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વિન્સસપાલ) 

Abstract: 
ભારતના વિચારક્ષેતે્ર અને કાયયક્ષેતે્રમાાં ગાાંધીજીન ાં આગમન મહત્િનો બનાિ છે. દણક્ષિ 

આફ્રિકાના સત્યાગ્રહ બાદ ઇ.સ.૧૯૧૫માાં ગાાંધીજી સ્િદેશ આવ્યા ત્યારથી માાંડીને ૧૯૪૦ સ ધીના 
તબક્કાને ગ જરાતીમાાં ખાસ કરીને સાફ્રહત્ય તેમજ વિધ-વિધ ક્ષેત્રમાાં વ્યાપક િભાિ ઊભો થયો. દેશી 
રાજ્યની ખટપટ,ભિેલાાં ય િક-ય િતીઓનો િેમ વ્યિહાર,ગહન તત્િચચાય,િકૃવતના ભવ્ય-ગહન અને 
સ ધારાનો ઉપદેશ િગેરે કિન વિષય હતાાં.કવિતક્ષેતે્ર પિ નિાાં પફ્રરિામો ઊભા થિા લાગ્યા.દણલત 
શોવષત,પીફ્રડતની વ્યથાને ઉજાગર કરિાન ાં કામ ભાષા-સાફ્રહત્ય-કવિતા ધ્િારા જ થય ાં અને અનેક ણચિંતન 
કારોના ચેતન તાંત્રને હચમચાિી મકૂ્ાાં હતો. વિશ્વશાાંવત,વિશ્વિેમ અને વિશ્વબાંધ ત્િના ગાાંધીજીના વિચારો 
ઝડપથી સ્િીકૃત પામ્યા,આકાશ અને સ્િગયનાાં ઉદયનો ને બદલે સાફ્રહત્યકારોને અને કવિઓ હિે ધરતી 
માતાના ખોળામાાં જ જીિન આત લ્યના બસયા. 
Keyword: ગ જરાતી કવિતા પર ગાાંધીજીિભાિ  
Introduction: 
       ગાાંધીય ગના કવિઓના કાવ્યસર્જન 
પર વિષય, વનરૂપિરીવત કાવ્યબાની,અને 
નિા દશયન થાયછે. સામવયકો અને 
પાણક્ષકો,િતયમાનપત્રો,સાફ્રહત્ત્યક સાંસ્થાઓનો 
ફાળો પિ તેમાાં વિશેષ  ગ જરાતી કવિતા 
પર ગાાંધીજી િભાિ સર્જન િવતભાના 
યત્ત્કિંણચત દશયન તેમના આ િથમ 
કાવ્યસાંગ્રહમાાં જ થઈ જાય છે. માનિ-  
જગતમાાં દૂ:ખ અને દફ્રરદ્રતા છે તેન ાં કારિ 
ફ્રહિંસા અને અસત્ય છે,ભય અને લાલચ છે. 
ગાાંધીજીએ સત્ય અન ેઅફ્રહિંસાને જીિનમાાં 
આગવ ાં સ્થાન આપય ાં. તેમિ ેજીિનમાાં 
શ્રમને મહત્તિ આપય ાં મન ષ્યને સાચા 
અથયમાાં સ્િતાંત્ર બનિા અન રોધ કયો. છે. 
કવિઓ આ સાંદભય યોગ્ય જ કહ ેછે.  
ઉમાશાંકર જોશી  

“પ્રભ ુપ્રગટ ભતૂલે,સલીલને ઝુલે પારણે, 
હસે રજવન તારલે,ગગનને વિતાને રહ્યા; 

કદી પ્રકૃવત અંકમાાં, જગ જને વનહાળ્યા હતાાં. 
તમે પવતતમાાં, દરરદ્રતા નિ-વિધાનનો 

સસ્ત્રથી 
ધ્િાનલ-જલ્યા જગે સખુદ શીત ભદ્રકરી, 
તમે વિમલ પાથરી;શ્ન શક્તતના માંત્રથી 

દૂ:ખી જગતના બન્યા અજબ એક 
ધન્િાંતરર,” 

      ગાાંધીજીએ દેશને ગલુામીમાાંથી મતુત 
કરાિિા, દરેકને  સ્િતાંત્ર બનાિિા અનેક 



Research Guru: Volume-16, Issue-4, March-2023 (ISSN:2349-266X) 

