ુ યાતી કવલતાન ુંુ ઈ–વાભવમક )
( ગજ
ડડવેમ્ફય ૨૦૧૪
લષ – ૩ અંક – ૫ વું ગ અંક – ૧૭

તુંત્રી-વુંાદક

મોગે ળ લૈદ્ય

યાભળષક
જનક દલે

વાડશર

ળવળકાુંત બટ્ટ ’ળૈળલ‘

*

જજત ુ પયુ ોડશત

આ અંકના પોટો-કરાકાય : ઝોકા રોડયન્ઝ (Zsóka Lőrincz)

*

ડયકલ્ના અને વજાલટ : મોગેળ લૈદ્ય

*
પ્ર ૂપયીડડિંગ : જજત ુ વત્રલેદી

*
ટે કવનકર વશમોગ : ગજા
ું ુ લૈદ્ય ભુંદાય દલે

*
O ‘વનસ્મુંદન’ વલળે
O મ ૂરત: ગુજયાતી કવલતાને લયે લ ું ુ ‘વનસ્મુંદન’ અન્મ બાાની કવલતા તેભ જ અન્મ કાઓને ણ સ્ળષલા ધાયે છે .
O રલાજભ – આનો ઉભકો અને આની કાવ્મવનષ્ઠા
O વનસ્મુંદન’ આના ઈ-ભેઇર આઇ.ડી. ય વનમવભત ભેલલા આટલુું કયો

: અભાયી લેફવાઈટ

જઈ ‘વનસ્મુંદન’ નાભક વલબાગભાું વાઈડફાયભાું મ ૂકેર ‘નાભાુંકન ત્ર’ભાું વલગત બયી

http://yogish.co.in ય

submit

કયો.

અથલા

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHRQTnYzLVI4YWZmNHpXVF9VS3R4cnc6MQ
કડી ય

Ctrl+Click કયો. ખ ૂરેરા પોભષભાું વલગત બયી submit કયો.

O આના વાડશત્મકાય વભત્રો તેભજ કાવ્મયવવક વભત્રોને ‘વનસ્મુંદન’ના નાભાુંકન ભાટે પ્રેયી ‘વનસ્મુંદન’ના પ્રવાય ભાટે ભદદરૂ થલા
વલનુંતી.

O ‘વનસ્મુંદન’ ભાટે આલકામષ છે
O અપ્રગટ ભૌલરક કાવ્મયચનાઓ તથા કાવ્માનુલાદ / ભીભાુંવા. કૃવત વાથે વાડશત્મકાયે ોતાનો પોટોગ્રાપ ણ જોડલો .
O અપ્રગટ યચનાઓ જ ભોકરળો . બ્રોગ / લેફવાઇટ ય મુકામેરી પ્રગટ યચનાઓ ભોકરલી નશીં .
O આની આવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાડશજત્મક ઘટનાઓના વભાચાય / રઘુવ ૃત્ાુંત ( પોટોગ્રાપ તથા લીડડમો ક્લરવિંગ
ણ ભોકરી ળકો. )
O આના અંગત વુંગ્રશભાુંથી કાવ્મઠનની ઑડડમો /લીડડમો ક્લરવિંગ .
O પુસ્તક-ડયચમ ભાટે પુસ્તકની એક નકર.
O ‘વનસ્મુંદન’ભાું પ્રગટ થતા વલચાયોની જલાફદાયી જે તે કવલ / રેખકની યશે છે .
O કૃવતના સ્લીકાય / અસ્લીકાયનો વનણષમ એક ભાવભાું રઈ રેલામ છે .

O અભને ભલાનાું ઠાભ-ઠેકાણાું :
O ટાર દ્વાયા – મોગેળ લૈદ્ય, ‘હ્રદમ કુું જ’, મોગેશ્વય વોવામટી, ૬૦ ફૂટ યોડ, લેયાલ - ૩૬૨ ૨૬૫ (ગુજયાત) બાયત.
O ઇ-ભેઇર દ્વાયા -

mryogi62@gmail.com

O લેફવાઈટ -

http://yogish.co.in

O પેઇવબુક ેઇજ -

https://www.facebook.com/Nisyandan

O બ્રોગ - http://yogesh-vaidya.blogspot.com

અનક્રુ ભ
( પ ૃષ્ઠ નુંફય ય ક્લરક કયો અને વીધા ઇક્છછત પ ૃષ્ઠ ય શોંચો, પ ૃષ્ઠના તલમે મ ૂકે ર વુંજ્ઞા

ય ક્લરક કયી અનુક્રભ ય યત આલો )

*
વુંાદકીમ

અનુલાદ

ઘયદીલડા – ૪

ભાગષયેટ એટવ ૂડ અનુલાદ: મોગે ળ લૈદ્ય – ૧૦

વતીળચન્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’

પયાજ ફૈયકદાયની કવલતા અનુલાદ: શયીળ ભીનાશ્રુ -૧૨

ાુંચ ગીતો – ૫

*

સ્નેશી યભાય

લાતામન : વલજમ કુ ભાય ીય ૂ ઠક્કય –૧૬

આલજો, ભાથાફો – ૭

જનુું ઝીણુું વળલ્ જુઓ (આસ્લાદ) અવનર લાા – ૨૧
આ અંકના પોટો-કરાકાય – ૨૨

મુકેળ જોી
ફવ તુું – ૮

*

અવનર લાા

વાડશત્મવ ૃત્ – ૨૩

ફીજ ફશાયનો ધણી – ૮

આના પ્રવતવાદ – ૨૩

All India Poetry Festival at Imphal : એક કોરાજ – ૨૪
વભલરન્દ ગઢલી
ગીત – ૯

જજગય જોી ‘પ્રેભ’
ગીત – ૯

આણી વાડશત્મ-ધયોશય – ૨૬

O ઘયદીલડા

શભણાાં સુદૂયના ઈમ્પાર મુકાભે વાહશત્મ અકાદભી દ્વાયા મોજામેર All India Poetry Festival ભાાં બાગ રેલા જલાનો
અલવય વાાંડયો. ભણણુય યાજ્મનુ ાં ાટનગય ઈમ્પાર. અલ્ વલકવવત અને ભોટેબાગે આણા ભાટે અલ્જ્ઞાત ઍવુ ાં આ
નગય. વાભાજજક યીતે અને બૌગોણરક યીતે ણ આણાથી જાણે કામેલ.ુાં અશીં દે ળબયની ફધી જ બાાઓનુ ાં પ્રવતવનવધત્લ
કયતા કવલઓ આવ્મા. કાવ્મઠનની ફેઠકો મોજાઈ. કવલતાની, તેનાાં સ્થથત્માાંતયોની ચચાાઓ થઈ. ઍકાંદયે આ ઍક યાષ્ટ્રિમ
થતયનુ ાં આમોજન શતુ ાં અને તેને અનુરૂ ગહયભા વાથે તે વાંન્ન થયુ.ાં દયે ક કવલઍ ઍક-ફે કવલતાનો ાઠ ોતાની
ભાત ૃબાાભાાં અને ફાકીનાાં કાવ્મોના અંગ્રેજી અથલા હશિંદી અનુલાદોનુ ાં ( ભોટાબાગના અંગ્રેજીભાાં) ઠન કયુ.ું ભણણુય ન ૃત્મ
અકાદભીનાાં ઓહડટોહયમભભાાં જાણે વલવલધ બાાઓની બાલ-યાં ગોી ુયાઈ ગઈ.
ભણણુયભાાં હશિંદુ ધભા ૧૭ભી વદીભાાં શોંચ્મો. તે શેરાાંનાાં તેભનાાં અરામદાાં દે લી-દે લતાઓ અને તેનાાં ભાંહદયો જોઈને,

ઈમ્પાર ભધ્મે તેના પ્રાચીન વામ્રાજ્મના વાાંથકૃવતક અલળેોની ઝાાંખી કયીને ભન યોભાાંણચત થઈ ગયુ.ાં પ્રજા ધભાયામણ.

કૃરણબક્તો ઠેયઠેય નજયે ડે. ન ૃત્મ(યાવરીરા), વાંગીત અને ોતાની વાંથકૃવત પ્રત્મેની વનરઠા ઈમ્પારના વાભાજજક યીતે મુક્ત
જણાતા લાતાલયણભાાં ણ થરટ દે ખાઈ આલે. વાથે વાથે ઍક અજફ પ્રકાયનો વન્નાટો ણ લયતામ. રોકો ોતાભાાં
યભભાણ. તેભની વાથે વાભેથી લાત કયલાની કોવળળ કયો તોણ ભોટાબાગે વનરપતા ભે . જાણે અન્મોથી યીંવે ન બયામા
શોમ ! (તેભની અત્માય સુધી થમેર ઉેક્ષાનો આ ભૌન ડઘો ણ શોમ કદાચ) અભાયા યોકાણ દયમ્માન થમેરા ફે

ફોંફબ્રાથટ અને ઈમ્પારથી રોકટેકના ૪૫ હકરોભીટયના પ્રલાવ દયમ્માન ઠેયઠેય જોમેરા ફાંદૂકધાયી વૈવનકના ચશેયાયની
તાંગ યે ખાઓઍ ત્માાંનાાં યાજકીમ અને વાભાજજક લાતાલયણ વલે ઘણુ ાં કશી દીધુ.ાં ભણણુયને નજીકથી જાણલા-ભાણલાના
ભનસ ૂફાને ત્માાં જ ખતભ કયલો ડયો. ભણણુય ન ૃત્મ અકાદભીના લડા ાવેથી ખાવ ભેલેર ભણણુયી રોક વાંગીત અને
યાવરીરાની ડીલીડી રઈને બાયે ભને ત્માાંથી નીકી ગમો.
ણ યત આવ્મા છી North-East Writer’s Forumના ભણણુય ચેપ્ટયના શ્રી ફીજોમકુભાય તમેન્જભ વાથેના
વાંવગાથી ભણણુયી કવલતાના વાલ અજ્ઞાત ઍલા આશ્ચમારોકભાાં પ્રલેળ થઈ ળક્યો. શ્રીફીયે ન, યઘુ રઈવાંગથેભ, વયતચાંદ
થીમાભ, યાજકુભાય ભુફોનવાના, વૌફભ તોમ્ફા લુલાન્ગ લગેયે કવલઓના વાલ અજાણ્મા અને અત્માંત પ્રબાલળાી

