
  

  

( ગુજયાતી કવલતાનુું  ઈ–વાભવમક ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

તુંત્રી-વુંાદક 

             મોગેળ લૈદ્ય 
 

                                                                                      જૂન  ૨૦૧૫   લષ – ૪   અુંક – ૩    વુંગ અુંક – ૨૦ 



 
O ‘વનસ્મુંદન’ વલળે   
O ભૂરત: ગુજયાતી કવલતાને લયેરુું ‘વનસ્મુંદન’ અન્મ બાાની કવલતા તેભ જ અન્મ 
   કાઓને ણ સ્ળષલા ધાયે છ.ે  
O રલાજભ : આનો ઉભકો અને આની કાવ્મવનષ્ઠા 
O ‘વનસ્મુંદન’ આના ઈ-ભેઇર આઇ.ડી. ય વનમવભત ભેલલા આટરુું કયો :  
    અભાયી લેફવાઇટ   http://yogish.co.in   ય  જઈ  ‘વનસ્મુંદન’ નાભક 
    વલબાગભાું વાઇડફાયભાું ભૂકેર ‘નાભાુંકન ત્ર’ભાું વલગત બયી submit  કયો. 
 
     અથલા 
    
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHR
QTnYzLVI4YWZmNHpXVF9VS3R4cnc6MQ  
    કડી ય Ctrl+Click કયો. ખૂરેરા પોભષભાું વલગત બયી submit કયો. 
O આના વાહશત્મકાય વભત્રો તેભજ કાવ્મયવવક વભત્રોને ‘વનસ્મુંદન’ના નાભાુંકન ભાટે 
    પ્રેયી ‘વનસ્મુંદન’ના પ્રવાય  ભાટે ભદદરૂ થલા વલનુંતી. 
 
O ‘વનસ્મુંદન’ ભાટે આલકામષ છ ે

   O અપ્રગટ ભૌવરક કાવ્મયચનાઓ તથા કાવ્માનુલાદ / ભીભાુંવા. 
      કૃવત વાથે  વાહશત્મકાયે ોતાનો પોટોગ્રાપ ણ જોડલો .  
   O અપ્રગટ  રચનાઓ જ મોકશો .  બ્ોગ / વેબસાઇટ પર મુકાયેી પ્રગટ 
      રચનાઓ મોકવી નહીં . 
   O આની આવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાહશવત્મક ઘટનાઓના વભાચાય/ 
      રઘુલૃત્ાુંત ( પોટોગ્રાપ તથા લીહડમો વલરવુંગ ણ ભોકરી ળકો . )                                  

O આના અુંગત વુંગ્રશભાુંથી કાવ્મઠનની ઑહડમો/લીહડમો વલરવુંગ.                  
O ુસ્તક-હયચમ ભાટે  ુસ્તકની એક નકર . 

   O ‘નનસ્યંદન’માં પ્રગટ થતા નવચારોની જવાબદારી જ ેતે કનવ / ેખકની રહે છે. 
   O કૃવતના સ્લીકાય / અસ્લીકાયનો વનણષમ એક ભાવભાું રઈ રેલામ છે .  

 
   O અભને ભલાનાું ઠાભ-ઠેકાણાું : 
    O ટાર દ્વાયા -  મોગેળ લૈદ્ય, ‘હૃદમ કુુંજ’,  મોગેશ્વય વોવામટી,  ૬૦ પૂટ યોડ, 

    લેયાલ - ૩૬૨ ૨૬૫  (ગુજયાત)  બાયત. 
 O ઇ-ભેઇર દ્વાયા -     mryogi62@gmail.com                                     

    O લેફવાઈટ -          http://yogish.co.in      
    O બ્રોગ -              http://yogesh-vaidya.blogspot.com                                                              
    O પેઇવફુક ેઇજ     https://www.facebook.com/Nisyandan            

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

યાભળષક 
જનક દલે 
વાહશર 

ળવળકાુંત બટ્ટ ’ળૈળલ‘ 
વજતુ ુયોહશત 

 
* 
 

આ અુંકના પોટો-કરાકાય   
ઈડુવ અવષમાદ 

 (Idrus Arsyad) 
 
* 
 

હયકલ્ના અને વજાલટ  
મોગેળ લૈદ્ય 

 

* 
 

પૂ્રપયીહડુંગ  
 વજતુ  વત્રલેદી 

 
* 
 

ટેકવનકર વશમોગ 
ગુુંજા લૈદ્ય   ભુંદાય દલે 
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વુંાદકીમ– ૪ 
 

ભશેન્ર જોી 
ભેટાભોપોવીવ , ભાછરી વલે એક પેન્ટવી  – ૫ 

 
યભણીક અગ્રાલત 

વખસ્વાુંભાું શાથ યાખીને ચારતો ભાણવ – ૬ 
 

                      વલરુ ુયોહશત 
ઉદ્ધલ ગીત,  ચોગભ ચગાલળે..– ૭ 

 
                     કુરદી કાહયમા 

ત્રણ ગઝર  – ૮ 
 

ઇંદુ જોળી 
ુર ય કાભ કયતા રોકો , વલરમ 

ભોગયાનાું પૂર– ૯ - ૧૦ 
 

                      નયેળ વોરુંકી 
                      અલાચ્મ –૧૦ 

 

 

 

 

 

 

 

                            * 
                          ’વાહશર’ 

ત્રણ ગઝર – ૧૧ - ૧૨ 
 

 Bavli Purohit 
Colours of Life - ૧૨ 

 
લાતામન : એવ. જૉવેપની કવલતા  ીમૂ ઠક્કય - ૧૩ 

 

* 
  કુરદી કાહયમા  

 રખુું છુું... (અલરોકન) - ૧૯ 
 

આ અુંકના પોટો-કરાકાય - ૨૨ 
 
* 

ભવણુયી ભાધ્મભોભાું ’વનસ્મુંદન’ - ૨૩ 
આના પ્રવતવાદ - ૨૪ 

આણાું ગીત - ૨૬ 

 
 
 
 

અનુક્રભ 

( ૃષ્ઠ  નંફય ય ક્લરક કય અને વીધા ઇક્છિત ૃષ્ઠ ય શોંચ, ૃષ્ઠના તક્મ ેભૂકેર વંજ્ઞા       ય  ક્લરક કયી અનુક્રભ ય યત આલ ) 



વુંાદકીમ 
 
     ‚અભે પ્રક્તફદ્ધ િીએ અભાયી વંસ્કૃક્તભાં કક્લતાની ફૂકી ઉક્સ્થક્ત ભાટ.ે ઉત્તભ કક્લતાને ળધી 
કાઢી તેનાં ઉજલણાં કયલા અને તેને વભાજના ળલમ તેટરા ક્લળા વભૂશ વભક્ષ ભૂકી આલી એ 
અભાય અક્સ્તત્લ-ભંત્ર િ.ે‛– આ ઉછચાય િ ેઅભેરયકાના ક્ળકાગ ળશેયભાં આલેરી કક્લતાને લયેરી 
નાભાંરકત વંસ્થા એટરી પાઉન્ડળેનના. અભેરયકાના જનવભાજભાં કક્લતાને તેના ઊંચા સ્થાને 
ફેવાડલાભાં ફીજી વંસ્થા વાથે આ વંસ્થાન ણ ભટ પા િ.ે એક યીતે આ વંસ્થા કક્લતાની 
ક્લશ્વની વશુથી ભટી વંસ્થાભાંની એક િ.ે તેના ઉદ્દળેભાં કક્લતા ભાટનેા બાલકલગગન ક્લસ્તાય કયલ 
તે ભુખ્મ િ.ે 
     એટરી પાઉન્ડળેન તેના નલા અલતાયે અક્સ્તત્લભાં આવમું ૨૦૦૩ભાં જ્માયે રૂથ રીરી નાભક 
યગજુ વન્નાયીએ એટરી ભેગઝીનને ૨૦ કયડ ડરયનું દાન આપમું. ણ તેની ક્તૃવંસ્થા ભડનગ 
એટરી એવક્વએળન કે જ ે૧૯૪૧ભાં સ્થામેરી. તેણે ૧૯૧૨ભાં શેયીએટ ભનય દ્વાયા ળરુ થમેરું 
કક્લતાનું વાભક્મક ‘એટરી’નું પ્રકાળન કમુું શતું. શાર આ પ્રક્વદ્ધ વાભક્મકનું પ્રકાળન એટરી પાઉન્ડળેન 
દ્વાયા થઈ યષંુ્ણ િ.ે 
      આ વંસ્થાને તાની અદ્યતન, આરીળાન અને નભૂનારૂ ઇભાયત િ.ે તેભાં એક રામબ્રેયી, એક  
શ્રલણખંડ,  વબાખંડ અને અન્મ અનેક વુક્લધા િ,ે જભેાં આખું લગ બયચક કામગક્રભ આમક્જત 
થામ િ.ે તેની અનેક પ્રલૃક્ત્તભાંની એકની લાત કરંુ ત તે શાઇસ્કૂર રેલરની કાવમઠનની સ્ધાગ મજ ે
િ ેઅને પ્રથભ આલનાયને ૨૦૦૦૦ ડરયનું અધધ રયતક્ક આે િ.ે આ ઉયાંત કક્લતાના ઘણાં 
ક્ષેત્રભાં ારયતક્ક આે િ ેજનેી અભેયીકાભાં પ્રક્તષ્ઠા િ.ે 
     વંસ્થાની રામબ્રેયીભાં ૩૦૦૦૦ ુસ્તક અને ફાક ભાટને અરામદ ક્લબાગ િ.ે તેન ેતાનું 
દૃશ્મ-શ્રાવમ કેન્ર િ ેજ્માં વતત યેકરડગન્્ઝ થતાં યશે િ.ે ‘એટરી ટુય’ એ તેનું એક ધ્માન ાત્ર નજયાણં 
િ.ે તેની રડક્જટર રામબ્રેયીભાં ૨૧૦૦૦થી લધુ કક્લની કૃક્ત વચલામેરી િ.ે વંસ્થાનું અભેયીકાની 
ટરેીક્લઝન વભાચાય વેલા ‘ીફીએવ ન્મુઝઅલય’ વાથે જોડાણ િ.ે શા, ત્માંના વભાચાયભા કક્લતાને 
ણ સ્થાન ભે િ.ે ‘એચ.ફી..’ ચેનર ય વંસ્થા દ્વાયા ફાકક્લતા ય કામગક્રભ પ્રવારયત થામ િ.ે 
તેના ‘ન્મૂ મકગ ટાઇમ્વ’ વાથેના જોડાણને રઈને તે વભાચાયત્રભા કક્લતા ક્લેના રેખ ક્નમક્ભત પ્રગટ 
થામ િ.ે વંસ્થા ‘એટરી યેરડમ પ્રજલેટ’ ઉય ણ કાભ કયી યશી િ.ે વંસ્થાને તાની લેફવાઈટ 
ઉયાંત ભફાઈર એ. ણ િ.ે 
     ટૂકંભાં ળરૂઆતભાં ભેં ટાંકેર તેનાં અલતયણને અક્ષયળ: લગી યશીને કક્લતાને વભાજના ળલમ 
તેટરા ફશા લગગ વુધી શોંચાડલાન એક ણ ભાગગ તે િડતી નથી. વભાજભાં કક્લતાનું તેનું  
ગરયભાૂણગ સ્થાન અાલલાના ખયા અથગભાં બગીયથ કામો કયી યશી િ ેઆ અને આલી વંસ્થા. 
અને શા, આ વંસ્થા ખયા અથગભાં ‘સ્લામત્ત’ ણ િ ે! 
     અશીં આ વંસ્થા ક્લે રખીને શંુ અભેયીકાની વારશક્ત્મક વંસ્થાની બોક્તક વભૃક્દ્ધની કે તેના 
વમાલવાક્મક અને વમાારયક અક્બગભની આંધી આયતી નથી ઉતાયી યષ્ણ. અને ૈવાના જોયે થતું 
કક્લતાનું ભાકેરટગં અને બ્રાક્ન્ડગં ત આણે ત્માં ણ િાનાં ગરે ાિરે દ્વાયેથી પ્રલેળી ચૂલમું િ ેએ 
ણ આણે જાણીએ જ િીએ ( અને ભાણીએ ણ િીએ). આત આણી ફન્ને વારશક્ત્મક વંસ્થાની 
શારત જોઈને વમક્થત થમેરા ભાયા ભનને આલંુ કંઈક રખલાથી કદાચ થડી ળાતા ભે અને આ લાંચીને 
તભને ણ ળાંક્ત થામ. એટરું જ ભાત્ર.. 
 
