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ગજુરાતી વિિેચન કે્ષતે્ર મહિલાઓનુું પ્રદાન 

ડૉ.કલ્ના ભચ્છય, ગજુયાતી વલબાગ, વયકાયી વલનમન કરેજ, ફામડ 
સારાુંશ –  
            વાહશત્મ વજૉન ભટેબાગે કેટરાક અલાદ ફાદ કયતાાં રુુ વજૉકન એકાવધકાય 
ક્ષેત્ર યહ્ય છે. વલશ્વનુાં ભટાબાગનુાં વાહશત્મ રુુ દ્વાયા જ રખાયુાં છે. જેભાાં બાગ્મે જ કઈ રેખખકા 
કે કલવમત્રી શમ એભ ઈવતશાવ યથી કશી ળકામ. બાયતીમ ધભમળાસ્ત્રભાાં સ્ત્રી વલમક યસ્ય 
વલયધી અને વલવાંલાદી દમ ષ્ટટકણ જલા ભે છે. વાહશત્મ વભાજનુાં વીધ ુપ્રવતખફિંફ ઝીરે છે. એ 
પ્રભાણે આલા દમ ષ્ટટકણની વાહશત્મ ય અવય જલા ભે  ત ેવશજ  છે. સ્ત્રીનુાં અસ્સ્તત્લ રુુ 
જેટલુાં જ પ્રાચીન શલા છતાાં સ્ત્રીને રુુ અલય કે અધય તયીકે જુએ છે. તેના ગભાાં વદીની 
વાાંક અને જુદી જુદી ભવૂભકાન બાય રાદમ છે. તભે છતાાં ણ સ્ત્રીની વાહશત્મ વજૉનની 
ભવૂભકા જલાભાાં આલે ત તે છેક લેદકાથી જલા ભે છે. યાંત ુ  વલલેચન ક્ષેતે્ર ભહશરાનુાં 
પ્રદાન અલ્ પ્રભાણભાાં છે.   
ચાિીરૂપ શબ્દો-   વલલચેન, વલલેચક, વજૉન, વજૉક, વજૉનપ્રહિમા  
પ્રસ્તાિના – 

           કઇણ કા કે વાહશત્ મનુાં મલુ્ માાંકન કય ુાં અઘરુાં કાભ છે. વલલેચન એ વાં ુર પ્રત્ મમ 
છે. કઇણ વજૉનને તકમથી ચકાવ ુાં અને તેના ગણુદ તાયલી ફતાલલા તે વલલેચન. વાહશત્મ 
કરાભાાં વજૉન જેટલુાં જ ભશત્લ વલલેચનનુાં છે. આણાાં ત્માાં વલલેચનન આયાંબ ઇ.વ. 1858ભાાં 
થમ. વલલેચકનુાં કામમ અત્માંત અઘરુાં અને ક્યાયેક અવપ્રમ શમ છે. વત –અવત , સુાંદય-અસુાંદય 
અને વાહશત્મના આનાંદના ક્ષેત્રની મૂ તાવ એનુાં કામમ છે. આ કાયણે વલલેચક ાવે ચક્કવ 
પ્રકાયની વજ્જતાની અેક્ષા યશ ે છે. આલી વજ્જતા સ્ત્રી વલલેચકભાાં શલા છતાાં વલલેચન ક્ષેત્ર ે
સ્ ત્રીવજૉકનુાં પ્રદાન જૂજ છે.                
 

ગજુરાતી વિિેચન કે્ષતે્ર મહિલાઓનુું પ્રદાન -       
ગજુયાતી  વલલેચન ક્ષેતે્ર ભહશરાનુાં પ્રદાન જઈએ ત  તેભાાં શીયાફેન ાઠક 

