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યાષ્ટ્રીમ ળામય ઝલેયચંદ ભેઘાણી કૃત `વૌયાષ્ટ્રની યવધાય’ની
ળૌમય, ળીર, દદરાલયી, સ્લાયણ અને પ્રેભને આરેખતી 100 જેટરી ગૌયલગાથાઓ.
નેવ ં લય  ૂલે - 1923-ઑકટોફયભાં આ રોકપ્રપ્રમ સ્તક શ્રેણીનો શેરો બાગ પ્રગટ થમો.
નલ દામકાઓ છી, આજે ણ, આ અભય કથાઓ રોકહ્રદમભાં અંદકત છે .

યાષ્ટ્રીમ ળામય ઝલેયચંદ ભેઘાણી કૃત રકપ્રિમ ુસ્તક-શ્રેણી `વૌયાષ્ટ્રની યવધાય’ન શેર બાગ, નેવ ુ ું લષ  ૂલે, 1923ઑકટફયભાું િગટ થમ શત. ત્માય ફાદ િપ્રત લયવે એક કયી ફધા ભીને ાુંચ તેના બાગ છીના અધષદામકા દયપ્રભમાન
િગટ થમા. નલ દામકાઓ છી, આજે ણ, આ અભય કથાઓ રકહ્રદમભાું અંકકત છે .
કથા-સ ૂચચ
કથાના નાભ છીન આંકડ `વોયાષ્ટ્રની યવધાય’ની મ ૂ આવ ૃપ્રિન બાગ દળાષ લે છે
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ઝલેયચુંદ ભેઘાણી નોંધે છે : `મુફ
ું ઈના કઈ એક વાક્ષયે એલ પ્રન:શ્વાવ નાખેર કે, કાકિમાલાડ–ગુજયાતની ભ ૂપ્રભભાું કપ્રલઓને
િેયણા સ્ૂયે એવુ ું કશુ ું યહ્ુું નથી એટરે આણે એ િેયણાની ળધભાું કાશ્ભીય જવુ ું ડે છે . એવુ ું આકરુું ભશેણ ુ ું ાભેરા આ
કાકિમાલાડની – આ વોયાષ્ટ્રની –  ૂયી ત નકશ ણ ફને તેટરી પ્રછાન આલાન `યવધાય’ન અભબરા છે . વયિી
ઇપ્રતશાવન િત્મેક આળક આ એક-એક ઘટનાભાું તાના િતાી ભ ૂતકાને લાુંચળે. અને તેટરા ભાટે ભાયાું નાનાું બાુંડુઓના
અભ્માવક્ર્ભભાું હુ ું એ િતાી ભ ૂતકાનુ ું સ્થાન ભાગુું છું. દૈ ન્મની લાણીભાું નકશ, ણ ગળું ફુરાલીને -- ભાયા શક તયીકે -- ભાગુું
છું.’
ઝલેયચંદ ભેઘાણીના દયભ્રભણની યાણી માદોને પયી તાજી કયતા ૌત્ર પ્રનાકી ભેઘાણી અને તેભના ભાતા કસભફેન

આંફયડી : `અણનભ ભાથાં’

બીભોયા : `બીભોયાની રડાઈ’

`વૌયાષ્ટ્રની યવધાય’ભાં લંચચત વભાજનાં ળૌમય, ળીર અને સ્લાયણની અનેક ગૌયલગાથાઓ ણ આરેખામેરી છે .