O મોગેળ લૈદ્ય                                                    તાયીખ: ૩૧. ૭. ૨૦૧૫ 
 

 

 



 
 
ભેટાભોપોવીવ   
 
શલે તેને કઈ  
તેનું નાભ – 
ઉભય જાક્ત ધભગ ધંધ  
આલક અભ્માવ કે યશેઠાણ  
એલંુ કંઈ જ ૂિળ નરશ  
વસ્તા અનાજની દુકાને યજ યજ   
ળું ળું ફન્મું તે ણ નરશ  
બીડભાં યજ ડાફી ફાજુએ જ ચારલાથી  
લમાં લમાં ઈજા થતી  
તે ણ નરશ  
ફજાયભાં તેને તેનાં ક્ખસ્વાં  
કેટરી લાય પંપવલાં ડતાં   
તે ણ નરશ  
દયેક લખતે તે બોંઠ ડ ેતેલંુ  
કંઈ જ ૂિળ નરશ  
કઈ ક્નસ્ફત શમ તેનાથી ત  
આટરું ૂિજો : 
કારે  ભૉરના ક્લયાટકદ અયીવાભાં  
તેણે તેના પ્રક્તક્ફંફભાં ળું જોમું ? 
તેને  એલંુ કેભ રા્મું કે તેના  
આખા ડીર ય  
ઊન  ઊગી નીકળંુ્ િ ે? 
તે યાજી થઈને િી  
ેરા પ્રલાશભાં કેભ બી ગમ ? 
ણ તેને  
તેનું નાભ- 
ઉંભય જાક્ત  ધભગ ધંધ  
આલક અભ્માવ કે યશેઠાણ  
એલંુ કંઈ જ ૂિળ નરશ ! 
 
ભશેન્ર જોી 
 

        
   
         ભાછરી વલે એક પેન્ટવી   

 
રદલવબય લયવાદ  
યાતે સ્લપનભાં આવમું ગાડફૂ ાણી  
ભદ્યાકગ જલંુે  
 
ાણીભાં તયતી આલી યંગફેયંગી ભાિરી  
દરયમાભાંથી ત કઈ નદી-તાલ કે વયલયભાંથી  
કઈ ત કાચની દીલાર તડીને  
 
ભાિરી ! અશા! ભાિરી ! 
એકભેકને ગે ભી િી નાચ-ગાન  
િી  ખાણી-ીણી જરવ .... 
 
બાંગતી યાતે વશુ ભાિરીએ ક્લદામ રીધી  
એક ભાિરી ખૂણાભાં ફેવી યડ ે 
કશે : 
‘શંુ નરશ જાઉં ! 
શંુ ત દભમંતીકાથી િુ ં 
કાચની દીલાર તડી બાગી આલી િુ ં 
યશંુ ત કઈ કક્લના ભનભાં યશંુ !’ 
 
ત્માયથી  
એ ભાિરી ભાયા ભનભાં યશી  
ક્નત્મનૂતન ક્રીડા કયે િ ે 
શંુ રખત યશુ િુ ંકક્લતા  
તે સ્લૈયક્લશાયી ભાિરીની  
જમાયે લયવાદનું  
ભને સ્લપન આલે િ ે 
સ્લપનભાં આલે િ ેગાડફૂ ાણી ..... 
 
ભશેન્ર જોી 

 

 
 
 
 



 
 
 
વખસ્વાુંભાું શાથ યાખીને ચારતો ભાણવ     
 
 
એણે તાને જ ચરાલલાની ક જાણે ક્ખસ્વાંભાં વંતાડી યાખી શમ  
એભ ફન્ને શાથ ક્ખસ્વાંભાં યાખીને એ ચારે િ.ે 
એ ચારત શમ િ ેત્માયે એના ફે-ત્રણ ડિામા ડ ેિ ે
જાણે એ ઘેયાઈને ચારી યષ્ણ િ ેકઈકથી. 
કે કઈક એને ચારલાની દયલણી આી યષંુ્ણ િ.ે 
 
એ ચારે િ ેત નક્કી લમાંક શોંચળે જ. 
એ ભાણવ ક્ખસ્વાંભાં શાથ યાખીને 
જાણે ક્નમંક્ત્રત કયી યષ્ણ િ ેતાની ગક્ત. 
કદાચ તાનું રક્ષ્મ એ ળધી યષ્ણ િ.ે 
કદાચ ગોભુખીભાં ભાા િુાલી યાખીને 
નાભસ્ભયણ કયી યશેરા કઈ બલતજન જભે 
એ ભનભન કળુંક ગખી યષ્ણ િ ે
જ ેગખી યાખલંુ ફશુ જરૂયી િ ેએણે ટકલા ભાટ.ે 
કદાચ એ ક્ખસ્વાંભાં વંતાડી યષ્ણ િ ેકચકચાલીને લાેરી ભુઠ્ઠી. 
 
તાને જ લેંઢાયીને ચારી યશેરા એ ભાણવે 
ચશેયા ય ચોંટાડી યાખ્મું િ ેશાસ્મ. 
એ બૂરી ગમ િ ેકે તે વતત શસ્મા જ કયે િ,ે 
ગભે ત્માયે, ગભે તે રયક્સ્થક્તભાં. 
તાને ણ ખફય ન ડ ેતેભ શવલાનું એને પાલી ગમું િ.ે 
અને પાલી ગમું િ ેક્ખસ્વાંભાં શાથ યાખીને ચારલાનું. 
 
યભણીક અગ્રાલત 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ઉદ્ધલ ગીત 
 
ઉદ્ધલ ! અભને ટૂકંી િડેી નડી !  
કમરના સ્લાય, તંક્ગમાંની શયપય 
ઉદ્ધલ ! કૈંક લાય ભેં ફાંધી ; 
લન-ડીકે અજલાંુ ફાંધ્મું 
ભુઠ્ઠીભાં ઝકડી રીધી આંધી, 
ગઈ ફાંધલા ભાધલને ત 
જનભ જનભની તૂટી ગઈ િ ેકડી ! 
ઉદ્ધલ ! અભને ટૂકંી િડેી નડી ! 
 
નંદ-જળદા વભેત વઘાં ૂિ ે
ઉદ્ધલ ! જભુના કાંઠ ેજઈ; 
કેભ લધામાું ગકુનાં દુ:ખ 
ક્.શાનાને લછચેથી ભાયગ દઈ ? 
બગલતી એ ચયણસ્ળગનું પ 
એની કામા કાી થૈ ડી ! 
ઉદ્ધલ ! અભને ટૂકંી િડેી નડી ! 
 
વલરુ ુયોહશત 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
ચોગભ ચગાલળે.. 
 
એનાં ગૃશીત અથગનું આવન ડગાલળે ! 
ભાયા ઉય બાા વભું ળાવન જભાલળે ! 
 
ામ્મું શતું ક્નભાગણ એ ક્ફવભાય સ્લપન ય, 
એથી જ આ બ્રષ્ઢાંડ અચંફ ભાડળે ! 
 
વઘાં લરણભાં રક્ષ્મન વંદબગ શમ િ,ે 
ઊ્મું તણખરું એકદા ઝાક ઉઠાલળે ! 
 
એની કને િ ેજન્ભથી ક્ષભતા પ્રવાયની, 
લૃક્ષ, યશસ્મ ગેફ-યચનાનાં ઉઘાડળે ! 
 
વમાક પરકનું ભૂ િ ેવાભાન્મ ધાયણા, 
એક ફુદ્ .ફુદમે વૂમગને ચગભ ચગાલળે ! 
 
વલરુ ુયોહશત 
 

 
 

 
 



 
ત્રણ ગઝર 
 
૧ 
અજલાાના ટકેે ફાયે નીકલંુ િ ેઉચાટભાંથી 
ખલામેર વૂયજ ાિ જડી ગમ િ ેકફાટભાંથી 
 
તભારંુ વજ ગન તભાયા કયતાં જયામ ઊણં ઊતયળે નૈ 
તભે ભને જો ઘડ્ય ત શંુ ણ ગઝર ઘડુ ંિુ ંઅઘાટભાંથી 
 
ફડગ ઉયનું ઉકેરતાં ટીચયના ધબ્ફાએ ળીખવમું િ ે
ફીજા ઘણામ કક્કા ળીખ્મા અભે આ કની થાટભાંથી 
 
એકરતા શરલલા ભાટ ેગમા વૂમગભાાથી આગ 
ફધેમ ળધી રકંતુ એલી પંૂક ન નીકી ક્લયાટભાંથી 
 
ક્તરક કમુું તે વાંજ થતાંભાં યવેલા વાથે નીતયતું 
કદાચ એભ જ કદીક ભારંુ નવીફ ટકે રરાટભાંથી 
 
કુરદી કાહયમા 
 
 
 
 
૨ 
ભાન્મું કે આંખભાં કળું વંઘયી યખામ નૈ 
રકંતુ ભળંુ્ િ ેસ્લપન જ ેવાકાય થામ નૈ 
 
લાતાલયણભાં વાંજનું ગતય થમા કયે 
ઘયભાં યશેર વૂમગ ત ણ ગૂંગામ નૈ 
 
ચભેય બૂયા યંગન અપવવ િ,ે નયેળ 
ટચસ્ક્રીન િ ેઆ આબ ણ સ્ળી ળકામ નૈ  
 
ાિુ ંક્લયાટ ભોનને ઝરું ચડી ગમુ ં
નલયાળ શમ એટરે કંઈણ રખામ નૈ 
 
કુરદી ધ્મેમશીન િ ેએભાં નલાઈ ળું 
ખૂશ્ફુ ત ક્લખેયામ એ કેક્ન્રત થામ ન ૈ
 
કુરદી કાહયમા 
 

 
 
 

 
3 
શજી વુધી લમાં લશી ળકી િ ેશલા ના શલાની ચચાગ 
વોથી જૂની રશભનદી િ ેશલા ના શલાની ચચાગ 
 
કારે વાંજ ેવાલ ખચખચ ક્લચાય લછચેથી નીકતાં 
ક્ખસ્વાભાંથી ડી ગઈ િ ેશલા ના શલાની ચચાગ 
 
વઘાં દૃશ્મ કાન દઈને વાંબલા ફેઠા ક્નયાંતે 
આંખભાંથી લશી યશી િ ેશલા ના શલાની ચચાગ 
 
જ્ઞાની, ંરડત, ભૂઢ ફધામે એની ાિ એલા ાગર 
જાણે કઈ વનયી િ ેશલા ના શલાની ચચાગ 
 
લૃક્ષ બરેને શજાય લો શેરાં લાવમું શમ યંતુ 
કંૂ જલેી નલેનલી િ ેશલા ના શલાની ચચાગ 
 
વતત દૂય જઈ ઉત્તય-દક્ક્ષણ રદળા ફનેરા ઘયના િડેા 
બેગા કયલા કદી ભથી િ ેશલા ના શલાની ચચાગ? 
 
