્રર્ષયાનરુૂર્ રજૂઆતમા 
આ ર્ાતાપકારે આધે ુધ તાદશ્ય ચિિણો રજુ કયાપ છે. 

 જૈફ ર્યના ર્ડીલો િોરે, ઓટલે કે ર્ાદરે ધેસી ગામ આખાની કે દેે  આખાની કે અંદરોઅંદર મજાક મસ્તીની 
ર્ાતો કરી ટાઇમર્ાસ કરી જીર્નનો ધોજ િળર્ો થયાનુાં-ગોહિલર્ાડી સમાજની લોક ધોલીનુાં અદ   લ ચિિ જુઓ. 
“કાન ત્યો ત્રમરી બેી ધે કનો માણસ કે’ તો ‘નટુ અદાના િાથમા જ જાદુ, તે થાય જ ને રાજી, ધા્ુાં, અદો ધલાઉઝની 
કટોહર્ુાં એર્ી ધનારે્ કે દોરાર્ાય ફેર નો ર્ડ. ગામ અમથુાં થાનોલાના કારીગર કેત ુિેે ?’, ‘ણેલસફ્ ફીના, ણયે 
ર્ોર્ આર્ી. િરે્ તો કાાંક સાું યપ, દીધ્યે જ જા છ તે નાનહડયા!’, પ્રારાંભે એમ, ર્ાક્યને છેર્ાડે ર્ણ ગાળના એક 
ર્છી એક ટીર્ા ઝરે્, િો થી. એમાય ેે ત્રજુીમાાં ગાગહડયો ભળે એર્ો જીત ુમાસ્તર િાજરાિજુર િોય. ધોલેે  ‘ત્રમરી બેી 
િાિી ર્ાત ુમેરાયથી નઈ જીરર્ાય. ધીજુ ાં ત્રસર્ર્ામાાં એને રસ જ ક્યાાં છે? મે ઝભ્ભા ને ર્ેન ટ ધે મઈનાથી આતયા 
છે. રોજ આર્ણે એની સામે ખોડયા િશઇ ‘ખમી જાને, અમથો અથયો થા છ, અણરણી આર્ર્ાની છે તારે? ‘કાાં તો 
કેેે ’ ક્યાાં ઉણાડો ફરછ ત ેનાાંડા તોડાર્છ ‘આમ હદ’  ેકાડી દે્ય. સીવ્યે રાખો તમતમારે....’’ ‘માસ્તર મસગરી મેક્ ય. 
સાચ ુમાનીે , િા ર્ીર્ાની ય વતૃ્રત નથી થાતી. ‘માસ્તરે કાાંડુ ર્કડી કહ્ુાં: ‘સરુ્ાણ્ય તો છેને? મકૂો િર્ે. ઓછી 
તોડામણ ર્ે ી છે? આમ તો કાાંય કરાગ દેખાતો નથી! ઊલટાનુાં ટાઢુાં ધોળ...’  

 આ જ ર્ાતાપમાાં આગળ ર્ાહરર્ાહરક કલિમા ર્ડોે ીએ આર્ી સલેુિ સમાાં ાનની ભાાંજગડ કરારે્ છે. આ સ્સ્થત્રતમા 
ર્હરસ્સ્થત્રત પ્રમાણે મધ્યસ્સ્થત્રતનો રૂઆધ અને આજુધાજુના ર્ાતાર્રણનો ચિતાર આ ર્ાક્યમા મળી રિ ે છે. 
ગસુ્સાની િરમસીમા જુઓ: ‘કમા આ શ ુમાાંડ્ુાં છ ખરા તત્તહડયાન?ુ અડખે ર્ડખે તમારી ભ ૂાંડડા કતૂયાપ રે’ છે? તો 
સામે એટલી જ સ્ર્સ્થતાથી ે ાાંત ચિત્તે ત્રે ખામણ જુઓ મે કીધ ુ‘કમલો જ શ ુલેર્ા મલકનેય જી કે’ વુાં િોય ઈ મર’ 
કે ર્ણ ધટા, આટલી સેંથકની રીિ? િમણાાં  ુ નો િોત તો તારે િાથે કેર્ો અનરથ થૈ જાત, જાણે છ ત ુાં? આ 
પુાંખડાર્ની યે દયા નો આર્ી તને? જલમટીર્મા ર્ડવ’ુ તુાં તારે? તારો ધાર્ જલમટીર્મા ગયો’ તો તે ે ી ર્લે થૈ’ 
તી તમારા ભાાંડરુાંની, નથી ખધયપ તને? 