`વોયાષ્ટ્રની યવધાય’નાું ત્રીજા બાગભાું આરેખામેરી `કાપ્રનમા ઝાડો’ભાું તાના ગાભ સુદાભડા અને ગાભના ધણી ળાદૂ 
ખલડને ભાભમાના પ્રભમાણાથી ફચાલલા જતા, િાણની આહપ્રૂ ત આનાય લુંભચત વભાજના ઢરી કાપ્રનમા ઝાડાના ળોમષ
અને સ્લાષણની હ્રદમસ્ળી કથા છે . એક લખત ભાભમાના ફુંદૂકધાયી પ્રભમાણાનુ ું ા સુદાભડાને બાુંગલા આવયુ.ું
સુદાભડાના દયફાય ળાદૂ  ખલડ ભચિંપ્રતત શતા : ગાભના શપ્રથમાયધાયી કાિીઓ ગાભતયે ગમા શતા. ગાભભાું ઘયડાું-બુઢ્ાું
પ્રલના કઈ રડનાય ભે નકશ. શપ્રથમાય ણ નકશ. `પ્રભમાણાનુ ું ભટુું ા આલે છે’ તેલ કાય વાુંબતાું જ ગાભનાું રક
ઘયભાુંથી ધભાકા દે તાું ફશાય આવમાું. કાકિમાણીઓ વાુંફેરાું રઈ રઈને ઉંફયે ઊબી યશી. નાનાું નાનાું ટાફકયમાું ણ
ા’ણા (થ્થય)ની ઢગરી કયીને ળત્રુઓની વાભે ધીંગાણુ ું ભચાલલા ટે લળમાું. લસ્તીના જે દવ-લીવ ભાણવ શતા
તેઓએ, શોંકાય દે તા, દયફાયને કશભુંત આી : `અભાયાું ખભમાુંભાું િાણ છે ત્માું સુધી પ્રભમાણા શુ ું સુદાભડાન ઝાું ણ
લટી ળકે ?’ અગાઉ વુંલત 1806ની અંદય આખુું ગાભ એક થઈને ળત્રુ વાભે રડ્ુું શતુ.ું તે કદલવથી જ `વભે ભાથે
સુદાભડા’ના કયાય થમેરા – એટરે કે આખી લસ્તીને વયખે બાગે ગાભની જભીનની લશેંચણ થઈ શતી એ લાતની ગાભની
એક સ્ત્રીએ વહન
ુ ે માદ અાલી. `શા ! શા ! અભે ફધાું સુદાભડાનાું વયખે બાગે ધણી છીએ’ એભ આખી લસ્તી ગયજી ઊિી
અને ગાભની યક્ષા કાજે દુશ્ભનન વાભન કયલા કશિંભતબેય તૈમાય થઈ ગઈ. લુંભચત વભાજનાું ઢરી કાપ્રનમા ઝાડાને
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ફધાુંને શ ૂયાતન ચડાલલા બભું ૂ ગમ લગાડલા તેની ઘયલાીએ આશલાન આપયુ.ું ગાભાું કિી જેલડ ઢર ટાુંગીને તાના
યાિડી શાથ લડે કાપ્રનમ તયઘામ લગાડલા ભાુંડય. ધફધફ ગાભનાું ઝાુંા ફુંધ થમા, અને ઝાુંા આડાું આખા ગાભનાું
ગાડાું િાુંવી દીધાું. ફીજી ફાજુ ઝાુંા ફશાય આછા આછા અંધાયાભાું નીંબણી નદીને કાુંિે દુશ્ભનની ફુંદૂકની જાભગયીઓ
ઝબ ૂકલા ભાુંડી. ભખયે એન વયદાય રખ ાડેય શત. ઝાુંા ાવે ગાભન સુથાય શાથભાું શાથર રઈને ઊબ શત.
કાપ્રનમાએ તયઘામા ઢર ય ડાુંડી નાખી, ત્માું સુથાયનુ ું વત જાગી ગયુ.ું એના ભનભાું અજલાળું થઈ ગયુ ું કે `શામ શામ !