અગ્રગણ્મ કશી ળકામ. વલલેચન ઉયાાંત કવલતા, વાંાદન ક્ષેતે્ર પ્ર તૃ યશનેાયા શીયાફેનન જન્ ભ 
૧૨ભી એવપ્રર ૧૯૧૬ભાાં મુાંફઇભાાં થમેર. ઉછેય અને વળક્ષણ ણ મુાંફઇભાાં પ્રાપ્ ત કયુમ. ૧૯૩૩ભાાં 
ભેહિક, ૧૯૩૬ભાાં ગજુયાતી વાથે ફી.એ. અને એવ.એન.ડી.ટી. યવુનલવવિટીભાાંથી જી.એ. તેભજ 
૧૯૩૮ભાાં ‘આણુાં વલલેચન વાહશત્ મ’ વલમભાાં યા.વલ. ાઠકના ભાગમદળમન શઠે વાંળધન કયી 
ીએચ.ડી. થમાાં શતાાં. શીયાફેન ળરૂઆતભાાં વલલેચન અને છી કવલતા અને વાંાદન સ્ લરૂ 
વાથે વાંકામેરા યશરેા. જ કે એભની વાહશત્ મવપય યા.વલ.ાઠકની વન્ાભાાં આયાંબાઇ અન ે
વલકવી. કવલતાભાાં શીયાફેન ાવે ‘યરક ત્ર’ભાાં ફાય ત્રકાવ્ મ ભે છે. જે યા.વલ.ાઠકના 
અલવાન અને સ્ મવૃત વલયશભાાં ૧૯૫૫થી ૧૯૭૦ સધુી ૧૫ લમની રાાંફા વભમાલવધભાાં ભે છે. 

 વલલેચનભાાં ‘આણુાં વલલેચન વાહશત્ મભાાં’ ગાાંધીયગુ લેૂની ગજુયાતી વલલેચન 
પ્ર વૃતની ઐવતશાવવક મરૂલણી છે. નભમદથી ળરૂ કયી યા.વલ. ાઠક સધુીના વલલેચકના 
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વલલેચનને તત્ કારીન તેભજ વાાંપ્રત વલલેચન વલબાલના વાથે અલરકયુાં છે.જેભાાં શીયાફશને નોંધે 
છે કેેઃ- “ આણુાં વલલેચન વાહશત્ મ સ્ લલ્  ણ ઉણુાં નથી કે અહકચન નથી.... નભમદે વાયી 
ધગળથી વલલચેન વાહશત્ મનુાં પ્રસ્ થાન કયુમ. નલરયાભે ળાસ્ ત્રીમ આરચના ફક્ષી, ભખણરાર ે
શદુ્ધતાના વાંસ્કાય કયાવ્મા, યભણબાઇએ વિભનુાં દમ ષ્ટટખફિંદુ આપ્યુાં. નયવવિંશયાલે પ્રખય ળાસ્ત્રીમતા 
વોંી, ્ી આનાંદળાંકયે તેને ગોયલાસ્ન્લત કયુું, ્ી ફ.ક.ઠાકયે લીમમલાન જવલાંત ુફનાવ્યુાં. ્ી 
મનુળીએ લેગ અને ્ી ાઠકે ભનન દીધાાં અને અન્મવલલેચક ગબય કયી યહ્યા છે. શલ ેતેન ે
તાના આળ, અખબરા, વ્ મહકતત્ લ અને ્ મેમ છે. તે સ્શજેે ઊણુાં નથી.’’ 1 

 ‘કાવ્ મબાલન’ભાાંના ૨૭ રખે ૈકી ૨૫ રેખ કવલતા વલચાયના છે. કાવ્ મભાાં ‘કાન્ ત’ 
વ્ યતુ્િભ ‘ખાંડકાવ્ મ’ ‘કવલતા અને છાંદ’,વલયશીણીન એક અનબુાલ વલળે’...જેલા રેખ વવદ્ધાાંત 
ચચામ છે. ત ‘હયફધન’ભાાંના વાત રખે આઠભા દામકાના ઉત્તયાધમભાાં રખામા છે. ત 
‘ગલાક્ષદી’ભાાં તેભના બાલક ખચતે લો સધુી સ્ ભમામ છે. વજૉન-વલલેચન ઉયાાંત તેભણ ે
ભ્ મકા તેભજ અલામચીન ગજુયાતી વાહશત્ મ  ૃવત અને કતામ વલમક વાંાદન કમામ છે. 
૧૯૫૫ છી તેભણે યા.વલ.ના અગ્રાંથસ્ થ કાવ્ મનુાં ‘વલળે કાવ્ મ’ના નાભે વાંાદન કયુું છે. જેભાાં 
યા.વલ.ની યચયૂણ  ૃવત, અનલુાદ પ્રમત્ ન, અધયૂી  ૃવત.........તભાભ યચના વાંગ્રહશત છે. 
૧૯૪૦થી ૧૯૯૫ના વભમ સધુી શીયાફશનેે વજૉક વલલેચક, વાંળધક, વાંાદકરૂે કામમયત
 યહ્યા. 