કુરદી કાહયમા 
 



 
 
ુર ય કાભ કયતા રોકો 
 
ળશેયના બયચક યસ્તાને 
એકફીજા વાથે જોડતા ુર ય 
કાભ કયતા રકના ભોં ય 
થડી ક્નયાંત દેખામ િ ે– 
કાયણ કે ુરનું કાભ 
રગબગ ૂરંુ થલાભાં િ.ે 
શેરાં યજ વલાયે ઊઠીને 
કચીનું, ડાભયનું ભળીન રઈ જત ભાણવ 
ુર ય ધીયે ધીયે આગ લધત, 
ાિ ડાભય ફયાફય થયામ િ ેકે નશીં 
તેનું ધ્માન યાખત. 
યસ્તા ય ઊબેર 
કન્ટરાલટય જલે ભાણવ, 
ેરા ભળીનલાા ભાણવને અને 
ડાભય વયખ કયતા ભાણવને 
વૂચના આત. 
ુરની નીચે બયચક ટરારપકભાં,  
કેટરીક ષ્ડી ભટા ભટા બ્રળ લડ,ે 
યસ્તા યની ધૂ, કચી 
ફાજુ ય કયતી યશેતી. 
ુર વાથે ફાંધેરા દયડાને આધાયે 
કેટરાક ભાણવ 
વક્મા ફાંધતા, ગઠલતા. 
કેટરીક લાય બય ફયે 
ત્માંથી વાય થઈએ ત 
રટાને ભોંએ ભાંડ્યા લગય 
અધ્ધયથી ાણી ીતા ભાણવના ગા 
ાણીની િારકથી 
ફશાયથી ણ બીના થતા 
જોઈ ળકામ. 
યાત્રે ત્માંથી વાય થઈએ ત 
ુર નીચે ફાંધેરા 
શંગાભી ખયડાન અવફાફ 

 
 
ફલ્ફના અજલાે 
ઘડીક નજયે ડ ે– 
ગદડી, ભાટરું, ચાદય, તડી, 
યાંધલા ભાટનેું એલ્મુક્ભક્નમભનું શાંલંુ્ દેખામ. 
શંુ દેળીલાદભાં ભાનતી નથી 
ણ આલા ક્લમની કક્લતા રખલી 
ભને ગભે િ ેજભે કે, 
ુર ય કાભ કયતા રક. 
િલેટ ેપ્રશ્ન ત 
એક ભાણવ ફીજા ભાણવને 
વભજી ળકે 
એ જ શમ િ ેને ! 
 

         ઇંદુ જોળી 
 
 
 

વલરમ 
 
વપેદ લષ્ડ અને રાર અંગિા શેયી 
ડાઘુ ઊબા િ ેટાફંધ. 
ઉનાાભાં ઊબયાતી કીડી 
કણ જાણે લમાંથી આલે તેભ 
એકઠા થામ ફીજા ણ. 
લમાયેક લાતન ક્લમ ળધતા, લમાયેક ભોન. 
એમ્બ્મુરન્વ આલી રઈ જામ 
ડડૅ ફૉડીને. 
પંૂક ભાયી ટરા યની ધૂ ખવેડીએ 
એભ ખવી જામ િ ેડાઘુ 
આઘાાિા. 
અને શલે 
એ ભાણવ તાની ભૃત ભાની ફધી ક્લક્ધ તાલી 
શાપેન્ટ શેયીને 
પડરેી ભાટરીનાં ઠીકયાંને 
લાી યષ્ણ િ.ે 
 
ઇંદુ જોળી 
 



 
 

ભોગયાનાું પૂર 
 
આભ જ ભાયાં ભગયાનાં પૂર  
રઈ જામ િ ેફધા. 
ભને એની વુગંધ ફશુ ગભે, 
ભાએ ઉગાડરેી લો શેરાંની 
ભગયાની લેર- 
તે એની પૂર આલલાની ઋતુ ણ 
એલી કે ભે ભરશન ફયાફય જાભે 
ને અશીં લેર ય ભગયાનાં પૂર. 
જોકે પૂર લીણલાન વભમ ભને ન ભે. 
લમાયેક વલાયે અગાવીએ ચડી શઉં ત્માયે 
ત્માં વુધી શોંચતી લેર ય, 
ઝૂભખે ઝૂભખાં પૂર જોઈ ખુળ થાઉં. 
એક તડુ ંઅને વૂંઘંુ ત્માં પેરાઈ જતી 
એની વુગંધ ળાંત ાડી દે ભાયા ભનને. 
એટરે ભને ન જ ગભ ે
એકેમ પૂર લેર ય ન યશે એ યીત ે
પૂર લીણતા રક. 
ભાયી ભાએ ઉગાડરેી લેરનાં પૂર 
આભ જ થડાં રઈ જલામ! 
 
ઇંદુ જોળી 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

અલાચ્મ 
 
ઉકેરલા ભથંુ 
આંખ ગયકાલ થામ કાદલભાં 
નમો અંધકાય  
ગાડફૂ ઘાવ લછચે  
આંવુ 
ફક્ખમા બયે િ ેરીરની િાતીને 
તનતડ ભશેનત  
ડાભય ય વુકાતી વીનાની ગંધ  
રશીભાં લગડ ે
રી ડતી ડક  
ભગયભછિના ભઢા લછચે જીલ 
રક્વમાં ખામ 
કદીક  
ઉંફયે 
ફધું વષ્ણ ણ 
અક્ષય ત અબેદ્ય 
તાણ ત તટૂ ેનશીં  
કા ત કામ નશીં   
ખયખય ખમાગ કયે 
લાતાલયણભાં ધુમ્ભવ  
ઉધાય ચડા શલે ીાછચ 
ફફડી ફખર ફકફક કયે 
ને કતાયફંધ કીડી  
ડાફ જભણ ડાફ જભણ 
ડફ ડફ  ડફ ડફ 
જભ જભ જભ જભ 
 
નયેળ વોરુંકી 



 
ગઝર- ૧ 
 
યભભાણ એલા થઈ ગમા તભે દીધા ચટીક નેશભાં 
ન બીના થમાં કઈ ભેશભાં, ન ફી ળલમા કઈ ચેશભાં 
 
શલા જભે જીલ શયે-પયે અશીંથી ણે-ણેથી ણે 
ન ૂિ િતાંમ જીલી યષ્ણા િીએ કેટકેટરી ળેશભાં 
 
વદા શાંક્વમાભાં સ્લમંથી ણ જુદા થઈ જીવમા િીએ ક્જદંગી 
િતાં જાત ખુદની ક્નયાી િ ેઆ વભમના શયએક લેશભાં 
 
બરે શમ નકય બયભ િતાં એ બયભ ગભે િ ેશજી ભને 
આ જગતને કંઈમે ખફય નથી- ળું ખુળી ભી ભને િશેભાં 
 
કદી કાભના કીધી આવભાનન અંળ થાલાની લમાં અભે 
િીએ અંળ ખેશન ને અભે ભી જાળું આખયે ખેશભાં 
 
અભે ઢી ઢણી ભેઘધનુની આ ક્લશ્વ આખું ખૂંદી લળ્ા 
િતાં કેભ રા્મા કયે િ ેઅભને જીલી યષ્ણા િીએ ગેશભાં 
 
શતી લમાં ખફય- શેરું ગક્થમું તનનું ‘વારશર’ એ શતું 
અભે સ્લગગ િડીને દગણને સ્લીકામાું જ્માયે વુરેશભાં. 
 
’વાહશર’ 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
ગઝર-૨ 
 
તભે િ વભમનાં વન વભાં- શંુ અધૂય કઈ ખમાર િુ ં
તભે ખુદ ખુદાઈ જલાફ િ- શંુ અધૂય કઈ વલાર િુ.ં 
 
ભને વાભે ભતાં શયેક ળખ્વની આંખભાં િ ેઅધૂય 
િતાં આ જગતની નજય ભશીં- શંુ અધૂય કઈ કભાર િુ ં
 
તભે જભે ચાષંુ્ણ એ  સ્લાંગભાં યશંુ િુ ંશંુ આઠ ેપ્રશય િતાં 
ભને આમન જોઈ રાગતું- શંુ અધૂય કઈ જભાર િુ ં
 
શંુ નશીં ક્િાલી ળકંુ તયવ- ભને ભાપ કય યણદેલતા 
વયલયના ખે જનભ િતાં- શંુ અધૂય કઈ ખાર િુ ં
 
શજી ભાંડ ભાંડ દુ:ખની વાથે ધયફ ફાંધી ળલમ િુ ંશંુ 
ન ખુળીને ભકર આ તયપ – શંુ અધૂય કઈ ભરાર િુ ં
 
શંુ ફશાય િુ ંમા ત િુ ંબીતય- ભને ખુદને ણ નથી કૈં ખફય 
બરે ભાન ૂય થમેર ણ – શંુ અધૂય કઈ ક્નકાર િુ ં
 
િુ ંતન ને ઉન્નક્તનાં તભાભ સ્લરૂથી શંુમ જ્ઞાત િુ ં
િતાં રક ભાટ ે‘વારશર’ શજી – શંુ અધૂય કઈ જરાર િુ ં
 
’વાહશર’ 
 



  
 
ગઝર-૩ 
 
આ શકીકતની ખયાઈ કયલી િ ેરકંતુ કયલી ખયાઈ લમાં 
જો પ્રલાવ યણન જ શમ ત િી બાલના બીંજાઈ લમાં 
 
િી એકરાણાની ીડા ીડ ેત ીડ ેભને ળી યીતે, 
તભે દૂય ક્જદગીથી થમાં- યંતુ તભાયી દુશાઈ લમાં 
 
એ ઊણને કાયણે જન્નત રઈનેમ શંુ ળું કરંુ ખુદા ! 
ફધાં વુખ િ ેશાથલગાં િતાં કશ જીલલાની રડાઈ લમાં 
 
ચશેયા લાંચલાની યભત ભને જ્ઞાન એટરું આી ગઈ, 
જો ક્ભરનભાં કઈ ક્ભરન નથી ત જુદાઈભાં િ ેજુદાઈ લમાં 
 
અભે ભૂક્માં વુધી શોંચીને િીએ ભૂથી અગા શજી, 
નથી કલ્નામે કયી ળલમા ફધી કાભના કશલાઈ લમાં  
 
ૂયી ક્જદંગી વભજાલત યષ્ણ િુ ંહૃદમને એટરું 
શ સ્લમં બયભથી બમો બમો િી જાત વાથે ઠગાઈ લમાં 
 
યેળાનીભાં એ જ લાતથી યેળાન ‘વારશર’ શંુ યષ્ણ, 
ફધું ાયદળગક િ ેિતાં- ફધાં વગણ અયીવાઈ લમાં 
 
’વાહશર’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colours of Life.  
  