ળબ્દરોકભાાં પ્રલેળલાનો અલવય ભળ્મો. ઘટતુ ાં શતુ ાં તે કાભ ઈન્ટયનેટના ખાાંખાાંખોાઍ કયી આપ્યુ.ાં કવલતાઓ દ્વાયા ભણણુયને
જાણલાની ફાયીઓ ખ ૂરી યશી છે . પ્રશ્ન થામ છે કે આલા તો કાંઈ કેટરાઍ આશ્ચમારોક આણી બણગની બાાઓભાાં લેયાઈને
ડયા શળે. આણને ઍનો અણવાય સુધ્ધાાં ણ છે ખયો? અંગ્રેજી કે અન્મ વલદે ળી બાાઓના કેટરાાંક વાભાન્મ કક્ષાનાાં
કાવ્મોને ભાથે ચડાલીને પયીઍ છીઍ, શોંળે શોંળે અનુલાદો કયીઍ છીઍ ત્માયે આ વાલ નજીકના ઘયદીલડાઓની ઉેક્ષા થઈ
યશી શોમ તેવ ુ ાં નથી રાગતુ ાં ? જોકે ઍ ણ નોંધવુ ાં યહ્ુાં કે ઈન્ટયનેટનાાં વ્મા છી ઍલાાં કાવ્મભાંચો ઊબા થમા છે કે જ્માાંથી
રગબગ ફધી જ બાયતીમ બાાઓનાાં કાવ્મો ભી ળકે. ગુજયાતભાાંથી ણ કવલ ઉદમન ઠક્કય દ્વાયા
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નાભક લેફવાઈટ ળરૂ થઈ છે . આલી પ્રવ ૃવિઓ લધલી જોઈઍ. ‘વનથમાંદન’ ણ તેના થતયે થી આ પ્રવ ૃવિને લેગ આલાના
પ્રમત્નો કયી યહ્ુાં છે .

O મોગેળ લૈદ્ય

તાયીખ: ૩૧ . ૧૨ . ૨૦૧૪

0 ગીત-૧
શાલ્મ, ાઈ દઈ ઍકાદુાં ાણ,૧
ફોંતેરાંુ ૨ ફાંકળે ની લાઈતુ ાં લચાે નથી લાદીના કોઈ એંધાણ :
શાલ્મ, ાઈ દઈ ઍકાદુાં ાણ !
દવનમા૩ તો કયાપાય૪ તઈાતા ઓણ,

તોમ ભેઘો કયે છે કેભ ગાાંઠા,

ગરઢેયા લયતાયા કાઢીને કે’તાતા ઓણ,
‘

યાં ગભતી જળે ફેમ કાાંઠા’ !

છતા કયભે છે ઈની ઈ કાણ,
શાલ્મ ાઈ દઈ ઍકાદુ ાણ !

આગતયો ડળે તો ાછતયો ખેંચાળે

ઍવુ ાં તો યથભથી રાગતુ ાં !

ગાભ આખખુાં યાત દી કોયા ઉચાટભાાં

બીડેરી આખયુથ
ાં ી જાગતુ ાં !

થીયુ ાં ભુઈખા યે ’લાનુ ાં ફાંધાણ,
શાલ્મ ાઈ દઈ ઍકાદુાં ાણ !
0 વતીળચન્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’

૧ ાણ: ખેતયભાાં વવિંચાઇ દ્વાયા ાણી ાલાની હિમા, ૨ ફોતેરુાં: ફોતેય હદલવ સુધી લયવાદ વલના લન ફાંકાલાની ઘટના. ૩ દવનમા: ચૈત્ર ભહશનાના અમુક હદલવો જેભાાં

તા ડલાથી છીની ભૌવભભાાં ખુફ લયવાદ થામ- આલી ભાન્મતા છે . ૪ કયાપય : અવતળમ,

0 ગીત-૨
ીંડાને ભાનીને યાાંકડા
કીડી, કુાંબાય, અયે આખખો વભાજ કયે ઢાાભાાં ઢાલાના દાખડા
કાભીંઢ થોડા છે ોતાની ભેે ઍ ત ૂટી ને યે તી થઈ જામ !

જયા તયા છે ડછાડ કયળો તો ભાટી તો અશીંમાાં ત્માાં લશેતી થઈ જામ !
કેટરામ લોની ભશેનતના અંતે, દોઢ શાથ ભાાંડ થામ યાપડા !

ીંડાને ભાનીને યાાંકડા.

ભાટી છે, ભાટીભાાં ાણી, યોટા ને આકાયો બાાંગલાની ટેલ.
શ ૂનમ ૂન રૂશીન ઘાટ વલના યશેવ ુ ાં ઍ સ ૂત્રોની ડખે વદૈ લ.

દે લાને ઘાટઘ ૂટ પેયલો બરેને તભે સ ૂયજ ને ચાંદયના ચાકડા.
0 વતીળચન્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’

ીંડાને ભાનીને યાાંકડા.

0 ગીત-૩
તભને વત્કાયલા, ખાખયાની જેભ હુ ાં તો ખેયલીને ઊબો છાં ાન !
ને રોક વભજે છે સુક્કો લેયાન !
તાયા વલનાની ઍક વાાંજે ભેં શલેથી છે ડી’તી ભાયલાની તાન
ને રોક વભજે છે સુક્કો લેયાન !
રીલ્રો રચેર ભોર કાિભે ાકીને ફન્મો છે વોનેયી ધાન !
ને રોક વભજે છે સુક્કો લેયાન !
આવ્યુ’ાં તુ ાં ીાાં તાંણગમાાંન ુ ાં ઝાંડ ભાયી ડાખીઍ, કયલાને યાં ગનુ ાં તોપાન
ને રોક વભજે છે સુક્કો લેયાન !
યાખી વાટી વાલ કોયીને બીતયભાાં બેજને ભેં કમો’તો ફાન.
ને રોક વભજે છે સુક્કો લેયાન !
0 વતીળચન્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’
0 ગીત-૪
ઍભ નશીં જાગે ઍ ચીવાચીવથી—
મુસ્ક્તની ચાદય ઠથવાલીને ઘોયે છે ઍભનેભ છે ક સુડતારીળથી !
તણખા-તણખરાાં-દે તલા કે આણગમા દે ખાતાાં ઊડતાાં ચોભેય !
ચટી અજલાાના ઝફકાયા ક્યાાંક, ફાકી આંખે ને આબે અંધેય !
દીક વલણ અંધારુાં કાલાનુ ાં બાઈ, ! આ તો દીલાવી ને ભાચીવથી !
મુસ્ક્તની ચાદય ઠથવાલીને ઘોયે છે ઍભનેભ છે ક સુડતારીળથી !
ડખુાં પયે કે જયા ાાંણ શરે ને તોમ આળા જાગે કે શલે જાગળે
ફાકી તો તે હદલવે જાગળે કે જે હદલવે ઊંઘી ઊંઘી ને ખ ૂફ થાકળે !
અંદય યજોટ થઈ આંસુ દાઈ જામ વના ને ોચાાંની બીંવથી
મુસ્ક્તની ચાદય ઠથવાલીને ઘોયે છે ઍભનેભ છે ક સુડતારીળથી !

0 ગીત-૫

0 વતીળચન્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’

ભને મ ૂકી તરવયાના તાણે ! વામફા, ક્યાાં શાલ્મા ?
યાં ગ ળભણાના ઘોીને ાાંણે ! વામફા, ક્યાાં શાલ્મા ?
ભાથે હશભાો થઈ ઊબો જીલતયનો ો;
વાલ ખુલ્રી ચોાટ અને વોગઠા ખાભોળ;
ભાાંડ ફાજી ભાાંડી’તી શજી આણે ! વામફા, ક્યાાં શાલ્મા ?
ભને ભેા પજેત તણાાં કમાા લદાડ,
અને આડા મ ૂકી દીધા ઊંચેયા પ્શાડ,
ભને ઓયડેથી કાઢીને આંગણે ! વામફા, ક્યાાં શાલ્મા ?
0 વતીળચન્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’

0 આલજો
અજલાી આઠભને તેડે આલજો

યાત ડે કે યોંઢો, તભ વલણ જયામ ગોઠતુ ાં નથ્મ
અંગે ઢાંક્ ુ ાં લથતય, અંગે જયામ ળોબતુ ાં નથ્મ
ૂ ાભા ટાંક
ૂ ેયા કેડે આલજો.
ટાંક
ફાને નડળે મુયત, ફાુજીને વાભી ઝા

કે’જો વાભી ઝાથી ઝાઝી અંદય છે વલકયા
લતાના ખોટીા લેડે આલજો.

વહશમય શાથે ભેંદી બેાાં ભેણાાં-ટોણાાં ચીતયે

યાત ડયે ખખડે છે ળોક્ુ ાં જેલી વાાંક બીતય
આલો ત્માયે વીધા ભેડે આલજો.

0 સ્નેશી યભાય

0 ભાથાફો
તભે કમો વળખયની ભાથે ધજા ધમાાનો ડો
અભે તો તભાાં ભાથાફો

અભે વનશાળ્મો નથી કદીમે ડઘાનો આકાય

અભે રીધો ના કદી લીજી ચભક્યાનો આધાય

અભે વનશાળ્મો નથી કદીમે ઝરભર ઝાકભઝો
અભે તો જભાાં ભાથાફો

તભે શલાના મામાલયને વિંજય  ૂયો, છોડો

તભે તભાયી ભનભામાના ડછામાભાાં દોડો

તભે કયો તે ફધી હિમાઓ રાગે ગોભગો
અભે તો કભાાં ભાથાફો

તભે યુગોના છે ડા ઝારો, કદી વદીને લયતા

તભે વભમના જાળમોના નકળાઓભાાં તયતા
અને અભાયે આંગણણમે તો ની છોભછો
અભે તો ભાાં ભાથાફો
0 સ્નેશી યભાય

0 ફવ ત ુંુ
સ ૂયજનાાં, લાદનાાં, ઝાડલાાંનાાં, ટહક
ુ ાનાાં આભાંત્રણ યોજ ભને આલે છે
આબ શો કે છાાંમડા, ાંખી કે લામયા, યોજ ભને ભલા ફોરાલે છે .

ઍકેમ  નથી ભતી નલયાળ છતાાં તાયા વલચાય યોજ આલે છે .
ઍટરે કે હુ ાં ભને ભ ૂરી ગમો છાં - ની લાયતા યોજ ડે ખોટી
ભાયાભાાં યશેતી કો તાયી સુગધ
ાં ભને કશેતી હુ ાં તાયાથી ભોટી

ઍને હુ ાં યોજ ગે રાગુાં તો ફર કશે શુ ાં કયલા ભાથે ચડાલે છે ?

