
      

  

( ગુજયાતી કવલતાનુું  ઈ–વાભવમક ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

તુંત્રી-વુંાદક 

             મગેળ લૈદ્ય 
 

                                                                            જાન્મુઆયી ૨૦૧૭   લષ – ૫   વુંગ અુંક – ૨૬ 



 
O ‘વનસ્મુંદન’ વલળે   
O ભૂરત: ગુજયાતી કવલતાને લયેરુું ‘વનસ્મુંદન’ અન્મ બાાની કવલતા તેભ જ અન્મ 
   કાઓને ણ સ્ળષલા ધાયે છ.ે 
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 છ ે

   O અપ્રગટ ભોવરક કાવ્મયચનાઓ તથા કાવ્માનુલાદ / ભીભાુંવા. 
      કૃવત વાથે  વાહશત્મકાયે તાન પટગ્રાપ ણ જોડલ.  
   O અપ્રગટ  રચનાઓ જ મોકશો .  બ્ોગ / વેબસાઇટ પર મૂકાયેી પ્રગટ 
      રચનાઓ મોકવી નહીં . 
   O આની આવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાહશવત્મક ઘટનાઓના વભાચાય/ 
      રઘુલૃત્ાુંત ( પટગ્રાપ તથા લીહડમ વલરવુંગ ણ ભકરી ળક. )                                  

O આના અુંગત વુંગ્રશભાુંથી કાવ્મઠનની ઑહડમ/લીહડમ વલરવુંગ.                  
O ુસ્તક-હયચમ ભાટે  ુસ્તકની એક નકર. 

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

 
 

   O અભને ભલાનાું ઠાભ-ઠેકાણાું : 
    O ટાર દ્વાયા -  મગેળ લૈદ્ય, ‘હૃદમ કુુંજ’,  મગેશ્વય વવામટી,  ૬૦ પૂટ યડ, 

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

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

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

યાભળષક 
જનક દલ ે
વાહશર 

ળવળકાુંત બટ્ટ ’ળૈળલ‘ 
વજતુ ુયહશત 

 
* 
 

આ અુંકના પટ-કરાકાય   
વફનમ ગગઈ  
(Binoy Gogoi) 

* 
 

હયકલ્ના અને વજાલટ  
મગેળ લૈદ્ય 

 

* 
 

પ્રૂપયીહડુંગ  
 વજતુ  વત્રલેદી 

 
 
* 

ટેકવનકર વશમગ 
ગુુંજા લૈદ્ય   ભુંદાય દલ ે
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 વુંાદકીમ – ૪ 
 

રવરત વત્રલેદી 
આ ફાજુ... ,     ઋવ ! – ૬ 

ખૈહયમતભાું – ૭ 
 

સ્નેશી યભાય 
ગ,   ઢેપુું  છ ે– ૭ 

 
બયત વત્રલેદી 

કવલતા,   યેળભા જલાું શ ગઈ ! – ૮ 
ઍલલેહયમભ,   ભીયાું ભને ભાપ કયજ ે– ૯ 

શુું  ત યસ્તે યઝતી લાયતા – ૧૦ 
લાલી ફા આલી   – ૧૦ 

 
નેશા ુયહશત 

એક કાવ્મ,   પ્રશ્ન  – ૧૧ 
 

  યભણીક અગ્રાલત 
ભાવરકની ભશેય– ૧૨ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

શયીળ ભીનાશ્રુ 
અુંગે્રજીભાું રખતાું ફે આયફ કલવમત્રીઓ 

(અનુલાદ) – ૧૩ 
 

વજતુ ુયહશત 
મદા તદા ગઝર ( અલરકન) – ૧૫ 

 
આ અુંકના પટ-કરાકાય – ૧૬ 

 
પટ-કૉરાજ – ૧૭ 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

અનુક્રભ 

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ફદરાઈ યશેરાું લરણની લચ્ચે...   

      વંાદકીમ રખલા ફેઠ િુ ંઅને ભને બગલતીકુભાય ળભાાની નલરકથા ‘ઊર્ધલાભૂર’ભાં આલતી એક ઉક્લત માદ આલી 
યશી િ ે: “ અથાળૂન્મ લૈબલ કયતાં અથાૂણા ીડા વાયી…”. આણી વાહશક્યમક પ્રલૃક્િઓ ઉય ાિરાં કેટરાંક 
લયવભાં ચકતા પ્રાઝભા-કણનું એક લાદ િલાઈ ગમંુ િ.ે   