At this edge, I have a life – some black and blue, 
Colours varied today – amongst it, as I saw through, 
Blacks observed brighter under lights, 
And tingy greys seen, while they were whites. 
Wonders worked when I had lost all hopes, 
Friends went away and foes were all copes, 
But I saw the differences too late –  
Compromises were keys for hate. 
Sunny days – I spent with splendor, 
Paths were calm when I ran through calendar, 
Difficulties then seen as insoluble, 
Pictures today seem easy and consolable. 
Relations that mattered the most, 
Had been developed at any cost, 
Tougher had been with as times passed by, 
Interpretations mattered only and as casted by. 
Colours changed with eyes ageing, 
Body grew feeble and found self- caging, 
Blacks, browns, greys and whites, 
Chewing facts with maturity and rough bites, 
Yellows, reds, greens and blues, 
Lead a life – some merry and some teary hues. 
 
Bavli Purohit 



 

 

 

ીમૂ ઠક્કય 

 

    
 
 
“ ાયું હયક કવલતાએ 

આકાય અને છુંદ તો 

શસ્તગત કમાષ ણ 

એભાુંથી વયલાે કેટરાક 

અનુબલો અને ભાણવોની 

ફાદફાકી થઈ ગઈ. આ 

એ જ એક યીત એલી 

શતી કે જનેા કાયણે 

કવલતાને કાવ્મભમતા 

પ્રાપ્ત થઈ અને ગદ્યને 

ોતાનુું ઋત ભળ્ુું. 

કવલતા શલે વલવયામેરા 

વભુદામોને ળોધી યશી 

છ.ે એભના અનુબલોનુું 

ગદ્ય કવલતાભાું પ્રલેળી 

યહુ્ું છ.ે “ 

 

એવ. જૉવેપ 

 

 

 

 

 
લાતામન  

                                                          
  ભરમારભ કવલ એવ. જૉવેપ 

 
       એવ. જૉવેપન જન્ભ ૧૯૬૫ભાં કટ્ટામભ ક્જલ્ાભાં થમ- કાયીગયના કુટુફંભાં. એવ. જૉવેપ જન્ભે 
ક્િસ્તી અને  કૂટુફં  વામ્મલાદી. એટરે એભના ઘડતયભાં દેલનું લાતાલયણ ન શતું. ૧૯૭૦ના ગાે 
નલવરલાદી ચલ ચયભ ય શતી. જૉવેપને એનું આકગણ ખરંુ; ણ આઘેથી એ ફધું જોત યશેત. 
નલવરલાદી કેયના વાભાક્જક જીલનના ટીકાકાય શતા તેભજ તે તાનાં કામો દ્વાયા, વારશત્મ 
દ્વાયા અને રઘુ વાભક્મક દ્વાયા અંતે ત એક વભાંતય ચેતનાનું વજ ગન કયી યષ્ણા શતા. 
       દક્રત આંદરનનું ણ જૉવેપને આકગણ ખરંુ, જોકે એભાં વીધેવીધી રશસ્વેદાયી નશીં. જૉવેપ કશે 
િ,ે ‘ક્િસ્તી તયીકે આભ ત શંુ દક્રત જ ગણાઉં. રશન્દુ અને એનાં દુ:ખ વાથે જોડામેરી આ 
ચલભાં ભાયા નાભને ને ભાયી વંસ્કૃક્તને કઈ રેલાદેલા નથી’. તેભ િતાં કેટરીક ફાફત વાથે તે 
વંભત થામ િ ેઅને એભાં વશકાય ણ આે િ.ે એભનું ભાનલંુ િ ેકે ‘કક્લતા એ ત કક્લતા જ િ.ે કઈ 
ણ પ્રકાયની ચલભાં એને ફાંધલી ન જોઈએ. કક્લતા ત વંરદ્ધતા અને સ્લપન ભાટનેી જગા િ.ે 
આરદલાવી ફાક, ભાિીભાય, રુશાયને ભેં બણાવમું િ.ે એભની લછચે જીવમ િુ.ં ભાયી વભજણ િ ેકે 
ભાયી કક્લતા િલેાડાના ભાણવની િ.ે ભુખ્મધાયાથી તયિડામેરા શાંક્વમાના ભાણવની િ.ે નલવરલાદી 
કક્લતાભાં ણ આ લગગની, આ જગતની ઝાંખી ભતી નથી.’ 
        ત્તીનાભનીની વયકાયી ગાભઠી ળાાભાંથી જૉવેપે પ્રાથક્ભક ક્ળક્ષણ ભેવમું. િી ઈટ્ટભુુયની 
શાઇસ્કૂરભાં પ્રલેળ રીધ. કુયાક્લરંગડની દેલીભાથાગ કૉરેજભાંથી ઉછચતય ભાધ્મક્ભક ળાાનું ક્ળક્ષણ 
ભેલી ફી.એ.ની રડગ્રી પ્રાપ્ત કયી. ક્થરૂલંતુયભની મુક્નલક્વગટી કૉરેજભાંથી ભરમારભભાં અનુસ્નાતકન 
અભ્માવ કમો. એભનું ભાનલંુ િ ેકે તે તે સ્લક્ળક્ક્ષત િ.ે બાા યનું એભનું પ્રબુત્લ અને કક્લતા 
ભાટને એભન અક્બગભ તાના રયશ્રભને આબાયી િ.ે એભણે કયેર પ્રક્ળષ્ટ કૃક્તન ઊંડ અભ્માવ 
ખ રા્મ િ.ે આકાય, રમ અને િદંની વભજણ એભાંથી એભને રાધી શતી. લી તે વંસ્કૃત લૃત્તભાં 
ણ રખી ળકે િ.ે 
       જૉવેપ વ લગની લમથી કક્લતા રખતા આવમા િ.ે ‘એન અથગ એ થમ કે ભાય રેખન ઈક્તશાવ 
વદીના ચથા બાગન િ’ે, જૉવેપ કશે િ.ે  તે એક વજાગ રૂલાદી કક્લ િ.ે િદં પ્રમગભા,ં કાવમભાં 
લજન પ્રભાણે લણોના પ્રમજનભાં, લાલમની દીઘગતા વાથે અને અલાજોના એકભ ફાફતે કક્લ તયીકે 
એભની કાયરકદીના આયંબથી જ એભન ઝક યષ્ણ િ.ે એભની અેક્ષા એક એલી વૌંદમગધાયણાનું તેભજ 
બાાનું ક્નભાગણ કયલાની િ ેકે જ ેએભના જગત ક્લળે વાંપ્રત વભમની ફાનીભાં લાત કયી ળકે. જોકે, આ 
શજી એભને તે ણ કયલંુ ફાકી િ,ે એભ અભનું કશેલંુ િ.ે 
       જૉવેપે ૂયેૂયી વભજદાયીથી અને નભગભભગથી રખ્મું િ.ે ક્લચાયી ક્લચાયીને રખ્મું િ,ે શ્રભ કમો િ.ે 
ભાત્ર કવફ નથી કેવમ, શથટી નથી ભેલી ણ ક્લક્બન્ન ક્લમ ય લાત કયી ળકે એલી વજગતા 
કેલી િ.ે જૉવેપના ફશુચક્ચગત રેખભાં તે રખે િ,ે ‘ફધી જ કક્લતાના શાદગભાં ગદ્ય િ.ે અને જ ેકક્લતા 
ભાત્ર ગદ્ય શમ તે અકક્લતા િ.ે.. ાયંરયક કક્લતાએ આકાય અને િદં ત શસ્તગત કમાગ ણ એભાંથી 
વયલાે કેટરાક અનુબલ અને ભાણવની ફાદફાકી થઈ ગઈ. આ એ જ એક યીત એલી શતી કે જનેા 
કાયણે કક્લતાને કાવમભમતા પ્રાપ્ત થઈ અને ગદ્યને તાનું ઋત ભળંુ્. કક્લતા શલે ક્લવયામેરા વભુદામને 
ળધી યશી િ.ે એભના અનુબલનું ગદ્ય કક્લતાભાં પ્રલેળી યષંુ્ણ િ.ે 
       કક્લ–ક્લલેચક ઈ. લી. યાભકૃષ્ણનના ભતે જૉવેપની કક્લતાન વંફંધ રઘુ વાભક્મકની વાંસ્કૃક્તક 
ંૂજી વાથે િ.ે 



 

 

ઢતી વાુંજ ેદારૂને ીઠે 

વભસ્ત્રી ફોલ્મો: 

તારુું  આ કાભ નઈ 

તુું ફફડે છ ેઘણું 

લી ખોલામેરો જ શોમ 

છ ે

શથોડી ભુંગાલુું તો ાલડો 

ધયે છ ે

ને કચીની જગાએ ઈંટ 

તારુું  આ તગારુું  ઉાડ ને 

બાગ અશીંથી 

 