Page | 342  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

દૂ:ખો જાતે સહન કયાા.જગતને સખુી કરિા 
પોતે દૂ:ખો િેઠયા,દૂ:ખી લોકોના ઉદ્ધારક 
બન્યા,`વિશ્વશાાંવત`કાવ્ય સાંગ્રહના `જીિનનો 
કલાધર` નામના કાવ્યમાાં ગાાંધીજીને તેમણે 
જીિનના કલાધર કહ્યા છે. 
    પથૃ્િીનુાં નશીબ અને પ્રજાના 
પણુ્યકમોના કારણે દેશમાાં સ્િતાંત્રતા રૂપી 
મકુ્તત ગાંગા િેહિા લાગી,લોકોનાાં અંતરમાાં 
સ્નેહના ધ્િજો લહરેાિા લાગયાાં કવિ કહ ેછે-  

“કોના સણુીને સ્િર આંસ ુભીના 
ગળી જતી વિશ્વની ધોર રહિંસા? 
ઉલેચિા પાપ યગુો યગુોનાાં 
શુાં ઊતરી મવૂતિમતી અરહિંસા? 
અંગો બધાાં સાંયમથી રસેલાાં; 
કાંગાલની હાય થકી ભીંજેલ 
લાંગોટીમાાં કાય લઈ લપેટી, 
ચાલે પ્રભ ુપે્રરીત પે્રમ મવૂતિ.” 

      વિશ્વની ઘોર રહિંસાનો, પાપનો નાશ 
કરિા અને દૂ:ખી દલલત-પીરડતજનોને સખુી 
કરિા,અરહસાનો સાંદેશો લઈને પ્રભપેુ્રરીત 
પે્રમમવૂતિ એિા ગાાંધીજીનુાં અહી આગમન 
થયુાં છે.  
         આ જગત સામે અમારા પર નજર 
પણ કરશો નરહ. જગકીચડમાાં પગ ધરશો 
નરહ,નરહતર એમાાં ખુાંપી જશો,એટલે તમે 
અમારા જેિા પાપીઓથી દૂર જ રહો, એમ 
કરીને હજારો મતુયુાંથી કરપીણ ઉરવ્યથા 
તેમણે હસતે મખેુ વ્હોરી લીધી.  
અને મોઢે મોંઘ ુક્સ્મત ફરકતુાં રાખી કુમળાં 
ઘડયુાં ગાાંધીએ જીિન લચર ક્રૂસારોહણ સમુાં. 
       ‘પ્રાલચના’કાવ્ય સાંગ્રહમાાં પણ ગાાંધી 
વિચારણાને પ્રયોજતી કેટલીક રચનાઓમાાં 
સતય, અરહસા અને જ ‘અરહિંસા’ના આદશોને 
પ્રસ્તતુ કરી દે છે.  

તટૂો ભલે સૌ સ્થલ કલ ભીંતડાાં, 
કે લચત્ત તટૂો મજુ વિશ્વ માપતુાં. 
પરાંત ુપાયા સતત તતૂોના; 

એ ભાવિ આશા લગીરે ખટુોનાાં 
મે જે ગણી સતય હત ુાં જ સરવ્યુાં, 
તે છો ગયુાં ફોક,ન ખાલી હાથ હુાં. 

    ‘િસાંતિર્ાા’નામના કાવ્યસાંગ્રહમાાં 
આમાર જીિન-ઈ અમાર બાની કાવ્યમાાં 
ગાાંધીજી અને સતયનુાં સમાાંતરે મરહમાગન 
થયુાં છે.  

“મારુાં જીિન તે મારી િાણી; 
બીજુ ાં તે તો ઝાકળપાણી. 

મારા શબ્દ ભલે નાશ પામો, 
કાળ ઉદર માાંહી વિરામો, 
મારા કૃતય બોલી રહ ેતોય, 
જગે કેિળ સતયનો જય. 
મારો એ જ ટકો આચાર, 

જેમાાં સતયનો જય જયકાર. 
સતય ટકો છો જાય આ દાસ, 
સતય આર જ હો છેલ્લો શ્વાસ.” 