 િળર્ી અને ત્રતયપકી ધોલીમાાં લખાયેલ ર્ાતાપ ‘નાતો’ નો એક પ્રસાંગ જુઓ’ ‘એ સ માાં જાજરમાન લાગતી પ્ર ઢાએ 
ર્ોતાનો રોે  ર્િતેો કયો ‘રે્ર્ાણ તો રોર્ા કુટર્ામાાંથી ઉિે આરે્ તો આર્ણો છુટકારો થાયન?ે ણણી ગયો તે 
ધાય, ગામતરાના ટાણે ગયો છ, એમાાં તો ગામ આખખુાં મશભારે િડાવ્્ુાં. નકર ર્ાાંિની લોકલમા ઓિોના નીકળી 
િક્યા િોત ને ક્ુાંના ણરભેગીનાય થૈ ગયા િોત. આ અદમીય, નર્રીના ત્રતમા, આર્ણને મેકીને લોકલમા તાંતરાર્ી 
મેલયા. નયાાં ર્ોગીને ણોહડયાની દોરી ખેિર્ાનો ખોટીર્ો થતો િે ેન?ે” 
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 આ ર્ાતાપકારે મિતમ ે બ્દ ે સ્ક્તનો ઉર્યોગ ધોલી રૂરે્ કયો છે એટલે કે દ્વદ્વ અથી ધોલીનો પ્રયોગ ખધૂ જ સફળ 
રહ્ો છે ેન ર્ાતાપને ધરોધર ર્ળ િડાર્ી સાંણષપને કેન િ સ્થાને લઈ આરે્ છે. અને ર્ાિના સ્ર્ભાર્ ર્તપનને રજૂ કરે 
છે. જુઓ હિઅથી ધોલી ત્રર્ત્રનયોગ: “એણે અણગમાથી જ ગોધ્યા િામે આંખય ઉંિકી, અરે્ડો સુાંણાડ  ય, અર્ેડો 
સુાંણાડ  ય,છાનો મનુો, તારાાં ડોધાર્ન,ે િલામણ. ર્ાડ  યના ર્ાણકા ર્ીળા કરી મેક્ યા છ તે. િારો િાયપ તારી 
કાંકાર્ટીનેય ધે િાાંર્ર્ા ધતાડ ેન. ખરર્રડી જામી ગૈ િે ે. 

 આ ર્ાતાપકારે ધ ુજ સિજતાથી આર્ણી ત્રર્સરાઈ ગયેલી લોકધોલીનાાં ે બ્દોનો ભરપરૂ ઉર્યોગ કયો છે એટલુાં જ 
નિી એના અથો ર્ાસથી ર્ાતાપતત્ર્નુાં જધરજસ્ત કામ લીધ ુ છે. ર્ાતાપમાાં પ્રયોજાયેલ લોકધોલીનાાં ે બ્દો સતત 
ર્ાતાપરસને જાળર્ી રાખી ઓગળી જાય છે. આ ે બ્દોની સતત િાજરીથી રોમાાંિ અને તાજર્ અનભુર્ાય છે. સાથો 
સાથ ધોલી ર્ારસાની ઓળખ પ્રસ્થાત્રર્ત કરી ર્ાિક-ભાર્કને તળભાષાન ુે બ્દભાંડોચળય જ્ઞાન પરુૂાં ર્ાડે છે. 