હમ
ુ ું સુદાભડાન વયખ ધણી ! અને આલ રાગ જામ !’ એણે દટ દીધી. અન્મ વાથીના શાથભાુંથી ફુંદૂક ઝુંટલીને રખા
ાડેય વાભે નોંધી, દાગી, અને ગી છૂટતાું જ રખા ાડેયની ખડી ઊડી ગઈ. જીલતયભાું શેરી જ લાય શાથભાું ફુંદૂક
ઝારનાયા એ સુથાયે યું ગ યાખી દીધ. રાખા ાડેયની રાળ રઈને પ્રભમાણા ત્માુંથી યલાના થમા. ઝાુંે ડેરા ઘામર
વાથીઓ કાપ્રનમાને ગાભના ધણી આા ળાદૂ ને ળધીને ફચાલી રાલલા કશે છે . આ ફાજ,ુ ક્ાુંક ળત્રુઓ ગઢ યથી
િેકીને ગાભભાું ેવી ન જામ તે જલા આા ળાદૂ , એકરા એકરા, ગઢની યાુંગે યાુંગે અંદયથી તાવતા તાવતા ચાલ્મા
જામ છે . પ્રભમાણા ણ, ભકાની તરાળભાું, ગઢની ફશાયની ફાજુએ ચાલ્મા જામ છે . પ્રભમાણાએ ગઢની કદલારભાું એક
નાનકડુું ગયનાળું દીઠુું અને રાગ જઈને ગઢની અંદય ેવલા રાગ્મા. ભટ ન ત્માું ઊબેરા આા ળાદૂ ને ભાથે
ઝીંકમ. આા ળાદૂ  ફેશળ ફનીને ધયતી ય ઢી ડયા. કાપ્રનમ દયફાયને ગતત ફયાફય એ ટાણે ત્માું આલી
ૂ ી ડય. થડી લાયે આા ળાદૂ ની ક
શચ્મ. કાપ્રનમાને શ ૂયાતન જાગ્યુ અને એ તરલાય ખેંચીને પ્રભમાણા ય ટટ
ઉતયી, એણે આંખ ઉઘાડી. ડખે જુએ ત્માું ચ્ચીવ-ચ્ચીવ ઘાભાું કટકા થઈ ગમેર કાપ્રનમ ડય છે . `ફાુ ! સુદાભડા
--’ કાપ્રનમ એટલુું જ ફરી ળકમ અને એના િાણન દીલ ઓરલાઈ ગમ. વલાયે ડામય બયાણ. ભયે રાઓને દે ન
દે લાની તૈમાયી થતી શતી. વાભે રાળ ડી શતી. એ ટાણે ભાણવન અપવવ ઉડાડલા વારુ ચાયણ કપ્રલએ ળાદૂ  ખલડ
ભાટે યવનાું લેણ કાઢ્ાું. તાના યાક્ર્ભનુ ું ગીત વાુંબીને ળાદૂ  ખલડ ઉદાવ થમા. ગઢલીને કશે `કપ્રલની કપ્રલતામે
આબડછે ટથી ફીતી શળે કે. તભાયા ગીતભાું ભાય કાપ્રનમ ક્ાું ? કાપ્રનમાના નાભ પ્રલનાની કપ્રલતાને હુ ું શુ ું કરુું ?’ ચાયણ
કપ્રલને બોંિાભણ આવયુ.ું એણે પયી ભા વયસ્લતીને વાદ કમો. ફે શાથ જડીને કદળાઓની લુંદના કયી અને કાપ્રનમા
ઝાડાની લીયતા અને ફભરદાન ય કપ્રલતા ગાઈ. સુદાભડાને વહથ
ુ ી લધુ ફચાલનાય કાપ્રનમ ઝાડ શત.
`વોયાષ્ટ્રની યવધાય’નાું ત્રીજા બાગભાું આરેખામેરી `બાઈ’ભાું ગાભની યક્ષા કાજે ધીંગાણાભાું કાભ આલેરા તાનાું ધયભના
બાઈ એલા લુંભચત વભાજના લીય જગડા ાછ ભયપ્રળમા રેતી આમયાણીની હ્રદમસ્ળી કથા છે . દુકાની લવભી
લેાએ ખાુંબાની પ્રલધલા આમયાણીને પ્રભપ્રતમાા ગાભભાું યશેતા તાનાું વગા બાઈની એક જ આવ યશી શતી. છકયાુંને
ાડળી ાવે મ ૂકીને શોંળે શોંળે બાઈને ગાભ શોંચી. ફાયણાભાું જ બાઈને ઊબેર બાળમ. ણ બાઈને ત કજુગે ઘેયી
રીધ શત. ફશેનને આલતી દે ખીને બાઈ ઘયભાું ેવી ગમ અને ાછરી છીંડીએ થઈને એણે ારામન કયુ.ું ફશેને
બાઈને આઘેથી બાગત બાળમ કે તેના ગ ત્માું જ થુંબી ગમા. તમ દુ:ખની ભાયી ફશેન પ્રમયની ઓવયીએ શોંચી.
