( ગુજયાતી કવલતાનુું ઈ–વાભવમક )
ઓગસ્ટ - ઓક્ટફય ૨૦૧૫ લષ – ૪ અુંક – ૪-૫

વુંગ અુંક – ૨૧-૨૨

તુંત્રી-વુંાદક
મગેળ લૈદ્ય

O ‘વનસ્મુંદન’ વલળે
O ભૂરત: ગુજયાતી કવલતાને લયે રુું ‘વનસ્મુંદન’ અન્મ બાાની કવલતા તેભ જ અન્મ
કાઓને ણ સ્ળષલા ધાયે છે.
O રલાજભ : આન ઉભક અને આની કાવ્મવનષ્ઠા
O ‘વનસ્મુંદન’ આના ઈ-ભેઇર આઇ.ડી. ય વનમવભત ભેલલા આટરુું કય :
અભાયી લેફવાઇટ http://yogish.co.in ય જઈ ‘વનસ્મુંદન’ નાભક
વલબાગભાું વાઇડફાયભાું ભૂકેર ‘નાભાુંકન ત્ર’ભાું વલગત બયી submit કય.
અથલા

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHR
QTnYzLVI4YWZmNHpXVF9VS3R4cnc6MQ
કડી ય Ctrl+Click કય. ખૂરેરા પભષભાું વલગત બયી submit કય.
O આના વાહશત્મકાય વભત્ર તેભજ કાવ્મયવવક વભત્રને ‘વનસ્મુંદન’ના નાભાુંકન ભાટે
પ્રેયી ‘વનસ્મુંદન’ના પ્રવાય ભાટે ભદદરૂ થલા વલનુંતી.

O ‘વનસ્મુંદન’ ભાટે આલકામષ છે
O અપ્રગટ ભોવરક કાવ્મયચનાઓ તથા કાવ્માનુલાદ / ભીભાુંવા.
કૃ વત વાથે વાહશત્મકાયે તાન પટગ્રાપ ણ જોડલ.
O અપ્રગટ યચનાઓ જ ભકરળ . બ્રગ / લેફવાઇટ ય ભૂકામેરી પ્રગટ

યચનાઓ ભકરલી નશીં .
O આની આવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાહશવત્મક ઘટનાઓના વભાચાય/
રઘુલૃત્ાુંત ( પટગ્રાપ તથા લીહડમ વક્રવુંગ ણ ભકરી ળક. )
O આના અુંગત વુંગ્રશભાુંથી કાવ્મઠનની ઑહડમ/લીહડમ વક્રવુંગ.
O ુસ્તક-હયચમ ભાટે ુસ્તકની એક નકર.
O ‘વનસ્મુંદન’ભાું પ્રગટ થતા વલચાયની જલાફદાયી જે તે કવલ / રેખકની યશે છે.
O કૃ વતના સ્લીકાય / અસ્લીકાયન વનણષમ એક ભાવભાું રઈ રેલામ છે.

O અભને ભલાનાું ઠાભ-ઠેકાણાું :
O ટાર દ્વાયા - મગેળ લૈદ્ય, ‘હૃદમ કુું જ’, મગેશ્વય વવામટી, ૬૦ પૂટ યડ,
લેયાલ - ૩૬૨ ૨૬૫ (ગુજયાત) બાયત.
O ઇ-ભેઇર દ્વાયા - mryogi62@gmail.com
O લેફવાઈટ http://yogish.co.in
O બ્રગ http://yogesh-vaidya.blogspot.com
O પે ઇવફુક ેઇજ https://www.facebook.com/Nisyandan

યાભળષક

જનક દલે
વાહશર
ળવળકાુંત બટ્ટ ’ળૈળલ‘
વજતુ ુયહશત

*
આ અુંકના પટ-કરાકાય
કાયવ ઈમનુત્વ
(Caras Ionut)

*

હયકલ્ના અને વજાલટ
મગેળ લૈદ્ય

*
પ્રૂપયીહડુંગ
વજતુ વત્રલેદી

*

અક્ષયાુંકન
બૂરક દલે

*

ટેકવનકર વશમગ
ગુુંજા લૈદ્ય ભુંદાય દલે

અનુક્રભ
( ૃષ્ઠ નંફય ય ક્લરઔ ઔય અને વીધા ઇક્છિત ૃષ્ઠ ય શોંચ, ૃષ્ઠના તક્મે ભૂઔેર વંજ્ઞા

વુંાદકીમ– ૪
કભર લયા
લૃદ્ધ-અષ્ટક – ૫-૬-૭-૮-૯

રવરત વત્રલેદી
ત્રણ ગઝર – ૧૦-૧૧

ય ક્લરઔ ઔયી અનુક્રભ ય યત આલ )

વભકારીન ુંજાફી કવલ વુયવજત ાતયનાું કાવ્મ
અનુલાદ: શયીળ ભીનાશ્રુ – ૧૪-૧૫

*
પ્રીવત વેનગુપ્તા
ન્મુમકષના દૈવનક જીલનભાું કવલતા–૧૬
વજતુ ુયહશત
‚કવલતા નાભે વુંજીલની‛ (અલરકન) - ૧૯

*

યભણીક અગ્રાલત
ચીભન અને વાક્ષાત્કાય – ૧૧
કોવળકયામ ુંડ્યા
વાુંજ લેાએ – ૧૨-૧૩

આ અુંકના પટ-કરાકાય – ૨૦
વાહશત્મલૃત્–૨૧
આના પ્રવતવાદ – ૨૧
શ્રદ્ધાુંજવર – ૨૧
આણાું ગીત – ૨૨

વુંાદકીમ
એઔ વલાર આજઔાર ભનભાં ગૂભયાઈ યષ્ણ િે - ઔક્લ ભટ ઔે ઔક્લન ળબ્દ ભટ?
ગણી યકડટ્ટી િી શાર ૂયત ત શં ુ તેરુખુના પ્રખ્માત ઔક્લ ઔે. ક્ળલા યે ડ્ડીની ઔક્લતા ાવે આલીને
અટલમ િુ .ં
આણાું પ્રાણભાુંથી વશે જવાજ પ્રાણ રઈ
કવલતાભાું પ્રાણ પું ૂ કલા ડળે.
ધીભે ધીભે આણું આમુષ્મ ઘટતુું જળે
અને કવલતાની ઉભય લધતી જળે.
એ ળબ્દ ઔે જ ેને લેદભાં બ્રષ્ઢરૂ ઔષ્ણ િે તે અલતયે િે ઔક્લ દ્વાયા, ઔક્લભાંથી. આઔાયથી ય અયે !
અથથથી ણ ય એલા ળબ્દને અથથ અને આઔાયભાં ઢાલ એ ઔઈ આવાન ઔાભ નથી જ નથી. આ
ઔઠીન ઔાભ ાય ાડત ઔક્લ ઔઈ ણ ભાટ્ટીથી ભાતા નાન ત ન જ શઈ ળઔે.
તાની જાતને તાલી તાલીને
રાર રશીભાું ફદરી ન નાુંખીએ ત્મા વૂધી
આણે ઇચ્છેરા આકાયની અને આત્ભાની કવલતા
પ્રાપ્ત થતી નથી.
દયયજ શું ુ ભાયી શત્મા કયી નાુંખુું છુ .ું
આ ળબ્દ, આ ઔક્લતા ય ઔક્લનું જ આક્ધત્મ ? ઔક્લતા એ ઔક્લની જ અંખત જણવ ? ના, ક્ફરઔુ ર
નશીં. ઔાવ્મવજ થન વાથે જ ઔક્લતાનું ઔક્લથી નાડ-િેદન થઈ જામ િે. કુદ ઔક્લને કફય નથી શતી ઔે
તાનાથી વજાથમેર ળબ્દ લમાયે અને ઔેટર ભટ થઈ જળે. જાણે આ આકી પ્રક્રક્રમાભાં ઔક્લ ત ભાત્ર
ભાધ્મભ. તાની બીતયે અને ફશાય જ ે ફનતું યશે વજ થન વંદબે, તેને તે વાક્ષી બાલે જોત યશે,
અનુબાલત યશે . આ લણથલી ન ળઔામ તેલી ગટનાનું ક્નક્ભત્ત થલાન આનંદ ણ અઔથ્મ. દયે ઔ ઔક્લએ
અને દયે ઔ ઔક્લતાએ વાલ અરામદ ણ કય! અને આ અનુબલ જ ઔક્લન વાછચ ુયસ્ઔાય,
પ્રક્તક્ષ્ઠત એલડથ. વબાખૃશની યવાલતી તાી ણ આ જ. આ ફધું તાનું જ શલા િતાં તાનું
ઔળું જ નશીં.
ભારું જ સ્તન-ાન કયીને
અક્ષય ભાયી જ વાભે ભટા થલા રાગે છે.
તેભના અનેક ચશે યાઓભાું અને અનેક રૂભાું
ભાયા આત્ભાન વાય જીવલત થઈ ઊઠે છે.
ઔક્લ ઔે. ક્ળલા યે ડ્ડીની આ ઔક્લતા લાંછમા િી ભાય પ્રશ્ન ત શર થઈ જલ જોઈએ. ણ આજઔાર ન
જાણે ઔેભ જ્માયે જ્માયે શં ુ વાંપ્રત તયપની ફાયી ઉગાડું િુ ં ત ેર પ્રશ્ન પયીથી લેતા થઈને ભાયા કબે
ચડી જામ િે : શેં બાઈ ! ઔક્લ ભટ ઔે ઔક્લન ળબ્દ ભટ?
O મગેળ લૈદ્ય