 આ ર્ાતાપકારની ર્ાતાપનો ત્રર્ષય સામાર્જજક રહ્ો છે. તેમા ખાસ ર્હરર્ાર, કુટુાંધ ભાર્ના અને ે ાશ્વત પે્રમતત્ર્ને 
ર્ામર્ા માટે કદાિ તળ લોકધોલી જ ર્યાપતત છે, ભાષા નિીં. કારણ લોકધોલી સાિર્જજક છે. ેન સાંધાંાં  સાથે 
જોડાયેલી છે. નૈસચગિક છે અને એટલ ેજ સાિી લાગણી, પે્રમને આ રીતે ર્િતાાં મકૂ્યા છે. એ ર્છી નટુ મેરાઇ, 
મનયો, મનકો, કાનો, ઇશ્વર, રાજદા, દેર્ો, ગોમતી, મોટીધા, રાણુાં ે ીત ુર્ગેરેએ ર્ોતાની સાંર્ેદના તળધોલીમા 
ર્િતેી મકેૂ છે. એ ત્રસર્ાય છૂટકો જ નિોતો. ક્યારેક આ સમાજની નરી ર્ાસ્તત્રર્કતા ય આ રીતે નજરે િડી આરે્ 
છે. જુઓ ‘રાાંડુ નયા ભણર્ા જાર્ છો કે ર્’ણર્ા....? કરે તો ખરી મારી મરજી ર્ગર લગન. ર્ાટકી એને ય ર્ાય 
દે  ર્રાણ્યે ને  ુ ાં ય ગટગટાર્ીને સોડ  ય તાણી લેૈ  ‘તો આનાથી ત્રર્ર્રીત – ‘દેખી ર્ેંખીને ટીકડા ેનર્ી છોડીને 
કરૂ્ામાાં ફેંકી દેર્ાની?’ – આ દ્વન દ્વ ર્ચિે કરૂણ ર્ાસ્તત્રર્કની માત્રમિક ટકોર ર્ણ આ રીતે કરી છે. આ ર્ાત ગ્રામ 
પ્રદેે માાં િજુ ક્યાાંક ને ક્યાાંક ગતુત રીતે છુર્ાયેલી છે ને સહિય ર્ણ છે.  

ર્ાતાપકારે સિનાત્મક ગદ્યને લોકધોલીની કોરે િળરે્ રિીને િડાવ્્ુાં છે. રોજની એક હિયાના ત્રનત્યિમથી 
ઉધાઇ ગયેલી ર્ાતો આ રીતે રજુ કરી છે. ‘એકાદુ રે્ણ કોઇન ુ કાને ર્ડ ે ને આંગળીને અંગ ૂા ઉર્ર ઇ રે્ણ 
લખર્ાની તલર્ લાગે. આમ કેમ થાત ુિેે ! આતો ખારિી ભશમા ખેડ  ય. નૈ ત્રન દામણ, નૈ લાણી, નૈ ર્ાર્લર્ાનુાં. 
ખરી જાં મારી ખેાં ે ર્ડી ગૈ છ આર્ી આર્ી ધનૂ.’ 