 સસુ્સ્ભતા યાળય મ્ શડેન જન્ ભ ૧૯ભી જૂન ૧૯૧૯ના યજ અભદાલાદભાાં થમેર. 
ફી.એ.છી કોટુાંખફક કાયણવય  એભ.એ. ના કયી ળકમા. છી ૧૯૫૧ભાાં ‘નયવવિંશયાલ હદલેટીમાેઃ 
એક અ્ મમન’ વલમ ય યા.વલ. ાઠકના ભાગમદળમન શઠે ીએચ.ડી.ની હડગ્રી પ્રાપ્ ત કયી 
અ્ માન કામમ સ્ લીકાયુું શત ુાં. તેભના વલલેચનભાાં ‘નયવવિંશયાલ હદલેહટમા: એક અ્ મમન’ 
(૧૯૫૨), ‘ગજુયાતી વાહશત્ મન હયચમ’ (૧૯૫૬), ‘અવધગભ’ (૧૯૭૩) જેલા સુ્ તક ભે છે. 
જેભાાં ‘અવધગભ’ને ગજુયાત યાજમનુાં ાહયતવક ભળયુાં છે. તે જુદાજુદા વનવભતે રખામેરા રેખન 
વલલેચનગ્રાંથ છે. તભેના જે-તે વાહશત્ મના વાાંપ્રત વલમ, પ્રલાશદળમનના રખેભાાં મનુળી, સુાંદયમૌ 
વલમક રખે કે વજૉક વલમક રેખ ્ માન ખચેચ ેછે. ત નયવવિંશયાલના વજૉક તયીકેના વલવલધ 
ાાંવાન હયચમ કયાલતાાં દયેક ાાંવાની ચચામ કયી છે. ત ‘જીલનચહયત્રભાાં’ ‘જમવતવાંધના 
વનભામત્રી મદુૃરા વાયાબાઇ: લૈતાખરક’ (૧૯૮૭), ‘વલદ્યાફશને નીરકાંઠેઃ જીલનઝાાંખી’ 
(૧૯૮૯).....જલા ભે છે. તેભણ ેમદુૃરા ફશનેનુાં નીડય, વેલાબાલી, અડગ ખચત્ર પ્રગટાવ્ યુાં છે ત 
ગજુયાતના સ્ ત્રીયત્ ન અને વભાજ સધુાયક વલદ્યાફશનેની જીલનઝાાંખી તેભજ જનવેલાના કામોની 
નોંધ જલા ભે છે.  

ભાંજુ હશિંભત ઝલેયીન જન્ ભ ૩૦ભી જાન્ યઆુયી ૧૯૨૬ના યજ મુાંફઇભાાં થમેર. લતન 
તેભનુાં યફાંદય દઢ લમની ઉંભયે ભાતા ગભુાલી, વતાન કાયાલાવ.....ફધી હયસ્સ્થવતન 
વાભન કયીને તે વળક્ષણભાાં ફી.એ. અને રાઇબ્રેયી વામન્ વન હડપ્ રભા કયે છે. ભાંજુફશને 
ગાાંધીજીના વલચાયથી પ્રબાવલત શતા. તે ણ ૧૯૪૨ભાાં ‘હશિંદ છડ’ આંદરનભાાં જડામા અન ે
એક ભહશન જેરભાાં ણ યહ્યાાં. ૧૯૬૧થી ૨૦૦૬ સધુી તે ‘પાફમવ ત્રૈભાવવક’ વાથે વાંકામરેા 
યશમા. ત્ માયફાદ વાંાદક તયીકેની વેલા ણ આી. ત્ માયે દય ત્રણ ભાવે વાંાદકીમ રેખ 
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રખતાાં, જે ‘નીયખન’ે (૧૯૯૨) અને ‘પ્રવતવાદ’ (૧૯૯૮) ભાાં હયણમ્ મા. ત ે ઉયાાંત ‘ગાાંધીજી 
આયાય લીંધતુાં વ્ મહકતત્ લ’ (૨૦૦૩) ણ તેભણે પ્રકાવળત કયુું. તેભણ ેરગબગ ૭૫ જેટરા રેખ 
ગ્રાંથસ્ થ કમામ છે. તે તાંદુયસ્ ત ચચામ-વલચાયણાના અને પ્રાભાખણક ટીકાના આગ્રશી યશમાાં છે. 
તેભણે નાયીલાદ દખરતલાદ, પ્રવતફદ્ધ વાહશત્ મ લગેયે મદુ્દા તેભજ ગજુયાતી, બાયતીમ અન ે
વિભના વાહશત્ મકાયની  ૃવત વલળે વલળદ ચચામ શાથ ધયી છે. 

