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તુંત્રી-સુંપાદક 

             િોગેશ િૈદ્ય 
 

                                                                          જુલાઇ ૨૦૧૬   િર્ષ – ૫   સળુંગ અુંક – ૨૫  



 
O ‘વનસ્િુંદન’ વિશે   
O મૂલત: ગુજરાતી કવિતાને િરેલુું ‘વનસ્િુંદન’ અન્િ ભાર્ાની કવિતા તેમ જ અન્િ 
   કળાઓન ેપણ સ્પશષિા ધારે છ.ે 
O લિાજમ : આપનો ઉમળકો અને આપની કાવ્િવનષ્ઠા 
O ‘વનસ્િુંદન’ આપના ઈ-મેઇલ આઇ.ડી. પર વનિવમત મેળિિા આટલુું કરો : 
    અમારી િેબસાઇટ   http://yogish.co.in   પર  જઈ  ‘વનસ્િુંદન’ નામક 
    વિભાગમાું સાઇડબારમાું મૂકેલ ‘નામાુંકન પત્ર’માું વિગત ભરી submit  કરો. 
 
     અથિા 
    
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHR
QTnYzLVI4YWZmNHpXVF9VS3R4cnc6MQ  
    કડી પર Ctrl+Click કરો. ખૂલેલા ફોમષમાું વિગત ભરી submit કરો. 
O આપના સાહિત્િકાર વમત્રો તમેજ કાવ્િરવસક વમત્રોને ‘વનસ્િુંદન’ના નામાુંકન માટે 
    પ્રેરી ‘વનસ્િુંદન’ના પ્રસાર  માટે મદદરૂપ થિા વિનુંતી. 
 
O ‘વનસ્િુંદન’ માટે આિકાિષ છ ે

   O અપ્રગટ મૌવલક કાવ્િરચનાઓ તથા કાવ્િાનુિાદ / મીમાુંસા. 
      કૃવત સાથે  સાહિત્િકારે પોતાનો ફોટોગ્રાફ પણ જોડિો.  
   O અપ્રગટ  રચનાઓ જ મોકલશો .  બ્લોગ / વેબસાઇટ પર મૂકાયેલી પ્રગટ 
      રચનાઓ મોકલવી નહીં . 
   O આપની આસપાસ / સુંસ્થામાું બનતી સાહિવત્િક ઘટનાઓના સમાચાર/ 
      લઘુિૃત્ાુંત ( ફોટોગ્રાફ તથા િીહડિો વલલવપુંગ પણ મોકલી શકો. )                                  

O આપના અુંગત સુંગ્રિમાુંથી કાવ્િપઠનની ઑહડિો/િીહડિો વલલવપુંગ.                  
O પુસ્તક-પહરચિ માટે  પુસ્તકની એક નકલ. 

   O ‘નનસ્યંદન’માં પ્રગટ થતા નવચારોની જવાબદારી જ ેતે કનવ / લેખકની રહે છ.ે 
   O કૃવતના સ્િીકાર / અસ્િીકારનો વનણષિ એક માસમાું લઈ લિેાિ છ.ે  

 
   O અમને મળિાનાું ઠામ-ઠેકાણાું : 
    O ટપાલ દ્વારા -  િોગેશ િૈદ્ય, ‘હૃદય કુુંજ’,  િોગેશ્વર સોસાિટી,  ૬૦ ફૂટ રોડ, 

    િેરાિળ - ૩૬૨ ૨૬૫  (ગુજરાત)  ભારત. 
 O ઇ-મેઇલ દ્વારા -     mryogi62@gmail.com                                     

    O િેબસાઈટ -          http://yogish.co.in      
    O બ્લોગ -              http://yogesh-vaidya.blogspot.com                                                              
    O ફેઇસબુક પેઇજ     https://www.facebook.com/Nisyandan            

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

પરામશષક 
જનક દિ ે
સાહિલ 

શવશકાુંત ભટ્ટ ’શૈશિ‘ 
વજતુ પુરોહિત 

 
* 
 

આ અુંકના ફોટો-કલાકાર   
ઈિાન જમે્સ એટિૂડ  

 (Evan James Atwood) 
* 
 

પહરકલ્પના અને સજાિટ  
િોગેશ િૈદ્ય 

 

* 
 

પ્રૂફરીહડુંગ  
 વજતુ  વત્રિેદી 

 
 
* 

ટેકવનકલ સિિોગ 
ગુુંજા િૈદ્ય   મુંદાર દિ ે
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 સુંપાદકીિ – ૪ 

 
ફારૂક શાિ 
ઓળખ– ૫ 

 
રમવણક અગ્રાિત 

નમસ્તસ્િૈ નમસ્તસ્િૈ – ૬ 
 

વિરાફ કાપહડિા 
એક પારસીની દોઢસોમી િરસગાુંઠ – ૬ 

 
મિેન્ર જોશી 
ઓિડો – ૭  

 
 નરેશ સોલુંકી 

રાિજી - આ પણ અુંગત – ૭  
 

કુલદીપ કાહરિા 
પાુંચ ગઝલ – ૮ –  ૯ –૧૦    

 
 

 
 

 

 

 

 
સૂિષકાુંત નરવસુંિ 'સૂિષ' 

ગઝલ – ૧૦ 
 

ભરત વિુંઝુડા 
સખાિત પણ કરે , સખીઓ – ૧૧ 

 
શ્રીરામ કહડિા 

ચન્ર – િાલરડુું,  Buddha’s shadow – ૧૨, 
અ થી ઉ – ચતુરું ગ – ૧૩ ,  શીતાલાપ – ૧૪ 

 
િોગેશ િૈદ્ય 

દૂન્િા વમખાઈલની કવિતા - ૧૫  
 

વજતુ પુરોહિત 
તાસીર જુદી છ ે( અિલોકન) - ૧૯ 

 
આ અુંકના ફોટો-કલાકાર – ૨૦ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

અનુક્રમ 

( પૃષ્ઠ  નંબર પર ક્લિક કરો અને સીધા ઇક્છિત પૃષ્ઠ પર પહોંચો, પૃષ્ઠના તક્િય ેમૂકેિ સંજ્ઞા    પર  ક્લિક કરી અનુક્રમ પર પરત આવો )  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O પચીસમા પગવથિે   
 