ઍકેમ  નથી ભતી નલયાળ છતાાં તાયા વલચાય યોજ આલે છે .
ઍક લાય વનાભાાં તાયા વલચાયોને ભવ
ાં ૂ લાનો િામ ભેં કયે રો
શેરી જ લાય હુ ાં ભાયા આકાળભાાંથી ધબ્ફ દઈ નીચે ખયે રો

જીલ ના ચારે કાંઈ ઍલાાં આંસુઓને ભપતભાાં આંખો ઉડાલે છે

ઍકેમ  નથી ભતી નલયાળ છતાાં તાયા વલચાય યોજ આલે છે .
ુ ેળ જોી
0 મક

0 ફીજ ફશાયનો ધણી
તુ ાં ફીજ ફશાયનો ધણી
વનત ઊઠી ભાયા જીલનની કેભ કાઢતો અણી ?
તુ ાં કયતો તે રીરા ીયની હુ ાં કશેરાઉં પકીય
હુ ાં ફોલુાં તે જામ શલાભાાં તુ ાં ફોરે ઍ રકીય ?
નકાંક નેજા ધાયી તેં નોફતભાાં રીધો લણી
તુ ાં ફીજ ફશાયનો ધણી
વનત ઊઠી ભાયા જીલનની કેભ કાઢતો અણી ?
રીરાાં નેજાાં તાયાાં પરુકે ભાયી લાચા અફોર
હુ ાં ુકારુાં તને જેભકે સ ૂના ગાભભાાં ઢોર
હુ ાં વાલ ઉઘાડે છોગ ને તાયે ભથતક મુકુટભણી ?
તુ ાં ફીજ ફશાયનો ધણી
વનત ઊઠી ભાયા જીલનની કેભ કાઢતો અણી ?
તાયે યભલા કઈંક ઘોડરા, ખેરલનાયો ખેરે
હુ ાં ભાયાાં વનાાંનો કચયો બયતો ખારી થેરે
તાયા નાભે જ્મોત જરાલી ભેં સુખભણ ીડા જણી
તુ ાં ફીજ ફશાયનો ધણી
વનત ઊઠી ભાયા જીલનની કેભ કાઢતો અણી ?
0 અવનર લાા

0 ગીત
ફરો ઊગ્મા પણમે
 ૂયગુરાફી જાજભ તાયા ચયણોના ચોઘહડમે..
તુ ાં આલી તો રકાયાના ગયલ નીચે ધયફામેરાાં અંધાયાના ખ ૂણે-ખ ૂણે સ ૂયજ ઊગ્મો
તુ આલી તો ધુમ્ભવ ત ૂટ્ાાં, કરયલના હકલ્રેથી કાંઈ પયભાન લછૂટ્ાાં, આઘે-આઘે ક્યાાંક શાડી ઢોર ઢબ ૂક્યો
તુ આલી તો વહશમાયે તડકાની ચણ ધયીઍ
ફેઠાાં છે ચોભાસુ ાંખી અલવયના ઉંફહયમે..
છે ક વભમના છે ડે કોઈ ાહયજાતના ફરો જેલાાં થળાની આખી નદી ભી છે – ઍભ કહુ ાં તો વભજી જાજે

ે ી ખેંચી રાવ્મો છાં નદી, નદીભાાં ભોવભ આખી ઝફકોી છે – ઍભ કહુ ાં તો વભજી જાજે
છે ક વભમના છે ડથ
ડૂફલાની લાતો વૌ જૂની, ડૂફકી-ડૂફકી યભીઍ

તણમે જઈને તાગ શુ ાં રેલો ! અધલચ્ચે ઓગણમે..
0 વભલરન્દ ગઢલી

0 ગીત
ધડ ધડ ધડ ધડ ધડા ધાડ ધડ ; ધડ ધડ ધડ ધડ ધાડ
ઍકવાભટા ભાથે ડતા ઘટનાઓના પ્શાડ

ફધુ ાં અલાચક, ફધુ ાં થતબ્ધ છે , ફધાાં દ્રશ્મ છે “રાળ”
શલે છે ક વભજામો અભને ળબ્દ ઍક - “ખલ્રાવ”
જોનાયાની આંખ યશે નહશ ; મગ
ાં ૂ ા નાખે ત્રાડ

ધડ ધડ ધડ ધડ ધડા ધાડ ધડ ; ધડ ધડ ધડ ધડ ધાડ
ઍકવાભટા ભાથે ડતા ઘટનાઓના પ્શાડ

ગામ ભયવવમાાં લાદ વઘાાં - લન કૂટતો છાતી
ફધી ઋતુઓ ટાંહૂ ટયુ ાં લાી ફેવી ગૈ મઝ
ાં ૂ ાતી
ઍમ ઇશ્વય ! તે કઇ દુવનમાના ફાંધ કમાું કમ્ભાડ ?

ધડ ધડ ધડ ધડ ધડા ધાડ ધડ ; ધડ ધડ ધડ ધડ ધાડ
0 જજગય જોી ‘પ્રેભ’

ભાગષ યેટ એટવ ૂડ

0 ડયલવતિતોનાું ગીતો

અન.ુ મોગે ળ લૈદ્ય
કૅનેડાના કલવમત્રી ભાગાયેટ ઍટવ ૂડના કાવ્મગુચ્છ ‘Songs Of The Transformed’ ભાાંથી કેટરાાંક..
0 અવવમાન ુંુ ગીત

ુ ડન ુંુ ગીત
0 ઘલ

ઘણા રાાંફા લખતથી અભે ભ ૂગબાભાાં છીઍ,
અભે અભારુાં કાભ કયી રીધુ ાં છે ,
અભે અનેક છીઍ અને ઍક છીઍ,
અભને માદ છે અભે ભાણવ શતાાં

હુ ાં હૃદમ છાં શત્મા કયામેર સ્ત્રીનુ ાં
જેણે ઘયે જલા ખોટો યથતો રીધો
જેનુ ાં વનર્જન જગ્માભાાં ગળાં દફાલી દે લાયુ ાં અને દપનાલાઈ નશીં
જેને વવપતથી ગોી ભાયી દે લાઈ વ ૃક્ષ નીચે
જેને લેતયી નખાઈ કયકયી છયી લડે.
અભાયાભાાંથી આલા ઘણાાં છે .

અભે મ ૂણમાાંઓ લચ્ચે અને થ્થયોભાાં જીવ્માાં છીઍ,
અભે ગીતો ગામાાં ણ કોઈઍ વાાંબળ્માાં નશીં,
યાતે અભે ખુલ્રી શલાભાાં આલીઍ ભાત્ર પ્રેભ કયલા
જેના પ્રત્મે બ ૂટનાાં તણમાાંઓને,
તેનાાં ચાભડાના જડસુ ધભાને નપયત.
અભને ખફય છે , તણમેથી જોતાાં બ ૂટ કેલાાં રાગે
જાણીઍ છીઍ અભેં બ ૂટની જીલનદૃષ્ટ્રટ,
રાત અને વનવયણીની તત્ત્લભીભાાંવા.
અભે બ ૂટથી ડયે રાાં છીઍ.
અને જેભને બ ૂટની જરૂય ડે તે ગ પ્રત્મે વતયથકાય છે .
ૂ વભમભાાં અભે લગડાઉ ઘાવની જેભ ચડાઈ કયશુ,ાં
ટાંક
દયે ક ઠેકાણે ણ ધીભે ધીભે
ફાંદીલાન ઝાડલાાં ફલો કયળે અભાયી વાથે વાથે
લાંડીઓ ગફડી ડળે
ઈંટની દીલારો ખબી અને ડી જળે
છી કોઈ બ ૂટ નશીં યશે
તે દયમ્માનભાાં અભે ગાંદકી ખાઈઍ છીઍ
અને સ ૂતાાં છીઍ
અભે તભાયા ગ તે યાશ જોઈઍ છીઍ.
જ્માયે અભે કશેશ ુ ાં – આિભણ
ળરૂઆતભાાં તભને કશુ ાં જ નશીં વાંબામ.

ભે ીંછાાંઓ ઉગાડયાાં અને તેના દે શભાાંથી ભાયો યથતો ચીયી કાઢ્ો.
ીંછાાંલાા હૃદમનો આકાય ઘડામો છે ભાયો.
ભારુાં ભોં ઍક છીણી,
ભાયા શાથ, ગુનાઓ થમા આ શાથ લડે.
હુ ાં જગરભાાં
ાં
ફેવી મ ૃત્યુ વલે કાંટાાજનક લાતો કરાંુ .:
જોકે ભયલા ભાટેનાાં ઘણા યથતા છે
પકત ઍક જ મ ૃત્યુ-ગીત છે
ધુમ્ભવનો યાં ગ:
તે કશે છે ળા ભાટે, ળા ભાટે
ભાયે ફદરો રેલો નથી, ભાયે પ્રામવશ્ચત જોઈતુ ાં નથી,
ભાયે તો કોઈને પક્ત  ૂછવુ ાં છે
હુ ાં કેભ ખોલાયુ ાં ?
હુ ાં કેભ ખોલાયુ ાં ?
હુ ાં ઍક શત્માયાનુ ાં ખોલામેલ ુાં હૃદમ છાં
જેણે શજુ શત્મા કયી નથી,
જેને શજુ ખમાર ણ નથી કે તે શત્મા કયલા ભાગે છે
જે શજુ ફીજાઓ જેલો જ છે
હુ ાં તેને ળોધી યહ્યો છાં
તેની ાવે ભાયા પ્રશ્નોના જલાફ શળે
તે ગલુાં દફાલતો શળે,
તે વાલધ અને હશિંવક શળે
ભાયા નશોય તેના શાથભાાંથી ઊગી નીકળે
અને ાંજા ફની જળે,
તે કડાળે નશીં.