      થકફંધ કાવ્મવંગ્રશ ( ભટાબાગે ગઝરવંગ્રશ ) પ્રગટ થઈ યહ્યા િ.ે તેના એકથી લધાયે લખત રકાાણ મજાઈ 
યહ્યાં િ.ે તેની ક્નભંત્રણવ્મલસ્થાથી રઈને વબાખંડની સ્ટજે-વજાલટ, અયે! ૂયેૂયા આમજન ાિ કઈ વ્માાયી 
આમજનને ટક્કય ભાયી દે તેલી કુળતા કાભે રાગી િ.ે રગબગ દય અઠલાહડમે એક-ફે વાહશક્યમક કામાક્રભ મજાઈ યહ્યા 

િ.ે અને િતાંમ, તેના શ્રતાઓ હદલવે હદલવે ઘટી યહ્યા િ.ે અભદાલાદ કે ભુંફાઈ જલેાં ભશાનગય ભાટ ે૨૦૦ અને એથી 
નાનાં ળશેય ભાટ ે૧૦૦ થી ૫૦ની વંખ્મા થામ તેને કામાક્રભની વપતા ગણાલાઈ યશી િ.ે અને એથી નાનાં ગાભભાં ત 
આલા કામાક્રભ મજાઈ જામ તે જ તેની વપતા. 

      ખયાં ક્લલેચન કયલાલાા અને તેને લાંચલાલાા હદલવે ન ઘટ ેતેટરાં યાતે ઘટી યહ્યા િ.ે  ક્લલેચન એ જાણે ‘રુપ્ત 
થતી કા’ ફની ગઈ શમ !  એક વભમ શત જ્માયે ક્લલેચકની રેખક ય, કક્લઓ ય આણ લયતાતી શતી. ુસ્તક-
વભીક્ષા ભાટ ેત એક વુલાંગ વાભક્મક શતું : ‘ગ્રંથ’ નાભનું.  શલે લાડકીવ્મલશાય વભા ઉરક અલરકનના િફિક્ફમાંને 
ક્લલેચન તયીકે ખાલાઈ યહ્યાં શમ તેલું જણામ િ.ે સ્લાર્ધમામ કયનાયા અને ખેલનાના ભાણવની વંખ્મા શલે ાંખી થઈ 
યશી િ.ે   

      અકાદભી અને હયદના ઝગડા લછચે થડી વભાંતય વંસ્થાઓ ‘ક્રટ-પેસ્ટ’નાં રૂકડાં આમજન રઈને શભણા ં 

શભણાં ભશનગયના ડ ગજાલતી થઈ િ.ે આમજકના વ્મલશારુ અક્બગભ અને વ્માલવાક્મક  વૂઝફૂઝના હયાક રૂે 
આલાં આમજનભાં બાગ રેનાયાંઓની ખાવી ભટી ભેદની ઊભટતી જોલા ભી યશી િ.ે કક્લતા અશીં જાણે વાનાક્રહટ 
સ્ટટેભેન્ટ થઈને ભશારતી જોલા ભે િ.ે ભંચ યના વાહશયમકાયની નાભાલરીઓ ભટાબાગે આલાં આમજન યયલે શ્રદ્ધા 
જગાડ ેતેલી શમ િ.ે રાગે િ ેકે આલનાયા હદલવભાં આલાં આમજનની વંખ્માભાં ખાવ લધાય થત જોલા ભળે.    

     પેઇવફૂક અને લૉટવએ ય ભુકાતી જથાફંધ વાહશક્યમક વાભગ્રીને જોતાં આ વભૂશભાર્ધમભ એક વભાંતય 
પ્રકાળનવ્મલસ્થા ફનલા તયપ આગ લધી યહ્યાં શમ તેલ બાવ થઈ યહ્ય િ.ે આ નલા ંભાર્ધમભ ખયેખય ગંબીય ભાર્ધમભ 
ફની ળકળે કે નશીં તે ત તેની ભાર્ધમભગત ળલમતાઓ, તેના ય યજૂ થતા દાથાનું લાસ્તક્લક ભૂલ્મ અને ભટાબાગે ત 

તેને લાયનાયાઓના ભનવૂફા અને ક્ળસ્ત નક્કી કયળ.ે શાર ત તેણે િાંટરેી શેરલાયકી  બૂયકી ઊતયે તેની યાશ જોલી 
યશી. જોકે વાહશક્યમક લેફવાઈટ ખયા અથાભાં બાાઓના અને દેળાલયના વીભાડાઓ બૂંવી યશી િ ેતે ણ વુખદ 
શકીકત િ.ે        