બાયતીફશને ભધયુકાન્ ત લદૈ્યન જન્ ભ ૩જી ભાચમ ૧૯૨૯ના યજ મુાંફઇભાાં થમ શત. 
તેભન ઉછેય, વળક્ષણ તેભજ વ્ મલવામ મુાંફઇભાાં જ થમ. ૧૯૪૮ભાાં ફી.એ. અને ૧૯૫૫ભાાં 
એભ.એ. કયી ૧૯૬૦ભાાં ભ્ મકારીન યાવ વાહશત્ મ ઉય ીએચ.ડી.ની દલી ભેલી શતી. 
તેભણે ‘હશન્ દુસ્ તાન’ દૈવનકભાાં ઉભાંત્રી, આકાળલાણી, નેળનર બકુ િસ્ ટ અને યાટ િીમ વાહશત્ મ 
અકાદભીભાાં વલવલધ પ્રકાયે વેલા આી શતી. વાથે વાથે ્ીભતી નાથીફાઇ દાભદય ઠાકયળી 
ભશાવલદ્યારમભાાં ગજુયાતીના રકે્ચયય તયીકે ણ કાભ કયેલુાં. તેએ ગજુયાતી અને હશન્ દીભાાં 
ણ રેખન કામમ કયેલુાં. તેભની ાવેથી ભોખરક નલરકથા, ટૂાંકીલાતામ અને નાટક ભે છે. 
તે ઉયાાંત હશિંદી, ભયાઠી અને અંગ્રેજીભાાં અનલુાદ કમામ છે. તેભનુાં પ્રથભ સુ્ તક ‘યાવ વાહશત્ મ’ 
૧૯૬૬ભાાં પ્રગટ થામ છે, જે તેભન ભશાવનફાંધ શત. તેભને પ્રલાવન ફહ ુજ ળખ ભાટે જે જે 
પ્રદેળન પ્રલાવ કમો તે પ્રદેળના યીત હયલાજ, વાંસ્  ૃવત તેભજ જનવમદૂામનુાં અ્ મમન કયુું છે. 
જેનુાં પ્રવતખફિંફ તેભની  ૃવતભાાં ઝીરાયુાં છે. તેભની ાવેથી નલરકથાભાાં ‘ગદાંડી’ (૧૯૭૫), 
‘કામા ભનન ભે’ (૧૯૭૮) અને ‘લેતવના લરેાાં’ (૧૯૯૫) ભે છે. ત ‘એક અટ ટક’ (૧૯૭૪), 
‘અઢી અક્ષયની પ્રીત’ (૧૯૮૦), લાતામવ ાંગ્રશ ભે છે. જમાયે ‘નુયા વૃત્ત’ (૧૯૬૯) નાટક હશન્ દીભાાં 
રખ યુાં છે. જે ગાાંધી વલચાયધાયને યજૂ કયે છે. જેને ભ્ મપ્રદેળ વયકાયનુાં પ્રથભ અને બાયત 
વયકાયનુાં ફીજુ ાં ાહયતવક ભળયુાં શત ુાં. ત ‘ત્તાના ભશરે’ (૧૯૭૧), ‘બ્રાહ્મણ કન્ મા’ (૧૯૭૧), 
‘ફડા ાની’ (૧૯૭૧), ‘આણી યેરલે’ (૧૯૭૧), ‘યગુયગુની કથા’ (૧૯૭૨), ‘ચાર 
બજલીએ’ (૧૯૭૨) અનલુાદ ભે છે. જમાયે ‘રીરાલતી મનુળીથી હશભાાંળી ળેરત’ (૧૯૮૦) 
નાભે લાતામનુાં વાંાદન કયુું છે. 