0 આખરાન ુંુ ગીત
ભાયા ભાટે કોઈ પ્રેક્ષક ન્શોતા
કે ન્શોતુ ાં કોઈ વિણયુ ાં વાંગીત,
પક્ત બીની ધ ૂ અને ણચણચમાયીઓ
ભાખીઓની જેભ ફણફણતી
ગયજતી.
હુ ાં ઊબો યહ્યો
સ ૂમા તે તમ્ભય ચડેરો, ગુથવાબેય,
ગયદનના થનાયુ કામેર
વલિંધામેર ખાાંધભાાંથી રોશી ટકે.
કોણ રાવ્યુ ાં ભને અશીં રડલા
આ દીલારો અને ધાફાઓ વાભે,
આ રાર અને રૂેયી થનાયુઓલાા ઈશ્વયો વાથે,
જે ભને ુબ્ધ કયીને નાવી જતાાં ?
હુ ાં ાછો લળાં છાં અને
ભાયાાં ળીંગડાાંભાાં કાાળ ગાંઠાઈ જામ.
ઍક ભ ૂર કયી ભેં,
ભાયી જાતને આ રાકડાના ી જેલી ખારભાાં ફાંધ કયલાની.
ચાય ગ ખાંબાઓની જેભ ફશાય ધવી આલેરા.
હુ ાં ઘાવ જ ચયતો યહ્યો શોત.
ભાખીઓ ઊડી અને વલયભી ગઈ
હુ ાં ખી ગમો, ભને ઢવડી કઢામો,
ઍક ગાાંવડીફધ્ધ ભાાંવનો રોચો
ઈશ્વયોને ઈનાભ આાયુ ાં
ભાયા ળયીયના નકાભા હશથવાઓનુ ાં
તેભના ભાટે તો આ કાભ  ૂરાંુ થયુ.ાં
આ ભારુાં મ ૃત્યુ ઍક યભત
ન વાચે ઘટેરી ઘટના કે ન નાટકનો અંક
ણ જે ભોશક વાંથકાહયતા વાથે તેભણે આ કટ આચયુું છે
તે તેઓને ન્મામવાંગત ઠેયલે છે .
0 કાગડાન ુંુ ગીત
ખેતય ભાથેના સુક્કાબઠ્ઠ તડકાભાાં
જ્માાં ભકાઈ કોશલાઈ છે સુકાઈ ગઈ છે
તભે ીંજેરા ઊન જેલા અને નજીલી ફાફતે ઝઘડી ડતા
ભાયા રોકો, લધુ કશુ ાં ફચ્યુ ાં નથી તભાયા ભાટે,
જોકે
જોકે

ભાયા તથલી કાા ગણલેળભાાં
ભેં ઝાંડો ઊંચો કમો અને
બયોવાનુ ાં હક
ુ ભનામુ ાં આપ્યુ ાં
જે વપ ના યહ્ુાં
અને જેની યલાનગી ણ ન્શોતી.
શલે ભાયે દે લદૂ ત વન્મુખ જવુ ાં જ યહ્ુાં
જે કશે છે : જીત,
જે ભને કોઈનો ણ લાલટો પયકાલલા કશે છે
અને તેને તભે અનુવયળો.
ભાયી અલશેરના કયલા
ભાયા ગચ
ાં ૂ લામેરા રોકો,
તભે ઘણા ફધા વવદ્ાાંતો વોંવયલા ગમા,
ઘણી ફધી આડી-અલી ગોીઓ છોડી.
તભાયી આંખો લેકયો છે , વાંળમલાદીઓ
આ કઠોય ખેતયભાાં
તભે ધ્માન આો છો
પકત ફીમાયણાના લાણીવલરાવ ય
પ, ઉદય, કોણી ય
તભાયી ાવે ઘણા ફધા નેતાઓ છે
તભે ઘણાાં ફધાાં યુદ્ો રડયાાં છો,
ફધાાં જ આડાંફયી અને ુલ્રક,
તભે ત્માયે જ પ્રવતહિમા કયો છો જ્માયે તભે અનુબલો છો
જાતની ટા-ટી કયતા,
જાણે તભેં ડશાણ ભ ૂરી ગમા છો, ભડદાાંઓ...
ભને ખફય છે તભને ઍક ઈશ્વય જોઈઍ છે
જે નીચે આલીને તભારુાં ેટ બયે અને દાં ડ આે
રાકડીઓ ય ટાાંગેરો તે ડગરો શલે જીલતો નથી
ક્યાાંમ દે લદૂ તો ણ નથી
ણ ભ ૂખના પહયથતા
કડી ળકામ તેલા અને નયભ ગાાં
તભને તાકી યહ્યાાં છે .
ભાયા રોકો, હુ ાં બરાઈનો ઉશાવ કયલા રાગ્મો છાં
તભે ભાયા બયોવા વાથે કટ કયુું છે
અને ભને આ યાજકાયણભાાં ઍકરો છોડી દીધો છે ....

0 પયાજ ફૈયકદાયની કવલતા

ુ ાદ: શયીળ ભીનાશ્ર ુ
O અનલ

પયાજ ફૈયકદાય(વવહયમાના કવલ. જન્ભ : ૧૯૫૧) અયફી બાાના ‘વાહશજત્મક કભાળીર’ કવલ છે .

છવ્લીવની યુલાલમે ઍ નવ્મ કવલઓની યચાનાઓને પ્રકાવળત કયતા વાભવમકના વાંાદક ફન્મા.

‘તાંત્રવલયોધી’ કભાળીરતાને કાયણે ૧૯૮૭ભાાં રશ્કયી ગુપ્તચયતાંત્રે કોઈ જ પ્રકાયના આયો વલના
ઍભની ધયકડ કયીને ઍભને જેરલાવભાાં ધકેરી દીધા શતા. વઈદનામાની કુખમાત જેરભાાં ૧૪

લા વલતાવ્મા ફાદ ‘આંતયયારિીમ દફાણો’ના કાયણે ૧૬ નલેમ્ફય ૨૦૦૦ભાાં ઍભનો છૂટકાયો થમો. શાર થલીડનભાાં લવલાટ
કયતા આ કવલના ફે કાવ્મવાંગ્રશો પ્રગટ થમા છે . ‘શેરભન ઌલોડા ૧૯૯૮’ અને ‘ીઈઍન- ફ્રીડભ ટૂ યાઈટ ઌલોડા ’થી ઍભને
નલાજલાભાાં આલેરા છે . ઍભની કવલતા ફાંદીખાનાનાાં લીતક અને વલદ્રોશની કવલતા છે .
( કવલતાના અનુલાદ વવનાન અન્ત ૂનના અંગ્રેજી અનુલાદના આધાયે )

0 ગે યભોજુદગીના અયીવા
( દીઘા કાવ્મના થોડાક અંળો)

૧

આ અયીવા શોઈ ળકત

ઍ નાયી પ્રત્મે

અથલા તો વલશુદ્ ભૌન

ને

વલશુદ્ લયવાદ

ણ લથતુઓ થ્થયની ફનેરી શતી
દે ળકાનો ખણખણાટ

યક્તયાં જજત શતો ઍ લથતુથી
જે ભતી આલતી શતી

જેણે શેયી છે ોતાની ઉદાવી
જે ઍ ાછો પયે ઍ ભાટે
વાભેર છે

અશ્રુઓની આ વમ ૂશપ્રાથાનાભાાં

દીલાનગી અથલા ઈશ્વયને

૯

૨

આ થથની ફશાય

આબાય ઍભનો.

જેભણે જલાનુ ાં છે
આબાય ઍભનો

જેભણે આલલાનુ ાં છે

કોઈ આઝાદી નથી
ણ ઍ રૂદન કયે છે

જ્માયે ક્યાયે ક ઍ વાાંબે છે ચાલીઓને

ોતાનાાં તાાાંઓભાાં ણખરણખરાટ કયતી

આબાય ઍભનો

૧૦

ને ક્યાયે મ ાછા પયતા નથી

ભાયી આંખોની કોતયણી છે

જે વળકાય થઈ જામ છે ચુકીદીના
ક્યાયે મ નશીં
૪

આ હૃદમ છે ઍક ઘાંટ

ને ઍનો દે શ ઍક દે લ
નેત્રો વનભીણરત છે

દીલારની આ ફધી વતયાડો જે તભે જોઈ યહ્યા છોલોથી

ઍને તાકી યહ્યાાં છે ઍ રોકો

કોઈ અથા નથી ઍને ગણલાનો

૧૧

૨૩

તાયીખ વલનાનો

ચારતાાં ચારતાાં ભેં ઍક વ ૃદ્ને  ૂછ્ુાં

વભમ
થથ

હદળાઓ વલનાનુ ાં
ઓ નાયી

ચારી જા !

અશીં કશુ ાં જ ભોજૂદ નથી
ગેયભોજુદગી વલના
૧૨

આ યીતે

કેદખાનુ ાં છે વભમ

તભે આયાં બના હદલવોની વનળાનીઓ આંક્યાાં કયો છો
બીંત ય

યાં ત ુ જ્માયે લા ફની જામ છે
ઍક રાાંફીરચ િેઈન

વવવોટીઓ લગાડીને કાંટાી ગમેરી
થટેળન વલે વનયાળ

ત્માયે તભે અજભાલો છો ફીજુ ાં કશુકાં :
ભ ૂરી જવુ ાં
૧૬

અશીં નથી કોઈ સ ૂમા

ભાયી જાત ભને રાગે નગ્ન

આ કોનો જનાજો છે ?
- ભાયા દીકયાનો

ઍણે જલાફ આપ્મો

ને ત્માાં જ ખોડાઈ ગમો

કફયના વળરારેખની ેઠે
૨૯

અશીં અને ત્માાં
દીલાર ય

ભાય હૃદમ ય

યાવત્ર અને લન ય

દયલાજાઓ, તાયીખો અને ગથીઓ ય
બમ, વનયાળ અને શ ૂન્મતા ય
આંખો

કાાળ વભાન ઊંડી

વલવિ વભાન કાી

ચુકીદી વભાન વલનાળકાયી
ણચત્કાય વભાન ચ ૂ

ઍની શેરાાં ને છી કશુ ાં જ નશીં

વવલામ કે ત ૂટેરાાં ફૅનયો-તાકાઓ
ઈશ્વય અને હુ ાં

અડખેડખેની કોટડીઓભાાં

નથી કોઈ નાયી

૩૦

ભાયા વલના

સ્ત્રીના ડછામા વલશોણાાં

ભાયી જાત ભને રાગે નગ્ન

૧૮

ભને ળી યીતે જોઈ ળકુાં હુ ાં

જ્માાં હુ ાં તો શોઉં છાં શયશાંભેળ ભાયી વાથે ?
નન્નો ના બણળો આ દાણને !