એવ. જૉવેપ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ક્લલેચકનું ભાનલંુ િ ેકે જૉવેપની કક્લતાની બૂક્ભ ચોંકાલનાયી યીતે નલીન િ.ે અજાણી જગાન 
એભાં પ્રલેળ િ.ે એભનાં કાવમ નલા પે્રક્ષકને વંફધે િ.ે જૉવેપ ણ એ ફાફતે વંભત િ.ે તે કશે િ,ે 
‘ભરમારભ કક્લતા કેય પ્રદેળના ભધ્મબાગે વીક્ભત યશેતી આલી િ.ે આણે નથી ત કાંઠા જોમા કે નથી 
ડુગંયા જોમા. કાંઠા ને ડુગંયા ત ભશેનતકળ રકની જગા િ.ે કાંઠાના રકની કક્લતા રખનાય શંુ 
શેર શત. જોકે શંુ તે ભાિીભાય નથી ણ શંુ ત્માં યષ્ણ િુ.ં એ બૂબાગનું કોલત અને ત્માંનું રક ભાય 
કેડ ભૂકતાં નથી. જૉવેપન ફીજો કાવમવંગ્રશ મીનાકરણ(૨૦૦૫). એભાં એભની ખૂફજ જાણીતી કક્લતા 
‘કટ્ટા’ ભે િ.ે જૉવેપનાં ભા િાફડી ફનાલે િ.ે જુદી જુદી જગાએથી ભેલેરી લસ્તુ લડ ેિાફડી 
ફનતી શમ િ-ે ડુગંયાની, ડાંગયનાં ખેતયની, કાંઠાની. – લી એક િાફડી લમાં લમાં નથી જતી. લયાળ 
ણ કેટર જુદ. કક્લતાની જભે જ એન અથગ થામ વંક્રભણ. જૉવેપ કશે િ,ે ‘ભેં કક્લતા ક્લળે ણ કાવમ 
રખ્માં િ’ે. પ્રકૃક્ત ત એભની કક્લતાભાં શમ િ ેજ. જોકે, અશીં અજાણી ચીજો વરશત અજાણમાં ઝાડલાં ને 
અજાણમાં પ્રાણી ણ જોલા ભે િ.ે લી પ્રકૃક્તના તત્ત્લ જભે કે લન, ાણી ને થ્થય ણ ખયાં. 
       જૉવેપન શેર કાવમવંગ્રશ, કરુથા કલુ(૨૦૦૦)ભાં ખ ફાફત પ્રકાળ ાડતાં કેટરાંક કાવમ 
િ.ે ‘ભાયા ફાા થ્થયના કાભદાય િ.ે શંુ ણ થ્થયભાં કાભ કયત. થ્થય ત નક્કય ચીજ િ.ે એ ચટ 
નથી. ભારુ જીલન ભેં થ્થયભાં કમુું િ.ે’ એભન િલે્ કાવમવંગ્રશ આઈડને્ટીટી કાડડ(૨૦૦૬)ભાં ઘણાં પે્રભ 
કાવમ િ.ે વંગ્રશનું ળીગક જ ેકક્લતા ઉયથી અામું િ ેતે કક્લતાભાં એક દક્રત ક્િસ્તી િકયાની લાત 
િ.ે એ ઉછચ લગગની િકયીના પે્રભભાં ડ ેિ.ે દયક્ભમાન એનું ખત્ર ખલામ િ.ે એ ખત્ર 
િકયીને શાથે ચઢ ેિ.ે ખત્ર ય રાર ળાશીભાં નોંધામેરી કેટરીક ક્લગત ય િકયીનું ધ્માન જામ 
િ.ે દક્રતને ભતા સ્ટાઇેંડન એભાં રશવાફ િ.ે કાડગ અને સ્ટાઇેંડ એની જાક્તનું ક્ચષ્ત વાક્ફત થામ િ.ે 
રયણાભે િકયી વાથેન વંફંધ તૂટ ેિ.ે જોકે, જૉવેપ નકાયાત્ભક અક્બગભ ધયાલતા નથી. તે કશે િ,ે 
‘પે્રભ ત એક ચલ િ.ે  એ થામ િ ેત્માયે એ ંગે િ ેઘણીમે વયશદ. પે્રભના ક્લમભાં અભ્માવ 
થલ જોઈએ. ફીજા પ્રદેળ કયતાં લધાયે ત કેયભાં એણે જીલનને ફદલ્મું િ.ે અગાઉના લખતભાં ક્ભશ્ર 
વંફંધ ઘણા શતા.’ 
        ષ્ડી એભની કક્લ-કલ્નાના કેન્રભાં િ.ે ‘કક્લતા ત ષ્ડી િ.ે શંુ એને જભીન ય આલલા કશંુ િુ.ં 
ભરમારભ કક્લતાએ તેને લમાંક ઉધ્લગભાં કેદ કયી યાખી િ.ે શંુ કશંુ િુ ંકે તું ભાયાં ઘાવિામા ઝૂડ ેલ...’ 
એભ કશેતાં જૉવેપ રાક્રભાને માદ કયે િ,ે ‘રાક્રભાને ખેંચ આલતી. એનું કુટુફં એને ફકયી ચયાલલા 
ભકરતું. રાક્રભા ભાયે ઘેય આલતી. શંુ એની બેગ ફકયી ચયાલલા જત. એ ક્લળે ભાયી એક કક્લતા 
િ.ે ભરમારભ કક્લતા ત રશન્દુ િ.ે તભને ત્માં રાક્રભા નશીં જડ.ે જોકે, શલે ઘણ ફદરાલ આવમ િ.ે 
અન્લય અરી, ક્લયાનકુટ્ટી, નાઝીભુદ્દીનનાં કાવમ શલે આણી ાવે િ ેને!’ 
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૧. ઓખત્ર 
  
ક્લદ્યાથીકાે  
એક િકયી શવતી–ભરતી આલેરી 
 
બાત અને લયાક્મું બેલતાં 
અભાયા શાથ ભેરા 
 
ાટરીએ ફેઠાં ત ફન્મા ં
રશન્દુ–ભુક્સ્રભ રયલાય 
 
નેરુદાનાં કાવમ લાંચતાં  
ભાય વભમ વાય થમ 
ને એભાં જ તે ખલામું  
ભારંુ ખત્ર 
 
એ ફરી, 
ભારંુ ખત્ર ધયતાં: 
તાયા સ્ટાઇેંડનું ખાતુ ં
રાર ળાશીભાં આંલમું િ.ે 
 
શલેના લખતભાં 
એકફીજાંભાં ગુરતાન િકયા–િકયીને જોત નથી 
થડાક દશાડાભાં િૂટાં ડળે જ 
જો કદાચને તે પયી બેગા ણ આલી ભે  
ત મ ભને આશ્ચમગ થળે નશીં. 
 
એભના ખત્રભાં  
રાર ળાશીભાં રશવાફ નશીં શમ.  
 
એવ. જૉવેપ 
( કે. વક્છચદાનન્દનના અંગ્રેજી અનુલાદને આધાયે) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
૨. વભસ્ત્રી 
  
એક લખત શંુ ક્ભષ્ડી ાવે નકયીએ યષ્ણ 
ફયે લાુ કયી  
ગભાણની અડધી બીંતે ફેઠ શત 
એક ંખી કેંુ કચતું શતું 
કડી રઉં કે ? 
ીચટા ય્માનું ાન રવયકતું નીચે આલે િ ે
એની રી દાંડીની લાંવી કયી રઉં કે! 
 
ઢતી વાંજ ેદારૂને ીઠ ે
ક્ભષ્ડી ફલ્મ: 
તારંુ આ કાભ નઈ 
તું ફફડ ેિ ેઘણં 
લી ખલામેર જ શમ િ ે
શથડી ભંગાલંુ ત ાલડ ધયે િ ે
ને કચીની જગાએ ઈંટ 
તારંુ આ તગારંુ ઉાડ ને બાગ અશીંથી 
 
ક્ભષ્ડી થડા રદલવ ય ગુજયી ગમ 
ણ ભાયી સ્ભૃક્તભાં અકફંધ િ ે
 
કેંુ ખાતું ંખી 
ને ીચટ્ટા પમાની રી દાંડી.  
 
એવ. જૉવેપ  
( કે. વક્છચદાનન્દનના અંગ્રેજી અનુલાદને આધાયે) 

 
 



૩. ભરમારભ કવલતાને નાભ એક ત્ર 
  
નદી કાંઠ ેએક દશાડ આણે બેગાં થમાં 
ઠીક–ઠીક વભમ વાથે વાય કમો 
 
નદીને ફાયી િ,ે એભ તેં કશેરું, 
એભાંથી શંુ ઊડી જઈળ. 
ભાયે ગાભ જલા તાયાથી િૂટા ડ્યા િી ણ  
તાયા એ ળબ્દ ભાયે કાને ડઘાતા યશેરા 
 
નદીને જો ફાયી શમ ત એ ભકાન શલું જોઈએ 
તને જો ઊડી જલાનું ભન થતું શમ ત એ કેદખાનું શલંુ જોઈએ 
 
શંુ ત ગયીફ–ગુયફા લછચે યશંુ િુ ં
એભના જલેા જ ખડીફાયાભાં 
ભે એનાથી બૂખ ઠારંુ િુ ં
ઘણે આઘેથી ાણી લશી રાલંુ િું 
ફા ભાય ભને કૂતય કશેત વંબામ િ ે
ભાયી ભાનું ઘુ–ભૂતય વાપ કરંુ િુ ં
તયાં, ચરાં, ફટર ને કાગ 
ભારંુ કાભ િ ેએ લીણલાનું ને લેચલાનું 
રક ભને કચયાલાાને નાભે ખે િ ે
ખટાયા ભાય કથ રેલાની ના ાડ ેિ ે
 
તેભ િતાંમ ભેં તને ફરાલી 
અને તું આલી નશીં 
 
તાયા રકને જાણં િુ ં
એભને ત ભટી ઇભાયત લધાયે ગભે િ ે
એભણે ત તને  
દફંધને િદંભાં કેદ કયી િ ે
ફાકયાભાંથી જ ત તેં જગતને જોમે યાખ્મું િ ે
ઘયગથ્થું ચીજોથી ઘેયાઈને, એની આડળે 
નથી બૂરાતી તાયી નજય 
યેળભના રગૂડાંભાં વજ્જ ભરતી 
કાયભાં ફવીને તું ભંરદયે જલા ઝડથી વાય થઈ શતી ત્માયની 
તું થાકી ત નથીને આ ફધાંથી, કશેને? 
 

 
 
જગંરભાં ક્લશયલાના  
એક િકયીના કડ શઈ ળકે 
ઘાવિાઈ ઝૂડીભાં એને ઊંઘલંુ ગભી ળકે 
કચયાને કીચડભાંથી યસ્ત કયલ ણ ડે 
તાભાં એની ચાભડી ફળે 
લયવાદભાં એને તાલ આલળે 
 
તને જોઈએ િ ેભુક્લત, નશીં ? ખરંુ ન?ે 
એ જ ત િ ેઅભાયી ભૂડી 
તું ચાશે તે ફરી ળકળ ે
ઝયણાભાં નાશી ળકળે 
લાડાભાં આલતાં 
ંખી બેગ કરફરાટ કયી ળકળે 
ટરે ચટાઈ ય ફેવી ળકળે 
ભા ને ફા તને કંની આળ ે
કાભેથી ાિ શંુ દડત આલીળ 
યાફ ને કઠનું લાુ કયીળું  
કે િી આબને જોમે યાખીળું 
ઘુલડના અલાજ ે જો તું ડયી જઈળ ત 
ભાયા સ્નેશથી તને શંુ ઢાંકી દઈળ. 
 
એવ. જૉવેપ 
(કે. વક્છચદાનન્દનના અંગ્રેજી અનુલાદને આધાયે) 

 

 

 
 



 
૪. ભસ્વો 
   
જનેા ગારે ભટ એક ભસ્વ શમ    
એલી એક િકયીને શંુ ખું િુ ં  
એ થડકે આઘે યશેતી’તી 
કાજુના ઝાડલાંલાી ટકેયી ફાજુ 
અભાયા ઘય ાવેની ગરીભાંથી 
એ વાય થતી ત્માયે 
ભસ્વાને ફાદ કયી એન ચશેય જોમે યાખત 
 
ભાથંુ નભાલી એ વાય થઈ જતી 
  
એ ેરા કરઠમાયાની િકયી ત નથી ન?ે 
એને એકેમ ફશેનણી નથી – ભા કશેતી 
લખત જતાં એક કરઠમાય એને યણીને રઈ ગમ 
િી ત એનું કુટુફં થમું ને િકયાં ણ 
 
ત્માં શલે કાજુનાં ઝાડ નથી યષ્ણાં 
 
કઈક કશેતુ શતું  
ભાયાં કાવમભાં કઈક ખૂટ ેિ ે
 
કદાચ ેરા ભવભટા ભસ્વાને કાયણે જ ત નશીં શમ ને? 
ભેં કશેરું. 
  