      આ વખતનો અંક થોડા  ક્વિંબ પિી પ્રગટ થઈ રહ્યો િ.ે તે માટ ેક્ષમા પ્રાથથના. ‘ક્નસ્યંદન’નું એક ઈ-સામક્યક 
સ્વરૂપે પ્રકાશન શરૂ થયંુ તેને બાવન મહહના થઈ ગયા. આ પૂરા બાવન મહહનાઓનો આપણો સંબંધ હવે કંઈક અંશે 
પાલટ થઈ રહ્યો િ ેતેમ કહી શકંુ. ‘ક્નસ્યંદન’ના પ્રવાસના આ ૨૫મા પગક્થયે પહોંછયા િીએ ત્યારે અહીં થોડી વાર 
ઊભા રહીને પાિિ જોઈ િેવાની ઇછિા થઈ રહી િ.ે  
       ‘ક્નસ્યંદનન’ના પ્રથમ અંલમાં મેં કહેિુ ં–“ ‘ક્નસ્યંદન’ સાથેની એક અનામ િાગણીથી પે્રરાઈને આગિ વધી રહ્યો 
િુ.ં આ કતથવ્યભાવનાનો ભાર કે કંઈક કરી રહ્યાનો ક્મથ્યા અહોભાવ નથી. ગુજરાતભરમાં ‘ક્નસ્યંદન’ સરીખા અસંખ્ય 
િઘુ સામક્યકો પ્રગટ થયાં િ,ે પ્રગટ થાય િ,ે પ્રગટ થતાં રહેશે. કદાચ ‘ક્નસ્યંદન’ અને મારા માટ ેઆજનો હદવસ 
ક્નક્મથત હશે એટિું જ. પાિિા ં વર્ષોમાં પ્રકાશનકે્ષત્રે ઘણા આયામ બદિાઈ ગયા િ.ે વીજાણુ-માધ્યમનો ક્વકાસ, 
બદિાયેિી મુદ્રણપ્રહક્રયા અને ઇન્ટરનેટ ેસંપૂણથ ક્ચત્ર બદિી નાખ્યંુ િ.ે આજનું ‘નવીન’ આવતીકાિે જ ‘જૂનું’ થઈ જાય 
િ.ે વીજાણુયુગે સજિેી આ ત્વરા રોમાંચક િ ેતેમજ પડકારરૂપ પણ િ…ે….  ગુજરાતી િખતા–વાંચતા સુજ્ઞ િોકોનો 
ભાર્ષાપે્રમ, ગુજરાતી કક્વઓની કાવ્યક્નષ્ઠા તથા મહાકાિની અકિ ગક્ત ‘ક્નસ્યંદન’ની ત્રીજી યાત્રાની હદશા નક્કી કરશે. 
કોઈ સપનાં નથી, કોઈ દાવો નથી.”  
        ક્વગત બાવન મહહના દરમ્યાન આ ક્વભાવનાને વિગી રહેવાનો અમે યથાશક્લત પ્રયત્ન કયો િ.ે અને રૂડાં 
પહરણામો પણ પામ્યાં િીએ. 
        આગવા કહી શકાય તેવા મક્ણપુરી કક્વતા-ક્વશેર્ષાંક, ઑહિસકાવ્ય-ક્વશેર્ષાંક તથા અસક્મયા કક્વતા-ક્વશેર્ષાંક 
થયા; તો સુરેશ દિાિ અને હહંમત ખાટસૂહરયાને યાદ કરતા અંકો પણ બન્યા. ચાર વર્ષથ દરમ્યાન આ સામક્યક િગભગ   
આઠ હજાર વાચકોના ઈ-મેઇિ  સુધી સીધંુ પહોંચતું થયંુ િ ેઅને પરોક્ષ રીતે તે બારેક હજાર વાચકો સૂધી પહોંચી રહ્યું 
હોય તેવો અંદાજ િ.ે 
         આ પ્રવૃક્િએ મને અંગત રીતે ઘણું આપયંુ િ.ે જમેને હંુ કદી મળ્યો નથી િતાંય અંગત કહી શકંુ, અરે! રાતે બે 
વાગ્યે િોન કરી શકંુ  તેવા અનકે ક્મત્રો આપયા િ.ે સ્નહેીઓ આપયા િ.ે અનેક અક્ભવાદનો મળ્યા િ,ે જનેો પોરસ 
ઊતરતો નથી. આ નાનકડા સામક્યકની પ્રતોને (જમેને ગુજરાતી ક્બિકુિ ન આવડતું હોય તેવા) આંતરરાક્ર િય 
ખ્યાક્તપ્રાપ્ત િોટો-કિાકારોના અંગત કિાસંગ્રહોમાં પણ સ્થાન મળ્યું િ.ે આ સંપાદનની અને અનુવાદનની પ્રવૃક્િએ મને 
અંદરથી વધુ સમૃદ્ધ કયો િ.ે હંુ મારી કાવ્યસમજને અણી કાઢી શલયો િુ.ં 
         હા, કેટિીક મઝૂવણો પણ રહી િ,ે જમે કે આ સામક્યકથી બધા જ વાચકો સધુી સચા અથથમાં પહોંચી શકાયંુ 
િ ેકે કેમ ? ( તમારા પ્રક્તભાવો જ અમને આ મૂઝવણમાંથી બહાર કાઢી શકે ! ) અન ેએક અિત પણ વરતાઈ િ-ે 
સાચી અને સારી કક્વતાઓની. એક ઈ- સામક્યકને કાગિ પર િપાતા સામક્યકની સમકક્ષ માન્યતા મિતાં હજુ વાર 
િાગશે એની ખબર િ ેઅમને. 
       મક્ણપુરી કક્વતાનો ક્વશેર્ષાંક, ઑહિસકાવ્ય-ક્વશેર્ષાંક તથા અસક્મયા-કક્વતા ક્વશેર્ષાંક જવેાં અમારી જાણકારી 
પ્રમાણે ગુજરાતી સામક્યકોમાં પ્રથમ વખતના ઉપક્રમો થયા હોવા િતાં હજુ આપણા પ્રમુખ સામક્યકોમાં અને દૈક્નકોમા ં
તેના ક્વરે્ષ એક અક્ષર પણ નથી િખાયો  ( હા! મક્ણપુરના અક્ગ્રમ દૈક્નકોના પ્રથમ પાને સ્થાન મળ્યુ ંિ ેતે અિગ વાત  
િ ે) આને અમારા પ્રયત્નોમાં હજુ લયાંક કચાશ િ ે-  તેમ જ માનવંુ રહ્યું.  
        ખેર! અમે સહેજયે થાલયા નથી; કે નથી અમારે લયાંય ક્વસામો કરવો.  આ તો થોડી વાર પાિા િરીને જોયંુ 
અને જ ેભળ્યુ ંતે િખ્યંુ િ.ે.. બાકી જમેકે અહીંથી હજુ ઘણે આગિ જવાનું િ.ે સામ ેકઠ્ઠક્ણયા પથ્થરની સીડી સાદ પાડી 
રહી િ ેઅને જયાં પહોંચવંુ િ ેતે તો જોજનો દૂર િ ેલયાંક... 
 
 
 
O િોગેશ િૈદ્ય                                                          તારીખ: ૩૧. ૧૦. ૨૦૧૫ 
 
 



O ઓળખ  
૧.    
રમતાં ભમતા ંઆથડીએ  
ભમ્મર અજવાિે   
અમારી કાયા િોકને મન થીંગડા ં 
આ થીંગડા ંકોણે ચોંટાડ્ાં ?  
ખૂટી જાય  
સમજણની બધીયે હદ  
તોય જવાબ મિે નહીં  
 
અમેય ભરીએ િીએ શ્વાસ  
ધબલયા કરે િ ે 
અમારી નસોમા ંય પિેપિ  
પ્રાણના વેગ  
ઊિળ્યા કરે િ ેઅંદર અને બહાર  
મનના અપરંપાર સમંદર  
 
આ પાર ઊભા રહીન ે 
જોતા રહ્યા દૂરથી જ  
દુક્નયાની મોજ  
મોજમાંથી દુક્નયા માથુ ંઉઠાવી  
આ બાજુ જોયા કરતી  
કરડી આંખે  
એ આંખોન ેમૂિમાંથી ખેંચી કાઢીને  
હવે જાણવંુ િ ેકે  
એની અંદર એણ ે 
અમારી કેવી ઓિખ સંઘરી િ ે?  

 
     O ફારૂક શાિ 
 

 
 
 
 
 
૨.    
કેટિાક િોકો  
બાિકો યુવાનો વૃદ્ધો  
સ્ત્રીઓ અને પુરુર્ષો  
શોધે િ ે
શેરીઓ- ગિીઓમાં  
ઉકરડ ેપડિેા કચરા અને ચાટમા ં 
દાનમા ંમિતી વસ્તુઓની કતારોમા ં 
ઘરમા ંબહાર  
આજુબાજુ ઘૂરહકયા કરતા સમયમા ં 
સામે મિતા એટીકેટ િોકોની તુછિ નજરોમાં  
ટીવી પર ટોિે વિીને હદવ્ય બની બેઠિેા  
ભલતોના ંદૃશ્યોમાં  
િાપામંાં સામક્યકોમા ં 
સાહહત્ય અને જ્ઞાનના  
વરણાગી સમારંભોમાં  
અધ્યાપકોના શંકાસ્પદ પહરસંવાદોમાં  
પોતાના કહેવાતા રાજકારણી ભાઈઓ અને બહેનોના ં 
બેધારાં િપસતાં ડહોિા ંવચનોમાં  
કમથશીિોનાં ક્ખસ્સાઓ અને  
ભેદ ભરેિી વતથણૂકોમાં  
ક્શક્ષણ અને માનવતાવાદની બજારોમા ં 
વગેરે વગેરે જવેી કૈં કેટિીય ચીજોમાં  
કેટિાક િોકો શોધે િ ે 
પોતે ડગિે ને પગિે  
ગુમાવતા રહ્યા િ ે 
તે જીવનને  
પહેિેથી માંડીને િકે સુધી  
તેઓની આંખોમાં  
હોય િ ેએક જ પ્રશ્ન  
તમે કહો િો એવા અમે નથી  
પણ આખરે િીએ તો િીએ શુ ં?  
 
O ફારૂક શાિ 
 



 
 
O નમસ્તસ્િૈ નમસ્તસ્િૈ    
 
ભદ્રા તું પરમ સ્નેહવતી  
રમ્યા તું અક્ખિેશ્વરી,  
પુણ્યા તું અન્યમનસ્કા  
ભોગ્યા તું વસુધેશ્વરી...      
 
કુ્ષબ્ધા તું ક્નતાંત સંકોચવતી  
પ્રસન્ના તું અકારણેશ્વરી,  
શ્રેયા તું ક્નત્ય સુહાસવતી  
ક્પ્રયા તું માધુયેશ્વરી...  
 
સૌમ્યા તું સતત સંવારતી  
વ્યગ્રા તું રૌદ્રેશ્વરી,  
દૈન્યા તું ક્નમીક્િત નેત્રવતી  
હેયા તું કુ્ષબ્ધેશ્વરી...  
 
પુરા તું પહરવારપ્રાણેશ્વરી  
રુરા તું હડહડ થતી, લયાંય ન ઠરતી  
કિહોનાં ઊંડાણ ેગુપચુપ શાન્ત સરતી  
નરા તું સ્વયમેશ્વરી...  
 
O રમવણક અગ્રાિત 

O એક પારસીની દોઢસોમી િરસગાુંઠ       
 
સાછચા સાધુ ‘આયુસમાન ભવ’ એવંુ કહી ગયેિા. મતિબ કે   
(બાજુના મોલ્લાના) ‘આય ઉસમાન જવેા થજો ’,  
જ ેઘનું જીવેિા. 
 
મારાં દોરસો વરસની સવારે જાગીને જોઉં િ તો 
કોઈ મને હહસ્ટિીની એકાદ ક્મસ્ટરી પૂિવા કે 
વર્લડથ પૉિીસી પર મારી સિાહ પૂિવા આવેિું જનાયંુ નહીં. 
(ધારો કે 1857ના જમાનાનો કોઈ માનસ મિી જાય  
તો તો હંુ એને સું સું નહીં પૂિુ?ં)  
 
અક્ગયાર વાગે મારા નેવું વરસના ગ્રાન્ડસનને  
એ િોકો બેબીસીહટગં સારુ મૂકી ક્ગયા— 
આય આપરા િોકોની આડટો...  
આપરે કહીએ બી સું ને નહીં કહીએ બી સું?  
 