અણગમાય રણામેરાાં ભરુથો
ચાય શજાય પ્રરાંફ યાવત્રઓ

પ્રબાતના રકાયા વલનાની

રાખ રાખ રોશી ટકતા પ્રશયો

જેભાાં કેલ યે ત, કાંટકો અને લીંછીઓ

દાણ

વાાંઈઠ રાખ લકાવેરાાં ભોઢાાં
ચાકુની અણીઍ

કેલ ગણતયી કયી ળકે ભાયી

ચાલ્મા જ કયે છે

અયે જેને હુ ાં આરેખી યહ્યો છાં તે સુધ્ધાાં
અથલા ફનાલી ળકે ભને ઍક
હુ ાં ઍના જેલો નથી

હુ ાં કાંઈ નશીં-ની દળાભાાં છાં
ઍ ગભે તે શોમ.

ાગરણાની આ રોહશમા ભેચ તો
ભયણના લરૂઓ

અને જીલન મ ૃગળાલકો લચ્ચે

૩૧
શા, ઓ બગલાન !
આ વવહયમા છે
અભે ળી યીતે શોંચાડશુ ાં
અભાયી વશાનુભ ૂવત તાયા સુધી ?
કમાાં લાદોથી રૂદન કયળે તુ ાં ?

૩૮
હુ ાં કવલતાની અંદય વાંતાઈ જાઉં છાં
અને ફશાય ખોળાં છાં ખુદને
ણ ક્યાયે ક ક્યાયે ક ફેઈભાની કયીઍ છીઍ અભે
ઍ ભને ફોરાલે છે ોતાની ળૈમા ય
હુ ાં જાઉં છાં

૩૪
શલે ભાયી ઉભય થઈ ચ ૂકી છે
ખાઈની છે ક ધાયે  ૂયાાં છેં તારીવ નતાન
જેટલુાં ઍક તીય લણાલે છે
ોતાના વળકાયને
ઍથી લધુ લણાલતી નથી ભને
ભાયી કવલતાઓ

ઍ ઉતાયે છે ોતાનાાં લસ્ત્રો
ને હ,ુ ાં ભાયાાં
ઍ ભને પ્શેયી રે છે
ને હુ ાં યશી જાઉં છાં વનલાસ્ત્ર

૩૫
ના
ઈશ્વય નશીં
યાં ત ુ સ્ત્રી
ઘઉં અને ખનુફ
ા નો* યાં ગ
સ્ત્રી
દૂ ધ અને કોપીની લચ્ચે
અલાજ અને ચુકીદીને લચ્ચે
યોઢે ઍણે ભને ળીખવ્યુ ાં ગુરાફ
ને યાત આલી શોંચે તે શેરાાં
ભને ળીખવ્યુ ાં લાલાઝોડુાં
( * ખનુફ
ા = વીંગોલાળાં ઍક વ ૃક્ષ)
૩૭
આઝાદી ઍક ભાત ૃભ ૂવભ છે
અને ભાયો દે ળ છે દે ળલટો
હુ ાં ભાયો વલરુદ્ાથી છાં
ભાયી ભાના ધાલણથી રખેલ ુાં
આ છે ભારુાં વોગાંદનામુ ાં
જેની ય ભાયે રી છે
ભાયી ફધી જ વાાંકોની મ્શોય

૪૦
આ ન તો તયપદાયી છે
ન તો ળેખી
આ દુવનમાભાાં અથલા
ઍની ાયની દુવનમાભાાં
આથી ભોટુાં
ફીજુ ાં કોઈ કબ્રથતાન નથી
જેને હુ ાં કહુ ાં છાં
ભાયો દે ળ
૪૨
જો ખુદ ય નથી ભાયો અખત્માય
તો ભાયે ળા ભાટે આળા ન યાખલી જોઈઍ
અવાંબલ ાવે ?
૪૭
બાગ્મળાી છે તુ,ાં સ્ત્રી
ાાંખો નથી ભાયે કને
ળી યીતે હુ ાં ણચત્ર ફનાલીળ આકાળનુ ાં
આકાળ નથી ભાયી કને
શુ ાં કયીળ હુ ાં ાાંખોનુ ાં ?

૫૪
ઍકાદ ઍકાકી ાંખી જ  ૂયતુ ાં છે
આવભાનને
ડતુ ાં યોકલા ભાટે
૫૭
ઍના શોઠ ય શાથમ છે
અને આખોભાાં આંસુ
તવલીયભાાંથી
ોકાયે છે ઍ :
ડેડી !

૯૩
થોડી લાય શેરાાં ભેં ઍક વાંતરુાં નીચોવ્યુ ાં
ભાયા હૃદમની જેભ
ઍભાાં થોડો બડકતો દારુ બેવ્મો
અતીતની જેભ
ઍક ઊંડો શ્વાવ રીધો
ઍક રાાંફી ને તરી વવગાયે ટ વગાલી
જેની ધ ૂમ્રવેયો ઍ નાયીની થમ ૃવત વભાન છે
જેને હુ ાં કદીક ઓખતો શતો
છી હુ ાં થશેજ શથમો
ભને ખુદને આશ્ચમાભાાં નાખલા ભાટે
નભથકાય, જજિંદગી
નભથકાય, વભત્રો
નભથકાય ભને ણ
આજ યાતે ભેં આ વૌને નોંતમાા છે
ભાયી કેદના
ાંદયભા લાના ઉદ્ ઘાટન ભાટે
આભાાંથી કોણ કાળે આ હયણફન
કાાંટાી લાડની ?
ભાયી ઉદાવી ફદર ભને દોી ન ઠેયલો !
હુ ાં ભાયા ભાટે ઉદાવ નથી
.ધા

૭૮
લૈજ્ઞાવનક અને  ૂજાયી
ઈવતશાવકાય અને દાળાવનક
બવલરમલેિા, નેતા અને જ્ઞાની
ક્ષો
વાંપ્રદામો
અને વેનાઓ
યાં ત ુ વત્મ નશીં
૯૨
કાળ, હુ ાં ઍક વાથે ી ળક્યો શોત
ચાય ચાય વવગયે ટો:
જન્ભ
પ્રેભ
આઝાદી
અને મ ૃત્યુ
જેરય
ભને ી રેલા દે આ
ને ચાલુ યાખ લાતચીત, ભાયે વાથે

ફવ દુ:ખી છાં કે
કેટરાાં વળશુઓ અલતયી ચ ૂક્યાાં છે લચગાાભાાં
હુ ાં ીલા ચાશતો શતો ઍભની તાંદુયથતીના નાભ ય
અને યોલા ચાશતો શતો
લીતેરા વભમની થમ ૃવતભાાં
૯૯
હુ ાં દાખર થમો’તો આ કેદખાનાભાાં
 ૂયે  ૂયો તૈમાય
ભયલા ભાટે
શલે, જ્માયે આટરાાં લો છી
થલપ્ન વજાવ્યુ ાં છે ભેં વલદામનુ ાં
 ૂયી યીતે તૈમાય છાં
જજિંદગી ભાટે
(વઈદનામા જેર ૧૯૯૭-૨૦૦૦)

O લાતામન
O વલજમ

કુ ભાય:

O ીય ૂ ઠક્કય

(જ. ૧૧ નલેમ્ફય ૧૯૪૮, મુફ
ાં ઈ). હશિંદી વાહશત્મના જાણીતા વલલેચક અને કવલ શ્રી વલજમકુભાય ફૅંકભાાં
અવધકાયી તયીકે વેલા ફજાલી, શાર મુફ
ાં ઈભાાં વનવ ૃવિ ગાી યહ્યા છે . તેભના કાવ્મવાંગ્રશો: અદૃશ્મ શો જામેંગી
વિમાાં (૧૯૮૧), ચાશે જજવ ળક્ર વે (૧૯૯૫), યાત ારી (૨૦૦૬), ભેયી વપ્રમ કવલતાએં: વલજમ કુભાય

(૨૦૧૪) પ્રગટ થમા છે . તેભજ તેભણે વાઠોિયી હશન્દી કવલતા કી હયલવતિત હદળામેં (૧૯૮૬), કવલતા કી

વાંગત (૧૯૯૬), અંધેયે વભમ ભેં વલચાય (૨૦૦૬), ભરમજ (૨૦૦૬), ણખડકી કે ાવ કવલ (૨૦૧૨), કવલતા કે
તે હઠકાને (૨૦૧૪)નાભક વલલેચન વાંગ્રશો ણ આપ્માાં છે .

તેભને કવલતા ભાટે ‘ળભળેય વમ્ભાન’ (૧૯૯૬), ‘કવલતા કી વાંગત’ ભાટે ‘દે લીળાંકય અલથથી વમ્ભાન’ (૧૯૯૭), વભગ્ર રેખન ભાટે
‘વપ્રમદવળિની અકાદે ભી વમ્ભાન’ (૨૦૦૮), ભશાયારિ હશન્દી અકાદભી વમ્ભાન (૨૦૧૨) લગેયે વમ્ભાનો પ્રાપ્ત થમાાં છે . અશીં
તેભનાાં કેટરાાંક કાવ્મો ભાણીઍ. ( કવલ વાંકા : vijay1948ster@gmail.com )
0 અળાુંત મ ૃત્યુ
કેટરાક રોકો આજીલન અળાાંત અલથથાભાાં જીવ્મે યાખે છે . ઍક હદલવ તેઓ ગુજયી જામ છે અને ભયણ ફાદ તો શેરાાં કયતાાં
ણ વલળે શઠીરા જણાતા શોમ છે . ઘણી જ અસુવલધાજનક જગાઓભાાંથી ઍભને ઉાડલાભાાં આલે છે . ક્યાયે ક યે રગાડીના
ાટા યથી, બીતયથી ફાંધ વાાંકલાા ઍકાકી ઓયડાભાાંથી, કો’ક કૂલાના અજ્ઞાત અંધાયાભાાંથી, ક્યાયે ક કો’ક ઊંચી અને

બવ્મ ઇભાયતની છલાડેથી. ઍક પહયમાદ જાણે નોંધામેરી શોમ છે ઍભના ચશેયે. જેની રખાલટ ણ ફયાફય લાાંચી ળકાતી
નથી. વાથે ચારલાને ના ાડતા જફયજથતી થોડીઍક જગા યોકીને ફીજાની થમ ૃવતભાાં ઍક લજનદાય થ્થયની જેભ રટકી
જલા ઇચ્છે છે . કાાંધે ઊંચકી રોકો ઍને ળશેયની ફશાય રાલે છે અને તેઓ આખે યથતે હયવામેરાાં ફાકો જેલા રાગે છે .