      આણાં િાાંઓભાં કરભ રૂે િાતાં રખાણ વપતાૂલાક વાહશયમ તયીકે ખાલાઈ યહ્યાં િ.ે તેનાં વંુટ 
પ્રકાક્ળત થઈ યહ્યાં િ ેઅને ુયસ્કૃત ણ થઈ યહ્યાં િ.ે જાણે ‘કૉરભ’ નાભન એક નલ વાહશયમપ્રકાય ઉદમ ામ્મ િ.ે 
િાાંઓની વ્માક પ્રક્વક્દ્ધએ અને વ્માાયી ઝાકઝભાે વાચા વજ ાનાયભક ગદ્યને શાંક્વમાભાં ધકેરી દીધંુ િ.ે તાની 
વજ ાનાયભકતા ભાટ ેંકામેરા વાહશયમકાય ણ ભાંગના ક્નમભને અનુવયતી કૉરભ રખી યહ્યા િ.ે  

      આણા વાહશયમ ભાટ ેઅાતા ુયસ્કાયની વંખ્માભાં અચાનાક જ અવાધાયાણ ઉિા આવ્મ િ.ે આ 
ુયસ્કાયનાં વંદગીનાં ધયણ, તેને ચારુ કયલા ાિના શેતુઓ અને તેની વાથે વંકામેરા ક્લલાદને અને લાડાઓને  
અલગણી ળકીએ ત આ ખૂફ જ આલકાયદામક ઘટના િ,ે આનંદની લાત િ.ે                                                                                                                                        



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 આ કેટરીક  એલી ફાફત િ ેજને અિડત ઉલ્લેખ કયલ જરૂયી રાગ્મ. શકીકત ત એ િ ેકે વ્માાયીકયણ એ આ 

મુગનું ચારકફ ફની ગમું િ.ે જ્માયે દયેક દાથાનુ,ં દયેક વ્મલશાયનું જાણ્મેઅજાણ્મે વ્માયીકયણ થઈ યહ્યું શમ યમાયે 
વાહશયમકાય અને તેભની વાહશક્યમક પ્રલૃક્િઓને આ વ્માાયીકયણથી લેગી કલ્ીએ ત એ આણી અવ્માલશાહયકતા 
ગણાલાળે. કક્લતા વભેત વલે કાઓ ય ઉબગતાલાદના સ્ષ્ટ ઓિામા ડરેા જણામ િ.ે જાણે અદૃશ્મ ફજાયગત 
ક્નમભ તેનું વજ ાન, વંલધાન અને ક્નમભન કયી યહ્યા િ.ે અશીં કક્લતાના કરાગત વૌંદમા કયતાં લધુ ભશયલનાં િ ેતેની 
ભાંગ, તેનું ભાકેહટગં તેનું ૅકેક્જગં. અશીં વ્મક્લતઓની સ્થાના થઈ યશી િ;ે  તેભનાં વજ ાનની નશીં. અને આલંુ કયતા ં
ઘણી લખત ત કક્લને તેની કક્લતા કયતાં ણ ભટ ચીતયલાભા ંઆલી યહ્ય િ.ે વજ ાનાયભકતાને અલગણીને ણ 

વજ ાકના વ્મક્લતયલભાં યશેરંુ ેરંુ એલવ-પૅલટય ોંખાઈ યહ્યું િ.ે અશીં વાક્ષય કે વાહશયમકાય નશીં, વેક્રક્િહટ ફનલા 
તયફ્ની શડ રાગી િ.ે  આલંુ આ શેરાં ણ ફનતું જ શતું ણ તે લમાયેમ આટરંુ વ્માક નશતુ.ં 

      કદાચ આ એક વંક્રાંક્તકા િ.ે ફદરાલ િ ેલરણન, જભેાં એક ભૂલ્મવ્મલસ્થા ફીજી ભૂલ્મવ્મલસ્થાનું સ્થાન રઈ યશી 
શમ. અશીં ઊજંુ દેખાતું ફધંુ દૂધ નથી ત; કાા એટરા કરવા ણ નથી. ફની યશેરું ફધંુ જ લખડલા રામક િ ેતેલું 
નથી. ણ જ ેકંઈ ફની યહ્યું  િ ેતે ખયેખય ક્લચાયણીમ િ ેઅને આણે જ સ્લીકાયેરી યભતના ક્નમભને અનુવયી યહ્યું 
િ.ે ભટાબાગનાઓને આ ફાફતે કઈ પહયમાદ ણ નથી. ીડા એ રકને િ ેજ ેરક આ ફદરાઈ યશેરાં લરણભાં 
તાને ગઠલી નથી ળકતા. તેભની ભૂલ્મવ્મલસ્થાને ઠવે શોંચી યશી િ,ે િતાં ણ તેઓ ક્લયધન એક શયપ વુર્ધધાં નથી 

ઉછચાયતા. તેઓ જાણ ેતાની વજ ાકચેતનાના દીલા તે ફેઠા િ ે– તીકાં ભૂલ્મને ગે લગાડતાં અને  દીલાની લાટ  
વંકયતા યશેતા.  ફદરાતાં લરણથી તાને અક્રપ્ત યાખી ળકેરા આલા વાહશયમકાય ણ નાની વંખ્માભાં નથી. ણ 
શા! તેઓ ફરકા નથી.     