બાબીએ ભોંભાુંથી `આલ’ એટલુું ણ ન કહ્ુ.ું નેલાું ઝારીને બાબી ઊબી યશી. બાઈ પ્રલળે  ૂછયુ ત કશે કે કારનાું ગાભતયે
ગમા છે . ધયતી ભાયગ આે ત વભાઈ જલાનુ ું ફશેનને ભન થયુ.ું એણે પ્રનવાવ મ ૂક્ અને ાછી લી ગઈ. આંખભાું
શ્રાલણ ને બાદયલ લયવલા ભાુંડયા. ફશેનને ભાથે ત દુ:ખના ડુગ
ું યા થમા છે, ણ ભાન જણ્મ બાઈ તાને દે ખીને ભઢુ ું
વુંતાડે છે તેન ુ ું યવુ ું આલતુ ું શતુ.ું ગાભનાું ઝાુંાની ફશાય યશેતા લુંભચત વભાજનાું જગડાની નજય યડતી આમયાણી ફશેન
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ય ડી. જગડ ફશેનને નાની શતી ત્માયથી ઓખત શત. તેને રાગી આવયુ. `હમ
ુ ું તાય બાઈ છું’ તેભ કશીને દુભખમાયી
ફેનને વશાયે આવમ. જગડાએ ફશેનને યકડી ખયચી આી તેભ જ તાના કદકયા વાથે ગાડુું બયીને જુલાય ભકરાલી.
ફીજે કદલવે કદકય એકરી યાળ ઉરાત ઉરાત ાછ ઘેય આવમ. કશે : `ફાા, તભે એના બાઈ થઈને એને કાડુું
દીધુ ું અને હુ ું ફુઈને ફુમારુું ન આી આવુ ું ? ફદ-ગાડુું ૂઈને આી દીધા’ દુશ્ભનની પજે એક કદલવ પ્રભપ્રતમાાને ઘેય.ું ુ
ગાભની યક્ષા કાજે લીય જગડાએ તાનાું િાણનુ ું ફભરદાન આપયુ. ખાુંબા ખાતે જગડાની ધયભની ફેન આમયાણી
ખયડાના કયા ય પ્રનવયણી ભાુંડીને ગાય કયતી શતી અને આ ખફય વાુંબીને આમયાણીએ પ્રનવયણીની ટચથી તાના
ળયીયન ઘા કમો; ઘફ દે તી નીચે ડી; ભાથુ ું ઢાુંકીને ભાનલી અને શુની છાતી બેદામ તેલા ભયપ્રળમા ભાુંડયા : `લણકય
અને લણાય, નાતે ણ નેડો નદશ, ગણને યોઉં ગજભાય, તાયી જાત ન  ૂછં, જોગડા !’ આમયાણીએ એના લીયાને વુંબાયી
વુંબાયી આંખનાું આંસુ અને શૈમાના ભયપ્રળમા િારવમે જ યાખ્મા. એની આંખનાું ચાું ૂરી ગમાું. એનુ ું જગત ઉજ્જડ
થઈ ગયુ.ું
`અણનભ ભાથાં’ : આંફયડીના ફાય એકરોદશમા દોસ્તોની દદરેયીની વત્મ ઘટના ય આધાદયત `વૌયાષ્ટ્રની યવધાય’ના
ચોથા બાગભાં આરેખામેરી હ્રદમસ્ળી કથા
આંફયડીના ફાય એકરકશમા દસ્ત પ્રલળે યાષ્ટ્રીમ ળામય ઝલેયચુંદ ભેઘાણી રાગણીવબય નોંધે છે : `આ વુંવાયની અંદય
બાઈફુંધ ત કુંઈક બાળમા. િાણને વાટે િાણ કાઢી દે નાયે મ દીિા. ણ જુગજુગ જેની નાભના યશી ગઈ એલા ફાય
એકરકશમા દસ્ત ત વયિભાું આંફયડી ગાભને ટીંફે આજથી વાડાચાયવ લયવ ઉય ાક્ા શતા. ફે નકશ, ચાય નકશ,
ણ ફાય ફાય બાઈફુંધનુ ું જૂથ. ફાયે મ અંતય એકફીજાુંને જાણે આંટી રઈ ગમેરાું. ફાય ભુંકડા ભેલીને ફનાલેરી
રઢાની વાુંક જઈ લ્મ ! ફાય ખભમાું વોંવયલ એક જ આત્ભા યભી યહ્ય છે .’