ફીજાને ધભકાલતા શોમ ઍલા રાગે છે . ઍભના ખેંચામેરા ચશેયા કો’ક બયુય શ્રા આલા ચાશે છે . ઍભના તણામેરાાં શાડકાાં
વીધાાં કયામ છે ત્માયે તડ–તડ અલાજ આલે છે . ત્માાં વભમ થાંબી ગમો શોમ છે . ઍભની આંખો ખુલ્રી યશી ગઈ શોમ છે . જાણે
કોઈ નજાયો ન દે ખતી શોમ ! અળાાંત જણાતા આ રોકો ફીજાાંના જીલનની વૌથી ખયાફ ઘટના જેલા શોમ છે . ઍક અળાાંત

ભાણવના ભયણ ફાદ ઍની વાથે કોઈ પ્રકાયનો ફદરો રઈ ળકાતો નથી. ઍભનાાં યશથમોને કાંઈક કાંઈક વભજી ળકામ છે કે જે
ઍને અળાાંત ફનાલી યાખે છે . આણે જ્માયે ઍ યશથમોને વભજલા રાગીઍ છીઍ ત્માયે આણને વભજામ છે કે, જે હદલવે
ઍક અળાાંત મ ૃત્યુ થામ છે – ભાત્ર દે લદૂ તોનાાં અશ્રુ લી યહ્યાાં શોમ છે , ળશેય આખાભાાં ધીભા લયવાદની જેભ...
0 આ કું ઈક કશેળો કે
આ અભને ઍ ગુથવા ફાફત કશો કે
જે આભાાં
થોડોઘણો ણ ફાકી છે .
આ અભને આના અનુબલો ફાફત કશો કે
જે આની ોતાની કભાણી શતી
જે આ લશેંચલા ભાગતા શતા
આ અભને ઍ થાક ફાફત કશો કે
જેભાાં ઍક જજલામેલ ુાં જીલન છામેલ ુાં છે
ણ જે ‘ફોનાવલટા’ની જાશેયાત નથી

આ જો વલાયે જાગીને વલચાયતા શો કે
આ વલાય ાછરી વલાયથી જુદી નથી
તો ઠીક ઠીક જણાલો કે
ાછરી વલાય કેલી શતી
તભે કઈ જગાઍ સ ૂતેરા
ને કેભ કયતાાં કો’ક ફીજી જ થાયીભાાં આંખ ઉઘડી શતી
આ આની વાધાયણ મ ૂખાતા ફાફત અભને કાંઈક કશોને
આ અભને ઍ ખારી જગાઓ ફાફત જણાલો કે
જેભાાં કઈક ને કઈક ઠાાંવલાભાાં આવ્યુ ાં શોમ
આ અભને ઍ અલવયો વલળે કશો કે
જે આ ચ ૂકી ગમા
જેનુ ાં દુ:ખ ણ છી આને વલવયાઈ ગયુ ાં
જુઓ, આની ઍક જૂની અયજીભાાં
ધ ૂથી ઢાંકામેલ ુાં ઍક દુ:ખ છે
કાયણ કે આ ચાય યથતે આકાળને તાક્યા કયતા શતા
અને ઍકરા ઍકરા કાંઈક ફફડયા કયતા શતા
આ અભને કેટરીક ભામ ૂરી અડચણો
તયાો, તકયાયો, અફોરાાં ફાફત કશો, કે છી
કશુકાં ેરી ચુકીદીબયી કોભતા ફાફત
જે જૂના નાના વવક્કાઓની જેભ ઘવાતી ગઈ
અને ચરણભાાંથી ચારી ગઈ.
આ થોડાક નજીક આલો ને
જુઓ, ઉદાવી ઍક ળબ્દ છે
ઍક પ્રાચીન ળબ્દ
અને આ કશુ ાં જ જાણતા નથી
આ આના અભાન
ચુકીદીબમાું વલથભયણ અને –
અને આના ભકાનની ફાયીઓ ફાફત કાંઈક જણાલો
ક્યાયે કની યાતલયત ઊડી જતી ઊંઘ ફાફત
વનાભાાં ોતાના શાથના અદૃશ્મ થલા ફાફત
અને દફામેરી ઍક ચીવ ફાફત કાંઈક કશોને
નશીંતય આ ોતાની વૌથી વય લાતો વલળે જણાલો
ઍટરે કે ોતાની આંખો વલળે કશો
જેભાાં ક્યાયે ક ભ ૂયી દભક શતી.
હુ ાં આને  ૂછી યહ્યો છાં
આને
આ કે જેઓ ઘડાઈ ચ ૂક્યા છો જીલતયના ખેરભાાં
આ કે જેઓ વાંતાનોનાાં રગ્નો કયો છો ધાભધ ૂભથી
વ્માજે યકભ રઈને ભકાન ઊભુ ાં કયો છો
વલભા ોણરવી બયો છો

અને શવતા યશો છો શાંભેળ
આ કે જેઓ ધીયજથી ઍક શયોભાાં ઊબા છો ક્યાયના
આ કે જેઓ ઍકાદ  ણ ઍકરાાં નથી ડતા
ત્માયે ણ નશીં કે જ્માયે અંધાયા ફોગદાભાાં શોમ છે િેન
આ કે જેની ઊંઘભાાં જ ચુચા વાય થામ છે થટેળનો
આ કે જેઓ કશુ ાં જ જાણતા નથી
ોતાના મ ૃત્યુ વલળે ણ નશીં
તો છી આ આની ક્ષભામાચનાઓ વલળે કશોને
આ કાંઈક તો કશો
અભે વૌ ઊબા થાશુ ાં
અને ફે વભવનટનુ ાં ભૌન ાીશુ.ાં

0 આણે કોની યાશ જોઈ યહ્યા છીએ ?
આણાભાાંનાાં ઘણાાં શલે ચાીળી લટાલી યહ્યાાં છે
કેટરાાંક તો ચાવની રગોરગ શોચ્માાં છે
ઍનો અથા ઍટરો થામ કે શેરાાં આણે દાદયની નીચે ઊંઘતા શતાાં
કેટરાાંક વનાાં જોતાાં શતાાં
ઍલાાં વનાાં કે જે ભાનલતાની બરાઈના શતાાં
શલે આણે ઍલાાં વનાને કાાંખભાાં દફાલીને
ઊંઘભાાં દાદય ચઢતાાં
ફીજાને ધક્કા ભાયતાાં
ઉતાલે ક્યાાંક શોચલા ભાગીઍ છીઍ
ક્યાયે ક આંખો ઉઘડતાાં
આણે જોઈઍ છીઍ કે આણાાંભાાંથી કેટરાાંકના ચશ્ભાાંના નાંફય લધી ગમા છે
કેટરાાંકને પાાંદ નીકી આલી છે
કેટરાાંક ડામણફહટવ કે ફીીના દદી થઈ ગમાાં છે
કેટરાાંક જે ાછરા લે રેવનનની મ ૂવતિ ાડી નખાતા ઉદાવ થમાાં શતાાં
આ લા
ઍક–ફીજાની નાની નાની વપતાઓની
ઈરમાા કયલાભાાં વલતાલી યહ્યાાં છે
આણાાંભાાંથી કેટરાાંકનાાં ભકાનોભાાં ઍકાદ ઓયડો લધુ છે
ોતાની ખાનગી લાતોભાાં ઍ ફાફત શલે કશેલા રાગ્માાં છે
કેટરાાંક તો ઉનાાભાાં શાડો ય ણ જઈ આલે છે
ઍ વલળે ણ આણને ઍભની ાવેથી જ જાણલા ભે છે
આણાાંભાાંથી જે શજીમ ુયથકૃત નથી થમાાં
ઍભને ઍ જ લાતનો યાં જ છે
છાવલાયે ઍઓ ુયથકૃત રોકોને જલતાાં યશે છે
કેટરાાંક તો જુઠાણાાં, ચાલ ૂવી અને કાયણ વલના શવલાને
શલે ખોટુાં નથી વભજતાાં

કેટરાાંક છે જે શજીમે વભજાજ ફતાલે છે
તો તક ભતાાં ક્યાયે ક ક્યાયે ક દમાભણાાં ણ થઈ જામ છે
આભ જોઈઍ તો
આણી વૌની બીતય ઍક અરગ પ્રકાયની ઍકરતા છલાઈ યશી છે
ચારીળ–વથતાીળની ઉભય છીની
ણ આણે ઓખી ળક્તાાં નથી
આણાાં વૌનાાં ફાકો
ધીભે ધીભે આણાાં જીલનભાાંથી ફશાય નીકી યહ્યાાં છે
કેટરાાંક તો આણુ ાં અલાયનલાય અભાન ણ કયે છે
આણાાંભાાંથી કેટરાાંકે
ોતાનો ળમનકક્ષ ... સ ૂલાનો ઓયડો
વાંતાનોને વોંી દીધો છે
કેટરાાંક ોતાની થાયી વભેટીને
કોઈક ખ ૂણાભાાં વાંકોચાઈ ગમાાં છે
આણાાંભાાંથી કેટરાાંક
ાછરાાં કેટરાાંક લાથી ઊંઘમાાં જ નથી
સ્ત્રીઓ, જે આણાાં જીલનભાાં આલી
ઍભને પ્રાચીન ઋવઓના શ્રા પળ્મા છે
આ ઉભયે આણને વભજાલા રાગ્મા છે
ોરીવ થટેળન, શોસ્થટરના જનયર લોડા ,
રોકર ઍભ ઍર ઍ, રેબાગુ યાજનેતા, વયકાયી અયાજકતા
હદલવ–યાત ખુલ્રી યશેતી દલાની દુકાનો
છાાથી જન્ભતો કાંટાો
યે હડમો ય જૂનાાં હપલ્ભી ગીતો
અને ક્યાયે ક ક્યાયે ક
ઍક ાકા ની ઉદાવ ઍકરી ફેંચનો
આણા જીલન વાથે વનકટનો નાતો છે
જીલન ઍક અજફનો ગોયખધાંધો છે
આણે આત્ભલાંચના યાચનાય રોકો છીઍ
ક્યાયે ક કોઈક ભી જામ છે લયવો છી
યથતાભાાં તો કશે છે
આણા શાથ–ગની ચાભડી શલે વાંકોચાલા રાગી છે
ક્યાયે ક–ક્યાયે ક ેટભાાં લાયુનો ગોો ણ ફની જામ છે
થોડીક થથામી હકવભની ભાય ૂવી વાથે
શલે આણે આત્ભવાંતરુ ટ ને ઍકધાયી જજિંદગીથી ટેલાલાાં રાગ્માાં છીઍ
તેભ છતાાં કોઈ ઍ વલળે ઍક–ફીજાને લાત નથી કયતાાં
ૂ ા છે
હદલવો શેરાાં કયતાાં લધાયે ટાંક
શેરાાં કયતાાં ઓછી છે , શલે વભત્રોની વાંખમા
આથતે–આથતે કોઈ ટેરીપોન યણકે છે અંદયના ઓયડે
આ ઍ જ હયવેપ્ળવનથટ છોકયીનો શોલો જોઈઍ