મદુૃરા હ.ુભશતેા (૧૭-૧૦-૧૯૩૦) ઇવતશાવ વલમભાાં એભ.એ., ીએચ.ડી. કયીને 
અ્ માવકા તયીકે વેલા કયેરી. એભન ભશાવનફાંધ ‘ભનસુ્ મવૃતેઃ એક વાાંસ્  ૃવતક અ્ મમન’ (૧૯૮૯) 
તેભજ ગજુયાતીની વાંસ્  ૃવતને અલરકતાાં સુ્ તક ‘ગજુયાતના ઉત્ વલ અને ભેા’ (૧૯૮૪) તેભજ 
‘આણાાં લો’ (૧૯૮૮) આપ્ માાં છે. 

જમા લલ્ રબદાવ ભશતેાન જન્ ભ ૧૬ભી ઑગસ્ટ ૧૯૩૨ના યજ બાલનગયના કખમા 
ગાભે થમ શત. યાંત ુળૈક્ષખણક તેભજ વ્ માલવાવમક કાભ મુાંફઇભાાં થમાાં. તેભણે ‘કવલદૌ ’, ‘ભેહિક’, 
ફી.એ., એભ.એ. અને ીએચ.ડી. સધુીન અભ્ માવ કયી શરેા પ્રા્ માક ન ે છી ‘નેળનર 
રેક્ચયય’ તયીકે વેલા આી શતી. તેભણે કાવ્ મ, કાવ્ મન અનલુાદ, કાવ્ માસ્ લાદ, વલલેચન, 
અનહૂદત વલલેચન, કથા ળાસ્ ત્રન અનલુાદ લગેયે વજૉન પ્ર વૃત કયી  છે. આભાાંથી વલલેચન 
અને અનલુાદ તેભનુાં વક્ષભ ાસુાં છે. ‘ભનગત’ (૧૯૮૬), ‘કાવ્ મઝાાંખી’ (૧૯૮૫), ‘અનવુાંધાન’ 
(૧૯૮૬) તેભના વલલેચન ગ્રાંથ છે. જેભાાં વલલેચક તયીકેની વનટ ઠા, તટસ્ થતા દેખામ છે. 
‘ગજુયાતના પ્રળસ્સ્ત કાવ્ મ’ રેખભાાં તેભની ઐવતશાવવક વલલેચન દ્ધવતન હયચમ ભે છે. ત 
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‘વિભ અને લૂમના વીભાડા ય’ તેભજ ‘વહૃદમ બાયતીમ વાહશત્ મ ળાસ્ ત્રન વન્ ભાનીમ વય 
ન્ મામાધીળ’........લગેયેભાાં સ્ લસ્ થ, વનબભીકક અને તટસ્ થ વલલેચક તયીકેની છા દેખામ છે. 
 ૨૩ભી ભે ૧૯૩૩ના યજ જન્ ભેરા ઇરા ાઠક અંગ્રેજીના અ્ માવકા તયીકે વેલા આેરી 
અને ‘અલાજ’ વાંસ્ થા દ્વાયા સ્ ત્રીવળહકતકયણના પ્રમત્ ન ણ કયેરા. વલલેચન ક્ષેતે્ર ‘ાિાત્ મ ટૂાંકી 
લાતામ’ (૧૯૭૬) ભે છે. તેભાાં તેભન ઝીણલટબમો અભ્ માવ જલા ભે છે. તભેની ાવેથી 
‘નાયીલાદનુાં ભનભાંથન’, ‘નાયીલાદનુાં આકરન’, ‘નાયીલાદની નજયે’, ‘નાયીલાદીની 
કરભે’.......લગેયે નાયીકેન્ રી સુ્ તક ભે છે. તે ઉયાાંત તેભણે ટૂાંકીલાતામના હયફ તેભજ 
અભેહયકા, યયુ અને યવળમાભાાં ટૂાંકીલાતામના વલકાવની ચચામ ણ કયી છે. વલલેચન ઉયાાંત 
‘જનવત્તા’ દૈવનકભાાં ‘ત્રાજલાનુાં ત્રીજુ ાં લ્ લ’ુ કટાયરેખન કયુમ છે.  