તાયીખ: ૩૧. ૧૦. ૨૦૧૫

O લૃદ્ધ-અષ્ટક
O કભર લયા

૧
એ
એઔ વાંધત નશીં
તેય તૂટળે ફત્રીળ િૂ ટળે
ચવઠ કૂટળે
એની એને કાતયી શતી.
જાણત
ગટભાં થનખનતા ગડા
ઠેઔલા જતાં બાંખી ડ્યા િે
ઔાચના મંત્રે
કયી ઔે કટી
વાયી ઔે નઠાયી લસ્તુ બાવતી નશતી
ધુભાડ ધુભાડ થઈ ખમેરું ભન
ઠયતું નશતુ,ં ઠેયતું નશતું.
આ ત્રણેને નશીં યપૂ નશીં યે ણ.
જોત
એને ચશે ય િે, આંક નશીં
ઔાન િે, વાંબલું નશીં
શાથ િે, અડલું નશીં
શઠ િે, ફરલું નશીં
તૂટંુ તૂટંુ થઈ
એઔ િી એઔ તૂટતા ટેબાને જોતાં
બાંગમું બાંગમું તમે બરૂચ િુ ં ઔશી
જાતને પવરાલી ત રેત
ણ ૂયેૂય લાઔેપ શત
શલે
શ્વાવ જ શત, જીલલું નશીં.

૨
જીલતેજીલત
ફધ ત થઈ ખમેર : જીલલું અગરં િે
ણ ભયલું એથીમ અગરં
એની કફય ત િેઔ
જીલ તાલે ટીંખામ ત્માયે ડી
એણે ધાયી યાકેરું
એઔ લષ્ડ ઉતાયલાનું અને ફીજુ ં શે યલાનું
ણ વાલ વાભે ઊબું યશી ડાઔરાં લખાડતું
એઔધારં ગોંચયણા ઔયતું
િાતી ય ચડી જઈ િાણાં થાતું
શ્વાવભાં પં ૂપાડાબેય ઊતયી જતું
શાડના રાણભાં ધભિાડા ઔયી આલતું
ભયલું
આભ થઔલી શંપાલી શયાલી દેળે
એલું વનેમ નશતું ક્લચામુું
એ અઢઔ ઔાઔરૂદી ઔયત
લમાયે ઔ લશે ભ થત :
આ ભયણને ત
ભાયલા ઔયતાં યંજાડલું લધાયે
ને ક્નયાધાય એ તૈમાય ણ થત
ણ વાંબલું ત લમાયનું ખમું શલા િતાં
જ્માયે ઔઈ લાય
-ઔણ જાણે ડવાન જીલ ળેભાં અટલામ િે
તે ભયલાનું નાભ નથી રેત – ળબ્દ ઔાને ડી જતા
વભજાઈ ણ જતા
ત્માયે ભયલાની અણી ય ફધ થઈ જત :
ન ભયી ળઔલું વશુથી અગરં....

૩
પૂર-ાંદડાંથી બયચક્ક એઔ ડાકી
ઝૂઔી આલે િે ફાયી ય.
એઔાદ-ફે ીી ાંદડી કયી ડીને
ફાયીના ઔાચને લખી યશે ળે.
થડી લાયભાં એઔ યાતું તંક્ખમું
ાંદડી લછચે ખઠલાઈ ાંક પપડાલળે
ત્માયે તેની ઝાંમ
અંદય યડાના ભેજ ય આિુ ં ધ્રૂજતા
તડ ડી ખમેરા ચશભાંભાં અટલાતી ઔાઈ જળે.
શે ઠ
ઔયા ઔાખ પડપડતા યશે ળે.
તયડાઈ ખમેરી ટાંઔભાંથી ળાશીનું ટીું
ટઔતું – ન ટઔતું અટલમું શળે.
બોંમ ય ાથયે રા ખાદરાભાં ડી ખમેર વ
દાફભાં કૂંી ખૂંચું લી ખમા શળે.
ાવે ડેરા
ચપ્રની તૂટી ખમેરી ટ્ટી શજુ ઊંચીનીચી થતી શળે.
આડી ડેરી રાઔડી શરફરતી શળે,
તાંફાના ઔળભાં ાણી આિમુું નશીં શમ,
વૂયજ ફાયીને ંખે ત્માં વુધી
યડ આક તડઔાથી િરિર ઊબયાત શળે.
આલળે એભ જ અચાનઔ
તંક્ખમું ઊડી જળે
અને ડાકી વીધી થઈ
પયી શલાભાં ઝૂરલા રાખળે.
ફાયીના ઔાચની ફન્ને તયપ
ાંકની િામા ઊડાઊડ ઔયતી યશે ળે.

૪
એ
ડખરાં ભાંડત
એના ઔયતાં લધુ રથડત
રથડત એના ઔયતાં લધુ ઠેફાં કાત
ઠેફાં કાત એનાથી લધાયે લાય
ચારલાનું ભાંડી લાત
દેકત િુ ં બયભાત ઝાઝું
અડત, પંપવત
ણ શાથ ઔંઈ આલતું નશીં
વાંબલા ઔયતાં ફરત લધુ
ફરલા ઔયતાં કાંવત લધુ
થથલાત લધુ શાંપત લધુ અને
ચૂ થઈ જત
ચૂ યશે ત ત્માયે ધૂંધલાત
ધૂંધલાત તે ઔયતાં લધુ ઝડે ળાંત થઈ જત
ગયડા થલું એટરે
થ્થય જ ેલા થતા જલું
એલ આિ ક્લચાય ઊબયાતમ કય
ણ એ કયે કયન થ્થય જ શમ એભ
એ અણવાય વુધ્ધાં કઈ ફેવત
ફેઠ યશે ત, ઊંગત જાખત
વનાભાં વયી ડત.....
વનાભાં
એ ડખરાં ભાંડત
એના ઔયતાં લધુ રથડત લધુ ઠેફાં કાત

૫
દેકાત એના ઔયતાં એ લધુ ગયડ શત
અને શત એના ઔયતાં
િ ગયડ િે એલું ભાનત
ગડણ ઔયે એના ઔયતાં લધુ
ળયીય અને ભન લછચે લધતા જતા આ અંતયથી
એ શે યાન થત
અંતય ગટાડલાનાં શલાક્તમાં
ળયીયને ભનની
ત લમાયે ઔ ભનને ળયીયની નજીઔ રઈ જલા ભથતાં
ણ ક્લક્ચત્રતા ગટતી નશીં
ઊરટુ,ં િેટંુ ડી જતું
એલુંમ ગણી લાય ભન ઔયત ઔે
ભનને તાાઔૂંચીભાં ભૂઔી દે
અથલા ત ળયીયને ખણતયીભાં જ ન રે
ણ દય લકતે ઔૂતરં ખાભ બણી અને
ક્ળમા વીભ બણી તાણેના ગાટભાં
એ લધુ ખૂંચલાઈ જત
ાઔે ગડે ઔાંઠા ન ચડતા
આ કયલાઈ ખમેરા રમન
ઔઈ ઉામ જડત નશત
આ ઔાયણે
એ ગયડ નશત ત્માયથી
એને ગડણ લયતામું શતું
એને ગયડ થલા િતાં
ગડણ એને વભજાતું નશતું.