‘મતુયુાંદાંડ’, ‘રડો ન મજુ મતુયનેુ’, ‘સ્પશ ૂા 
જગતને જયાાં જયાાં’, નથી મે કોઈની પાસે’, 
‘ઝખના’, ‘૧૫મી ઓગષ્ટ -૧૯૪૭’, અને 
‘જીણા જગત’ િગેરે કાવ્યોમાાં પણ 
ગાાંધીજીના ‘અલભજ્ઞા’,કાવ્ય સાંગ્રહમાાં 
પણ’ગાાંધી                જયાંતી તે દીને’, 
‘અબજ પષુ્પ માનવ્યનુાં’,  ‘તોલ્સ્તોયની 
સમાવધએ’, કાવ્યોમાાં ગાાંધી વિચારણનો અકા 
ઝીલયો છે.  
 સુાંદરમ(વત્રભિુનદાસ પરુર્ોત્તમદાસ લહુાર) 
 ગાાંધીજીના વિરાટ વ્યક્તતતિનુાં 
લચત્રણ અહોભાિપણૂા રીતે પ્રગટ કરતુાં કાવ્ય 
, ‘યાત્રા’ નામના સાંગ્રહમાાં , ‘અહો ગાાંધી’ 
નામે પ્રગટ થાય છે. કવિ ગાાંધીજીની 
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અરહિંસાની વિચારણા અને સતય ચરણની 
પ્રસસીત કરતા કહ ેછે-  
“ તમારે ના િેરી,પણ જગતનાાં િેર સહિા 

તમે બાાંધીિટ,પ્રણયની િેદી રચિા 
ચહ્ુાં, વિશ્વએ અરદ્ર  સમ વિરચિા શાાંવત 

સદન; 
મયાા એ સાંગ્રામે કિચ ધરીને માત્ર પ્રજાનુાં.” 
         ગાાંધીજીને જગતમાાં કોઈની સાથે 
િેર ન હત ુાં, કોઈ તેમનો શત્ર ુન હતો. પણ 
જગતના લોકો માટે પે્રમની િેદી રચિા 
માટે તેમણે િેર સાથે જ શત્રતુા બાાંધી, 
વિશ્વને શાાંવતસદન બનાિિા તેમણે સતયનુાં-
પ્રભ ુકિન ધારણ કયુું. ગાાંધીજીને કોઈ મારી 
શકે તેમ ન હત ુાં,   
  કવિ શ્રી સનુ્દરમ કાવ્યસાંગ્રહમાાં 
જયારે માનિમનમાાં,હ્રદયમાાં પ્રગટશે તયારે 
જગતમાાં એકતા- બાંધતુાની ભાિના જાગશે. 
જેમ વશખર પરથી ધમુ્મસના િાદળો 
વિખરાય જાય તયારે વશખર સ્પષ્ટ અને 
ઉન્નત દેખાય છે. એ રીતે મનમાાંથી અહમ, 
સ્િાથા તેમજ અસતનો અંધકાર દાિાનળ 
દૂર થશે તયારે સતયભાસી,વમતભાર્ી,પે્રમ 
અને કરુણામય જીિન પ્રગટશે.  

અને વપગલી જાય ધમુ્મસ અહાં રચેલા 
બધાાં, 

બને લગરર વશરો શી સ્પષ્ટ પરમોન્નતા 
ચેતના; 

અમે વનજ સમસ્ત સત્તિ તયહી પે્રરતા,ત ુાં 
વિરે્ 

થઈ ક્સ્થર દ્ઢાિતા સકળ ભાિ ઉદભાિના 
થતી દ્ઢ અચાંચલા, પ્રગટતી શી સાંિારદતા, 
રચાય દ્ઢ િેદી ચૈતયમય સત ્વનષ્ઠાની શી 

!” 

    ‘ઉતકાંઠા’ કાવ્યસાંગ્રહમાાં ‘પિૂા રકનારે 
બાપ’ુ કાવ્યમાાં ગાાંધીજીને દયા અને 
કરુણાની મવૂતિરૂપે દશાાિી તેમની ઉત્તમ 
જીિન શૈલી સમલુચત રીતે કરિામાાં આિી 
છે.  

“આ પિૂાના સાગરને રકનારે 
ભલે પધાયાા અહી આમ બાપ!ુ 
આ આપનુાં રૂપ અહી સજાિી 
વિરાટશુાં સકુ્સ્થર ઉચ્ચ સ્થાપયુાં, 

આિી રહ્યા સાગર િીંધી આપશુાં, 
આ ભવૂમ કેરા જય કાજ-સયૂાના 
ગાયત્રીના માંત્રની લૈ ઋચાઓ, 
સૌ રાજય કો સતયનુાં માડિાને!” 