સાંજ ેવરસગાંઠની ઉજવનીમાં 
િંૂક મારીને મીનબિીઓ બૂઝવતાં  
હંુ સાત વખત ઢિી પહરયો. 
પેિા ક્ચનુ મોદી બોિી પહરયા:  
એક પિી એક પિી એક પિી એક 
કાક્પયા કરસે, ખાધા કરસે બથથડનેી કેક? * 
કેટિી વખત, કેટિી વખત, ... ?  
પિી એવનનો અવાજ મીનબિીની માિક જ બુઝઈ ક્ગયો;  
ખાિી વરાિની માિક ગનગનાટ રયો: કેટ..િી... કેટ..િી. 
બબ્બે િીટીઓ બોિીને 
એવનને તો હવે ઝોકંુ આવી જાય િ !  
આપરે જવાબ આક્પએ તો બી સું,  
ને નહીં આક્પએ તો બી સુ?ં  
 
રાતે સવાસો વરસની િોકરીની સાથે િવ કીધો;  
(ચાંડનીમાં સાથે િરવા જવાની મુરાદ ... જતી કીધી.) 
કૂતરા સીઝરે ખૂનામાં બેસીને જોયા કીધંુ. 
 
િેવ, હદવસ વીક્તયો, ને િેવ, રાત બી ગઈ.      
 
O વિરાફ કાપહડિા   
(* એક પિી એક પિી... - કક્વ ક્ચનુ મોદીના એક કાવ્યની એવી જ પંક્લતઓ 

ઉપરથી)      
 



 
O ઓિડો  
 
Rustic  language is 
skin  of  red blood poetry.   
 
મા અને દાદી   
ઓરડાને ઓયડો કહેતાં  
હંુ પણ એ જ બોિવા િાગ્યો  
શહેરના દોસ્તારો મારી બોિીની મજાક ઉડાવતા  
ત્યાં સુધી કે મારંુ નામ ઓયડો પાડુ્... 

 
મોટો થતાં 
સીક્વિાઇઝ્ડ કર્લચડથ સોિેક્સ્ટકેટડે કહેવાયો   
નોસ્ટકે્ર્લજકની ગાિથી બચવા  
સભાનપણે હંુ રૂમ બોિંુ િુ.ં   

 
આજ ેમારા ફ્િૅટના રૂમને  ભૂિથી  રૂમ કહંુ  
તો િાગે િ ેહંુ  જિેમાં પુરાઈ ગયો િુ ં  
 
ઓયડો જ કહંુ  
ત્યારે મારામાં  મારા ગામ-ઘરના  

કેટિાય ઓયડાઓ ખૂિી જાય િ ે 
ઓયડામાં ખૂિી જાય િ ેઓસરીઓ 
બારસાખો ઉંબરાઓ ગોખિાઓ  પાક્ણયારાઓ  
રાંધક્ણયાઓ ચૂિાઓ....... 
 

દોસ્તારો, મા દાદીના સમ   
ઓરડાનું  ઓયડો જ બોિંુ  િુ ં 
ત્યારે િાગે િ ેહંુ જીવંુ િુ ં 
જુઓ મારી આંગિીઓ પર  
હજુ એ બોયડીના   
ચણીબોર જવેડા િોઈના ટક્શયાઓ િ.ે..... 

 
O મિેન્ર જોશી 
 
 

 

 
 
 
 
O રાિજી - આ પણ અુંગત 
 

ઊઘડી ગ્યંુ િ.ે 
જુવા જવેડી જીભ અમારી 
શ્હેર વચાિે િબડ ે
અથથ વગરનું બબડ ે
ડબૂ્યો અંદર અઢિક ડબૂ્યો 

પાનપેાને હભિક ડબૂ્યો 
સીમ શેઢો સૈક્નક સઘિંુ 
ખેતર વછચે ઊભા 
ઓય મા કરે તાપણું રાતુ ં
પીિંુ ને મદમાતું 
અમને િોહીમાં ગાઠંુ્ પડતી 

જીવને કમખાસોતી અડતી 
અડતો અમદાવાદનો વાયુ 
ઘોર ઘટામાં કાજિિાયુ 
આંખની સામે 
પીિંુ ઘમ્મર 

ઝાંઝરનો ઝણકાર બનીન ે
વેદ તણો પડકાર બનીને 
ચીસ ઊભી િ ે
પાનુ ંસિગ્યંુ 
હંુ પણ સિગ્યો 
આખેઆખી ભાર્ષા અંદર 

એક ગુિાબી ઝરણુ ં
મારી ટાઢકનો પયાથય 
અરે હરખ ગણો આ કેવો 
મને અડ ેઝુરાપો 
ઓહો તરે તરાપો 

મારી ભાર્ષા અંદર ખાંપો 
હાય હાય ભાર્ષા અંદર ખાંપો 
 
O નરેશ સોલુંકી 

 
 



                   
                 O પાુંચ ગઝલ  
 
                 O એક 

 
                 તારા ઉપર પડી તો દૃક્ર દુકાિ થૈ ગ ૈ

તડકો જરા અડ્ો તો વાચા વરાિ થૈ ગૈ 
 

સમથિ સપાટ ભૂક્મ  ,િિડી તો ઢાિ થૈ ગૈ  
સઘિી હદશાઓ જાણે િીમડાની ડાિ થૈ ગૈ 

 

                 સૌથી વધારે િોકો એમાં ભણી રહ્યા િ ે
                 કપરી પહરક્સ્થક્તઓ જાણે ક્નશાિ થૈ ગ ૈ

 
ક્બગબૅન્ગ જવેી ઘટના િૂિો મહીં ઘટી િ ે
બ્રહ્ાંડ જમે પ્રસરી ખુશ્બૂ ક્વશાિ થૈ ગૈ 

 

એકવાર આંગિીથી ઝાકિને સ્હેજ ચાટી 
                  ને તે હદવસથી મારી ભાર્ષા રસાિ થૈ ગૈ 

 
               O કુલદીપ કાહરિા  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                    O બે  
 

                   એકેય બારણું તને ખુલ્લું જડ ેનહીં 
જોઉં િુ ંકઈ રીતે પિી તું તરિડ ેનહીં 

 
વીતેિ ક્ષણનો િોન કદી આવે િ ેઅહીં  

                   એને ઉપાડુ ંકેમ? મને આવડ ેનહીં 
 

                   હંુ િુ ંસવારે ગૂંગિાતી પાંખડી સમો 
                   ઊઘડવા ચાહે તોય કિી ઊઘડ ેનહીં 

 
પીિી પડી ખરી રહી િ ેમારી િાગણી 
એને કહો કે બસ હવે બીજ ેઅડ ેનહીં 

 
                    માથા ઉપર િઈ િરંુ િુ ંયાદ એમની 

ઇછિુ ંિતાં એ કોઈ હદ નીચે પડ ેનહીં 
 

                   O કુલદીપ કાહરિા  
 

  



            
          O ત્રણ  
 

સૂતા-સૂતા હંુ જોઉં િુ ંકે િત ચમકે િ.ે  
ઘર સોસરવી નજર સીધી વાદિને અડકે િ.ે  
 

એ બાજુથી ઘણા વરસથી નહહ નીકિતો હંુ 
એ શેરીમાં મરી ગયેિંુ મકાન ભટકે િ.ે  
 
સૂરજ વરસી અટકી જાય પિી તો લયાંય સુધી 
વૃક્ષોમાંથી ટીપે-ટીપે હકરણો ટપકે િ.ે  

 
ઝાડ સમું મોટુ ંમંહદર મેં જોયંુ નહહ લયારેય 
ધજા હોય એવીરીતે સૌ પણો િરકે િ.ે  
 
મારા કાવ્યોમાં ધાતુ િ ેતમે તપાસી િો 

          જો ઊંચેથી નીચે પડ ેતો કાગિ રણકે િ.ે      
        

           O કુલદીપ કાહરિા 
 

 

 
 
 
 
 

                     O ચાર  

 
                     અન ેિાિ ખુશ્બૂ પરી થઈ ગઈ િ ે
                     અન ેએક હોડી નદી થઈ ગઈ િ ે

 
અને આજ ચાદરમાં આિસ અનાહદ 

                    અને યૌન -ઇછિા કક્વ થઈ ગઈ િે  
 

                    અને દૂધ માખણનો ક્પંડો થયંુ િ ે
                    અને તુંય ક્નદથય િરી થઈ ગઈ િ ે

 
                    અને એક ક્ષણને મેં વાવી’તી હોઠ ે

                    અને તારી િાતી સદી થઈ ગઈ િ ે
 

                    અને બારણાં કેદ તોડીને ભાગ્યાં 
અને ઘરની હાિત િતી થઈ ગઈ િ ે

 

                    અને રોજ વાગું અને હંુ રુઝાઉં 
અને આમ બસ ક્જદંગી થઈ ગઈ િ ે

 

                      O કુલદીપ કાહરિા 
 
 

 
 
 



 
              O પાુંચ  
 
              આન ેહંુ કેમ રોકંુ?  આપો મને ક્નવારણ 
              ચોવીસ કિાક ચાિે, મનમાં કોઈ પ્રસારણ. 