આ ફાયે મન વયદાય લીવ યાફ : યજજમ ચાયણ : વાત ગાભન ધણી : શલદના યાજવાશેફન જભણ શાથ, જેને
દે લીની ળકકતના િપ્રતક વભી તાની તરલાય પ્રવલામ આ ધયતીના ડ ઉય ફીજા કઈનીમ વાભે ભાથુ ું ન ટેકલલાનુ ું
નીભ શતુ.ું ધાનયલ, વાજણ, નાગાજણ, યપ્રલ, રખભણ, તેજયલ, ખીભયલ, આરગા, ારા, લેયવર -- ફધા યજજમા
ચાયણ, જ્માયે ફાયભ કેળલગય ફાલાજી. એક લખત ફાયે મ પ્રભત્રએ ણ બેગા ભીને એકફીજાને કૉર દીધાું : `જીલવુ-ું
ભયવુ ું ફાયે મએ એકવુંગાથે – ઘડી એકનુમ
ું છે ટુું ન ડલા દે વ.’ુ ું
લીય લીવ અને તેના નયફુંકા બાઈફુંધની લાત ગુજયાતના સુરતાનને કાને શોંચી. તે વાુંબીને ધઆ
ું ૂ આ
ું ૂ થઈ
ગમેરા સુરતાને એભના વયદાય લીવને ફરાલીને ધભકી આી : `કાું વરાભ દે , કાું રડાઈ રે’. એભ ઝકલાને ફદરે
સુરતાનની પ્રલળા પજન ભદાષનગીબમો વાભન કયલાનુ ું ફાયે મ પ્રભત્રએ મુનાપ્રવફ ભાન્યુ.ું યુધ્ધને એકતયપી થતુ ું યકલા
ત- ફુંધ ૂકને ફદરે તરલાય અને બારાન જ ઉમગ કયલાનુ ું સ ૂચન સુરતાનને એભણે કયુ.ું
`કં ડે ભયણ જે કયે , ગે શેભાાં, કયલત કે બેયલ કયે , ળીખયાં ળખયાાં;
પ્રત્રમા, ત્રંફાવ, આત જે ભયે શઠાા, તે લય દદમાં, લીશા, વગ પ્રથમે બલાા.’
યુધ્ધ-ભ ૂપ્રભભાું િલેળતાું શેરાું લીવે તરલાયથી કૂુંડાળું કયુું અને વાુંજ ડે ભતની આ વેજ ય વુંગાથે સ ૂલા આલી
શોંચલા વહુ પ્રભત્રને આશલાન દીધુ.ું
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રડાઈ ળરૂ થઈ. જગાનુજગ એ ટાણે જ કુંઈક કાભવય ગાભતયે ગમેરા તેજયલ પ્રવલામના અભગમાયે મ બડલીય દુશ્ભનદના ઘા વાભી છાતીએ ઝીરલા વાથે તરલાયી તાની તાકાત દે ખાડતા ફશાદુયીબેય યણભેદાનભાું ઘ ૂભી યહ્યા.
નારેળીબયી શાય વાભે દે ખાતાું સુરતાને લચનબુંગ કયી દારૂગાન િમગ આદમો.
યુધ્ધની અંપ્રતભ ક્ષણનુ ું ભેઘાણીએ કયે લ ુું આફેહફ
ૂ લણષન : `ાતળાશી પજની ગરરીઓ લછૂટી. ઢારને લીંધતાું વીવાું
વોંવયલાું નીકી ગમાું. છાતીઓ ભાથે ઘા ડયા. નલયાતયના ગયફા ફની ગમેરા અભગમાયે મ બાઈફુંધ જુધ્ધભાુંથી
ફશાય નીકળમા. કઈ એક ગે િેકત આલે છે . કઈ લેયપ્રલખેય આંતયડાું ઉાડત ચાલ્મ આલે છે . કઈ ધડ શાથભાું ભાથુ ું
રઈને દડ્ુું આલે છે . એભ અભગમાય જણા તાની કામાન કટકે કટક ઉાડીને કૂુંડાે શોંચ્મા. છી લીવે છે લ્રી
લાયન ભુંત્ર બણ્મ : “બાઈફુંધ, સુયાયીનાું ધાભ દે ખામ છે : શારી નીક !” વહુ ફેિા. રશીન ગાય કયીને વહએ
ુ
અક્કે ક-ફબ્ફે પ્રિંડ લાળમા. ઓતયાદાું ઓળીકાું કમાું. અને વાભવાભા યાભયાભ કયી અભગમાયે મ લીયરા ડખડખ ઢ્ા.’
બાઈફુંધ યુધ્ધ ખેરલા યણભેદાન બણી જતા શતા ત્માયે ભાથે ાણીનુ ું ભાટલુું ભાુંડીને નેવભાુંથી ભાુંજુ યફાયણ નીકી.