         પિૂાના સાગર રકનારે અથાાત 
પોરબાંદરમાાં જન્મેલા મહાતમા ગાાંધી પછીથી 
પોતાની વિરાટ પ્રવતભાના દશાન કરાિે છે. 
સ્િરાજયની પ્રાપ્પત માટે સતય અને 
અરહસાના શસ્ત્ર િડ ેચળિળ ચલાિી. 
માનિજાત અને રાષ્રના કલ્યાણ અથે 
તેમણે કરેલા વિવિધ કાયો ની નોંધ છે.  
રામનારાયણ પાઠક : 
         ગાાંધી ની સતયમય િાણીના સાંદભા 
અરહસાધમીને શોભે તેિી આ પ્રાથાના છે. 
પોતે વ્યથા ગમુાિેલી જીંદગીને ફરી 
અથાસરભર-સતયમય બનાિિાની કવિની 
યાચના છે.  

પ્રભ ુજજિંદગી પણુ્ય વિના ગઈ છે, 
પણ ક્ાાં તજુ એ કરુણા ગઈ છે. 
બીજુ ાં ના કાંઈ તો બસ આટલુાં દે, 
જગ પાપ શુાં કૈ લડિાનુાં જ દે, 
લડી પાર અને પડિાનુાં જ દે, 
હસી મતુય ુમખેુ હસિાનુાં જ દે, 
ઘસી મતુય ુમખેુ હસિાનુાં જ દે, 
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જીિિા નરહતો મરિા કોઈ ભવ્ય પ્રસાંગ ત ુાં 
દે! 

‘શેર્ના કાવ્યો’ માાં ‘માાંગ’ુ,પ્રભ ુજીિન દે’, 
‘ગાાંધીયગુ’ઇતયારદમાાં ગાાંધી યગુીન 
વિચારધારા સુાંદર રીતે િણાયેલી છે. ‘માાંગ’ુ 
કાવ્યમાાં સતય અને અરહસાયતુત જીિન માટે 
પ્રભ ુપાસે પ્રાથના કરી છે.  
પ્રજારમ રાિળ : 
        ‘ખીલા’ નામના કાવ્યમાાં પણ કવિએ 
‘સાંત પરુુર્ો જાતે દૂ:ખ િેઠીને જગત 
કલ્યાણ કરે છે. મહાિીર સ્િામી એટલે 
પરોપકાર,ક્ષમા અને અરહિંસાનો પયાાય 
તેમના જીિન પ્રસાંગનો સાંદભા અહી દષ્ટવ્ય 
છે: 

ખીલા 
સોંસરિા િાગેલ 

જામોકામી જે જામેલ 
ભલુાયેલ કોઈ કોઈ કાલના 

મમા ભદી 
પ્રાણ છેદી, 

કોણબ જાણે કેમ 
િરસત્તો કો પે્રમાં 
આ જ પાડતા 
હા.. શ.. ઢીલા!” 

       ‘શીલનુાં િસ્ત્ર’ કાવ્ય પણ 
ચરરત્રગણુોનો મરહમા િણાિતુાં કાવ્ય છે. 
મનષુ્યનુાં િસ્ત્ર તેનુાં ચરરત્ર છે.શીલનુાં િસ્ત્ર તે 
િસ્ત્ર અિસ્ત્ર શુાં’ એમ કહીને કવિએ ચારરત્રીક 
ગણુોનો મરહમા િણાવ્યો છે.  
      ‘મહાયદુ્ધ’ કાવ્યસાંગ્રહમાાં સાંગ્રરહત 
‘મહાયદુ્ધ’નામની કાવ્યકૃવત અરહિંસા જેમાાં 
જીિન આદશાને દ્રઢ કરનારી ઉત્તમ રચના 
છે.  

રે આ સાંહારસાંત્રો વનતનીત પ્રગટે કોઈને 
કોઈ ખણેૂ, 

યદુ્ધોની હારમાળા રુવધરથી વિશ્વને રોજ રાંગે. 
િૈર્મ્યો ઝેર ભયાા વનતવનત િધિા વિશ્વના 