 

              કુિી બની ગયો િુ,ં વેંઢારંુ થાક સહુનો 
              થોડી ક્ષણો બધાનુ,ં હિવંુ કરંુ િુ ંભારણ. 
 
              વરસાદ આવશે તો ઊગશે હજાર સૂરજ 
              વાવ્યંુ િ ેતારી અંદર અજવાસનું ક્બયારણ 

 
              કક્વતા તું તો ગજબ િ,ે તે માિીમાર માિક 
              મારામાં જાિ નાખી, કાઢંુ્ જીવનનું તારણ. 
 

               O કુલદીપ કાહરિા  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
          O ગઝલ  
 

પ્રથમ જઈ તપાસોને ખપ રે તપસ્વી 
પિી આદરો  ઊંડુ ંતપ રે તપસ્વી 
 
હડી કાઢી કરવંુ હડપ રે તપસ્વી 
પિી ધ્યાન ધારણ ને જપ રે તપસ્વી 
 
જુિમ, જોર ને િ ેઝડપ રે તપસ્વી 
થયંુ ગાડુ ંતો કેમ ઠપ રે તપસ્વી ? 
 
િ ેમેિાપનો કે રજાનો સમય આ ? 
મને કેમ િાગે િ ેિપ રે તપસ્વી ? 
 
ઘણે ઊંચે ઊડવા ક્વહગ ના મિે તો 
કરો કોઈ બીજી તિપ રે તપસ્વી 
 
જરા આંખ ખોિો, વખતને પ્રમાણો 
જટામાં િૂટ ેિ ે િીિપ રે તપસ્વી 
 
O સૂિષકાુંત નરવસુંિ 'સૂિષ' 

 
  



 
O સખાિત પણ કરે  
 
ના કહે ન ેહામાં સમંત પણ કરે  
જ્ઞાનની સાથે એ ગમ્મત પણ કરે  
 
કામ કંઈ એ બે નથી પણ એક િ ે
નાચવા સાથે એ ઇબાદત પણ કરે  
 
બહાર નીકિતા ંડરે િ ે બે ઘડી  
બે ઘડી, બસ, બાદ હહંમત પણ કરે   
 
એવંુ િાગે િ ેને એવંુ હોય નહીં  
વાત જાણે એની અંગત પણ કરે  
 
કંઈ નહીં એવાય જોયા િોક મેં  
દાન માગે ને સખાવત પણ કરે  
 
O ભરત વિુંઝુડા  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O સખીઓ 
 
એકને બદિે અગક્ણત સખીઓ !   
થઈ મને જોઈ ભયભીત સખીઓ !  
 
નીકિી સૌ પહરક્ચત  સખીઓ 
એક સખીની ક્નમંક્ત્રત સખીઓ !  
 
એકબીજાનંે કહેતી હશે શંુ , 
આ કંુવારી ને પહરણીત સખીઓ !   
 
જાય િ ેએક ને બીજી આવે 
આમ રાખે સુરક્ક્ષત સખીઓ !  
 
રાસિીિામાં જોવા મિેિ  
કંઈ સખાઓથી વંક્ચત સખીઓ !  
 
સાવ શ્રોતા બનાવી મૂકે િ ે, 
સંભિાવે નવા ંગીત સખીઓ !  
 
કોઈ બીજાને લયાં કંઈ પડી િ ે, 
િ ેપરસ્પરથી ચક્ચથત સખીઓ !  
 
O ભરત વિુંઝુડા  
    

  



 
O ચન્ર - િાલરડુું 
 
બે આંગિી વછચેથી દેખાતો 
ચંદ્ર મારા ગિામાં બાઝેિ ડમૂાન ે
ધીમે ધીમે મિમ િગાડ ેિ ે
મારંુ અક્સ્તત્વ આંસુ બની  
ઓિઘોિ થઈ ગયું િ ેચાંદનીમા ં
મને કોઈ િેબોરેટરીમાં િઈ જાઓ 
અને તપાસો કે કેમ  
મારી ચામડીને  
િોહી સાથે બનતું નથી 
હંુ આ સૂયથવંશી હાડકાંઓને  
મનાવી મનાવીને  
ઈક્જક્પશયન મમી જવેો થઈ ગયો િુ ં
કોઈ મને ચૂંટી તો ખણો ! 
કદાચ મારા હોઠ કંઈક બબડ ે
કદાચ રૂવંાંટી ઉપાડ ેકોઈ અસ્ત્ર અને  
ઘોંચી દે ખુશીઓનો સમુદ્ર  
મારા બેશુદ્ધ ડીએનએમાં 
િૂટી જાય ગિે બાઝિેા ડમૂાનો ડમે  
અને ભીંજાઈ ગયેિા મને  
આખે આખો ચંદ્ર 
હાિરડુ ંગાતો વિગી પડ!ે 
 
O શ્રીરામ કહડિા  

 
 

 
 
 
 
 

O Buddha’s  shadow 
 
બૌદ્ધ ક્ભકુ્ષની કરચિીઓમાં 
સૂએ િ ે
ગૌતમ બુદ્ધનો પડિાયો 
ગુિાની ક્તરાડોમાં િૂટી રહ્યા િ ે

મંત્રોના માક્મથક િણગા 
દીવામાં બિતું ઘી 
ધ્યાન ધરતી રજકણો 
અને 
સ્વરપેટીમાંથી ક્ષણે ક્ષણે  
જન્મ િેતો ઓમ 

િખચોરાશીની િીટીને ભૂંસવા મથે િ ે
કપાિની વછચે જ  
ચક્રવાત રૂપે િરતો ભૂતકાિ 
બની ગયો િ ેએક િૂટી કોડી 
ઘસઘસાટ ઊંઘતી ઇછિાઓ  

અને હાડક્પંજરમાં કોઈ િરક રહ્યો નથી 
ક્નરુિર સ્તોત્રમ અન ે 
સવથતાથાગત સ્તોત્રમથી ડરીને 
એક એક ઇક્ન્દ્રય માિિી પેઠ ેતડિડ ેિ ે
સ્તબ્ધ દીવો પોતાની જયોતથી જ 
ઠડંક અનુભવે િ ે

ક્ભકુ્ષની બંધ આંખો પૂિ ેિ ે 
હે ક્સ્થર શાંત સમય 
હવે તારંુ કોણ? હવે તારંુ કોણ? 
અનંતના ઘમાસાણ ઘમાસાણ પિી 
અવતરે િ ેક્વતરાગ 

િલે્લી બચેિી ઇક્ન્દ્રયના ઊડ ેિ ેિુરચે િુરચા 
જાગી જાય િ ે
ગૌતમ બુદ્ધનો પડિાયો. 
 
 O શ્રીરામ કહડિા  

 



 
 
 
 
O અ થી ઉ - ચતુરું ગ  
  
અ-  

આંખનાં પોપચાનંી અંદર  
ઊગેિા િીિાિમ્મ ખેતરમા ં 
કાંડા-કપાયેિું વૃક્ષ  
પોતાનાં િીિા પણોની  
િોજ જમા કરી બીજા વૃક્ષને  

ચાિવાનો પડકાર આપે િ ે 
પણ બીજા વૃક્ષનું મૂિ  
ચાિવાની ના પાડ ેિ ે! 
  
આ- 
દોડીને થાકેિું વંટોક્િયંુ  

મારી નસોમાં ઘૂસવા રઝિપાટ  
કરી મુકે િ ે 
એક નાનો-શો બિદ  
મારા દરેકે દરેક આહટથહિક્શયિ  
હાવભાવોને ઢીંક મારી  
મને મનુષ્યતા સમજાવે િ ે 

ખમ્મા ખમ્મા કરતો એક પૂંિહડયો  તારો  
ખાબકે િ ેમારી મૂિોના વાિમાં  
હંુ જીવનભર રેઝર પકડતો નથી! 
 
ઇ- 

ગૅમ્બક્િંગમાં હારેિો પવથત  
ચડિેુ ંદેવુ ંચૂકવવા  
પોતાનાં ક્શખરો  ગીરવે મૂકે િ ે 
બ્રહ્પુત્રાનાં વમિોમાં વાદિ  
આત્મહત્યા કરતાં જાય િ ે 
પાણીમાં તણાતી જાય િ ેબાષ્પ 

ક્ન:સાસા નાખે િ ેહકનારા  
સ્તબ્ધ િ ેબે ઑિ બેન્ગોિ ! 
  
 

 
 
 
 
 
 

ઉ-  
ગ્રીષ્મના પવનથી  
તૂટિેી તક્બયતનો ચરખો  
આજ ેઓઇક્િગં માગે િ ે 
િઘરવઘર કોયિનો ટહુકો 

કેરી પકવી શકતો નથી  
બોગદામાં િસાયેિી ટિઇેન  
ગૂંગિાય િ ેપોતાનાજ ધુમાડાથી  
ઊંઘમા ંબોિતું ઘાસ  
િિંડે ેિ ેઇક્તહાસન ે! 
 