અવનરાફેન અમતૃરાર દરારન જન્ ભ ૨૦ભી ઑકટફય ૧૯૩૩ભાાં અભદાલાદભાાં 
થમેર. તેભણે પ્રાથવભક-ભા્ મવભક અને ઉચ્ ચવળક્ષણ ણ અભદાલાદભાાં પ્રાપ્ ત કયી ત્ માાં જ 
અંગ્રેજીના અ્ માક તયીકે વેલા વન તૃ ણ થમા શતા. યાંત ુતેભનાભાાં નાનણથી જ વાહશત્ મ 
પ્રત્ મને રગાલ શત. જેથી રગબગ ત્રણ દામકા સધુી તે વલલેચન અને અનલુાદ ક્ષેતે્ર પ્ર તૃ 
યહ્યાાં. ‘યલીન્ રનાથ અને ળયતચાંરના કથા વાહશત્ મભાાં નાયી’ (૧૯૭૯) એ તેભન શરે વલલેચન 
વાંગ્રશ છે. જેભાાં ફાંને રખેકના નાયીાત્રનુાં વલશ્ર્રેણ અને તરુના કયલાન ઉિભ છે. 
ત્ માયફાદ ‘દેળાન્ તય’ (૧૯૮૧), ‘દમણનુાં નગય’ (૧૯૮૭), ‘ભાનુીેઃ વાહશત્ મભાાં નાયી’ (૧૯૯૨) 
‘નલરકથાભાાં ચેતના પ્રલાશ’ (૧૯૯૪), ‘વનલેદન’ (૧૯૯૯), ‘અન્ લેણ’ (૨૦૦૮).......લગેયે 
સુ્ તક જલા ભે છે. તે ઉયાાંત તરુનાત્ ભક અભ્ માવ કયતા રખે ણ ભે છે. તેભના 
વલલેચનભાાં ગજુયાતી-ફાંગાી અને અંગ્રજેી તેભજ યયુીમ વાહશત્ મના લાચન હયળીરનથી 
હયસ્  ૃત થમેર જઇ ળકામ છે. તે લૂમગ્રશ વલના વલળદ અને પ્રલાશી ળૈરીભાાં બાલક વાભે 
મકૂી આ ેછે. 

૫ ભી જૂન ૧૯૩૬ભાાં જન્ ભેરા નીરાાંજનાફેન ળાશ એભ.એન.કરેજ વલવનગયભાાં ફી.એ., 
એભ.એ.ન વાંસ્  ૃત વાથે અભ્ માવ શમો શત. તેભણે ‘બટ્ટિકાવ્ મ’ વલળે ભશાવનફાંધ રખી ીએચ.ડી. 
કયુું શત ુાં. છે. ત્ માયફાદ ગજુયાત કૉરેજ અભદાલાદભાાં વાંસ્  ૃતના અ્ માવકા તયીકે વેલા આતા. 
તેભની ાવેથી ‘વરાંકી કાનુાં વાહશત્ મ’ (૧૯૭૭) જે ૨૫૦ વજૉકની ૫૦૦ જેટરી  ૃવતન 
વભતાક્ષયી હયચમ છે. ‘બટ્ટિકાવ્મ એક અ્ મમન’ (૧૯૮૭) જે વાંસ્  ૃત અકાદભી દ્વાયા યુસ્  ૃત છે. 
‘વાંસ્  ૃત વ્ માકયણ ળાસ્ ત્રના ગ્રાંથભાાં ભતા બટ્ટિકાવ્ મ પ્રમગ’ (૨૦૦૩) ભે છે. ત ે ઉયાાંત 
વાંાદન, ગજુયાતી અનલુાદ ણ તેભની ાવેથી ભે છે. જૈન આગભગ્રાંથ, વાંસ્  ૃત નાટ્પ્રકાય 
જેલા રેખ ‘વાંફવધ’, ‘સ્ લા્ મામ’, ‘પાફમવ’, ‘ત્રૈભાવવક’, ‘વાભીપ્ મ’.......લગેયેભાાં પ્રકાવળત થામ છે. 