માળખામાાં 
લચિંગારી યદેુ્ધ કેરી અહીં તહીં મકૂતા દારૂ 

ઠાાંસ્યા સ્થળોમાાં.” 
યદુ્ધના જ વિર્યને આલેખતુાં અન્ય એક 
કાવ્ય ‘જગે જયારે!’માાં પણ કવિએ યદુ્ધની 
ભયાંકર વિનાશતતાને તાદશ દશાાિી આપી 
છે. કવિ કહ ેછે આ જગતમાાં હજારો િર્ોથી 
યદુ્ધનો દાિાનળ સળગે છે. મનષુ્યના 
હ્રદયમાાં પણ િેરવવૃત રૂપી અક્ગનનાાં 
ટુકડાઓ ભરેલાાં છે.  
ચન્દ્રિદન ચી. મહતેા: 
           ચોથા દાયકાના કવિ ચન્દ્રિદને 
પણ સ્િતાંત્રતા, ગજુરાત,ગાાંધીજી,પ્રવતભાનાાં 
ઘોંટક શે્રષ્ઠ કાવ્યોમાાં ‘ઇલા કાવ્યો’માાં ના 
‘સ્મારક’અને ‘વિસર્જન’ છે. અને ધ્યાનપાત્ર 
છે.  

ભારત ભાગય-વિધાયક ગાાંધી, 
સતય પાંથના નાયક ગાાંધી, 
સ્િતાંત્રતાના સરૂજ ગાાંધી, 
પ્રગટાવ્યો તે ઉન્નત ગાાંધી. 
ઝાંઝાિતે ક્સ્થર ગાાંધીજી, 

અભય મવૂતિ અવતધીર ગાાંધીજી, 
બહજુન િલ્લભ િીર ગાાંધીજી, 

જિાહીરમાાં હીર ગાાંધીજી.” 
        ગાાંધીજી સતયના પાયા ઉપર જ 
સ્િતાંત્રતાની ઇમારત ઊભી કરિા માગતા 
હતા. તેમનો માગા તો સતય અને અરહિંસાનો 
જ હતો. ગાાંધીજીિીર,ધીર અને હીર પરુુર્ 
હતા. એિા મહાન પરુુર્ને િાંદન 
કરતા,એિા કવિ ઈશ્વરને પ્રાથના કરી 
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પથૃ્િીને સ્િગા સમાન બનાિિાની મહચે્છા 
વ્યતત કરે છે.  

“ટાળી સદાની દૂ:ખીય ભ્ાાંવત, 
દે વનત્તય આનાંદ અનાંત શાાંવત, 

સાંગીત એવુાં ઉર ઠારનારુાં 
યાચુાં હુાં તો એ િરદાન મારુાં 

પથૃ્િી તલણ વનત્તય પ્રદલક્ષણાઓ 
હુાં તો ફરુાં ને ગજવુાં રદશાઓ; 

ગાયા કરુાં એ જ અનાંત સ્િગાજજત, 
પથૃ્િી પછી થાય જ સ્િગાજજતાં” 

      ચન્દ્રિદન મહતેાનુાં ‘ઇન્દુ’કાવ્ય પણ 
અરહસા અને સ્નેહનો સાંદેશ આપતુાં કાવ્ય 
છે. કવિ કહ ેછે સાપ્તતિક પે્રમથી શાાંવત પ્રાપત 
થાય છે. અથાાત અરહસાવવૃતથી સાપ્તતિક 
પે્રમનો માગા ખલેુ છે. કવિ અહીંયા વિશ્વ 
શાાંવત અને બાંધતુ્તિનો પણ વનદેશ કરી 
આપે છે.  
Materials and methods: 
           આ પેપરમાાં મેં ઈવતહાસ 
વિર્યને લગતી પદ્ધવતઓ નો ઉપયોગ 
કરેલો છે. એમાાં મેં વિવિધ લાઇબે્રરીની 
મલુાકાત લીધી. એમાાંથી ગાાંધીજીના જીિન 
પર લખાયેલ કવિતા ઉપર ના પસુ્તકો તથા 
તેમના વિચારો, ગાાંધીજીની વિશે ખબૂ જ 
સારી મારહતી પ્રાપત થઈ ગાાંધીજીના ભારત 
પરત આિિાના ની સાથે તેમના પર સારા 
પ્રમાણમાાં કવિતા લખાયેલ પસુ્તકોમાાંથી 
મારહતી મળી આિેલ અપ્રગટ દસ્તાિેજો, 
ગ્રાંથો, દફતર ભાંડારની મલુાકાત પણ લીધી.  
          પ્રથમ કક્ષાના સાધનો જેિા કે 
મળૂ હસ્તપ્રતો,તતકાલીન સારહતય િગેરે 
દ્વારા મારહતી એકવત્રત કરિામાાં ઉપયોગી 
થયુાં છે. સમકાલીન ગાાંધીજીના જીિન પર 