ળીત જ તેણે વહન
ુ ે ામાું. વાુંજ ડયે ાછા પયશુ ું ત્માયે ત તયવ લધાયે રાગી શળે, એ વાુંબયતાું લીવે ભાુંજુને આ
જ િેકાણે ફયાફય એભની લાટ જલા કહ્ુ.ું એ િભાણે વાુંજ સુધી ત્માું ફેવી યશેરી ભાુંજુએ આંસુબીની આંખે, ભાથે લશારથી
શાથ પેયલતાું, ટમરી બયી બયીને અભગમાયે મ ભતના લટેભાગુષઓને ાણી ાયુ.ું
ગાભતયે ગમેર ફાયભ પ્રભત્ર તેજયલ વાુંજ ટાણે ગાભ ાછ પમો. લાત જાણી તેલ જ ભાથે પાભયુ ું ઓઢીને, સ્ત્રી વયખ
પ્રલરા કયત ભચતાભાું વગી યશેરા બાઈફુંધ બણી દડય. આખયી િમાણભાું યખેને તાના કદરજાન દસ્તથી પ્રલખ ૂટા
ડી જલામ તે ડયે દડતાું શોંચી જઈ, શજી બડબડી યશેરી ભચતા ય ચડીને ‘શય શય શય’ જા કયતાું કયતાું એણે તાના
િાણ ત્માગી દીધા.
આંફયડી (વયા ાવે : ચટીરાથી આળયે 35 કી.ભી.ને અંતયે ), તાલુક મ ૂી, જજલ્ર સુયેન્રનગય
યાષ્ટ્રીમ ળામય ઝલેયચંદ ભેઘાણીએ રોકવાદશત્મ ય પ્રલપ્રળષ્ટ્ટ અને ગશન વંળોધન કયે લ. `ધ ૂ-ધોમા’ન ં કાભ કર્ય.
ઝલેયચુંદ ભેઘાણીએ વમાક કયબભણ કયીને, ગાભડાું અને નેવડાું ખધ્ું ૂ મા. જૂની ેઢીના લકડર, ચાયણ, ફાયટને ભીને
તે લખતે રગબગ નાળ ાભી ચ ૂકી શતી અને અકશ-તકશ પ્રછન્ન-ભબન્ન ડી શતી તેલી રકવાકશત્મની ભશામ ૂરી મ ૂડીને એકિી
કયી અને તેને સુવમલસ્સ્થત કયીને રક સુધી શચાડી શતી.
અિલાકડમાના વભથી ગુરુના આયું બના ચાય કદલવ `વોયાષ્ટ્ર’ના િપ્રત શુક્રલાયે િપ્રવધ્ધ થતા અંકના વુંાદન-કામષભાું વમસ્ત
યહ્યા ફાદ શુક્ર-ળપ્રન-યપ્રલના આખયના ત્રણ કદલવ દયપ્રભમાન રકવાકશત્મના વુંળધન અથે િલાવ ખેડલા નીકી ડતા.
વિાધીળએ આચયે રા એક મા ફીજા અન્મામ વાભે શપ્રથમાય ઉિાલનાય 13 ફશાયલકટમાનાું વ ૃિાુંત `વયિી ફશાયલકટમા’
િગટ થમા. 1927-29નાું ત્રણ લયવના વભમ-ગાા દયપ્રભમાન િગટ થમેર આ ુસ્તકના ત્રણેમ બાગ ણ ફશ
રકાદય ામ્મા.
વાદીવીધી, ધીયગુંબીય ફાનીભાું ાુંચાનુ ું બક્તભુંડ (આા ભેા, આા યતા, આા જાદયા, આા ગયખા), દાના
બગત, પ્રલવાભણ બગત, ગીગા બગત, લેરા ફાલા, યાભ ફાલા જેલા વેલાબાલી રકવુંતના જીલન-કલનને પ્રનરૂતી કૃપ્રત
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`વયિી વુંત’ 1928ભાું િગટ થઈ. વુંત દે લીદાવ, વુંત ભેકયણ અને જેવર-તયરના જીલન-વ ૃિાુંતને પ્રનરૂતુ ું `ુયાતન
જ્મત’ 1938ભાું િગટ થયુ.ું
વ્રતકથાઓનાું વુંગ્રશ `કુંકાલટી’નાું ફે બાગ 1927 અને 1936ભાું િગટ થમા.