દક્ષા વ્ માવ (૧૯૪૧)  વલલેચક અને કલવમત્રી.સયુતથી એભ.એ., ીએચ.ડી. કયી 
વ્ માયાની કરેજભાાં ગજુયાતીના અ્ માવકા તયીકે વેલા ફજાલેરી. તેભન ભશાવનફાંધ 
‘સ્ લાતાંર્યોમતય ગજુયાતી કવલતાેઃ હયદળમન’ (૧૯૮૧) છે. ‘બાલપ્રવતબાલ’ (૧૯૮૧) અને 
‘વોદમમદળભીક કવલ’ (૧૯૮૪) તેભના વાંળધન-વલલેચનના ગ્રાંથ છે. ત ‘અલ્ ના’(૨૦૦૦) 
તેભન કાવ્ મવાંગ્રશ છે. તેભના ‘ગાભીત જાવતેઃ વાભાજજક અને વાાંસ્  ૃવતક અ્ મમન’ (૧૯૯૩) અને 
‘ચોધયી ફરી અને વાંસ્  ૃવત-એક અભ્ માવ’ (૧૯૮૧) તેભનુાં વાંળધન ક્ષેત્રનુાં વલવળટ ટ પ્રદાન છે. 
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તેને ાયતવક ણ ભળમાાં છે. ત ‘વાયસ્લત જમાંત ાઠક’ રખેકની વલવલધ યચનાન 
આસ્ લાદ કયાલત વાંગ્રશ છે. જમાયે કવરા ટેર ે ‘નાટમરક’ભાાં ગજુયાતી, બાયતીમ અને 
વલદેળી નાટકની વભીક્ષા કથા હયચમના બાય વાથે આી છે.  

ળયીપા લીજીલાા (૧૯૬૨) વલલેચક અને અનલુાદક છે.  તેભના ભશાળધનુાં નાભ 
‘ટૂાંકીલાતામભાાં કથન કેન્ ર’ જે તેભન વલલેચન ગ્રાંથ છે. ત ‘લાતામવ ાંદબમ’ ણ ્ માન ખચેચનાય છે. 
તેના પ્રથભ વલબાગભાાં ટૂાંકી લાતામ ભાટેના ામાના વલબાલની વવદ્ધાાંત ચચામ કયી છે. ત ફીજાભાાં 
ટૂાંકીલાતામને કરા દાથમ તયીકે ચકાવલાની પ્રયહુકત કથનકેન્ ર, યચના યીવત લગેયેની ચચામ છે. 
ત ‘વાંપ્રત્ મમ’ ભાાં આત્ ભકથા, નલરકથા, પ્રલાવ, જીલનકથા, નાટક......જેલા અઢાય સ્ લરૂની 
 ૃવતન આસ્ લાદ છે. તેભના ‘ત્રણકથા’, ‘અનન્ મા’, ‘અન-ુાંગ’, ‘ભન્ટની લાતામ’- અનલુાદ 
છે. ત ‘ફાની લાત ુાં’ ચહયત્રાત્ ભક છે. ત ેઉયાાંત ઘણા વલલેચાનાત્ ભક રેખ ણ રખ મા છે. નાયી 
વાંલેદનની લાતામ આે છે. ‘ળતરૂા’ભાાં નાયી વાંલેદનને ઉજાગય કયતી લાતામ છે. ‘અનવુાંગ’ 
(૨૦૦૧) ભાાં જુદાાં જુદાાં વલદેળી રખેકની લાતામ આે છે. વભયવેટ ભભની ત્રણ અને 
ફાકીનાભાાં શવેભિંગ્ લે, યલેર, બ્રેડફયી, થફમય, વલન્ ધાભ અન ેજેકલ ખરન્ ડની છ એભ  ુર નલ 
લાતામ આણન ેભે છે. ‘જમાંત ખત્રીની ગદ્યસષૃ્ટટ’ તેભનુાં વાંાદન છે. જેભાાં જમાંત ખત્રીની 
વભગ્ર લાતામ અને અગ્રાંથસ્ થ લાતામ અને એક કાવ્મ ણ મકુાયુાં છે.  