એવ. જૉવેપ 
(કે. વક્છચદાનન્દનના અંગ્રેજી અનુલાદને આધાયે) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
૬. ુંવલતઓ લચ્ચે 
  
ંક્લત લછચે 
લમાયેક શંુ 
ત લમાયેક તભે 
ફને કે જીલતાં અટકી જઈએ 
આભ ત આણે એકફીજાંને ખતાં નથી 
ફને કે આણે એકફીજાંને જોમાં શમ 
ગાભભાં કે િી દરયમા કાંઠ ે
એ તભે જ ત શતા 
ુરની યેક્રંગ ાવે ઊબેરા 
ક’કને ુર યથી નીચે ઝૂકેર જોઈ યશેરાં 
અથલા ત આણે કળેક ભેરાં 
ભાંવ કે દલા રેલાં નીલળ્ાં શતાં ત્માયે 
આણે ત વાલ વાભાન્મ ભાણવ, ખરંુ કે નશીં? 
જોકે આણે અવાભાન્મ કાભ કયતાં જ યશીએ િીએ 
તભે લાશન ચરાલે િ 
કે િી ેઢી ખર િ ે
તભે યીક્ષાભાં ાવ થાલ િ. તભે ગાઈ ળક િ ગીત. 
શંુ કક્લતા રખલાની ભથાભણ કયત યશંુ િુ.ં 
આણાં કામો આણા િી ણ યશેળે 
આભ રખતાં–રખતાં અધલછચ શંુ જીલત અટકી જઈળ 
ને તભે ણ લાંચતાં–લાંચતાં, એભ જ અધલછચે જ! 
 
એવ. જૉવેપ 
(કે. વક્છચદાનન્દનના અંગ્રેજી અનુલાદને આધાયે) 

 



 
૭. ભાયો ોત્ાનો... 
  
નદી કાંઠ ેજન્ભેર 
નદીને તાની ગણે 
 
ભાય જન્ભ ડુગંય ય થમ 
 ત્માં જ ભટ થમ 
 
ડગંય ઊતરંુ ને  
લશે ભે 
 
ત્માં જ ન્શાત 
કડાં ધત 
ભાિરી કડત 
 
ભટણે 
લશેા બેગ એને કાંઠ-ેકાંઠ ેઆગ ગમ 
ખડક વાથે ભાથંુ બટકામું 
લાંકેથી આગ નીકળ્ 
લાંવનાં િડલાની ભાશેથી 
નાનકડાં ુર તેથી 
લશે બળ્ ભટા લશેાભાં 
 
ત્માં જ ન્શામ 
કડાં ધમાં 
ભાિરી કડી 
 
િી લશેા બેગ શજીમે  
આગ ગમ 
 
લશે ત બળ્ નદીભાં 
જોકે શંુ ાિ પમો 
 
કેભ કે  
શંુ ત િુ ંભાત્ર લશેાન કક્લ 
એક નાનકડ કક્લ 
 
ભાય લશે ભને કાયે િ.ે.. 
 
એવ. જૉવેપ 
(ી. જ.ે ક્ફનમના અંગ્રેજી અનુલાદને આધાયે) 

 
 
 
 
 
 
 
 

૮. દૃશ્મો 
  
તેટી, તાલડી 
કૂતયાને નલડાલતાં ફાક 
 
તાલડીભાં રરતી ભાિરી 
 
ભાિરીની ભેળ આંજી આંખભાં 
કૂતરંુ ફાક વૂયજ 
ને ંખી દૂયે ઊડે્ય જતું 
 
આબની આંખે 
તાલડી તેટી ફાક 
ને બયચક્ક પયેરું થન્નીનું ઝાડ 
 
ક્ચત્તના ચશેયામેરા કાચભાં 
ધયતી આબ વૂયજ 
ને બીના ળયીયને ચાટતું કૂતરંુ 
 
તાલડીભાં, ઘાવના તતાં ભેદાનભાં 
ભટા ખડકની ધાયે 
ને ેરા આબની ેરે ાયે  
કઈ બાી ળકળે  
આ ભનના વંતા? 
 
એવ. જૉવેપ 
(ી. જ.ે ક્ફનમના અંગ્રેજી અનુલાદને આધાયે) 
(ગુજયાતી અનુલાદ: ીમૂ ઠક્કય ) 



 

કુરદી કાહયમા 
 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

રખુું છુું... કાગ ય વચત્રો રખતો કવલ                                                            
 
શા, 
આ વાભે થાુંબરો 
એની પયતે અજગય જલેી આવુ ાઇ 
ાઇભાું કશે છ ેાણી 
ણ શાર તો ભોઢુું ફાુંધેરુું છ.ે 
થાુંબરાથી થોડે ઉય 
આડી 
વાની કાચી જલેી ટુકડે-ટુકડે, ખારી-ખારી ાઇ 
ાઇભાુંથી વયકતી નલી ચાભડીભાું ચભકતી 
વાોવરમા ટોકી 
કશે છ ેતેભાું 
ૂયજોયભાું લશે છ ે
કેટકેટરામ લોલ્ટનો કયું ટઃ  
ઝફકોામ 
ગટયના ાણીભાું 
શા, આ 
ાણીની અડતે છ ેતે ાટો 
ાટા ય ૈડુું 
ૈડા ય ડબ્ફો 
ડબ્ફાના દયલાજ ે
ફેઠા ફે બાઈ, કમ્ભયથી નભેરા 
ગટયના ાણીને ઉરેચતાું 
એભની આુંખોના ડોાભાું 
ટુકડે-ટુકડે ઊબી વાની કાુંચી 
કાુંચી અુંદયથી વયતી ચભકતી વાોવરમા ટોકી અને શા, 
ઉયથી વશેજ છટેે આડો એક થાુંબરો 
થાુંબરા પયતે અજગય- અજગયનુું ભોઢુ ખુલ્ુું- 
ભોઢાભાું-? 
O ીમૂ ઠક્કય  

      અનુઆધુક્નક કક્લતાનું એક રક્ષણ એ િ ેકે તે બૂતકાભાં કાભાં આલેરી તભાભ ચલ અને 
મુગભાંથી જ ેકાની ળૈરી આલશ્મક જણામ તેન ઉમગ કક્લતા ક્વદ્ધ કયલા ભાટ ેકયે િ.ે એ પ્રભાણે જ 
આજની બાાળૈરીભાં નલાં નલાં પ્રતીક વાથે વયયીમક્રઝભની િાંટ આ કક્લતાભાં જોલા ભે િ.ે ાણીની 
અજગયની વયખાભણી ાણીની ાઇ વાથે કયાઈ િ.ે કાયણ કે ાઇરાઇન આજકાર આખા ળશેયની 
તયવને અજગયબયડ રઇને ફેઠી િ.ે.. ભઢાભાં? અશીં કક્લતા ૂયી થઈ જામ િ.ે આ કક્લતાન આસ્લાદ 
કયાલલાન ક્ફરકુર ઇયાદ નથી અજગયના મ્શોંભાંથી ળું નીકે િ ેએ ાણીના ન ાવે ફેડા રઈને 
ઊબેરા રકને ૂિી રેળ ત વભજાઈ જળે. 
     થડા વભમ શેરા ગુજયાતી બાાભાં લખુું છુું... નાભની એક વુંદય ઘટના ફની. વમાજીયાલ 
ગામકલાડ મુક્નલક્વગટીભાંથી ક્ચત્રકાભાં સ્નાતક થમેરા, ભૂ બરૂચના ક્ભમા ભાતય ગાભના અને શાર 
લડદયાભાં ફલં ાયેખ વેન્ટય પય જનયર ક્વભેક્ન્ટલવ ઍન્ડ અધય ષુ્ણભન વામન્વીઝભાં એકેડક્ભક 
એવક્વએટ અને પ્રગ્રાભ ઑરપવય તયીકે નકયી કયતા ીમૂ ઠક્કયન કાવમવંગ્રશ વારશત્મ અકાદભી 
(નલી રદલ્ી) દ્વાયા પ્રકાક્ળત કયલાભાં આવમ. 



     ક્વતાંળુ મળશ્ચંરએ વખાર  કાવમવંગ્રશભાં રાબળંકય ઠાકય ભાટ ેએક કક્લતા રખી િ.ે તેભાં તે 
કક્લને ઉદ્દળેીને રખે િ ેકે 
  

ળયફતો ીીને, 
ઢીરી ભીઠાઈ રાવરૂવ ખા ખા કયીન ે
અન્નને નાભે શલે અભને ઉફકા આલે છ.ે 
 
અભાયાું જઠયભાું આગ રગાડ રાુંઘણોની 
તૂયા કડલા યવથી અભાયી જીબને ઝાટકા ભાય... 

 
     આજની તાયીખે ણ ગુજયાતી બાાકભી અભ્માવના અબાલે ગચટ્ટાં કાવમભાં અને 
તુકફંધીભાં ડફૂેરા િ ેત્માયે કક્લ ીમૂ ઠક્કય ણ ભયી ગમેરી બૂખને વજીલન કયલા જીબને કડલા અને 
તૂયા યંગના ઝાટકા ભાયે િ.ે ભારંુ ભાનલંુ િ ેકે ક્વતાંળુએ આ કક્લતા ભાત્ર રા.ઠા. ભાટ ેનશીં યંતુ તેભની 
શાયના અને તેભના િીના તભાભ કક્લ ભાટ ેરખી િ.ે 
      કક્લતા એટરે કલ્ના લત્તા ક્નયીક્ષણ લત્તા ફીજુ ંકંઈ... આ ફીજુ ંકંઈ દયેક કક્લ ભાટ ેજુદું-જુદું 
શઈ ળકે િ.ે ગઝરના ધધ લછચે કક્લ અિાંદવ અલાજ રઈને આણી લછચે ઉક્સ્થત થમા િ ેએ 
તેભને પ્રથભ દૃક્ષ્ટએ જ ફધાથી નખા ાડી દે િ.ે આભ ણ ૂણગ કક્લતા વુધી શોંચલા ભાટ ેદયેક  
કક્લએ લમાયેકને લમાયેક અિદં વુધી જલંુ જ ડ ેિ ેએલ ભાય વયાજાશેય અંગત ભત િ.ે 
    ીમૂબાઈ ાવે આધુક્નક કલ્ન િ.ે ઇભેક્જઝભ એ તેભના દ્યની ક્લળેતા યશે િ.ે જોકે લાત 
ઇભેજથી આગ જઈને કક્લતા વુધી શોંચે િ ેએ વોથી ભટી લાત. વુયેળ જોળી અને ગુરાભભશમ્ભદ 
ળેખ ભાયા ક્પ્રમ કક્લ િ,ે યંતુ ક્ચત્રકાય લત્તા કક્લ ીમૂે કલ્ના ળક્લતન ઉમગ ફશુ જ ખૂલગક 
કમો િ.ે લમાંમ કલ્નના થય ફાઝી ગમા શમ એલું જયામ રા્મું નથી. શા, કેટરીક જ્માએ ભાત્ર 
વંલાદ થત શમ એલંુ જરૂય દેખામ િ.ે 
      કક્લતાના ળીગકની લાત કયીએ ત ‘એક અથગ અંદયન’, ‘પરૅટપૉભગ યની વાંજ’, ‘ગૂભડું’, 
‘દેશાન્તય’- આલું, ‘કાભની લાત ફવ એક જ’- આલંુ ક્લમલૈક્લધ્મ જોલા ભે િ.ે 
     એલંુ કશેલામ િ ેકે જો તભાયે કઈ દેળન ઇક્તશાવ જાણલ શમ ત તે દેળના કક્લને લાંચ. 
ીમૂની કક્લતાભાં આલતીકારન ઇક્તશાવ ક્ઝરામ િ.ે વાંપ્રતન ડિામ અને પ્રક્તક્ફંફ ફંને જોલાં 
ભે િ.ે 

આટઆટરા ગૅવથી બયેરા યું ગફેયું ગી પુગ્ગા શોલા છતાું 
ઊડી ન ળકતા પુગ્ગાલાા ભાટે વશાનુબૂવત યાખલી 

 
આ જ કક્લતાભાં કક્લ આગ રખે િ.ે.. 
 