૬
એને કફય ડતી નશતી
એ ગયડ થઈ ખમ શત
એટરે એઔર ડી ખમ શત
ઔે એઔર ડી યષ્ણ શત
એટરે ગયડ થઈ યષ્ણ શત
એને કફય ડતી નશતી
આભ ને આભ લમાં વુધી એ ગયડ થળે
આભ ને આભ એઔર
એને કફય ડતી નશતી
ગડણ વારં
ઔે એઔરતા
એને કફય ડતી નશતી
એને શત-ન શત ગડણે ઔયી દીધ શત
ઔે એઔરતાએ
ફીજભાં લૃક્ષ ઔે લૃક્ષભાં ફીજની જ ેભ
એને કફય ડતી નશતી
એને કફય ડી નશતી
એને કફય ડલાની નશતી
ણ એને કફય ડતી શતી
એ ગયડ થઈ ખમ શત
અને
એ એઔર ડી ખમ શત.

૭
લૃદ્ધાલસ્થા એ જીલનન ઔય તફક્ક િે
ઉંભયન તઔાજો ઔઈને િડત નથી
ઉંભયની વાથે કયાઔ અને ઊંગ િી થઈ જામ િે
ળયીય અને ભન બાંખી ડે િે અને
અજ્ઞાત બમ વતાવ્મા ઔયે િે
ળયીયથી ડિામ ભટ થલા રાખે ત્માયે
વૂમાથસ્ત નજીઔ શમ િે
એણે ઔંટાીને િાું શડવેરી દીધું અને
ફાયીફશાય જોલાન પ્રમત્ન ઔમો
િી ભન ફીજ ે યલલા
ફેઠાં ફેઠાં જ ાણી રેલા શાથ રંફાવ્મ
ણ શાથ ટૂઔં  ડતાં ાણી બોંમય ઢાઈ ખમું
યે રા ાિ એની નજય થડીઔ આખ ખઈ
એ જ ેભ તેભ ઊબ થમ, રથડ્ય
ફે ડખરાં આગી ફાયી વુધી શોંચતાંભાં ત
એના યાભ યભી ખમા
થડેઔ આગે એઔ ઝાડ નીચે
ઔઈ લૃદ્ધ દંતી ફેઠું શમ એભ એને રાગમું
એને એલું અનુભાન ઔયલું ખમમું ઔે
વલાયના વનેયી તડઔાભાં એભના ચશે યા ચભઔી યષ્ણા શળે
એને ખા વુધી કાતયી શતી ઔે
ફન્ને જણ ભરઔતાં શળે અને
એભણે એઔભેઔના શાથ િડ્યા નશીં શમ
ફાયીની વાક ઔડી યાકલા
એને કાસ્વી ભથાભણ ઔયલી ડતી શતી એટરે
એણે જ ેભતેભ ાયઠનાં ખરાં બમાું અને
એની ફેઠઔ ય
તડઔાએ આખતયા શોંચાડી દીધેરા
એના જ ડિામા ય
એ ધબ્ફ ઔયત ફેવી ડ્ય
પડપડતા િાાના અલાજ ે એને ડયાલી દીધ
ાનાન ડૂચ ઔયી પેં ઔલા ભથ્મ
ણ શભણાં શતી તે ફાયી ઔેભ દેકાતી નશતી ?
ઔે અભથી ભ્રભણા જ થમેરી ?
એને વભજામું નશીં.

ચીભાતી આંખી લછચે પવાઈ ખમેરા ડૂચાભાંથી
ઔાા અક્ષય એઔ િી એઔ ફશાય નીઔલા રાગમા
ઊંચઔાઈને અદૃશમ તાંતણા ય વયઔતા
એની ઉગાડફંધ થતી આંકભાં
ઊતયલા રાગમા

૮
િે.......ને....એઔ લકત એઔ શત ડવ
ને એઔ શતી ડવી
એઔ વાંજ ે
ડવડવી ગયગય યભલા ફેઠાં
ડવી ઔશે
શં ુ થાઉં કુયળી તું ટેફર
ભૂંખેભૂખાં તમ ાવેાવે યશીળું
ટખયટખય એઔભેઔને જોમા ઔયીળું
ડવ ઔશે
શં ુ થઈળ લાટઔ તું થાજ ે થાી
તને દઈળ તાી
ડવી ઔશે
તું ઔાયે રાનું ળાઔ શં ુ ઊની યટરી
ભાયી િૂ િ
ં ી ચટરી
યભતાં યભતાં યાત ડી,
યાત ડી ને રાખી બૂક
કારી ખયલું કારી ઠાભ કારી ઔૂક
તે કાંકાંકાં ઔયી ઔયીને
ડવ રાવ્મ ચકાન દાણ
ડવી રાલી ભખન દાણ
ચૂરે ભૂઔી શાંડરી
ણ કીચડી ઔેભેમ ચડે નશીં
આંકથી આંવુ દડે નશીં
ડવી ઔશે આડળભાં જા ાડળભાં જા
ા-ણ ઔળ ાણી રાલ
ડવાના ખ ધ્રૂજ ે ડખરું બયતાં ઝૂજ ે
ડવી ઊબી થલા જામ
ઔેડ ન ઔેભે ઔયી વીધી થામ
ઔાચી કીચડી કાલા

કાટર કેંચી ફેઠાં
ફેઠાં....ફેઠાં...ત્માં ત કાટર ખમ કવી
ડવીફેન ડ્યાં શવી
ને ડવાબાઈ ડ્યા શવી
વાભટાં ડ્યાં શે ઠાં
લેયાઈ ખમા દાણાદાણા અડધા ઔાચા અડધા એઠા
એઔ ચઔ આવ્મ
આવ્મ ને રઈ ખમ ચકાન દાણ
એઔ ચઔી આલી
આલી ને રઈ ખઈ ભખન દાણ
યભતાં યભત ૂયી થઈ
ડવાએ ન કાધું
ડવીએ ન ીધું
ઔીધું, ફવ આટરુંઔ અભથું યાજ ઔીધું
ુ ડોડડયા માટે .
*આ કાવ્યો અતલ
આગામી કાવ્યસંગ્રહ વ ૃદ્ધશતકમાંથી

O....ફીફા ય

ડે ડે યે , જોખી ! ફીજી બાત ફીફા ય
લું લટી ખઈ િે ક્નયાંત ફીફા ય
રક્રત, ળું થમુ’ં તું યાતયાત ફીફા ય ?
થમુ’ં તું ઔણ તને આત્ભવાત ફીફા ય ?
ઔમો’ત એલ ઝંઝાલાત એઔ તયણાએ
િુ ં યાન યાન અને ાત ાત ફીફા ય
ન તેજ તેજ શતું ઔે ક્તક્ભય ક્તક્ભય ન શતું
ને વૂયદાવની શતી ક્ભયાત ફીફા ય
શમાથ િે નક ને લાી દીધાં લકને લાણીભાં
રક્રતાવુયને ઔીધા ભશાત ફીફા ય
અખનન થાંબર શળે? ત્માં ટખરી ડા શળે?
ન શ અભસ્તી ઔીડીની જભાત ફીફા ય
િી અક્બમાવ એન એલ જાખી ‘ગમ,જોખી !
ખઝર રકી અને રીધી વભાત ફીફાં ય
રૂની ૂણીને ેટાલી ભાંડ્યું અજલાું
ળયીય થઈને ફેઠ’ત જીનાત ફીફા ય
રક્રતદાવ, વફદ ઔણે યે શુરાવ્મ તને ?
ને ઔણે લટરાલી ભૂઔી ક્ખનાત ફીફા ય?
(ઋણ.. આ તે યંખ ળેન શે જી ફીફે ફીજી બાત ડી ........વંત ઔક્લ શથી ....)