 ‘ર્ા ડી’ ર્ાતાપમાાં સિકે ધોલી ર્ાસેથી સકૂ્ષ્મ રીતે કામ લીધ ુ છે ર્ા ડી ે બ્દ એ ધકરીના ર્યસ્ક ધચિા માટે 
ર્ર્રાય છે. ે બ્દમા રિલેી વ્જ ાંનાને જરાર્ણ અળર્ાયા ત્રર્ના, જાત્રતય ર્ાતને મખુર કયાપ ત્રર્ના ર્ાિના 
મનોસાંિલનોને ખધૂ જ સાંયત્રમત અને ગચભિત રીતે રજૂ કરે છે. ેનમાાંથી વ્યાંજનાથપ સ્કટૂ થાય છે. “ભોચળયો છતર્રમા 
ગયો લાગે છ. એની ધકરી એને ધ  ર્ા’લી. ર્ોર તો ખાલી ગયેલી. ધબ્ધેતાંતણ ર્ાર ઉર્ાયે આર્ેલી માનીને નશાં ા 
ભરર્ાડનાાં િાળા ભેળી દોરી ગયેલો. ધોકડાના બટૂણ છોડ  યે એમ થોડી િાંટાય જાય? ર્ણ ભાય ર્ોતે જ રિનુાં ણો્ુાં 
છે, તે રૈ ગૈ’તી  ાલી.” 
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 આ ર્ાતાપકારની ર્ાતાપમાાં કેન િ સ્થાને માનર્ સાંધાંાં  અતટૂ રીત ેસાાંકો યો છે. ેન સાંધાંાં માાં વ્યાપ્તતના દે પન કરાર્ે 
છે. સાિી ર્ાતને માટી સાથેના નાતે જોડી છે. ‘પછૂીે  મા’ ર્ાતાપમાાં આવ ુત્રર્ાં ાન આરે્ છે જુઓ ‘ર્ોતીકી ભશ કોય 
હદ’ કોયને જાકારો નથ આર્તી, આર્ે છ તો િશકારો આર્ે છ.’ 

 -આ ર્ાત ર્ાત સ  ભાર્કે સમજર્ી, ત્રર્િારર્ી ણટે... 

 આર્ણા સ રાષ્રની લોકધોલી ાં ીંગી ગજુરાતી છે. આ ધોલી ર્ાસે ે બ્દો-રૂહઢપ્રયોગ અને કિરે્તનો અખટૂ ભાંડાર 
છે. આથી આ ધોલી ગજર્ેલ ેનર્ી છે. ઉર્રાાંત ધોલીની લઢણ અને લિકેમાાં આખા ગજુરાતને ણેલ ુલગાડે એર્ી 
મી ર્ છે. આ મી ાે માાં સમ્માન રિલે ુાં છે. તેમાાં આદર છે તોછડાઇ કે તચુછકાર નથી. નયાપ પે્રમભયાપ સાંધાંાં નુાં 
ઝરણુાં-ણરેણુાં આ ધોલી છે. તે આ ર્ાતાપકારની ર્ાતાપમાાંથી ર્સાર થતો ભાર્ક અચકુ ર્ણે અનભુરે્ છે. એ 
સ્ર્ાનભુર્ આ માનયભાષામાાં ઉતરર્ા અત્યારે ર્યાપતત નથી.  

 આ સિકે ખર્માાં લીાેં લ કેટલાાંક ે બ્દો – ર્ાક્ય ખાંડો, કિરે્ત, રૂઢી પ્રયોગ ર્ર એક દ  ્ષ્ટર્ાત કરીએ તો 
સ રાષ્રની લોકધોલીનો સાિર્જજક ર્ાક્ય ત્રર્ત્રનયોગ સુાંદર થયો છે. ધોલીરૂર્ના ર્ાક્ય ખાંડો જુઓ ‘મે ની કોડીમાાં 
આજહદ લગણ ઉજળો િધાણ રહ્ો છુ.’, મનનો રર્ાયો કાાંક નશખી જ ઘમૂરીએ િડેલો છે.’, ‘ધોલય, તલુડા, ર્ા ડી 
કે’ને કે’ છો?’ ‘કણધીની જીભ જ કુર્ાડાની.... જધ્યનો....’, ‘મસગરી મસગરીને  ેકાણે સારી લાગે...’, ‘ે ેની મજા? 
ેે નુાં નાટક? ધોલ તો ખરી’, ‘જામો કામી ને ેન ર્ા’, ‘સાડી સત્તર દાણ મારી ઢીંિી ગયાાં કેડ  યે એક દાણ ત્રર્ર્ારી.’ 
આ ર્ાક્યાાંે ોને ર્ારાંર્ાર ઉચિારર્ાનુાં મન થાય એર્ી લર્ચિકતા રિલેી છે. 