અડધા ફૂડેરા અને અડધા ફશાય ગણવતના ભાથે 
ગાભને ડીજભેાું થનગનતુું જોલુું 
 
ફ્રામઓલય યથી ગાભને વડવડાટ ાય થતા જોઈ  
એકલીવભી વદી ભાટે ઘેરાું કાઢલાું 
 
ફાકવનાું ખોખાું જલેી દુકાનો તોડી ડાતા સ્થાુંતહયત થમેરા લેાયીઓને 
નવીફની ફવરશાયીની કથા કશેલી 
 

     કક્લતાભાં ત્રણ લાત રખામ િ.ે જીલાતા જીલનની લાત. જીલલાની ઇછિા શમ ણ ન જીલી ળકાતું 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

આટઆટરા ગૅવથી 
બયેરા યુંગફેયુંગી 
પુગ્ગા શોલા છતાું 
ઊડી ન ળકતા 
પુગ્ગાલાા ભાટે 
વશાનુબૂવત યાખલી 
 

 

 

ફાકવનાું ખોખાું જલેી 
દુકાનો તોડી ડાતા 
સ્થાુંતહયત થમેરા 
લેાયીઓને 
નવીફની ફવરશાયીની 
કથા કશેલી 
- ીમૂ ઠક્કય 

 

 

 



જીલન જનેે ઇક્રમટ એસ્કે ફ્રભ વગનાક્રટી કશે િ ેઅને ત્રીજુ-ં  આણી આવાવ ફનતી ઘટનાના 
ડઘા...  
     અશીં આ ત્રણે ફાફતને ક્ચત્રકાય કક્લએ જાણે બ્રળ લડ ેરવયકા ભાયીને રખી િ.ે ‘એક અથગ 
ફશાયન’ કક્લતાભાં વાંપ્રત કેદ થમ િ;ે ત ‘એક અથગ અંદયન’ભાં કક્લને પ્રલતગભાન વાથેના આંતરયક 
વંઘગભાં અનુબલામેરી અકાભણ... કેટરીક ંક્લત જોઇએ; 
 

ોતાની જ ઊડતી બુકી લચ્ચે 
અૂજ વળલવરુંગની જભે ડ્યા યશેલુું 
***  
ભધયાતે ગુરુત્લાકષણના વનમભ વલરુદ્ધ ઊંઘનુું ઊડી જલુું. 

 
ઊંઘ ઊડલી એ ળબ્દભાં ઊડલંુ ળબ્દન કક્લએ શ્લે કયીને આગલા કક્લકભગન રયચમ આપમ િ.ે 
  

ોતાના જ કુટુુંફને ોતોતાની ઊંઘનો છડેો કડી 
અુંધાયાને વલસ્પાહયત આુંખે તાકતા જોઈ યશેલુું 
 

લમા ફાત... ‘એક અથગ અંદયન’ એ કક્લતાભાં ારયલારયક કરશની અક્બવમક્લત બરે થઈ શમ યંતુ 
કક્લએ અશીં તેન ઉલે્ખ કયીને એ ણ ઇંક્ગત કયી દીધું િ ેકે રયલાય એ કઈ ફાષ્ણ ઘટના નથી, યંતુ 
આંતયભનન રશસ્વ િ.ે 
 

વનાું અને દુઃસ્લપ્ન લચ્ચેનો બેદ બૂુંવાતો જોલો 
નક્ષત્રોના મુદ્ધભાું ખયતા તાયાને 
ભધયાતે ચઢેરી ઉધયવભાું આુંખોભાું ઘૂઘલતા જોલા 

 
     અશીં કક્લતા શાઇટ કડ ેિ.ે.. ભેં આંગી ચીંધી િ;ે શલે બાલકે એ રદળાભાં નજય ભાંડલાની િ.ે 
આ કક્લ ઝાડની ફદરે લાદની િામા ય રખે િ.ે અધૂયી લાત ય રખે િ,ે તડ ય રખે િ,ે અંધકાયન 
ગ્રાપ રખે િ,ે ગબગપ્રલેળ રખે િ ેઅને એક કરાકાયનું વમાકુ રૂક ણ રખે િ.ે કક્લ લમાંક વશેજ ભંદ 
ડ ેિ,ે ણ લમાંમ ગચટ્ટા નથી ફનતા એ તેભની ભટી ક્વક્દ્ધ િ.ે 
 

ડખુું ફદર 
 
આભ ને આભ ડ્યો યશીળ તો 
બાાની ીઠ ય બાઠા ડળે 

 
     આલંુ રખીને કક્લ વાંપ્રત કક્લને યભેન્ટીક્વઝભભાંથી ફશાય નીકલા ઠભઠયે િ.ે ઊંઘભાંથી 
જગાડલા ભથે િ.ે ક્નમક્ભતણે ઘયના પક્માભાં આલતી ક્ખવકરીનું શુરાભણં નાભ ટીનકી અને કક્લ આ 
ક્લમ ય ણ કક્લતા િડે ેિ.ે ક્ખવકરીને તાનું શંુપાુ વનું એક કરાકાય જ ખાલા આી ળકે... 
     એક જ ક્લમ ય ત્રણ-ત્રણ કક્લતા રખીને કક્લએ એક જ ક્લમલસ્તુને જુદા-જુદા ડામભેન્ળનથી 
જોલા-દેખાડલાની કાવમ-વયાફય કક્ળળ કયી િ.ે 
     ત્નીને વંફધીને રખેરું એક કાવમ... 
 

બીંત યના યું ગની ોડીઓ કૂણી ડી, ફુઠ્ઠી થઈ 
નાનકડી ઓયડીભાું લસ્તુઓ લચ્ચે  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ડખુું ફદર 

 આભ ને આભ ડ્યો 

યશીળ 
તો બાાની ીઠ ય 

બાઠા ડળે 
- ીમૂ ઠક્કય 
 



 

બીંવાઈ-પેરાઈ યીઢાું અુંધાયાું જયાક નમ્ર થમાું 
ચ્શાના કભાુંથી ઊકતી ફાષ્ભાું  
થીજરેા શાડને ઓગાતી, ઉશ્કેયતી, શુંપાલતી 
યાની ળુની ગુંધ ભી, ફાયી ય 
શયપયતી રવયકતી વખવકોરીના ટકટકના અલાજભાું 
ઊઘડતો એક ફીજોમ ઓયડો જોમો, કઠેડા ય 
ડગભગતા કફૂતયના પપડાટભાું 
ઉજાગયી આુંખે અુંકામેર યલતલણી તયડો વલખયાઈ 
લી આકાળને... 

 
     ત્ની વાથેના પે્રભની આટરી ફ્રેળ અને નલી અક્બવમક્લત તભે લમાંમ લાંચી િ ેખયી? ગુજયાતી 
વારશત્મભાં જ ેકંઈ નલતય ફની યષંુ્ણ િ ેએ જૂજભાં આ કાવમવંચમ એક નોંધાત્ર ફનાલ ગણાલ જ 
જોઈએ એભાં કઈ ફેભત નથી. કક્લ અિાંદવને બરે લગી યષ્ણા, યંતુ તેભાં ણ તેભણે અરગ-અરગ 
પભગ અજભાવમા િ ેએ આલકાયદામક, પે્રયક અને પ્રવંળનીમ િ.ે 
     બાઈ ીમૂ ઠક્કય એક કરટફદ્ધ અને કક્લતાફદ્ધ વજ ગક િ.ે ઘરડમાના રરકની જભે તેભની કક્લતા 
આધુક્નકતા અને અનુઆધુક્નકતા લછચે વંગીતભમ ઝૂરણ ઝૂરતી યશે િ ેઅને એ જ એની ભજા િ.ે 
લાયંલાય લાંચલી ગભે એલી કરભ...  લખુું છુું... કશેતી ીંિી અિાંદવ કૅન્લાવ ય કામભ રખતી યશે એલી 
ળુબકાભના. 
 
(રખું િુ.ં.. ીમૂ ઠક્કય , વારશત્મ અકાદેભી, નલી રદલ્શી , ૨૦૧૫, ડ.ે૧૦૪,  રૂ. ૧૦૦/– િ ખંડભાં ક્લબાક્જત અિાંદવ 
કાવમયચના) 
 
આ અંકના પટકરાકાય 
 

 
 
 

       આળાસ્દ મુલા પટકરાકાય ઈડવુ અયસ્મદ  (Idrus Arsyad) ઈન્ડને ક્ળમાના ભકાસ્વય ળશેયના 
યશેલાવી િ.ે જન્ભ ૧૯૬૯ભાં યપાન્ગ નાભક ઉજાલ જભીનલાા ગાભભાં. પ્રથક્ભક ક્ળક્ષણ દયમ્માન 
કરાની દયેક ફાફતભાં યવ . લાતાગ અને કાવમ ણ રખ્માં. ુસ્તકારમભાં ક્ચત્ર જોઈને ચીતયલાની 
કક્ળ કયી ણ ન પાવમું.  ભૂ લાક્ણજ્મના સ્નાતક અને ઑરડટય તયીકે કાભ કયતા આ કરાકાયે 
૨૦૦૨ િી  આધુ ક્નક કૅભેયા લવાવમ અને પૉટગ્રાપીના ગંબીય આમાભથી લાકેપ થલા રા્મા. તે 
કશે િ ે: પટગાપી દ્વાયા ભાયી કા પ્રદક્ળગત કરંુ િુ ંત્માયે ભાયી જાતને ભાયા પટને ાશ્ચાદ બૂભાં બાું 
િુ.ં.. વય લાતાગ, કક્લતા, પ્રકૃક્ત, કલ્ના, વંદેળ, અને એ દયેક લસ્તુ જ ેશંુ ફાણભાં ન વમલત કયી 
ળલમ તે શંુ ભાયી પટગ્રા પીભાં કરાત્ભક યીતે વમલત  કયી યષ્ણ િુ.ં ભને શયીપાઈભાં રુ ક્ચ નથી. ણ 
ભાયી કા રક વુધી શોંચે તે ગભે િ.ે. તેભને  પટ વા ઇટ Pixoto, Viewbug લગેયેના ઘણા 
ુયસ્કાય પ્રાપ્ત થમા િ,ે 500Px નાભક લેફ વાઈટ ય તેભનું કાભ ભાણી ળકામ િ ે
. 
 