O રવરત વત્રલેદી

O.....શે વ્માવજી !

શે વ્માવજી! િે અરખ શ્લઔ ભાયા ઔાખભાં
વડઔ ને વખડીના િે રઔ ભાયા ઔાખભાં
વશસ્ર ક્રૌંચનાં અંખ ડ્યાં િે તભવાતીય ,
ન ઔઈ ળઔ ઔે ન ઔ ભાયા ઔાખભાં
અાઢ અયગે ત્માયે ઔાક્રદાવજી! જોજો
ચૂલાઔદૂતના િે થઔ ભાયા ઔાખભાં
રકું ઔદાચ, શે બતુથશક્રય! વંશાયળતઔ
ડ્યાં િે ળફ ઉગાડેિઔ ભાયા ઔાખભાં
અવુય િે ઔઈ ભામાલી ઔે ઔવૂય ભાય?
લવે િે ઔણ એલું ઔઔ ભાયા ઔાખભાં?
દયદવંક્રશતા રકું લમાં, શે ખણક્તદાદા!
િે નઔયા જીલાુંની નઔ ભાયા ઔાખભાં
શં ુ ઔાવ્મળાષ્ડન િુ ં ઠઠ ક્નળાક્મ, ભમભટ!
તભે જ ે ળીકવ્મું તે પઔ ભાયા ઔાખભાં
O રવરત વત્રલેદી

O ચીભન અને વાક્ષાત્કાય

ફખીચાની વાલથજક્નઔ ફેન્ચ ય
વપ્તણીના લૃક્ષ શે ઠ
અદ્બુત વાક્ષાત્ઔાય વભજણન !
ફે ક્કવઔરી ઉયથી ડઔું તાણી યશી િે.
એઔ ચઔરી, ફે ઔાફય ને ત્રણેઔ રેરાં
આ ગટનાથી જાણે વાલ જ ફેકફય
( શળે જ ેલાં જ ેનાં ઔયભ ! )
ઊડી જલાની ક્રપયાઔભાં િે.
ઔૅરેન્ડયભાં આ લમ ક્રદલવ શત ? ઔઈ ગડી ?
આભ આગેરંઔ એઔ ઔૂતરં
આઔાળ તયપ ચાયે ખ ઔયીને
મખક્નદ્રાભાં ખયઔ િે.
ડાફી ફાજુ એઔ ડામાક્ફક્રટઔ ડશ
ૐનાદન ઔરણ ગોંગાટ ભાંડી ફેઠ િે.
ફેચાય સ્લમંક્લસ્પાક્રયત ખૃક્રશણી
શાથખને આભતેભ શરાલી યશી િે.
લન ત જાણે વાલ જ ડી ખમેર િે.
ગાવની રીરીિભ ક્ફિાત ય
ઝાઔભાં ખરાં ાડતી વભજણ
ચટી લખાડતાભાં જાણે આલી ખઈ !
ઔેટઔેટરી ચક્રડમુંભાં
કી લળ્ય શત એને ચીભન
વંખીતની ખુંજભાંમ એને ખતત
િુ ં યઝળ્ય શત ચીભન ?
-અને આ વભજણ ત જુ ,
વાલ કફય ન ડે એભ આલી ખઈ !
બાઈ ચીભન, તારં બાગમ ત જો
તું ઔેલ ! તાયી અધધધ વભજણ ઔેલી !
પયી ાિ ેવી જત નશીં યજના યગલાટભાં
શં ૂપાી ડપં ાવના કે ઝટ ચઢી ફેવત નશીં
આલડાઈનાં લડાં તત
યાંધક્ણમાની ભારીા ગ યશે ત નશીં
ઝારી રે ચીભન, આ વભજણને ફયાફય ઝારી રે
ભડાખાંઠ લાીને ઔડજ ે વભજણને
એને આભ આલીને આભ વયઔી જલાની ઔટેલ િે...
-

O “યે ેન! (એક દશા-ગઝર)

કક્રડમાના રાણને જાણ ચૂઔી યે ેન
ખતી એઔ કારી જખા ફૈઠ ખઈ યે ેન
ઔણે યે ફાંધી શતી ભણ ભણ રઢે ાંક
નાલક્ણમું તયલા જતાં ડૂફ ખઈ યે ેન
નક્રશતય ત ભૂલમા શતા ભાએ ઝાઝા શાથ
ઔાખ ! ઔના રૂભાં ભષ્ણ ડી યે ેન
િેલટ ત થૈને યષ્ણું યશી ગમું શે ભનું શે ભ
જોખી ! તાયા દય રખી ઠેઠ ખઈ યે ેન
ખઝરુંને ફક્કી બયે જ ેભ જણમાંને ભાત
ઔાખના કે જઈ યઈ ડી યે ેન.
O રવરત વત્રલેદી

O યભણીક અગ્રાલત

O વાુંજ લેાએ

૧
વાંજ ે
તડઔાના યે રાભાં
ડા યનું
ંકી
લનભાં રવયઔા ભાયે િે શોંળે શોંળે
થડ યનાં
જતં ુ
ટચે જઈ
તડઔાના વનેયી વયલયભાં
તાન દધ્લક્ન
વંબાલે િે
ઔાદૂતને
ઉત્ક્રાંક્તનું વત્મ ઔશ ઔે
ન્મુટનની ળધ
શં ુ
ઊબ ઊબ ભરઔું િુ ં
અન્મન્મ
ભાય જ
રંફાત ડિામ જોઈ

૨
વાંજના
ચકંડા અજલાાભાં
ભેં
જોમું િે
એઔ ક્લશ્વ
જ ેભાં ઔયક્મ
ઔીડીન
ક્ળઔાય નથી ઔયત લમાયે મ
ઔીડી ણ
ઔયક્માને
ખાંઠ્યા ક્લના
પયે િે આભથી તેભ

૩
ફજક્રયમા યંખનું
ંકી
વાલ એઔરું યભે િે
ટેઔયી ય
વાંજ લેા
વનેયી તડઔાના
ઝાંકા-ાંકા
લરમ
ડે િે
ફયડીના
ઝાાભાં
ંકી ઔૂદે િે
તડઔાને ાંકભાં બયી રેલા
આંકભાં વાચલી રેલા
આ
આકામ દૃશમભાંથી
ડિામા વંઔેરાઈ ખમા
શલે
ભાત્ર
ંકીના આલાજન ઔં
અને
વલાટ
શં ુ ણ થઈ ખમ એઔર
ણ
ભાયી ાવે ભાયી બાા િે
ભાયી ાવે િે ભોન
ંકીનાં જ ેલાં જ.