અ થી ઉ -  
વૃક્ષ, રેઝર, બ્રહ્પુત્રા, ઘાસ  
ચાર ચાકડાની જમે િરે રાખે િ!ે 
 
O શ્રીરામ કહડિા  

 

 



 
 
 
O શીતાલાપ  
 
વેધર િોરકાસ્ટ સામાન્ય િ ે 
હંુ કેમ્પથી પાંચ માઈિ દૂર પહોચી અટકંુ િુ ં 
બરિના દસ િૂટ જાડા થર પર 
દસ-બાર બાિુડા પૅંક્ગ્વન હાિકડોિક ચાિે રાખે િ ે
બાજુમાં જ તોક્તંગ ક્બસ્માર એવી હરસચથ નૌકા શીતસમાક્ધમાં 
ધીમે-ધીમે પોતાનું અક્સ્તત્વ ક્વિીન કરતી જાય િ ે
મારા સ્િેજ કૂતરાઓ િાંબા સમય ેપ્રગટ થયેિા માદક સૂયથ પ્રકાશમાં  
પોતાના પડિાયા જોઈ સ્ખક્િત-અસ્ખક્િતપણે ભસે િ ે
દાઢી પર ચોંટિેા બરિકણો પર પવન ઘડી બે ઘડી િટકી આગિ વધે િ ે
દરૂ પડિેા બરિના ક્વશાિકાય ચોસિાંઓ પોતાના સ્વભાવમાં મગ્ન િ ે

જાણે કે તમેના પર સમયની કોઈ અસર જ નથી 
આજ ેમારી કૅમ્પ તરિ પાિા જવા કોઈ જ ઈછિા નથી 
કેમ્પમાં જઈશ તો િૅપટોપ, ઈ-મેઇિ અને સેટિેાઇટ િોન કરી નાખશે મને પાંગિો 
રક્શયન્સ, જાપાનીસ, નોવેજીયન્સ વગેરે સાથે ચચથવા િાગીશ હરસચથના અટપટાં સમીકરણો 
અને હડનર પિી જીભ પર ક્સમેન્ટ જમે ચોંટી જશે વોડકાની કડવાશ 

સૂઈ જઈશ મમી જમે િ બાય િની સ્િીક્પંગ બૅગમાં કોઈ ખિનાયક પાત્ર માિક 
ઊઠીશ ત્યારે એવો ને એવો જ હશે કેમ્પ, ક્ચત્રવત્ , 
નદીના હકનારા ઘસાય એમ આખે આખો કૅમ્પ ઘસે રાખશે મારી મનોદશા 
િટકતા કૅિેન્ડર પર બરિ થઈ ગયેિી તારીખો દઝાડ ેરાખશે મને ક્નદથયપણે 
હંુ મસ્તીથી રમતા સ્િેજ કૂતરા તરિ નજર માંડુ ંિુ ં
તેમને વેધર િોરકાસ્ટ સાથે કોઈ જ િેવા-દેવા નથી 

પથ્થર જવેા બરિમાં જીવાશ્મ શોધવામાં અડધી ક્જદંગી ધુમ્ર થઈ ગઈ 
પણ સામે મિતાં પૅંક્ગ્વન અને મહાકાય વોિરસ એટિાં ને એટિા ંજ સુંદર િ ે
તેમની ચેરાઓ, ક્નદોર્ષ હકહકયારીઓ અને ક્રીડાઓને 
આ અણીશુદ્ધ બરિ અત્યંત શુદ્ધ ભાવે ચાહે િ ે
બરિમાં પાંચ િૂટ ઊંડ ેગરક થયેિી યાંક્ત્રક શારડીને હંુ બંધ કરી દઉં િુ ં

જઈને બેસી જઉ િુ ંસ્િેજ કૂતરાઓના ટોિા વછચે ગેિ કરવા 
આ અદ્ભૂત એન્ટાકથહટકાને સમજવા શારડી-યંત્રોની કોઈ જ જરૂર નથી 
સ્િેજ કૂતરાઓની હંૂિાિી જીભ ચાટ ેરાખે િ ેમારા ગાિ 
હંુ મનોમન ક્નશ્ચય કરી િઉં િુ ં- 
પૅંક્ગ્વન જવેી ચાિ શીખવાનો. 

 
O શ્રીરામ કહડિા  

 
 



 
O દૂન્િા વમખાઇલની કવિતા..                                                                                              O િોગેશ િૈદ્ય 
 

 
 ‘સમુદ્રથી વિોઈ એક િહેરની ડાયરી’ એ દૂન્યા ક્મખાઈિની યુદ્ધ અને તેની અસરોની બે ભાગમાં િખાયેિી કક્વતા િ.ે તેનો 
અડધો ભાગ ૧૯૯૫માં ઈરાકના શહેર બગદાદમા ંપ્રકાશીત થયો; જયારે ત્યાં સદામ હુસેનનુ ંશાસન હતુ.ં અન ેઆ પુસ્તકના 
પ્રકાશનથી ઉત્પન્ન પહરક્સ્થક્તઓએ તેમને ઈરાક િોડવા મજબૂર કયાાં. ૧૯૯૬માં ઈરાક િોડી અમેહરકા જઈ વસેિાં દૂન્યા 
ક્મખાઇિે આ કક્વતાનો બીજો ભાગ િખ્યો.  સ્વાભાક્વક રીત ેજ આ ભાગમાં તેઓ ઈરાકમાં રહીને જ ેન િખી શલયાં તે િખ્યંુ. 
આ કાવ્ય એ દૂન્યાના અતીત અને વતથમાનનું કાવ્યસંકરણ િ.ે અહીં આ ખૂબ િાંબા કાવ્યના કેટિાક અંશોનો અનુવાદ આપી રહ્યો 
િુ.ં..  

 
સપનામાં બાિકે તેની મુઠ્ઠીઓ  ભીંસી િીધી 
જયારે તેણે િરી િરીને હુકમ સાંભળ્યો :  
ગોિી મારી દો આપણા દુશ્મનોને. 
ગોિી મારી દો આપણા દુશ્મનોને.  
 
બાિક જાગી ગયું અને તેણે તેની માને પૂછ્ું: 
“હેં મા ! દુશ્મન એટિે શુ,ં ?” 
”તેઓ ભૂતડા  હોય િ ેસરહદોની પેિી પારના 
બંદૂક તાકીને ઊભેિા હોય ચાંદા તરિ” 
“ પણ ચાંદો તો આપણા બધાંનો િ.ે તેમનો પણ, આપણો પણ. 
શું તે આપણા ભાગના ચાંદા પર ગોિી ચિાવી રહ્યા િ?ે” 
“ હા, લયારેક અચકૂ ક્નશાન િગાવે િ ે
અને ચાંદો તૂટીને પડી જાય િ ે. લયારેક અડધો અથવા તેનાથી થોડો વધુ 
અને લયારેક લયારેક તો આખેઆખો જ ચાંદો ક્વંધાઈ જાય િ.ે” 
” એનો અથથ એમ કે લયારેક લયારેક 
ગોિી તેમના પોતાના અડધા ભાગમાં પણ વાગી જતી હશે ને, મા?” 
” હા , તેમ થાય તેને બક્િદાન આપયંુ કહેવાય. 
આપણને આપણી જણસોથી ક્વખૂટા પાડવા 
તેઓ પોતાની જણસોનું બક્િદાન આપી દે.” 
” બદિામાં  તેમને શુ મિે, મા?” 
” તેઓ આપણી ક્નક્શ્ચત જીતને ક્વિિ બનાવી દે” 
” જીત એટિે?” 
” તે આપણાં નસીબમાં હાર િખી દે  િ”ે 
”હાર એટિે ?’ 
”જીતને હારી જવી કે હારને જીતી જવી” 
 
“ આપણે અહીંથી જઈશંુ લયારે?” 
” લયાં જઈશંુ ? ” 
” ત્યાં-  જયાં ચાંદો  ખરી પડતો ન હોય “ 
++++ 

કાિે ચાંદો પડી ગયો તાવડીમાં 
અને શેકાઈ ગયો રોટિીની સાથે. 
મેં  એક ભૂિ કરેિી. પ્રાથથનામાં કહેિું :  
સ્વગથમાં ક્બરાજતા હે  પરમક્પતા, અમને ચાંદો આપો.. 
એ જ,  અમારો રોજ વાિો ચાંદો.. 
પિી આ ભૂિને સધુારતા ંકહ્યું : મને માિ કરી દો, 
હંુ ચાંદો ખાઈ ગઈ તેના માટ.ે 
જાણું િુ ંકે તમ ેસવથવ્યાપી િો. 
પણ મને તો પ્રતીક્ષા િ ેતમારાં ગીતોની 
જો કે આ ક્ષણે હંુ રાહ જોઉં િુ ંક્વખૂટા પડિેાઓંની. 
 
દરરોજ અમે અમારી ઇછિાઓ િખીએ િીએ 
એક કાગિની ચબરખીમાં 
અને એ ચબરખીને એક થેિામાં રાખી દઈએ િીએ. 
શુ ંએ સાચું િ ેકે રોજ શૈતાન આવે િ ે 
અને  થેિાને નકથમાં િઈ જાય િ?ે 
હે પરમક્પતા !  રોકો તનેે ! રોકો તેને રસ્તા વછચે આંતરીને , 
અમારી ઇછિાઓને અમારા ઉપર િેંકશો નહીં. 
બહુ જ વજનદાર િ ેતે,  
અને કદાચ એમ ના પણ હોય તોયે 
એ પૂરતું િ ેકે તે યાદ અપાવે િ ેકે અમે જુઠ્ઠુ ંબોર્લયાં હતા ં  
અમ ેજુઠ્ઠુ ંબોર્લયાં હતા ંઅમારી જાત સામે.  
હે પરમક્પતા, તમે જ તો હુકમ કયો હતો જુઠ્ઠુ ંન બોિવાનો. 
 