   



 
0 અવગ્રભ ભવણુયી દૈવનક ’ોલનાપભ’ના પ્રથભ ાને ’વનસ્મુંદન’ના ભવણુયી કવલતા વલળેાુંક વલળે 

નોંધ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 ભવણુયના અવગ્રભ અુંગ્રેજી દૈવનક ’ઈમ્પાર ફ્રી પ્રેવ’ના પ્રથભ ાને ’વનસ્મુંદન’ના ભવણુયી કવલતા 

વલળેાુંક વલળેની નોંધ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 ૂલોત્યના  અવગ્રભ લેફ-ોટષર ’ઈ-ાઓ’એ  ’વનસ્મુંદન’ના ભવણુયી કવલતા વલળેાુંક વલળેની 

નોંધને સ્થાન આપ્મુું.  
 
 
 
 
 
 
 

ભક્ણ
ુયી ભાધ્મભભાં 'ક્નસ્મંદન' 



“It is one of the 

rare occasions 

when writings in 

Manipuri escaped 

the confines of 

Manipur valley to 

reach out to 

readers in another 

language.”  

 

- Tayenjam  

Bijoykumar Singh 

 

 

“Words will only 

fail how to show 

our gratitude.  

They say 'thank 

you' is the best 

expression in 

such situations. 

So I, on behalf of 

all from Manipur, 

would like to say 

'thank you' to all 

of you” 

 

 - Jodha Chandra  

  Sanasam 

 

“I never dreamed 

such a dream will 

come true. In fact 

Manipuris have a 

place in literature 

in the vast sea of 

Gujarati poems.” 

 

-Soubam Tomba 

  Luwang 

 
 

 

 
O આના પ્રવતવાદ...... 
 

O Manipuri poetry escaped the confines of Manipur valley :  “Clap … clap … 

clap.” It takes two hands to clap. Since we have heard the big clap of admiration 

loud and clear, we are sure that two hands must have been working together. 

       Well, in this case our presumption is not wholly correct. Of course, two hands 

are there but one did all the work while the other remained a bystander. This is 

the analogy of what happened while working to bring out the much acclaimed 

anthology of Manipuri poems translated into Gujarati. 

       Contacting a large number of Manipuri poets, collecting their poems 

translated into either English or Hindi, making selection for an anthology, 

translating into Gujarati ─ it is not an easy task by no means. Yogesh Vaidya, 

Editor : Nisyandan, worked tirelessly to make it happen. He was supported by a    

team of ablest Gujarati translators. Their labour has fruited. 

       „Nisyandan‟ brought out a special issue devoted to Manipuri poetry translated 

into Gujarati. Works of 24 poets are featured in the volume. Gujarati version of 

Robin S Ngangom‟s write-up „Contemporary Manipuri Poetry – An Overview‟ and 

Naorem Bidyasagar‟s article „A Brief History of Manipuri Poetry‟ are also there. 

        Even though people in Manipur cannot read Gujarati, they received it with 

the greatest enthusiasm for propagating literary activities of Manipur to other 

regions of the country. Many popular Manipuri and English dailies published from 

Imphal flashed the news about the publication of the special issue of Nisyandan. 

Literary circles have applauded the anthology, “It is one of the rare occasions 

when writings in Manipuri escaped the confines of Manipur valley to reach out to 

readers in another language.” - Tayenjam Bijoykumar Singh 

 

O Dear Shree Yogesh Vaidyaji, Nisyandan is a fantastic work of yours for 

which all of us Manipuri writers/poets should appreciate all the Gujarati 

scholars in your team. Words will only fail how to show our gratitude.  

They say 'thank you' is the best expression in such situations. So I, on behalf of 

all from Manipur, would like to say 'thank you' to all of you for your superb E-book 

publication. I am sure all others will follow the suit. Your feat of wisdom is of high-

level of thinking to bridge up between people of different languages. 

- Jodha Chandra Sanasam  

 

O It's "A bridge too near" connecting east & west through your laudable efforts 

and Nisyandan. I never dreamed such a dream will come true. In fact Manipuris 

have a place in literature in the vast sea of Gujarati poems. It's just a begining 

of Nisyandan whose dictionary there is no word "impossible". - Soubam Tomba 

Luwang 

 

O Thanking you "Nisyandan "for special issue of Manipuri Poietry. We have 



“It is the first time a 

regional language 

webside 

i.e.gujarati 

language has 

published the 

„Manipuri Poetry 

special isse‟ 

comprising poems 

of various wrtires 

of different age 

and place.”  

 

- Rajkumar  

  Bhubonsana 

 

 

“ ઘણા ગુજયાતી 
વાહશત્મકાયો યબાાના 
વાહશત્મકાયોને ભતા 
શોમ છ;ે ણ એ બાગ્મે જ 
જ ેતે વાહશત્મકાયોનો અને 
જ ેતે બાાના વાહશત્મનો 
હયચમ આતા શોમ છ.ે 
એટરે જ તો બાયતભાું છકે 
છલેાડાની બાાભાું ળુું ફની 
યહુ્ું છ ેએનો આણને 
બાગ્મે જ ખ્માર આલતો 
શોમ છ.ે અવબનુંદન. “ 
 

- ફાફુ વુથાય 
 

 

nothing to say other than thanking you as its editor and trnanslators,Viraf 

kapadia.Manisha dave,Suhag dave,Nilaben pandya,Mahendra Odhariya for 

extending their support for this issue. Although some of the Manipuri poems were 

already published in English translations in other webside earleir it is the first time 

a regional language webside i.e.gujarati language has  published the „ Manipuri 

Poetry special isse‟ comprising poems of various wrtires of different age and 

place. As we could not read gujarati translations,it will be very beneficial and 

interesting to us if you could intimate us the impressions created by the Manipuri 

Poetry to the gujarati readers.You have shown again that literature has no 

barreir.You may takeup another language again.We will extend our full co 

operation in your near venture. - Rajkumar Bhubonsana,Imphal. 

 

O તભે ફશુ જ પ્રળંવનીમ કામગ ત કય જ િ ણ તેનું પ્રડલળન અને ક્નમક્ભતતાન શંુ આળક િુ,ં 
ક્ફરકુર ક્નિઃસ્લાથગબાલે તભે એ કય િ એ ક્લળે વયાશનીમ િ.ે- યજનીકુભાય ુંડ્યા 
 
O ઘણા ઘણા રદલવથી ગામફ શતા તેથી ભનભાં વશેજ ઉચાટ શત. ભનભાં એભ ણ શતું કે ભળ 
ત્માયે આ નશીં ભલાના ફધા રદલવનું વાટુ ંલાી દેળ. થમું ણ એભ જ. િકે ભક્ણુય જલેડી રાંફી 
ડફૂકી ભાયીને તભે કેટરાંક ભતી રઈ આવમા. દથા બયીબયીને આવમા એટરે બેગાં િીરાં, કડી-કડા, 
યેતી, ળેલા, પીણ ણ આલે.  આલ.ે વો કક્લનું, અનુલાદકનું, તસ્લીયકાયનું, તભારંુ અક્બલાદન. 
આનંદ. દય લખતની જભે ‘ક્નસ્મંદન’ન આ અંક યક્માભણ રૂકડ િ.ે  (કેટરીક તસ્લીય આંખ વાભે 
ને વાભે યશે િ.ે) ણ નકયાં દુિઃખદુિઃખદુિઃખનાં કક્લતથી બાયઝલ્ થમ િ.ે આ કક્લનાં કાવમ ગમ્મા ં
િિેઃ ક્ફયેન્રક્જન નાયેભ (મદ્ધ, ટાર), ગાક્મ્બની વાયખૈફમ્ (ભને ૂિળ નશીં), મુરેમ્ફાભ ઈરમ્મા 
(સ્લપનની લાતાગ), યક્ફન એવ. ન્ગાંગમ્ (શેર લયવાદ), યઘુ રેળાંથેમ્ ( ક્ળળુ અને ભાતા), નાયેભ 
ક્ફદ્યાવાગય (ળયણાથીની ગીતા, રીરું ફ્નેક), ક્ષેક્ત્રભમમ્ વુફદાની (પ્રકાળ), વરાભ તમ્ફા (ક્લઘટન), 
તમેંજભ ક્ફજોમકુભાય ક્વંશ (ષ્ડી) અને કે. કુરધ્લજા ( એકાકી જગંર). અને તભાયી વોની ભથાભણ 
ભથાભણ ભથાભણ.  - યભણીક અગ્રાલત 
 
O અક્બનંદન ભક્ણુયી કક્લતાના ક્લળેાંક ફદર. ઘણા ગુજયાતી વારશત્મકાય યબાાના 
વારશત્મકાયને ભતા શમ િ;ે ણ એ બા્મે જ જ ે તે વારશત્મકાયન અને જ ે તે બાાના 
વારશત્મન રયચમ આતા શમ િ.ે એટરે જ ત બાયતભાં િકે િલેાડાની બાાભાં ળું ફની યષંુ્ણ િ ે
એન આણને બા્મે જ ખ્માર આલત શમ િ.ે પયી એક લાય અક્બનંદન. - ફાફુ વુથાય 
 
O શ્રી.મગેળબાઈ ખફૂ ખફૂ આબાય.ભક્ણુય ક્લળેન અંક ખફૂ ભશેનત કયી તૈમાય કમો િ.ે ૂલગનાં 
અન્મ યાજ્મ ભાટ ેણ આ થલંુ જોઈએ. તભારંુ આ કાભ ઐક્તશાક્વક િ.ે ઈશ્વય તભને લધુ ળક્લત આે.  
 - ઠાકોય દીલાન 
 
O મગેળબાઈ, તભે ખયેખય કભાર કયી િ.ે તભે આ ખાવ અંક આી ભાયા જલેા કક્લતાપે્રભીને 
ભારાભાર કયી દીધા િ.ે તભે લાચકની નાડ ાયખી રીધી રાગે િ ે! ભક્ણુયના રક શજી ણ ક્નદો 
જીલન જીલી યષ્ણા િ ેતે તેની યચનાથી ાભી ળકામ િ.ે લી તવલીયના વંગાથે ભક્ણુયભાં યભભાણ 
થઈ કક્લતા ભાણી એ અદકલ્શાણ થઈ. તભને ખૂફ ળાફાળી. - યભેળ ફાારાર ળાશ. 
  
O ખયેખય તભે ુર ફાંધલાનું જ વુંદય કાભ કમુું િ.ે ખૂફ ખૂફ અક્બનંદન. ખાસ્વી ભશેનત ડી શળે 
ણ કાભ તેલંુ જ વુંદય થમું િ.ે - કલ્ના દેવાઈ 



 

 

 

 

 

શભણાું જભેને વાહશત્મ અકાદભીનો 

ગૌયલ ુયસ્કાય અામો તેલા કવલ 
વલનોદ જોળીએ રમ અને બાલની 

બાતીગ ગૂુંથણી લાાું નભણાું અને 
નોખાું તયી આલતાું ઉત્ભ ગીતો 

આણને આપ્માું છ.ે 

યભેળ ાયેખની ગીત-તયાશોના 

ચુુંફકીમ ક્ષેત્રભાુંથી ફશાય નીકીને 
આ કવલએ ગીતોને એક નલો ઉઘાડ 

આપ્મો છ.ે 

તેભનાું ગીતો ગુજયાતી બાલકો અને 

ગામકોના ખૂફ રાડ ામ્માું છ.ે  

 

 

 

 
 
 

   

 

  આણાું ગીત 