આધારરત કવિઓ દ્વારા લખાયેલ પસુ્તકનો 
પણ ઉપયોગ લીધો છે.  
Result: 
        આ અધ્યયનના અંતે પરરણામો 
ઘણા બધા મળેલા છે. તેમાાં જોઈએ તો 
ગાાંધીજીના કાયો આધારરત કવિઓ ધ્િારા 
રચિા માાં આિેલી કવિતાઓ જેમાાં એક દેશ 
પ્રતયેની ભાિના તથા રાષ્રિાદ િધ્યો છે. 
આ પેપર ધ્િારા આિનારી પેઢીને પણ દેશ 
પ્રતયે તથા દેશના માટે આંદોલન કરિાની 
અને અરહિંસાનો માગા અપનાિીએ રાષ્રરહત 
માટે કાંઈક નવુાં કરિાની ઈચ્છા જાગે ગે છે. 
જીિનમાાં નવુાં કરવુાં હોય તો ગાાંધીજીના 
જીિન તથા તેમના આધરીત કવિતાઓ ને 
યાદ કરી ને તેમાાં થી ઘણુાં બધુાં શીખિા 
મળે છે. ભારત દેશ ના કવિઓ લોકો ને 
ગણી બધી પે્રરણા આપી છે.  
Discussion: 
          “કવિતા ધ્િારા ગાાંધીજીની 
આઝાદીની લડત અને ગાાંધી”ના દલક્ષણ 
આરિકાનો અભ્યાસમાાં મે ગાાંધીજીના ખદુના 
લખેલા પસુ્તકો તથા તેમના સમકાલીન 
કવિઓ.  અિાાચીન કાળ ના કવિઓ 
લખાયેલ કવિતાઓ આધારે આ પેપરમાાં 
મારા વિચારો વ્યતત કયાા છે. ગાાંધીજી એ 
દેશ માટે જે કાયો કયાા તેના પર અભ્યાસ 
કરિામાાં આિે તો ભારતની સામાન્ય 
જનતા પણ ગાાંધીજી જેિા ઉસારહત તરફ 
આકર્ાણ િધશે અને દેશમાાં નિા નેતાઓ 
પ્રગટ થશે.  
Conclusion: 
                મહાતમા ગાાંધીના વિચારો 
દ્વારા ફતત તેમની  ક્ાાંવત લોહી વિનાની 
શાાંવતપણૂા હતી. તેમણે ન્યાયનુાં પાલન 
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કરીએ અન્યાય સામે લડત.રહિંસા સામે 
તેમણે અરહિંસક રીતે લડત આપી. તે 
ગાાંધીજીને વિશે કવિઓ એ કેટલી રચનાઓ 
કરી છે. તેમના કાયોનો મરહમા અને ગાથા 
ગિાય છે. 
      જે કવિઓ આટલો અપાર અને 
કવિઓની આંખોની િાણીએ ગાાંધીજીને 
જીવિત રાખ્યા છે. એિા મહાન કવિઓ  
ઉમાશાંકર જોશી,સનુ્દરમ,પ્રજારામ 
રાિળ,ચન્દ્રિદન મહતેા જેિા કવિઓ નો 
ફાળો છે.  
Reference books: 
 ૧ ‘પયારબાપ’ુ(સામવયક),પ.ૃ૨૮૯,સાંપા-
નવિનગાધી,અંક:૩૦રડસે,૧૯૫૨. 
 ૨ ‘ગાાંધીજીનુાં સારહતય’, રમણ મોદી પ.ૃ પ, 
આવવૃત ૨૦૦૭. 
 ૩ સમગ્ર કવિતા,ઉમાશાંકર 
જોશી,પ.ૃ૮,આવવૃત ૧૯૮૧. 
 ૪ સમ-સાંિેદન, ઉમાશાંકર 
જોશી,પ.ૃ૨૮,આવવૃત-૧૯૫૬. 
 ૫ ‘યાત્રા’,સનુ્દરમ,પ.ૃ૯૯,પર. આ.૧૯૫૧. 
 ૬ એજલ,પ.ૃ૧૩૫. 
 ૭ ,િસધુા’,સનુ્દરમ, પ.ૃ૪૨,પ્ર. આ.૧૯૯૧. 
 ૮ ઈલાકાવ્યો અને બીજા,ચન્દ્રિદન ચી. 
મહતેા, પ,ૃ૧૮૧,આ.૧૯૫૨. 