૪
વાલ અજાણમું
એઔ ંકી
લાંવના ઝુંડભાં
ફેઠું િે
વાલ અધ્ધયતાર
વાભે
ફાલની ઔાંટભાં
રેરાં બેખાં થઈ
ઔયે િે દેઔાય
એને જોઈ
ક્કવઔરી ઔૂદે િે
એની આવાવ
આભ-તેભ
ક્ચંલું-ક્ચંલું ઔયતી ચઔરી
ીી ઔયે ણ ય પયે િે
ચીરઝડ
ખખ
અજાણમું ંકી ત
ફધા લછચે
રાતું જામ િે
વાંજ થતાં
લાંવના ઝુંડભાં
શર ખું પૂરાલી
એને આે િે કાત્રી ઔે
એ એઔરું નથી
ફધાં જ
એનાં િે વાથી-વંખાથી
ત ણ
ંકી
ફેઠું યશે િે
અલાચઔ
એ ળું
ભાયી જ ેભ જ
આલી ચડ્યું શળે અશીં
O કોવળકયામ ુંડ્યા

O વભકારીન ુંજાફી કવલ વુયવજત ાતયનાું કાવ્મ
O અનુલાદ: શયીળ ભીનાશ્રુ
૧

ભેડક્રન ળશે યભાં ઔક્લવંભેરનના ક્રદલવભાં
ઉબ્રેર ાઔથભાં
એઔ િઔરં આવ્મું ભાયી ઔને, વામઔર ય
ભાયી ાગડી ને દાઢી જોઈ ૂિલા રાગમું
” ળું તભે જાદુખય િ ?”

વુયવજત ાતય

શં ુ શવલા રાગમ
ઔશે લા જત’ત ‘ના’, ણ અચાનઔ ફરી ખમ, શા, શં ુ જાદુખય િુ .ં
શં ુ આવભાનના તાયા તડી ક્રઔળયી ભાટે ખૂંથી ળઔું િુ ં શાય
લૃક્ષને ફનાલી ળઔું િુ ં લાક્જત્રં
ને લામુને ફજાલનશાય
વાછચે ! િઔયે ઔષ્ણું
ત િી તભે ગડ ફનાલી દ ભાયી વામઔરને
ના યે , બૈ ! શં ુ નાનેયાંન નશીં, ભટેયાંન જાદુખય િુ ં
ત િી ભશે ર ફનાલી દ અભાયા ગયને
ના યે ! વાચી લાત ત એ િે ઔે શં ુ ચીજલસ્તુન નશીં
જાદુખય િુ ં ળબ્દન
શ ! શલે વભજ્મ, તભે ઔક્લ િ !
િઔરં વામઔર ચરાલતું શાથ શરાલતું
ચાલમું ખમું ાઔથની ફશાય
ને ગૂવી ખમું ભાયી ઔક્લતાભાં

શયીળ ભીનાશ્રુ

૨

ભાયી ભાને ભાયી ઔક્લતાભાં ઔળી ખતાખભ ના ડી
અરફત્ત, એ ભાયી ભાતૃબાાભાં રકામેરી શતી
એને ત ઔેલ એટરું વભજામું
દીઔયાના જીલને દુ:ક િે ઔળું
ણ એને દુ:ક આવ્મું લમાંથી ભાયા શલા િતે
જયા લધાયે ધ્માનથી જોઈ
ભાયી અબણ ભાએ ભાયી ઔક્લતા
જુ  રઔ
ભાયા ેટન જણમ
ભાને િડીને
દુ:ક ફતાડે િે ઔાખક્માંને
ભાયી ભાએ ઔાખ ઉઠાલીને િાતીએ ચાંપ્મ
ઔદાચ એભ ઔયતાંમ
થડ નજીઔ આલે ભાય િૈમ.

O ન્મુ મકષના દૈવનક જીલનભાું કવલતા

ન્મુ મઔથ ક્વટી. ન્મુ મઔથ યાજ્મનું એઔ ળશે ય ન્મુ મઔથ ક્વટી. એ અભેક્રયઔા દેળનું ત નશીં જ, ણ
ન્મુ મઔથ યાજ્મનું ાટનખય ણ નથી. ણ ત ળુ?ં એ દુક્નમા આકીનું ભશાનખય િે, અને ગણાં
ક્ષેત્રભાં એ એટરું ફધું આખ ડતું અને અખત્મ ધયાલતું ળશે ય િે ઔે એને તે ક્ષેત્રનું ‘ઔૅક્ટર’ ઔશે િે.
જ ેભ ઔે, લેસ્ટનથ લરાક્વઔર મમુક્ઝઔનું લલડથ ઔૅક્ટર, ઔે ૉ મમુક્ઝઔ નુ,ં ઔે ઑેયાનું, ઔે ભૉડનથ ડાન્વનુ,ં ઔે
ઔન્ટેમયયી ેઇક્ન્ટખ
ં નું ઔે લલડથ પાઇનાન્વનું લખેયે. વાથે વાથે શં ુ ઔશીળ ઔે ન્મુ મઔથ ક્વટી વાક્રશત્મનું ણ
લલડથ ઔૅક્ટર િે.
વાક્રશત્મ એટરે ળબ્દનું ઔાત્ભઔ, વજ થનાત્ભઔ વંમજન; ને એટરે એભાં ઔક્લતાન પ્રઔાય ણ
આલી જામ. ફશુ સ્નેશથી ‚ન્મુ મઔથ ન્મુ મઔથ‛ તયીઔે વંફધાતા આ નખયભાં ઔક્લતા જાણે વલથત્ર પ્રખટ
થતી યશે િે. વોથી શે રાં ઉલ્લેક ઔરં યજના જીલનભાં જ ે અત્મંત આલશમઔ િે તે વફ લે ઔશે લાતી,
બૂખબથ યે રન. દયયજ, કયે કય, રાક રઔ ભાટે એ જીલનનું અક્બન્ન અંખ િે. ભટા બાખે ૃથ્લીના
ડની નીચે, લમાંઔ ત ગણે ઊંડાણે, ખાજતી, ખજ થના ઔયતી યશે તી ને અભુઔ ક્રશસ્વાભાં ફશાય નીઔી
આલતી, આ ટરને  િે ત એઔ વલથવાભાન્મ જરૂક્રયમાત, ણ એને ણ વાક્રશક્ત્મઔ સ્ળથ આલાભાં
આલત શમ િે.
તે ઔઈ યીતે? લેર, દયે ઔ વફ-લેની ઔેટરીઔ ફખીભાં વયવ યીતે ક્પ્રન્ટ ઔયે રી, સ્ટય-વાઇઝભાં
ફ્રેઇભ ઔયે રી ઔક્લતા જોલાં ને લાંચલાં ભે િે. જો ઔે એ િે તે જોલું વશે રું િે. ડઔ રંફાલીને એ
કૂણાભાં ઔે ક્રદળાભાં જોઈ ળઔામ; ણ જો બીડ શમ ને દૂય ઊબાં શઈએ, ત શંભેળાં એ સ્ટયની
ાવે જલું ને ઔક્લતા લાંચલી ળલમ ના ફને.
ઔાવ્મ-ફીનાના આ આક્લબાથલ ને ‚એટરી ઇન ભળન‛ ઔશે િે. ખક્તભાન ઔક્લતા. ખક્ત ત વફ-લે
ઔયી યશી િે, ણ આ ળબ્દને ણ તાની ખક્ત િે, એલ અથથ અક્બપ્રેત શળે – ઔક્લતા આભ જાશે ય
જન-જીલનભાં ળબનીમ સ્થાને ભૂઔલાનું ક્લચાયનાયના ભનને? શંભેળા લંચાતી નથી આ ઔક્લતા ને નજીઔ
શઉં ને લાંચું ત્માયે ંક્લત રકી રેલાનું પાલતું નથી. લાંચલાનું ત્માયે જ ફને જ્માયે એઔ શાથે ઊંચે
યશે રું શે ન્ડર ઔડ્યું શમ. લી, વફ-લેન જબ્ફયન શચભચાટ શમ. તેથી ઔાખ ઔાઢ, ેન ઔાઢ,
રક – ણ ના; ઔઈ યીતે? એઔ શાથે ેરું શે ન્ડર ત ઔડી જ યાકલું ડે. નશીં ત ડ્યા ને ટઔામા
જ વભજો.
તેથી ંક્લત લાંચીને, ઔક્લનું નાભ લાંચીને વંત ાભલાન શમ. ભેં જોમું િે ઔે લમાયે ઔ જાણીતા
અભેક્રયઔન ઔક્લને માદ ઔમાથ શમ િે. લમાયે ઔ નાભન ઔઈ વંદબથ જ ના યશે, ઔાયણઔે એ વાલ
અજાણમાં શમ. ઔઈલાય ડરખની રતભાંથી િૂ ટી શમ તેલી વ્મક્લતની ંક્લત ણ લાયી શમ.
યખી ભાટે ણ ઔક્લતાની થેયક્ ઔાભભાં રેલાતી શમ િે.
ન્મુ મઔથના યસ્તા ય ચારતાં ઔઈ લાય એલું ણ ફન્મું િે ઔે રાંફા લા, લધાયે રી દાઢી, જૂ નાં
જ ેલાં ઔડાં શે યેર વૂઔરઔડી ભાણવ શાથભાં થડા ઔાખ રઈને ઊબ શમ, ને આલતાં-જતાંને
ૂિત શમ, ઔક્લતા ભાટે એઔ ડૉરય આળ? એઔ ડૉરયની ઔક્લતા રેળ? વીધી બીક નશીં, ણ
ઔંઈઔ આલઔ થામ કયી. ઔશીએ ત તત્ઔા લાંચી ણ વંબાલે. એને ેટ બયલું શમ િે, તે સ્ષ્ટ િે;