અન્ મ વલલેચકભાાં સ્ નશેરતા ળળીકાાંત ભશતેા (૧૯૧૨)- ભશાવનફાંધેઃ ‘ફારાળાંકય એક 
અ્ મમન’,  ુયાંગી વતીળચાંર દેવાઇ (૧-૩-૧૯૨૧)-‘ગજુયાતીભાાં વાંસ્  ૃત નાટક’ (૧૯૮૦), 
ળળીકરા અભયીળ વત્રલેદી (૨૧-૮-૧૯૨૫)- ‘ભ્ મકારીન ગજુયાતી વાહશત્ મભાાં કશલેત અને 
એનુાં વાહશજત્મક થૃ્ થકયણ’ (૧૯૮૪), કેતકી ફ ુર ફરવાયી (૯-૭-૧૯૨૬)- ‘્ી હકળયરાર 
ભળરૂલારાેઃ- એક અ્ મમન’ (૧૯૬૯), શવિદા ધીભાંતયામ ાંહડત ‘તવૃપ્ ત’(૧૫-૨-૧૯૨૭)- 
‘વભાજરક્ષી દમ ષ્ટટએ ગજુયાતી નલરકથભાાં વ્ મકત થતુાં ગજુયાતનુાં વાભાજીક જીલન’ (૧૯૫૧), 
અન્ મ ‘ાલરલ- જીલન અને કામમ’ (૧૯૬૮), ‘તયતી વલદ્યાીઠ’ (૧૯૮૭), ‘ભનની બીતયભાાં’ 
(૧૯૮૭),  ુમદુ સફુધચાંર યીખેઃ- (૪-૭-૧૯૩૨) ‘રક વાહશત્ મ એક અભ્ માવ’ (૧૯૮૮), 
‘ભધયેુણુાં’ (૧૯૯૦), ‘ગજુયાતીભાાં દળભસ્ કાંદ બાગ-૧’ (૧૯૯૨), કાવ્ મવાંગ્રશ ‘અયલસયૂ’ (૧૯૮૭), 
યજનીફશને  ુાંજવલશાયી દીખક્ષત (૮-૫-૧૯૩૩)- ‘નયવવિંશ ભશતેા, નયવૈમ અને અન્ મ નયવવિંશ’, 
(૧૯૯૦), ભાંજુ ળાાંવતરાર ડગરી (૨૫-૧૦-૧૯૩૩)- હશન્ દી વાહશત્ મનાાં પ્રવવદ્ધ રેખખકા ભશાદેલી 
લભામન વાહશજત્મક હયચમ કયાલતી સુ્સ્તકા ‘ભશાદેલી લભામ’(૧૯૮૪) ચૈતન્ મ ફાા ભજમદુાયેઃ- 
‘રખરતકા અને ફીજા વાહશત્ મ રેખ’ (૧૯૩૯) લગેયે ભે છે. 

     શરેા આંગીના લેઠે ગણી ળકામ એટરી વાંખમા સ્ત્રી વાહશત્મકાયની શતી. યાંત ુ
ધીભે ધીભે તે વાંખમાભાાં લધાય થતાાં શલે એક વમશૂના રૂે ભન મકૂાલે એલી જગ્મા ભેલલાની 
શક્કદાય સ્ત્રી વજૉક ફની યશી છે. જ કે લતમભાન વભમભાાં એ ુાં એક ણ ક્ષેત્ર નથી કે જેભાાં 
સ્ત્રીનુાં પ્રવતવનવધત્લ ન શમ. એભ વાહશત્મના વલવલધ સ્લરૂના ક્ષેત્રભાાં સ્ત્રી વજૉક વહિમ થઇને 
સુાંદય યચનાનુાં વનભામણ કયતી થઇ છે. યાંયાગત યીતે રુુના ભનામેરા રખેનના ક્ષેત્રભાાં 
અને વલલેચનભાાં  આલી ચકેૂરી વનબમમ અને બદુ્ધદ્ધજીલી રેખખકાએ રાાંફી શયણપા બયી છે.  
વાંદબમ –  

1.  ૃ– ૪૫૭   ગજુયાતી વાહશત્મન  ઇવતશાવ ગ્રાંથ-૬, ગજુયાતી વાહશત્ મ હયદ  ,અભદાલાદ ,  