ઉજ્જડ જમીન પર ઊગ્યા િ ેઅમરા સૈક્નકો. 
તેમાંથી કેટિાક સ્વગથ તરિ ઊડી ગયા . 
તેમને િાગ્યંુ કે  વાદિો તેમનાં દશુ્મન િ ે 
એટિે તેમની પાંખો પિાડી વાદિો પર  

          અને માતાઓની આંખોમાં વરસાદ ઊમટ્યો. 

 



 
હે પ્રભુ ! તમ ે એમને શું કહ્યું હતુ ંસ્વગથના દરવાજા ખોિતાં ?  
 
અમારો મુિક સૂએ િ ેઊભો ઊભો, મૌન; 
તેનો સમય વીતે િ ેઊભો ઊભો, મૌન; 
આ હૃદયના ધબકારા પણ મૌન થઈને ઊભેિા. 
તો આવો, એક ક્મક્નટ ઊભા ઊભા મૌન પાિી, 
આપણે પણ શોક મનાવીએ. 
 
ઓ મારી માતૃભૂક્મ, તારી પાસે એક ક્વચાર િ ેસોઈ જવેો 
(અક્ણયાિો, બારીક અને ખૂચંી જાય તેવો )  
તારી આંખમાં ઇક્તહાસ દાખિ થાય િ ે
અને બહાર આવે િ ેચારણી થઈ ગયેિી હેર્લમેટ.  
વારે-વારે ધરતીકંપના ઝટકા આવે િ ેતારી જમીન પર 
જાણે કોઈ અદૃશ્ય હાથ હદવસ-રાત તારાં વૃક્ષોને હચમચાવે. 
 
તેમણે તારી નાકાબંધી કરીને પાણીમાંથી ઑક્લસજનને હાંકી કાઢ્ો 
અને  પાિિ વધેિ હાઈડિોજનનાં અણુઓન ે
એક-બીજા સાથે ઝગડતાં િોડી દીધા.ં 
શંુ મુિકોએ પરેશાન થવંુ જોઈએ કોઈ િોકરીનો ચહેરો જોઈન ે
કે એ િોકરીએ પોતાનાં આંખ અને મોંને  બંધ કરી િીધાં િ ે
સંયુલત રાર િના પ્રસ્તાવ સામે સમપથણ કરતાં. ? 
પણ તેઓ તો બસ થોડુકં જ ખોિે િ ેપોતાનું મોં 
ખૂબ જ થોડુ,ં 
ખબર નહીં બગાસું ખાતાં ખોિતાં હોય કે મૂિમાં હસતી વેિા. 
 
અમે અમારા સમયમાં જગ્યા બનાવી દરેક તારા માટ,ે 
અને અમારાં મૃતકો તો કબરક્વહોણા જ રહ્યા. 
 
અમે એકેક િૂિનાં નામ િખ્યાં દીવાિો પર 
અમે, ઘેટાં, 
તે ઘાસ ઉગાડતા ંરહ્યા ં
અને ઊભાં રહ્યા ંહવામાં િેિાવીને અમારા હાથ 
કે જથેી વૃક્ષ જવેાં િાગીએ. 
આ ભીંતોના ઘેરાને બગીચામાં િેરવવા માગતી એક ભોિી મધમાખી 
આ ચાિમાં િસાઈ 
અને દીવાિ સાથે ટકરાઈ ને િુદંાઈ ગઈ. 
તે તો દીવાિને એક િૂિ સમજી અને ઊડી આવી હતી અહીંયાં. 
 
શું મધમાખીઓએ આવા ઘેરાઓને વિોટવાને સમથથ થઈ જવંુ ન જોઈએ ? 
 

અમારી સામે િાંબી િાઇનો િ ે
ઊભા િીએ અમેં, ટરેવાં પર િોટનાં વાસણો ગણતાં 
અને સૂરજને વ્હેંચીએ િીએ અરસપરસ ખખડતાં આ વાસણોમાં. 
 
િાઇનમાં ઊભાં ઊભાં જ સૂઈએ િીએ  
અને તજજ્ઞો ઊભી કબરોની  શોધ કરી રહ્યા િ ે 
કેમકે ઊભા ઊભા જ તો મરી જવાનું િ ેઅમારે 
  
અમે િીએ એવંુ જોણું જમેાં જોવા માટ ેકશંુ જ નથી હયાત  
જોકે અક્સ્તત્વમાં િીએ અમે  
જો િલત રાજનીક્ત માટ ેજ ના ગણાતી હોય અમારી હયાતીને તો. 
 
અમારાં િૂિો સપનામાં દીવાિોને માપે િ.ે 
 
બારીઓ સપના ંજુએ િ ેસારસનાં.  
સામે ખોવાઈ ગયેિા િોકો ચીમનીથી નીચે પડી રહ્યા િ.ે  
 
અને અનાથ િોકરાં આવે િ ેભૂગભથ બોગદાંઓમાં  
જાણે તેઓ એક દીઘથ ચુમ્બન ના હોય !  
 
રોજ અમે હહરગણુ ગાઈએ 
અને વેઠીએ શૈતાનની ઘોંચ  
પિી દુઆ કરીએ માભોમ માટ ે 
અમારા ખોવાઈ ગયેિા સ્વગથ માટ ે 
દરરોજ તેઓ અમારી બરણી ભરી દે િ ેયા તો શબ્દોથી અથવા યુદ્ધથી  
અને દરરોજ અમે બરણીને ભાંગી ને ભુક્કો કરી નાખીએ િીએ. 

 
 



 
યુદ્ધના સોદાગર વેચે િ ેહવા   
અને મહહમા ગાય િ ેટીનના ચંદ્રકોનો  
અને દરરોજ િોકરીઓ ઘઉંમાંથી કાંકરા વીણે િ ે 
અને કાથરોટમાં ચાિે િ ેવાદિાંને  
કે માથોડાથીય વધી જાય કપાસ  
જાણે કોઈ સિેદ પોર્ષાકમાં ઊગી નીકળ્યું હો પહરવતથન  
અને િોકરીઓને તો ખબરેય નથી હોતી કે 
આ કિન િ ેકે િ ેિગનનું પાનેતર. 
+++++++ 

 
મારા બાિપણમાં િોટાઓ અને મારી બધી વસ્તુઓ હતી 
બ્િૅક એન્ડ વ્હાઇટ  
એક નાવડીમાં બેઠાં બેઠાં િખી મેં મારી પહેિી કક્વતા   
કે મોજંા આપણી ક્જદંગી જવેા હોય િ ે 
પહેિંુ મોજુ ંતેના ગંતવ્ય સુધી પહોંચે પહોંચે ત્યાં  
બીજુ ંચાિી નીકિે િ ેહકનારા ભણી  
મારા કાકાની દીકરીએ આ કક્વતાના કાગિની નાવ બનાવી 
અને વહાવી દીધેિી નદીના પાણીમાં... અમે દૂરથી  તનેે તરતી જોતાં રહ્યાં. 
 
મારો એક િોટો િ,ે મારી પહેિી ક્પ્રય ચોપડી  વાંચતી હોઉં તેવો 
એક હાથીની વારતા જમેાં હાથી જાતે જ ચાિી નીકિે િ ેકબ્રસ્તાન તરિ  
જયારે તેને ખ્યાિ આવે િ ેકે ત ેમરી જવાનો િ ે 
 
િગ્નના પોશાકમા ં મારી મા 
મારા બાપ કરતાં ઘણી નાની િાગ ેિ ે
માએ કહેિું “ િગ્ન પહેિાં મેં તેમને જોયા પણ ન્હોતા”  
“ તે હદવસોમાં પક્તઓ નદીની માિિી જવેા હતા – 
તમને ખબર જ ના પડ ેકે તેઓ સારા િ ેકે નઠારા. 
પણ પાડ માનું ભગવાનનો કે તારો બાપ દુક્નયાનો સહુથી સારો માણસ હતો” 
કેટિાક િોટાઓમાં મારી માએ હકમોનો કે ટૂકંા સ્કટથ પહેરેિાં િ ે   
“ શું હદવસો હતા એ ! ” તે કહી પડતી  
 
એક વાર હંુ રાત આખી જાગતી રહી સાંતાલિોઝની રાહ જોતી   
મારે કેવિ  ભેટ-સોગાતો જ ન્હોતી જોઈતી;  તેને રૂબરૂ મિવંુ હતું  
સવારે મારા મા-બાપે મને જાગતી ભાિી 
અને તેમણે મને કહેવંુ પડંુ્ કે  સાંતાલિોઝ - બાંતાલિોઝ જવંુે કશંુ િ ેજ નહીં 
તે હક્રસમસ પર મેં બન્ન ેને ખોયાં –  
સાંતાલિોઝ અને તેની ભેટ - સોગાતો 
 
 
 

પડોસનો એક િોકરો િ ેિોટામાં મારી સાથે  
જણેે મારો ચોટિો બાંધી આપયો હતો એક વેિા  
એક ક્ચઠ્ઠી પકડાવી હતી જણેે મન ે, જમેાં િખ્યંુ હતું  
“તને પે્રમની  કોઈ સમજ જ નથી!  બાિકી “    
 
અહીં હંુ પિંગની નીચે િુપાઈને રોવા િાગી    
જયારે તેણે મારા ચોટિા કાપી નાખ્યા હતા  
કોઈએ મને માત્ર ચુંબન જ કરેિંુ અને મને િાગેિંુ કે 
હાય રે ! .. હવે નક્કી જ હંુ ગભથવતી થઈ જવાની 
ખાતરી કરવા માટ ેમારંુ પેટ પણ તપાસ્યંુ હતું મેં. 
 