પ્રીવત વેનગુપ્તા

ણ ઔક્લતા રકીને એ તાનું ભન ણ બયત શળે ને.
ફટાક્નઔર ખાડથનભાં જા ત લવંતઔાે ક્લઔક્વત થતાં ઑઔીડ પૂરન ક્લસ્ભમઔય આડફ
ં ય
જોલા ભે. ઉયાંત, એના વશ-પ્રદળથનભાં ‚એટરીલૉઔ‛ - ઔાવ્મ વાથે ચરન - જ ેલું નાભ આીને
એક્રઝાફેથ ક્ફળ, જ ેમવ ભેક્રયર, ક્રયચડથ ક્લલફય જ ેલા, અભેક્રયઔન ઔક્લની ઔાવ્મ-ંક્લત ભટા
ફડથ ય િાીને ભૂઔેરી દેકામ. એભાં ઑક્રઔથડ પૂરન વંદબથ આલે જ એલું ઔંઈ નથી. ઑક્રઔથડ જ ેભાં
કીરતાં શમ તે ઋતુભાન ક્લે, લવંતઔાને અનુરૂ બાલ િત થામ ંક્લતભાંથી.
એટરી વવામટી નાભની વંસ્થાએ આ ફડથ તૈમાય ઔયી આપ્માં િે. વફ-લેભાંનાં સ્ટય ણ
એભણે જ ઔયે રાં િે. અયે , ળશે યનાં ક્લખ્માત પ્રાણીખૃશભાં ણ આલાં ફડથ ભૂલમાં િે, જ ેભાં ફાઔને
ભઝા ડે એલાં ઔાવ્મ વંદ ઔયામાં િે.
આ વંસ્થા એઔવ ચાય લથથી શમાત િે. એના તયપથી ઔાવ્મ-લાચનના ઔામથક્રભ ણ મજાતા
યશે િે. એ ફધા ઔામથક્રભ ત ભટે બાખે ક્ન: ળુલઔ શમ િે, ણ જ્માયે પન્ડ-પાા બેખા ઔયલા યાત્રીબજનન વભાયંબ મજામ ત્માયે એન ચાજ થ ાંચવ ડૉરય શમ િે. આલા દાન ય જ આલી
વંસ્થા ચારતી શમ િે. અભેક્રયઔાની વયઔાય શલે ઔા-ક્ષેત્ર ભાટે ફશુ ૈવા પાલી ળઔતી નથી.
ફીજી એઔ વંસ્થાનું નાભ િે ‚એટ્વ શાઉવ‛ – ઔક્લનું ગય. ઔક્લતાનું ણ એ ગય િે. ન્મુ
મૉઔથની શડવન નદી ય, રીરી રૉનલાા ભટા, કુલ્લા ઉદ્યાનની વાભે, અનેઔ પંડ-પાા ઉગયાવ્મા
િી, ધીયે ધીયે ઔયીને એઔ વુંદય ભઔાનભાં આ વંસ્થા સ્થામી િે. એની રામબ્રેયીભાં વાંઠ શજાય જ ેટરાં
ક્લશ્વ-ઔક્લતાનાં ુસ્તઔ િે. નાની-ભટી ઔઈ ણ વ્મક્લત ત્માં ભુઔામેરા વપા ય ફેવીને ઔઈણ ુસ્તઔ
લાંચી ળઔે િે.
વભ્મ ફનલા ભાટે અીર ણ ઔયલાભાં આલતી જ શમ િે. અરફત્ત, દફાણ નશીં. ત્માં મજાતા
ઔાવ્મ-લાચનના ઔામથક્રભ વભ્મ ભાટે ફ્રી શમ િે. લમાયે ઔ ઔઈ ઔામથક્રભ ફધા ભાટે ણ ફ્રી શઈ ળઔે.
ગ્રાન્ટ ભી િે ઔે નશીં, ને ઔેટરી ભી િે તેના ય આધાય. લથ દયમમાન ફે-ત્રણ લાય ઔાવ્મ-રેકનના
લખો ભાટે ચાજ થ શમ િે.
ફે લથથી એટ્વ શાઉવભાં યાતલાવ ઔયલાન ઔામથક્રભ ખઠલામ િે. એને ભાટે ણ ચાજ થ શમ
િે. જ ેને ભન શમ તે ફધાં વાંજથી ત્માં શોંચી જામ, થડું કાલા-ીલાનું શમ, અને ફધાં લાતચીત
ઔયે , એઔભેઔ વાથે કાણ ઔયે , ઔક્લતાની જ લાત થામ એલું ઔંઈ નશીં, િી ુસ્તઔથી કીચકીચ
બયે રા સ્ટેલવની લચભાંની જગમાભાં થાયી ઔયી – એટરેઔે તાની ગેયથી રાવ્મા શમ તે સ્રીક્ંખ
ફૅખ કરી વૂઈ જલાનું. જગમા વાંઔડી, ણ અલઔાળભાં ક્લશ્વ-ઔક્લતાની ક્લળાતા. િી ઊંગભાં ણ,
સ્લપ્નભાં ણ ઔક્લતા આલે, ને ઔલનાની ાંકે દૂય દૂય લશી રઈ જઈ ળઔે. યાતલાવાનું આ ઔલન વારં
િે, અને નૉન-પ્રૉક્રપટ વંસ્થા ભાટે ૈવા ઉજાલલાનું આ ઔાયણ ણ વારં િે, ણ આ વભાજના ઔેટરાઔ
ફશે ક્ભમન જ ેલા વદસ્મ જ ઔદાચ આ યાત્રી-પ્રલૃક્ત્તભાં બાખ રેતા શળે. ણ ૈવા આપ્મા ઔે રીધા
ક્વલામન, ઔક્લતાના પ્રચાય ભાટેન, એઔ લધાયે વંલેદનળીર આઇક્રડમા િે- ઔક્લતાને વાથે રઈને આક
લકત ગૂભલાન. ‚એભ ઇન ધ ૉઔેટ‛ ક્કસ્વાભાં ઔક્લતા- ઔયીને એઔ ક્રદલવ ળરૂ ઔમો િે. ફીજા
કેંચીતાણીને ફનાલામેરા ‘ક્રદલવ’ ઔયતાં આ ‚ક્કસ્વાભાં ઔક્લતા ક્રદન‛ લધાયે ળબ્દ-સ્નેશાદથ રાખે િે.
અઔાદભી ઑપ અભેક્રયઔન ૉએટ્વને એંળી લથ થમાં. એની ઉજલણી એભણે ‚એટરી ઍન્ડ ધ