જેની વાથે ાછરા હડવેમ્ફયભાાં ભેહટની ળોભાાં ફે–ચાય જૂની હપલ્ભો જોઈ શતી
આ ટેરીપોન ઍ જ ખયફચડા ભાણવનો શોલો જોઈઍ
જે આણા ખબા ય ભાથુ ાં ટેકલીને યડયો શતો ગઈ યાતે વનાભાાં
ટેરીપોન યણકે છે , કાઈ જામ છે , યણકે છે , કાઈ જામ છે .
કોઈ કશેત ુ ાં નથી
પટાપટ તુ ાં ચાલ્મો આલ, દોથત! ચાર ણફમયની ઉજાણી કયીઍ. આ દુવનમાની તો ભાનો...
ણ જીલન કઈ ઍટલુાં યાં ગીન નથી
આણે ચાીળની ાય શોંચી ગમાાં છીઍ
આણે મુક્ત નથી
ભાાંહ્યથી કોયાઈ યહ્યાાં છીઍ
આણે ઍક લજનદાય થ્થયની જેભ
વભમની નદીભાાં ડૂફી યહ્યાાં છીઍ
આણાાં વૌના ઓયડાભાાં ભશાન રેખકોની કેટરીક ચોડીઓ છે
આ જ ચોડીઓની ાવે મ ૂકી છાાંડી છે વલટાવભન ફી કોમ્પ્રેક્વની ગોીઓ
ણ આણને કશુ ાં જ ના ભળ્યુ ાં
આણી ાવે થોડીક ચતુયાઈ છે
ળબ્દ સ ૂકાાં ણોની જેભ ખયે છે
આણાાં આ ફટકણા અશાંકાયનો ક્યાયે ક–ક્યાયે ક વલથપોટ થામ છે
ણ ભાત્ર થોડોક ધુભાડો નીકે છે ચ્શાના ટેફર ય
આણે યથય શલે ખુલ્રા ભને રડી ણ ળક્તાાં નથી
અજફની ઍક કડલાળભાાં ઉદાવ થઈ જઈઍ છીઍ
હદલ્રીથી કશે છે ઍક દાઢીલાો દોથત
આ કેન્દ્ર–વલમુખતાનો વભમ છે
કયુ ાં કેન્દ્ર? કઈ વલમુખતા?
.... ની જેભ શલે કોઈ ચીવો ાડતુ ાં નથી આ લેયાનતાભાાં
કોઈ ડયતુ ાં નથી
ક્યાાંમ કોઈ ગબયાભણ નથી
મુવાપયીભાાં ઍક ાતો ઝીણો અલાજ આલે છે
કેણફનભાાં શલાનુ ાં દફાણ ઓવયતાાં
ગૅવ ભાથક આભેે નીચે આલી ડળે
કૃમા ભાથકને ભોઢા ય રગાલળો
અને જોયથી શ્વાવ રેળો
આણે જોયથી શ્વાવ રઈઍ છીઍ
ણ શલા છે કે ભતી જ નથી
થાકીને આણે ઊંઘી જઈઍ છીઍ
આણે ઊંઘીઍ છીઍ યે રગાડીભાાં, ફવભાાં
ક્યાયે ક ક્યાયે ક તો પ્રતીક્ષારમોભાાં ણ
ઊંઘતાાં આણે કોઈક લાતની યાશ જોઈઍ છીઍ
આણે કઈ લાતની યાશ જોઈઍ છીઍ
શુ ાં ચાીળથી ચાવના થલાની?

0 જન ુંુ ઝીણ ુંુ વળલ્ જુઓ
(આથલાદ)

0 અવનર લાા

0 જ કેલાું રાગમાું ?
ગાંગા જભના નાહ્યાાં
જ કેલાાં રાગ્માાં ?
તીખાાં, ખાટાાં, ત ૂયાાં, ભીઠાાં ચાખમાાં કાંઈ ?
ઉઘડયા કોઈ દયલાજા કે લાખમા કાંઈ ?
ામ્મા કૂચી-તાાાં
જ કેલાાં રાગ્માાં ?
જને તણમે છી શતી, કાંઈ છા શતી
જ બીતય કાંઈ કભ-લભની લાત શતી
જાણી જની બાા ?
જ કેલાાં રાગ્માાં ?
ચડતાાં જને ખાળ્માાં ? ખાે  ૂમાું કાંઈ ?
ડતાાં જને લાળ્માાં ? લાડે  ૂમાું કાંઈ ?
ફાાંધ્મા લચ્ચે ાા ?
જ કેલાાં રાગ્માાં ?
ફેઉ જના વભરનપ્રદે ળે ેઠા કાંઈ ?
જાણ્મા ફેઉના યલત, દહયમા નેઠા કાંઈ?
વભજાણી કાંઈ ભામા ?
જ કેલાાં રાગ્માાં ?
0 સ્નેશી યભાય
ાંચતત્ત્લો વલે જ તત્ત્લની ભશિા જયા જુદી યીતે અને જુદા પ્રકાયે અંકે કયલી ડે. પ્રશ્નાલરાંફન રઈને કવલશ્રી થનેશી
યભાય ગીતના ઊંડાણને અને ળબ્દની ઊંચાઈને તાગલાનો પ્રમત્ન કયતા શોમ, ઍવુ ાં અશીં બાલકને જણાળે. વત્રકરનાાં દ્વદ્વખાંડ
આલતાનથી આયાં બાઈને ટકરના ચાય અંતયાભાાં આ ગીતનુ ાં વળલ્ યચાયુ ાં છે . આણી વાંથકૃવત નદીકાાંઠાની વાંથકૃવત છે , કશો કે
જની વાંથકૃવત છે . આ વાંથકૃવતની છા કવલણચિ ય આ ગીત વનજાલલા ભાટે અવયકાયક અને કાયગત વાણફત થઈ છે .
‘ગાંગા-જભના નાહ્યાાં‘ ઍ આણો યાં યાપ્રણણત વલવધ છે અને છી તયત પ્રશ્ન છે - જ કેલાાં રાગ્માાં? અમુક અનુભ ૂવત
લૈમસ્ક્તક અને વન:ળબ્દ શોમ છે . ઍટરે તયત આલતા ફીજા અંતયાભાાં કવલ તીખા અને ભાવભિક પ્રશ્નાથો ચીંધે છે . જીબનાાં
ડ્ યવદળાનભાાંથી અશીં ચતુયાવ વભાવલરટ થમા છે . જોકે, ગાંગા-જભનાને ઈડા-વિંગરાના માામ રૂે રઈઍ તો અશીં સુષમ્ુ ણા
વાધલાની વાધક લાત ફાધક યીતે કશેલાઈ છે . પ્રથભ અંતયાની ફીજી ાંસ્ક્ત આ હદળા ચીંધે છે . ાંચ ભનેષ્ટ્ન્દ્રમને તાગલાની
લાત કવલઍ ખ ૂફ જ વશજ ફાનીભાાં કશી દીધી છે . ગીતના યાં હયત થલરૂનો ત્માગ કયીને અશીં ગીત ‘િોવ લડા ઝર’ જેવુ ાં
ફની જામ છે . જો કે કવલને ભાટે તો જ થલમાં ઍક ઝર છે . અને જના વ ઉકેરતાાં ઉકેરતાાં જ ળબ્દ દ્વાયા વળલ્ યચાઈ
ગયુ ાં છે . ‘આં’કાયાન્તની વભગ્ર ગીતભાાં થતી ુનયાવ ૃવિની રીરા તો ધ્માનાશા છે જ. યાં ત,ુ ફીજા અંતયાનાાં છી અને છાની
સુવગ
ાં તતા અને કભ-લભની લાતની આંતય પ્રાવાત્ભક વાંમોજના ણ વભબાલ ૂણા આરેખાઈ છે અને ઍટરે લભ વાથે
કવલ પ્રશ્ન કયે છે કે ‘જાણી જની બાા?’ ઉભાળાંકય ઍભ કશેતા શોમ કે, ‘કવલતા આત્ભાની ભાત ૃબાા છે ’ અને વકર વાંવાય
ઍભ કશેતો શોમ કે ‘ભૌન ઍ પ્રેભની બાા છે તો ઍની વાભે ભાયે ઍભ કશેવ ુ ાં છે કે, ‘જ ઍ કાયવમત્રીની બાા છે !’ આ બાા
ઉકેરામ તો કદાચ કવલતા રાધે ! આણને તયત જ કવલ વલનોદ જોળીનુ ાં ગીત માદ આલે. ભાયી લાતના વભથાન ભાટે
ઍભની ાંસ્ક્તઓ હુ ાં અશીં ટાાંકુાં છાં :
.