મારી દાદીમા સાથે િુ ંવાિોિ ચાવતી  
ક્વચારંુ િુ ંકે નક્કી હંુ સ્વગથમાં જ જઈશ 
દાદીએ કહેિું-  વાિોિ ખાય તેમના માટ ેતો 
સ્વગથમાં જગ્યા ખાિી જ હોય.  
 
મારો પહેિવહેિો પાપનો એકરાર એક પાદરી સામે  
જ ેકયાાં જ ન્હોતાં તેવા ંપાપોય  ઘડી કાઢી ને હંુ ત્યાં ગઈ’તી  
કે મારી પાસે પાદરીને કહેવા માટ ેકશંુક તો હોય 
કોઈ પ્રાચીન ભાર્ષામાં અમે કેટિાંક સ્તોત્ર ગાયાં 
જનેો અથથ હંુ જાણતી નહોતી  
મારા મા-બાપ મારી સાથે તિ-બોિીમાં જ વાત કરતાં   
 
મને ક્વચાર આવ્યો કે  મઠમાં નન બની જાઉં  
અને બધી સામાક્જક જવાબદારીઓથી દૂર 
મારી પાસે એક જગ્યા હોય મારી પોતાની  
પણ જયારે મેં જાણ્યંુ કે મારે ગણવેશ પહેરવો પડશે 
અને ચુસ્ત ક્નયમોનું પાિન કરવું પડશે   

          મેં મારો ક્વચાર બદિી નાખ્યો 
 

 

 



 
હંુ શતરંજ રમ્યા કરતી 
મારા ક્વચારો અને યોજનાઓનાં મહોરાંને ચકાસતી રહેતી  
મહોરાં પ્રતીક હતાં , કક્વતાના શબ્દ જવેાં , 
મારી ચાિ સાથે ઊભી કરતી સંભાવનાઓને ,  
શતરંજ રમવામાં હંુ આખાય ઇરાકમાં અવ્વિ હતી. 
સમય સરકી રહ્યો હતો કાિા અન ેગોરા વગોની વછચે. 
યુદ્ધ શરૂ થયંુ અને મેં શતરંજ રમવાનું િોડી દીધંુ 
એક બાદશાહને બચાવવા માટ ે
આટઆટિાં પયાદાંઓને મરાવી નાખવાનો કોઈ અથથ નહોતો 
 
એક હદવસ ક્નશાિેથી ઘરે આવતાં રસ્તો ભૂિી ગઈ  
ને તે દુકાન ેપહોંચી ગઈ જયાંથી મારા દાદા મને ચોકિેટ અપાવતા     
દુકાનદારે મન ેપૂછ્ું – મુસિમાન િ ેકે ઈસાઈ?  
મને તો ખબર નહોતી  
તેણે આગિ પૂછ્ું – મક્સ્જદમાં જવંુ િુ ંકે દેવિમાં ?  
પણ મારેતો મારા દાદા પાસે જવંુ હતું. 
મારા દાદા મન ેમિી ગયા દુકાન પર  
અને મને ચોકિેટ અપાવી રોજની જમે જ. 
+++++ 
 
જીવક્વજ્ઞાનના વગથમાં ક્શક્ષકે અમને અમીબા ક્વરે્ષ ભણાવ્યંુ 
“ અમીબા પાસે એક આંખ અને એક પગ હોય િ ે
પણ તેને પોતાનો કોઈ ક્નક્શ્ચત આકાર નથી હોતો”  
ક્શક્ષકે કહ્યું “ તમે ઇછિો તેવંુ તેનું ક્ચત્ર બનાવી શકો િો”  
મને િાગ્યંુ કે કક્વતા એક અમીબા િ ે: 
તેની પાસે એક આંખ હોય િ ેજોવા માટ ે 
એક પગ હોય િ ેપદક્ચહ્ન િોડી જવા માટ ે 
અને હોય િ ેએક  િવચીક દેહ. 
પણ મારા ઓરડામાં િેસન કરતાં તો  
મેં િલત અથથહીન વાલયો જ િખ્યાં િ.ે   
 
+++++ 

કમ્પુટરનુ ંમાઉસ ક્લિક કરંુ િુ ંઅને સામે આવી જાય િ ેઆ વારતાઓ . 
 
દેડકો અને બાદશાિ 
એક વખતની વાત િ.ે એક દેડકો હતો અને એક હતો બાદશાહ 
દેડકો બાદશાહના મનમાં જઈને કૂદાકૂદ કયાથ કરતો  
તેના એક એક ઉિાિે એક એક યદુ્ધ િડેાઈ જતું . પ્રજા તો હેરાન થઈ ગઈ  
િોકોને કોઈ ઉપાય જ ના સૂઝે : કેમ કરીને રોકવી આ કૂદાકૂદને ? 
જયારે ક્વધવાઓ અને અનાથોની સંખ્યા હદ બહારની વધી ગઈ 
તો િોકોએ દેડકાને મનાવવા માટ ે બેઠક બોિાવી 
દેડકાને એમ મનાવવા કે દેડકો કૂદાકૂદ ના કરે 
અને કૂદાકૂદ કરે તો બાદશાહના મન ક્સવાય લયંક બીજ ેજઈને કરે. 
તેઓ  બોર્લયા “ ક્બચારો બાદશાહ , આમાં તેની કોઈ ભૂિ નથી...“  
 
ચાુંદાની  િાત 
આકાશના ચાંદાએ નદીના ચાંદા સાથે  વાત કરી 
આકાશનો ચાંદો એકાકી હતો 
અને તેણે નદીના ચાંદાને ઊપર આકાશમાં  આવવા કહ્યું 
“ મારી સાથે એવંુ કોઈ જ નથી જનેે હંુ કહી શકંુ મારી બધી વાતો”  
“ આખી દુક્નયા પોતપોતામાં રમમાણ િ.ે 
 હંુ ઉપરથી બધંુ જોયાં કરંુ િુ ં 
મને જરૂરત િ ેએક દોસ્તની”  
નદીના ચાંદાએ કોઈ જવાબ ન આપયો.  
અંતે આકાશના ચાંદાએ કહ્યું -  
“ ઠીક િ ેતું ઉપર ન આવી શકતો હોય તો હંુ નીચ ેઆવી જઉં િુ.ં  
આમ પણ ચડવા કરતાં પડવંુ વધારે સહેિંુ પડતું હોય િ”ે  
તો.. ચાંદો કૂદી પડ્ો નદીમાં  
અને નદીનું વહેણ તેન ેવહાવીને િઈ ગયું  
સછચાઈની ખબર તો અંધારંુ થયંુ તે પિી જ પડી તેને.     
     
િૉલી બૉલ  
ખેિાડીઓના હાથ વછચે ઊિિી રહ્યો હતો વૉિી બૉિ 
તેઓ તેને ઉિાિતા, પકડતા, કે પિી જોરથી મુક્કો મારતા રહેતા  
વૉિી બૉિને હાથોનો ભય િાગવા િાગેિો  
પણ તે િાચાર બની ઊિળ્યા કરતો અહીંથી તહીં  
જમીન પર પડવા માટ ેતો તેને એવી રીતે રાહ જોવી પડ ેકે  
જમે તે રાહ જોતો હોય માશૂકના બાહુપાશમાં સમાઈ જવા.  
એક નાના બાિકે બૉિને ઝાર્લયો  
અને રાખી દીધો ચાર દીવાિોની વછચે  
બૉિે કોઈ િહરયાદ ન કરી, બસ સપનાં જોતો રહ્યો  
દીવાિોની પેિેપારની દુક્નયાના.ં  
(મનોજ પટિેના હીંદી અનુવાદ પરથી ) 

 



 

   વજતુ પુરોહિત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O તાસીર જુદી છ.ે (ગઝલસુંગ્રિ - લક્ષ્મી ડોબહરિા.)  
 