 ભાષાગત ખાત્રસયતો અિી ધોલી રૂરે્ રજુ થઈ છે. ‘એ’ ના ધદલે ‘ઇ’, ર્ેલાના સ્થાને ઓલો, ‘ગયો િતો’ ના ધદલે 
ગયો’તો, ઉર્રાાંત કેટલાાંક ે બ્દોનુાં ધોલી રૂર્ અદભતુ રહ્ુાં છે. ેનમાાં મગસમારી, માયપ અંગ ૂી, જોજ્ યો એની િડફેટે, 
િાંાં ીય, કાળ ક   યા, િાંદરોજ, મોયપની જ ર્ાત, રે્લીર્ારકુ, સધળ, ઉર્ાયે આર્વુાં, બટૂણ, તેદુની, ણોડ  યે, ઢૂાંકડી, 
ર્ાં ણ્યેિડવુાં,  ૂાંઝકો,ર્ાાં રા, િકે, કશટો, તલુડો, ઢૂાંગલુાં, કડુિલો, ખેર્ાની, સેંથકની, ધકી્ુાં, ત્રતકેડ  યે, ટેમસર, લમૂખા, 
ઈટુકણ, ાં હડ ગે ારાનો, રમરમાર્વુાં ેનર્ા લોકધોલીની ે બ્દ જણસ ઉર્રાાંત ‘ાં રમ કરતા ાં ાડ ર્ડી’, ‘ેે ત્રજુીમાાં 
ગાગહડયો ભળે’, ‘ખાટી છાે  ઉકરડા ભેળી થાય’, ‘દેર્દેરા મેલીને િડમાનને િહડકા લયે’, ‘ર્ાણી ર્લોવ્યે માખણનાાં 
ર્ીડાનો ઉતરે’, ‘ધારેર્ો તો ઉકરડે જ નાંખાય’, ‘નર્રુાં મન ભતૂ ધાંગલો કેર્ાય’, ‘સો ભામણને એક ભાણેજરુ’, 
‘ઉડતા ર્ાંખી ર્ાડ’ે, ‘રિના ણોયા’, ‘મગ િોખા ભળી જર્ા’, ‘રેતાળ ભશ ભેજનેય ત્રનિોર્ી લયે’. ‘ેનર્ી કિરે્ત, 
રૂઢીપ્રયોગ અને ત્રર્ત્રે ષ્ટ ધોલી પ્રયાગ ત્રર્ષયાનારૂર્ સિનાત્મક રીતે કરી જાણે છે. 

 આમ, આ લેખકની ધ ુાં ા ર્ાતાપમાાં અસલ સ રાષ્રની (કાહ યાર્ાડ) લોકધોલી પ્રયોજી તાદશ્ય ર્ાતાર્રણ રચિ 
ર્ાતાપઓનુાં પ્રમખુ ઉદ્દીર્ક ર્હરધળ ધની રિી છે. આ ે બ્દિેતનાની તળર્દી સગુ ાંાં  ભાર્કને તરધતર કરી મકેૂ 
એર્ી છે. આ તળર્દા ે બ્દોનુાં ઉચિારણ સાથે જ મખુત્રર્ર્ર ,મન-િદય રોમાાંચિત થઈ ઉ ે છે અને એટલે જ 
કિરે્ાનુાં મન થાય છે કે મનોિર સચિે જ ચિત્તિર ર્ાતાપકાર છે.  
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I. ‘ગજર્ામાાં ગામ’ (૧૯૯૮) 
II. ‘નાતો’ લટરૂ પ્રકાે ન, ભાર્નગર ૨૦૧૦ 
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