ક્રક્રએક્રટલ ભાઇન્ડ‛ નાભથી ઔયી. ક્રન્ઔન વેન્ટય નાભના વંખીત-નૃત્મ-નાટઔ ભાટેના અૂલથ ઔૉમપ્રેલવના
એઔ ફશુ વુંદય અનુષ્ઠાન-ખૃશભાં, ફીજી વાક્રશક્ત્મઔ વંસ્થા, ુસ્તઔારમ, અને ળશે ય તથા યાજ્મનાં
વયઔાયી વાંસ્ઔૃ ક્તઔ કાતાં લખેયેના વાથભાં, આ ઔામથક્રભ વંન્ન થમ. એભાં બાખ રીધ ઔેટરાઔ
ઔક્લએ તેભજ ઔેટરાઔ કૂફ જાણીતા અદાઔાયએ. ફધાં ઔાવ્મ તથા વજ થનાત્ભઔ ળબ્દનું ઠન ઔમુું.
ઔામથક્રભ એઔદભ વભમવય ળરૂ થમ, અને અશીંની પ્રથા પ્રભાણે ફે ઔરાઔભાં વભાપ્ત થમ.
ઔઈની કાણ આલાની જ નશીં, ઔેલ નાભ જ ફરલાનું ઔાયણઔે વાંબનાય વુજ્ઞજન જ શમ,
અને લાંચનાયને, લલતાને એભનાં ઔામો તથા પ્રાક્પ્ત દ્વાયા જાણતાં જ શમ.
ન્મુ મઔથ ળશે યભાંનું ગ્રાન્ડ વેન્ટરર ઔશે લાતું સ્ટેળન જ્માયે એઔવ તેય લથનું થમું ત્માયે ત આકું
લથ ઉજલણી ચારી. ક્ચત્રનું પ્રદળથન, ટરને ના ભૉડેલવનું પ્રદળથન, વફ-લે ટરને ના ઐક્તશાક્વઔ પટાનું
પ્રદળથન, ગ્રાન્ડ વેન્ટરરના ઇક્તશાવ ય વ્માખ્માન, સ્ટેળનના ક્ફનજાશે ય ક્રશસ્વાની ટુય લખેયે જાત
જાતના ઔલનાવબય આમજન ખઠલાતાં યષ્ણાં.
એભાં ઔાવ્મ-લાચનના ણ આમજન શતાં. ળશે યના ઔક્લએ સ્ટેળન તથા ળશે યને રખતાં
સ્લયક્ચત ઔાવ્મ લાંછમાં. અભુઔના સ્ટય, પટઔૉી, ફૂઔભાઔથ લખેયે વાંબલા આલેરા નાખક્રયઔને
ભાટે બેટ તયીઔે યાકલાભાં આલેરાં. લોથી જાણીતુ,ં અને તીઔું ફનેરું સ્ટેળન વાભુક્રશઔ ઉત્વાશથી
તયલયતું યષ્ણું. સ્ટેળનની અંદયના ક્લળા શૉરભાં ચાય ભઢાંલાું એઔ ભટું ગક્રડમા િે, ને િત ય
કખનાં યે કાંઔન િે. આ સ્ટેળન ય રકેરું ઔાવ્મ ઔક્લ ક્ફર ઔૉક્રન્વે લાંછમું. એભાં ળશે યની લસ્તીન
ણ વંદબથ િે. એની ઔેટરીઔ ંક્લત િે:
ક્ત્રબુલનનાં એંળી રાક ઔેંદ્રની આવાવ ચક્કય ભાયતું યશે િે આ ળશે ય
અને આ સ્થાનના ક્સ્થય ક્ફન્દુ ય યશે રા વનેયી ગક્રડમાને પયતે પયે િે.
તાયા ભઢેરી િતની નીચે
અને તભે જાણળ ઔે તભે લમાયે ને લમાં િ.

O ’કવલતા નાભે વુંજીલની’

ઔંઈઔ ઔળુંઔ અથલા ત, યાખાક્ધનભ, ક્રઔલ્લેફંધી ફાદ વંજુ લાાન ઔક્લતા નાભે વંજીલની વંગ્રશ
આવ્મ િે. અખાઉ ગ્રંથસ્થ ન થઈ શમ તેલી યચના ઔક્લએ આ વંગ્રશભાં વભાલી િે. ઔક્લ વંજુ
લાાએ તે જ આ વંગ્રશ ક્લળે કૂફ જ ક્લસ્તૃત ઔેક્રપમત રકી િે. જ ેભાં ઔક્લનું ઔક્લ તયીઔેનું વજ થન ઔઈ
યીતે થમુ,ં લમા વંજોખભાં થમું તેની ક્લખતે લાત રકી િે.
ઔક્લ રકે િે: ’ઔક્લતા નાભે વંજીલની’ભાં અત્માય વુધી યચામેરી અગ્રંથસ્થ ખઝર વભાક્લષ્ટ િે.
ખઝર એઔ ઔાવ્મ પ્રઔાય િે, અને ઔક્લતાભાં જ ે ઔઈ
ં વંબલી ળઔે એ ફધું જ ખઝરભાં ણ વંબલે એલી
સ્ષ્ટ અક્બજ્ઞા િે. એના બાા ક્લબાલ અને અક્બવ્મક્લતભાં વતત ઔાવ્મત્લ તાખલાની ભથાભણ િે એ
વાભે યાકીને ખઝરનું બાલન થલું ગટે. ખઝરભાં ફશય જલાલી જ જોઈએ. એ જાલલા તભાભ ળલમ
ક્લઔલ ક્લચાયલા જોઈએ તેલી વભજ શલા િતાં ફેચાય ક્ભવયાભાં ઔક્લતા ઔે વંદખીના ળબ્દપ્રમજનના ક્લઔલે િદં ક્વદ્ધ ઔયલાન આગ્રશ નથી જ યાખ્મ. ઔક્લએ ઔક્લતા ઔયલાની શમ િે, િદં
ક્વદ્ધ નશીં.‛
આ ઔક્લએ એ યીતે તાની ઔક્લતાભાં ઔાવ્મત્લ ક્વદ્ધ ઔયલાન વતત પ્રમત્ન ઔમો િે અને એ
ભથાભણના ઔાવ્માત્ભઔ ુયાલા આપ્મા િે. એન આણને વોને આનંદ િે. આકા વંગ્રશભાંથી વાય
થતાં તેની નક્કય પ્રતીક્ત થામ િે.
ફવ આટરું ઔશી, શં ુ ભને ખભેરા ઔેટરાઔ ળેય અશીં ભાણલા ભાટે યજૂ ઔરં િુ ં જરૂય ત્માંથી જ લાણીન આક્રદ ઔણ જડળે,
આ અથથશીન અલાજોના દ તાવીએ.
અંદયના ઊબયાની અંખત ઔયી ઉજાણી
રંફાલી શાથ જાતે જાતે જ દીધી તાી.
ઔઈને વુક ઔઇને ન્મછિાલયી ક્જલાડળે
અભને ઔક્લતા નાભની વંજીલની ક્જલાડળે.
લમાં શોંચલાની ધકના લમાંની જ િ ભાા
ગય તે આભ ત િે શયદ્વાય ને શડાા.
ખયલી ખઝરના જાણે ફે યવ િરઔતા ક્ભવયા
શે ર તે વંજુ લાા ફીજોમ વંજુ લાા.
યચ ફતાલળે િીથી ીય થઈ જળે
આકું ળયીય દુ:કની જાખીય થઈ જળે.
તું ઔેદાય તું ભંજીયા તું જ ચદક્રયમા જીની
યે બજનની ક્નત્મ અનુા! બવ્મ ખઝર ખુજયાતી.
અથાથ વ્મથાથ વદ્ય વભથાથ તું યમમા તું યંબા,
તું ભાયી બાાભાં બૂા! બવ્મ ખઝર ખુજયાતી.