આણા રકજીલન અને રકવુંસ્કૃપ્રતના અણભર ભતી વભાું 450થી લધુ યાવ-ગયફા-રકગીતન વુંગ્રશ `યકઢમાી
યાત’ન િથભ બાગ 1925ભાું િગટ થમ. 1942ભાું તેન ચથ બાગ ફશાય ડય. `રકગીત ભાત્ર શુષ્ટ્ક ગ્રાભીણ જડકણાું
નથી ણ રક-આત્ભાનુ ું અંતયતભ વૌંદમષ ઝીરનાયી કાવમ-કૃપ્રતઓ છે. રકગીત જનતાના આત્ભાનાું વૌંદમષ-ઝયણાું છે .’
તેભ ઝલેયચુંદ ભેઘાણી નોંધે છે .
રક્ગીતભાું પ્રલપ્રળષ્ટ્ટ સ્થાન ધયાલતા રગ્ન-ગીતનાું વુંગ્રશ `ચુદ
ું ડી’નાું ફે બાગ 1928 અને 1929ભાું િગટ થમા. `શારયડાું’
1928ભાું, `ઋતુગીત’ 1929ભાું, `વયિી ગીતકથાઓ’ 1931ભાું િગટ થમાું.
તાના કયભ્રભણ દયપ્રભમાન રકમુખેથી વાુંબી ટાુંચણથીભાું ટકાલી યાખેરાું 104 િાચીન બજનન વુંગ્રશ `વયિી
વુંતલાણી’ ઝલેયચુંદ ભેઘાણીની શેરી ભાપ્રવક ુણ્મપ્રતપ્રથએ (9 એપ્રિર 1947) િગટ થમ. આ ુસ્તકનાું 50 ાનાુંના
િલેળકનાું પ્ર ૂપ તાવલા ભાટે છાખાનાભાુંથી આવમાું તેને આગરે કદલવે જ ભેઘાણી આ દુપ્રનમા છડી ગમા. તેભના
અલવાન શેરાના છે લ્રા થડા ભકશનાઓ દયપ્રભમાન એભનુ ું ભચિ વુંતની બજનલાણી બણી લધુ ને લધુ ઢતુ ું ગમેલ.ુું
કશે છે કે છે લ્રે તે નલાું કાવમ રખતા નશતા, કાયણ કે આ બજનલાણીભાું જ એભની રાગણીઓના ડઘા એ વાુંબતા
શતા. ગયખનાથ, કફીય, યૈ દાવ, ભીયા, શયજી બાટી, જેવર-તયર, દે લામત ુંકડત, મ ૂદાવ, બલાનીદાવ, યપ્રલબાણ
વુંિદામના બાણવાશેફ, યપ્રલવાશેફ, ખીભવાશેફ, પ્રત્રકભવાશેફ, ભયાયવાશેફ, દાવ શથી, દાવી જીલણ તેભ જ રખીયાભ,
રખભા ભાી, વતી રમણ, યાભૈમા, ગુંગા વતી, જેિીયાભ, કાજી ભશભદળા જેલાું વુંત-કપ્રલજનને કુંિેથી લશેરી આલી
અભયલાણી આ ુસ્તકભાું વુંગ્રશામેરી છે . `રકલાણીન અંપ્રતભ કયાક આ બજનલાણી છે’ તેભ ઝલેયચુંદ ભેઘાણીએ
રાગણીવબય નોંધ્યુ છે.
રકવાકશત્મના ભોભરક વુંળધન ફદર 1928ન વહિ
ુ થભ યણજીતયાભ સુલણષચરું ક ઝલેયચુંદ ભેઘાણીને 1929ભાું
અભદાલાદ ખાતે એનામત થમ. રેખનની ળરૂઆત કમાષને જેભને શજુ વાત લષ ણ  ૂયાું નકશ થમેરાું એલા ભેઘાણીની
લયણીને તે લેા વાકશત્મ-જગતભાું પ્રલદ્યભાન પ્રલદ્વાન વાક્ષય સુદ્ાુંએ વશષ લધાલીને તેને પ્રલળે ગોયલ ફક્ષયુ ું શતુ.ું
નલી ેઢી આણી રોકવંસ્કૃપ્રત અને રોકજીલનથી પ્રેદયત અને દયચચત થામ તે ભાટે આ અભય વાદશત્મ ાઠયસ્તકોભાં
સ્થાન ાભે એલી રોકરાગણી છે .
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