         ‘તાસીર જુદી િ’ે એ કવક્યત્રી િક્ષ્મી ડોબહરયાનો પ્રથમ સ્વતંત્ર ગઝિસંગ્રહ િ.ે બાિપણમાં પોતાના ઘરમાં 
સાંભિવા મિતાં સંતકક્વઓનાં ભજનો-કીતથનો દ્વારા આ કવક્યત્રીમાં કક્વતાનાં બીજ રોપાયાં. બાદમાં લયારેક 
કાવ્યસ્વરૂપે અંકુહરત થયાં. આગિ જતાં  એ શબ્દો સાથેનો િગાવ એમના માટ ેધ્યાન, પૂજા, આરતી, ઉપચાર બની 
ગયો. 
         ‘ િીપનો ચહેરો ગઝિ (અમૃત ‘ ઘાયિ’, મકરંદ દવે), ’સમજીએ ગઝિનો િય’ ( ક્જતુ ક્ત્રવેદી) ,  ‘ગઝિનાં 
રંગરૂપ’( ડૉ. રઇશ મનીઆર) , ‘ ગઝિક્વમશથ ‘ ( રાજશે વ્યાસ ‘ક્મસ્કીન‘), ‘ગઝિનું િદંક્વધાન‘ ( સમુન અજમેરી)  
વગેરે પુસ્તકોના અભ્યાસથી આ કવક્યત્રીમાં ગઝિપ્રકાર પ્રબિ બન્યો. કછિમાંથી ઉદ્યોગધામ રાજકોટમાં આવી,  સ્થાયી 
થનારાં આ કવક્યત્રીએ રાજકોટમાં પોતાની ગઝિપ્રક્તભાને ક્વસ્તારી-પ્રસારી. એમની ગઝિોમાંથી ડોકાતું ગઝિત્વ 
માણવાિાયક બની રહે િ.ે 
 
મારી બધી િે િાતની તાસીર જુદી છ,ે 
ભીતર પડી એ ભાતની તસીર જુદી છ.ે  
આ શેરથી શરૂ થતી એમની ગઝિયાત્રા આ પુસ્તકમાં  
 
આ કલમ કાગળ અને એકાુંત જિેી  
બસ અમાનત આઠ-દસ મેં સાચિી છ.ે  
આ શેર પર અટકે િ.ે 
દરક્મયાન વછચે વછચે જ ેઅટકવા જવેાં મનમોહક સ્થિો આવે િ ેત્યાં અટકી તેને માણ્યા વગર રહી શકાતું નથી. 
 
જિાું મીણ કે બરફ થઈ ખુદને મળી શકો, 
એિા બધા બનાિથી અજિાળુું થાિ છ.ે 
ખુદને મિવાથી હદવ્યપ્રકાશ િાધી શકે એ વાતની સમજ આ કવક્યત્રી સારી રીતે ધરાવે િ.ે તો સાથે જ તેમની 
વ્યવહારબુક્દ્ધ પણ કુશાગ્ર િ.ે આ જુઓ- 
  
વસ્થરતા સુંબુંધમાું આિી જશે, 
બસ, સમિસર ઓછાિત્ા થઈ જુઓ. 
સંબંધમાં ક્સ્થરતા  માટ ેપોતે જાતે જ વેતરાઈ  પનો ટૂકંો કરી સામેના પાત્ર સાથે સામ્ય પ્રાપ્ત કરવાની વાત ગમી જાય 
તેવી િ.ે  તો બીજાની વેદનાને-દુ:ખને પામી, કંઈક કરવાની આ વાત જુઓ- 
 
આકાશ આુંબિાનો ખરો અથષ આમ કર, 
કોઈનો િાથ ઝાલી તુું પગભર કરી શકે. 
ચંદ્ર સુધી પહોંચવા કરતાં કોઇના હૃદય સુધી પહોંચવાની આ વાત આપણને ગમી જાય તેવી િ.ે 
પોતાની સજ થકતામાં રહેિંુ પોતીકાપણું આ કવક્યત્રી ખુમારી સાથે આ રીતે પ્રગટ કરે િ-ે 
 
પોતીકો છ ેઅિાજ ને પોતીકુું મૌન છ,ે 
અજિાળુું લૈ ઉછીનુું ગુજારો નથી કિો. 
પોતાની સજ થનપ્રહક્રયાના કારણ રૂપે આ કવક્યત્રી િખે િ-ે 
 
 
 



      ઈવાન જમે્સ એટવૂડ (Evan James Atwood) અમેહરકન મિૂના યુવા િોટોકિાકાર િ ે જ ે
ઉજમાિા કુદરતી પ્રકાશની વછચે પોતાના ક્વર્ષયને મૂકી જાણે િ.ે તેમના િોટો બોિકા િ.ે તમેનું ‘Rain 
Water’ નામક કામ ખાસ્સુ પ્રખ્યાત િ.ે તેઓ કહે િ ે– મને માનવીય ભાવનાઓની અંધારી બાજુઓન ે
પ્રદક્શથત કરવી ગમ ેિ.ે જો કે તેમા ં આશાવદનો બિુકો સૂર પણ ભિેિો હોય િ.ે  
     અનેક રાક્ર િય અને  અતંરરાક્ર િય મચંો પરથી તમેનુ ંકામ પ્રદશીત થઈ રહ્યું િ ેઅન ેપોંખાઈ રહ્યુ ં
િ.ે તેમને ક્વખ્યાત  વબે-પોટથિ ક્ફ્િકર દ્વારા શે્રષ્ઠ વીસ યુવા પ્રક્તભાઓમા ંપસંદ કરાયેિ િ.ે  
     
     તેમનુ ંકામ તેમની વેબસાઈટ www.evanjamesatwood.com,  https://www.flickr.com,  
facebook, instagram, તેમજ tumblr પરથી માણી શકાય િ.ે     
  
. 
 

   

િારસો આપી જિાની છ ેપ્રથા એ કારણે, 
દદષના આકાર ઝીણા કોતરું  કગળ ઉપર. 
જીવનમાં ચડતી પિી પડતી, સુખ પિી દુ:ખ આ બાબત સહજ િ ેએ વાત તેમણે આ રીતે પ્રગટ કરી િ ે- 
 
જોિો મેં સૂિષ સાુંજનો તો િાત માની કે, 
પાણી બધાુંનાું થાિ છ ેિળતાું, સમિ જતાું. 
આમ તો હજી ઘણુ ંિખી શકાય, પણ ગમતી વાતનાં ગાડાં ન ભરાય એટિે હવે અટકંુ િુ.ં પણ હજી થોડા શેર ટાંકવાની િાિચને રોકી શકતો નથી. 
અંતે િક્ષ્મી ડોબહરયાની ગઝિો હજી વધુ ને વધુ પાંગરે તેવી હૃદયપૂવથકની શુભેછિા સાથે- 
આિનાની સરભરાથી નહિ પૂરાિ, 
તારી અુંદર જ ેવતરાડો િોિ છ.ે 
 
સૂિષનો મહિમા જ કરિો િોિ તો, 
રાત ટાણે વસ્થર દીિા થઈ જુઓ. 
 
અવસ્તત્િ મારું  દુંભ છ ેસાવબત થિુું, 
દપષણમાું આ ચિેરો જુદો નહિતર મળે? 
 
અન્િથી તો ઠીક ખુદથી પર થિાું, 
એ રીતે સોપાન સઘળાું સર થિાું. 
“તાસીર જુદી છ”ે ગઝલસુંગ્રિ - લક્ષ્મી ડોબહરિા 
પ્રકાશક: - સી.એમ.ડોબહરિા,  “સમન્િિ” ૯,  નિેરનગર સોસાિટી 
નાના મિા મેઇન રોડ, રાજકોટ  સુંપકષ:- ૯૬૮૭૫૧૯૯૫૨  પાનાું-૧૧૨  હકમત-૧૫૧ રૂવપિા.    
 

O આ અંકના િોટોકિાકાર 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.evanjamesatwood.com/
http://www.evanjamesatwood.com/
https://www.flickr.com/
http://www.facebook.com/evanjamesatwoodphotography
http://www.instagram.com/evanjamesatwood
http://evanjamesatwood.tumblr.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

O કૈં લિારનો આમ જ  

કૈં  લયારનો આમ જ મુગ્ધ બની, આ મીનાબજારે ઊભો િુ,ં 
િાગી િ ેકતારો નજરોની  નજરોની કતારે ઊભો િુ.ં  
 
પ્રત્યેક ગક્ત પ્રત્યેક ક્સ્થક્ત ક્નભથર િ ેઅહીં સંકેત ઉપર,  
એના જ ઇશારે ચાર્લયો’તો એના જ ઇશારે  ઊભો િુ.ં 
 
આ તારી ગિીથી ઊઠી જવંુ, સાચે જ નથી મુક્શ્કિ હકંન્ત,ુ 
તું સાંભિશે તો શું કહેશે !  બસ એ જ ક્વચારે ઊભો િુ.ં 
 
આ દહરયાહદિી દહરયાની હવા આકંઠ પીવા કેરી ય મજા,  
ચાર્લયા જ કરંુ િુ ં તમે િતાં  િાગ ેિ ેહકનારે ઊભો િુ.ં 
 
સમજાતું નથી કે લયાંથી મન ેઆ આવંુ િાગ્યંુ િ ેધેિું !  
જાકારો મળ્યો’તો જયાં સાંજ ે ત્યાં આવી સવારે ઊભો િુ.ં 
 
સાચે જ જનાજા જવેી િ,ે એ દોસ્ત દશા મારી ય હવે, 
કાિે ય મજારે ઊભો’તો  આજ ેય મજારે ઊભો િુ.ં 
 
જોયા િ ેઘણાને મેં  ‘ઘાયિ’, આ ટોચેથી િેંકાઇ જતાં, 
એકાદ ઘડી આ તો એમ જ  આવીને ક્મનારે ઊભો િુ.ં 

 
                         O અમૃત ‘ઘાિલ’ 

 

 
 

 

અમૃત ‘ઘાિલ’ 
   ૩૦-૯-૧૯૧૫    ૨૫-૧૨-૨૦૦૨  

                                                                      