વજતુ ુયહશત

ઔાજ ફનીને આલ ઔે જ ફની ધાય
ાંણની નભણી ફીજી લમાં ઔઈ ારકી િે.
શક્રય અનંત શક્રયઔથા અનંતાશે યણ લણતા પ્રખટી ઔંથા
નક્રશ ધાતુ નક્રશ િભ ઔાષ્ઠ નક્રશ
ઔઈ દાંડી લમાં ફાજત ડઔં ા
આ તે ઔેલા દીધા ક્રદન ઔયીએ લમાં પક્રયમાદ
ફશુ શરાવ્મા શાથ ણ લાખી નશીં ઔયતાર
ક્લઔવતા નીચે નભે ક્નળક્રદન દે વુખંધ
વાધ એલા લૃક્ષની િ ઔડલી શ િાર
િે વૂક્ષ્ભ ક્રઔંતુ વક્ષભ આ ઔાવ્મ નાભે ઓધ
ચાક ી ઔે ચાટ કાંડી દી ઔે લાટી.
કવલતા નાભે વુંજીલની
ઔક્લ - વંજુ લાા
પ્રઔાળઔ:- ખુજયાત વાક્રશત્મ અઔાદભી, અક્બરેકાખાય બલન, ખુરાફ ઉદ્યાન વાભે, વેલટય ૧૭,
ખાંધીનખય
ઔક્લ-વંઔથ:- ૯૮૨૫૫૫૨૭૮૧
ાનાં:-૮૮+૧૬ ક્રઔંભત:-૬૦ રૂક્મા
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આ અંઔના પટઔરાઔાય
યભાક્નમાના આળાસ્દ મુલા પટઔરાઔાય ઔાયવ ઈમનુત્વ (Caras Ionut)ની ઔા આ અખાઉ
અશીં પ્રદળીત થઈ ચુઔી િે. લાચઔની ઈછિાને ભાન આી તેભનું ઔાભ પયીથી ભૂઔી યશમા િીએ.
‘ક્નસ્મંદન’ના લાચઔ તેભનાથી યીચીત િે જ. સ્લપ્નના અક્તલાસ્તલને ઔાભાં ઔંડાયલા ભથતા આ
ઔાઔાયે પટઔરાને જ જીલન ફનાલી દીધું િે. આ તેભની આજીલીઔાનું વાધન ણ િે. તેભનું ઔાભ
અનેઔ આંતયયાષ્ટ રીમ ભાધ્મભભાં ોંકાઈ યષ્ણું િે. ખુજયાતી બાા ન જાણલા િતાંમ તેભને આ વાભક્મઔ
(જોલું ) ખભે િે. તેભણે તેભના અંખત ટથપરીમભાં ‘ક્નસ્મંદનન’ના ૃષ્ઠ ભૂલમા િે.
તેભનું ઔાભ તેભની લેફવાઈટ http://carasdesign.com અને http://500px.com/carasionut ઉય
જોલા ભે િે.
.

O વાક્રશત્મલૃત્ત

ઔક્લશ્રી ભનશય ક્ત્રલેદીને તા.૨૭/૧૦/૨૦૧૫ ના યજ વણવયા ભુઔાભે લથ
૨૦૧૫ન નયક્વંશ ભશે તા ઍલડથ ૂ. ભયાયીફાુના લયદ શસ્તે એનામત થમ.
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આના પ્રવતવાદ......

ક્નસ્મંદન જૂ ન ૨૦૧૫ ન અંઔ કૂફજ યવ ૂલથઔ લાંછમ. તભાયા વંાદઔીમ રેકભાં એટરી પાઉન્ડેળન ક્લેની ભાક્રશતી કૂફજ
ખભી. અંતભાં આની ટઔય ણ ક્લચાયણીમ િે. ભશે ન્દ્ર જોળીની અિદં ાંવ યચના ચટ ઔયી ખઈ. યભણીઔ અગ્રાલતની અિાંદવ
યચના વાંપ્રત ભાણવની વભસ્માની લાત ઔયે િે. લીર ુયક્રશતની ફંને યચના વુંદય િે. ઔુ રદી ઔાક્રયમાની ખઝર ભનનીમ યશી.
ઈંદુ જોીની ઔક્લતાનાં ળબ્દક્ચત્ર વચટ િે. ‘વાક્રશર’ની ખઝર ભાણી. Bavli Purohitનું અંગ્રેજી ઔાવ્મ વારં િે. ભરમારભ ઔક્લ
એવ. જૉવેપ ક્લે જાણી આનંદ થમ, એભની ઔક્લતાના બાલાનુલાદ વયવ યીતે ઔયામેરા િે. એભની ઔક્લતાભાં પ્રાઔૃ ક્તઔ વૌંદમથ
વાથે િૂ ી લેદના અનુબલામ િે. ઔક્લ શ્રી ક્લનદ જોીને ણ બૂલમા નથી, વક્લેળ આનંદ. લડદયાના ક્ચત્રઔાય ઔક્લશ્રી ીમૂ
ઠક્કય ક્લે જાણમુ,ં ભાણમુ,ં ખમમું. ‚આભને આભ ડ્ય યશીળ ત, બાાની ીઠ ય બાઠા ડળે.‛ લાશ! લાશ!
આ લકતના અંઔભાં રેલામેરા પટગ્રાપવ કૂફજ ખમમા, અને પટગ્રાપયને ણ ખ્મા. ‘ક્નસ્મંદન’ની ભક્ણુયનાં અંગ્રેજી
દૈક્નઔએ નોંધ રીધી અને તભારૂં આંતય યાજ્મ-બાાની ઔક્લતાનું આચભન ઔયાલલાનું સ્લપ્ન ણ વપ થમું. અક્બનંદન અને
ળુબઔાભના વાથે ડૉ. ુરૂત્ભ ભેલાડા, ‘વાજ’
અભાયા જ ેલા ક્લદેળભાં ફેઠર
ે ા જમેષ્ઠ લમસ્ઔને ખુજયાતી ઔક્લતા અને યદેળી ક્ચત્રઔાયની ઔરાન આસ્લાદ ઔયાલ િ તેને
ભટી વેલા ભાનું િુ ં . આજ વુધી ઔક્લતાનાં અનેઔ ુસ્તઔ / ઈફૂઔ ભેં જોઈ, લાંચી તેભાં તભારં વાભાક્મઔ વાલ અનકી િા ઊબી
ઔયે િે તેન ભને ખલથ િે, ઉત્તયત્તય પ્રખક્ત વાથે રઔ ચાશના ભેલ અને ક્લજમલંત ભાખે ખરાં બયી ભા ખુજ થયી, ખુજયાતી જાક્ત
અને લતનનું નાભ યળન ઔય એલાં તભાયી વમ્રખ ટીભને આળીલાથદ ,,,,, વજતેન્ર ાઢ

શ્રદ્ધાંજક્ર

કવલશ્રી પ્રપુલ્લ નાણાલટી

૮/૯/૧૯૩૦

૧૯/૮/૨૦૧૫

O

આણાું ગીત

કવલશ્રી ભનશય વત્રલેદી

શભણાું જેભને પ્રવતવષ્ઠત નયવવુંશ ભશે તા ઍલડષ એનામત થમ તેલા કવલશ્રી ભનશય વત્રલેદીનુું આ ગીત ઘણાું લષ શે રાું
રખામેરુું શલા છતાું આજે ણ તાજુ ું રાગે છે. રકફરીન વલવનમગ, તેની ’ઠસ્વાબેય’ ગવત અને ગ્રામ્મ હયલેળનુું
વુંઘેડાઉતાય વનરૂણ તેને આસ્લાદ્ય ફનાલે છે.