‘ત ુંુ ભીંઢ જેલો કઠ્ઠણ ને હુું નભણી નાડાછડી,
ત ુંુ વળરારેખનો અક્ષય ને હુું જની ફાયાખડી !’
- શલે ફોરો, ‘જાણી જની બાા ?’ચડતાાં જને ખાડે  ૂયલાાં અને ડતાાં જને લાડે  ૂયલાભાાં ગવતવળર ણચત્રાત્ભકતા
આણને રાધે છે . ણ, આ લાડ અને ખાડો ફાધ્મ છે . ઍટરે ભનુરમચેતના લશેંચણી દ્વાયા જે નફ્પટાઈ દળાાલે છે ઍ
નફ્પટાઈ જની લચ્ચે ાા ફાાંધલાની લાતથી વ્મક્ત થામ છે . ઍક ખ ૂફ જાણીતી કશેલત છે , ‘ડાાંગે ભામાું ાણી જુદાાં ન
થામ’. ઍભ છતાાં અરગ અરગ કૂ-મ ૂભાાંથી જને ભવુ ાં છે , જની વાથે. જની વનમવત જ છે . કાવ્માયાં બે ગાંગાજભનાની જ લાત થઈ. ‘વયથલતી’ ભુરાઈ ગઈ. અથલા કશો કે ‘વયથલતી’ નદીનો ઉલ્રેખ જાણી-જોઈને ખાલાભાાં આવ્મો.
કેભ કે ‘વયથલતી’ કુાંલાયકા નદી છે , ઍ દહયમાને ભતી નથી. જે નદી દહયમાને ન ભે , ઍ નદીની જઝાંખા તો યણભાાં જ
વભાપ્ત થઈ જામ છે . નદી તો દહયમાનુ ાં વયનામુ ાં આભેે જ ળોધી રે. અને છે લ્રે, આ ફધો પ્રાંચ કેભ ? આ ફધી ભામા
જને જાણલાથી કદાચ જાણી ળકામ.
આ છે જનુ ાં નાજુક-નભણુ ાં વળલ્ !

O આ અંકના પોટો-કરાકાય
શાંગેયીના બુડાેથટ ળશેયભાાં લવતા પોટોકરાકાય ઝોકા રોડયન્ઝ (Zsóka Lőrincz) ાછરાાં ૧૦
લાથી પોટોગ્રાપી કયી યહ્યા છે .
ોતાની કેહપમતભાાં તેઓ કશે છે :” હુ ાં હૃદમ અને આત્ભા દ્વાયા પોટોગ્રાપી કયલાની કોવળળ કરુાં
છાં. કેભેયા ઍ જોઈ નથી ળકતો જે હુ ાં વાંમોજલા ભાગુાં છાં અને જે ભાયી બીતય છે”
તેભનુ ાં કાભ પોટોબ્રય( http://www.fotoblur.com/people/erzso ) તથા
500px (https://500px.com/zslorincz ) લગેયે વાઈટ યથી ભાણી ળકામ છે .

ઝોકા રોડયન્ઝ

(Zsóka Lőrincz)

તેઓ ‘વનથમાંદન’ વાથે જોડાતા કશે છે : I have to say, it is very honorable to show my works in
this place and I just thanks so much the editor !
I wish you many joyful moments with these photos!

– વાડશત્મવ ૃત્ –

શ્રી વલદ્યાગુરુ પાઉન્ડેળન, અભદાલાદ-વાલયકુાંડરા દ્વાયા ઍનામત થતો
લા ૨૦૧૫નો થલ. નાનાબાઈ શ. જેફણરમા થમ ૃવત ુયથકાય ફગવયાના
યુલા કવલ શ્રી થનેશી યભાયને  ૂ. ભોયાહયફાુના લયદ શથતે તા. ૭-૧૨૦૧૫ના યોજ વાલયકુાંડરા મુકાભે ઍનામત થમો.

O

વાહશત્મ અકાદભી દ્વાયા તા.૨૧-૨૨ હડવેમ્ફય ૨૦૧૪ના યોજ
ઈમ્પાર( ભણણુય) ખાતે ‘All India Poetry Festival’ મોજામો. જેભાાં
ગુજયાતી બાાનુ ાં પ્રવતવનવધત્લ કયતા કવલ મોગેળ લૈદ્યઍ કાવ્મઠન
કયુ.ું

O

Video Link :
https://www.youtube.com/watch?v=yfclczZSE4o

O આના પ્રવતવાદ......
O Dear Yogesh, I am thrilled to see the copy of your latest E-magazine.

Many thanks to you for including my

photographs. They look excellent amongst the poetry. I only wish I could read the words too as I am sure they are
beautiful poems.
Thank you again for your interest in my photographs - I really appreciate your support too. Kind regards - Janet Storer

O

બાઈ મોગેળ, જમાંતબાઈ ભેઘાણીઍ ભને ઑક્ટોફયનુ ાં ‘વનથમાંદન’ ભોકલ્યુ.ાં શેરાાં તો વાંકટ વભમની વાાંકભાાં કે કા ળાસ્ત્રી

સુધી શોંચી ગમો: વભજાયુ ાં છી ઍના ટકતા લયવાદની ઝયભયભાાં બીંજામો, અને ઝીણી ઝીણી શલે શલે ઝયતી અદીઠ
ભીઠાળભાાં ખોલાઈ ગમો...ભજા ડી ગઈ. વાંાદકની વાંદગી, કલ્ના અને વજાલટ અને જેનેટફેનની દૃષ્ટ્રટનુ ાં સુદય
ાં વર્જન
ુ ાકય ળાશ
ભનભાાં લવી ગયુ.ાં તભને ફાંનેને અને ફીજા વૌ વાથીઓને ઝાઝા જુશાય ! - સધ

O Commandable job done by you in order to save the Gujarati language for next generation.
format which is most convenient to refer and preserve.- Kalpesh Patel.

I am thankful to get digital

O All India Poetry Festival at Imphal ( Manipur) : એક કોરાજ

આણી વાડશત્મ-ધયોશય

પ્રેભાનુંદ
પ્રેભાનાંદના જીલન વલળે વલશ્વાવાત્ર શકીકત ફહુ ઓછી જોલા ભે છે . ઍભની વૌપ્રથભ કૃવત "ચાંદ્રશાવ આખમાન"

આળયે ઈ.વ ૧૬૬૧ભાાં અને "ઓખાશયણ" વાંબલત: ઈ.વ. ૧૬૬૭ભાાં યચામેર શોલાનુ ાં ભનામ છે . ઍભનુ ાં છે લ્લુાં આખમાન
"દળભથકાંધ" અધ ૂરુાં યહ્ુાં શતુ.ાં તે છીથી સુદયે
ાં ઈ.વ. ૧૭૧૭ કે ૧૭૪૦ભાાં રાં ૂ ુાં કયુું . આભ, પ્રેભાનાંદે કાવ્મવર્જન લીવ-ફાલીવ
લે ળરૂ કયુું . ઈ.વ. ૧૭૦૦ છી તેઓ ફહુ જીવ્મા નશીં. ઍભ ભાનીઍ તો ઍભનો જીલનકા ઈ.વ.૧૬૪૦ થી ૧૭૦૦
સુધીનો ગણી ળકામ.

પ્રેભાનાંદ લડોદયાના લતની શતા.તેઓ ચોલીવા ભેલાડા બ્રાહ્મણ શતા. તેભના વતાનુ ાં નાભ કૃરણયાભ તથા ત્નીનુ ાં

નાભ શયકોય બટ્ટ શતુ.ાં તેભના ુત્રનુ ાં નાભ લલ્રબ બટ્ટ શતુ.ાં

'આખમાનો કયલાાં' અને ભાણબટ્ટ ઍટરે કે કથાકાયનો ઍભનો વ્મલવામ શતો. કવલ નભાદાળાંકયને જાત-તાવથી

ભે રી ભાહશતી અનુવાય પ્રેભાનાંદના દાદાનુ ાં નાભ જમદે લ શતુ.ાં ભાતાવતાનાાં અલવાન છી ઍ ભાવીને ત્માાં ઉછે યામા શતા.
ોતાની ૌયાણણક વ ૃવિથી પ્રેભાનાંદે ઠીક-ઠીક ૈવા ઍકઠા કમાા શતા. કેભકે, પ્રેભાનાંદે રુ.૧૦,૦૦૦ની હકિંભતનુ ાં ફાંધાલેર ઘય
નભાદાળાંકયના વભમભાાં લાયવા તયીકે લાયતા શતા.

લડોદયાભાાં કથા કયલા ભાટે ફેવલાના થથની ફાફતભાાં કોઈ ળાસ્ત્રીુયાણી વાથે ઝઘડો થતાાં, પ્રેભાનાંદ વાંથકૃતભાાં

કથા કયલાનુ ાં છોડીને રોકબોગ્મ ળૈરીભાાં આખમાનો યચીને ગાલા ભાંડયા શતા.

ઈ.વ. ૧૮૮૪થી શયગોવલિંદદાવ કાાંટાલાા વાંાહદત "પ્રાચીનકાવ્મ ત્રૈભાવવક" અને "પ્રાચીન કાવ્મભાા" લડોદયાથી પ્રગટ
ે ી. તેભાાં પ્રેભાનાંદ અને તેભના ુત્ર લલ્રબની કૃવતઓ પ્રગટ થમેરી. ઍ કૃવતઓભાાંના ઉલ્રેખો તેભજ પ્રચણરત
થલા ભાાંડર
દાં તકથાઓને શલારો આી પ્રેભાનાંદના જીલન વલળે તથા પ્રેભાનાંદની ગૌયલયુક્ત છફી ખડી કયે તેલી ભાહશતી આેરી છે .
'સુદાભાચહયત', 'ભાભેરાંુ ' અને 'નાખમાન' - આ ત્રણેમ આખમાનો ઍભની કવલતાનાાં ઉિભ આખમાનો છે. આ ઉયાાંત
'ઓખાશયણ', 'ચાંદ્રશાવ આખમાન', 'યણમગ્ન', 'અણબભન્યુ આખમાન', 'દળભથકાંધ', 'હડ
ાં ૂ ી', 'સુધન્લાખમાન', 'ભદારવા આખમાન'
લગેયે આખમાનો નોંધાત્ર છે .

પ્રેભાનાંદના નાભે ચડાલલાભાાં આલેરી ફીજી કૃવતઓભાાં 'સુબદ્રાશયણ', 'ાાંડલાશ્વભેઘ', 'બીરભલા', 'વબાલા', 'શાયભાા'

ઍભની ળૈરી દળાાલે છે તેભ ઍભાાં પ્રેભાનાંદના કત ૃત્ત્લનો ઉલ્રેખ કયે રો શોલાાં છતાાં ભધ્મકારીન કવલઓની યચના છે .
તેભની રઘુકૃવતઓભાાં 'થલગાની વનવયણી', 'ફલડાનો પજેતો', 'વલલેક લણજાયો', 'ળાભળાનો વલલાશ', 'દાણરીરા,
'ફારીરા વ્રજલેર', 'ભ્રભય ચ્ચીવી', ાાંડલોની બાાંજગડ', 'વલરણુ વશસ્ત્રનાભ' અને 'યાવધકાનાાં દ્રાદળભાવ' લગેયે છે .
( વલકીીહડમા યના રખાણ યથી )