O મગેળ લૈદ્ય                                                            તાયીખ: ૩૧. ૧૨. ૨૦૧૬ 
     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          



 

આ ફાજુ...   
 
ઝીણં ઝીણં   જીલે ને ઝૂયે જાજુ ં
બરી ઝણ યે ભી િ ેઆ ફાજુ ! 
 
એલા કેલા ખંૂખાય તે ભણકા 
ડી લેઢરાભાં પપતી દાજુ ં ! 
 
આ ત ઉઘાડા ઉઘાડા શોંચલંુ 
ગ્ગ પયપરા થ યે તયાજુ  ! 
 
અડ ેફાજુ યે ફંધભાંથી વોયબ 
એલા  ફાજોઠડ ે શંુ  ક્ફયાજુ ં ! 
 
થમા ઘયભાં વયભા ઉજાવ યે 
શ જી લગડ ેિ ેલાવણ ને લાજુ ં ! 
 
ઊડ ેઊડ ેલશારાના ગુરાર યે 
દેન કની કે જામ વભું વાજુ ં! 
 
રવરત વત્રલેદી 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ઋવ ! 
 
અજીફ રમ િ,ે રડખડી અને રખંુ િુ,ં ઋક્ ! 
તભાયા પ્મારાભાંથી ી અને રખંુ િુ,ં ઋક્  ! 
 
શંુ  તભવા  કાંઠ ે  નશીં, ાક્ણમાયે ફેઠ િુ ં... 
કરભ શંુ ઘયભાં ઝફી અને રખંુ િુ,ં ઋક્  ! 
 
ચશક  ન  ંખીઓની  ના  યઢી અજલાંુ               
તુભુર સ્માશીભાં યશી યશી અને રખંુ િુ,ં ઋક્  ! 
 
ક્લકટ  અખૂટ  અંધારંુ  જ  મજ્ઞ  િ ે ભાય 
ક્લયાટ   યાત   ેટાલી અને રખંુ િુ,ં ઋક્  ! 
 
રુશાણ  ધંૂધા  ડાભયભાં  ળબ્દ ળધંુ િુ ં... 
ધુભાડ  ેનભાં    યેડી અને રખંુ િુ.ં ઋક્  ! 
 
કરંુ જો  લાત ખુશ્ફૂની ત ખુશ્ફૂભાં  જ કરંુ 
ઉભંગ કીઓન રાલી અને રખંુ િુ,ં ઋક્ ! 
 
રવરત વત્રલેદી 
                                                      

 
 



 
 

ખૈહયમતભાું 
 
રૈ  ીય  ખૈહયમતભા ં
ફેઠ િુ ંઇફાદતભાં!   
 
ભળગૂર  િુ,ં  શે વંત... 
ઘય વયખી ઇફાયતભાં !  
 
શંુ માને વુક્ક ુ ંતયણં ... 
ઝંઝાની હશપાઝતભાં !  
 
આેખલી િ ેઓખ ... 
આ ધી હયમાવતભાં !  
 
ભસ્તક  નશીં,  શે ભૈમા... 
ઘયલટ ભૂકંુ િુ ંવતભાં !  
 
તાયી ગરી જડી િ ે... 
એક જૂની અદાલતભાં !  
 
ચશેય જ નાભુકય િ ે... 
દાણની અદારતભાં !  
 
ખાભળ થૈ ગમ િુ ં... 
કશેલંુ  િ ે નજાકતભાં !  
    
રવરત વત્રલેદી 

 

 

 
ગ  
 
કામભ થાતું, વાલ નકાભાં ખારે લગ્માં ખરાં િ ે 
ઠળંુે લાગી ત વભજાણં નખ ત ફશુ અણભરા િ ે 
 
ભાયા ઘયભાં આલી ગ્મા િ ેત ણ થયથય કાંે િ ે 
ભાયા ગ િ ેકે ક્ફલ્લીના ભુખથી િટલમા શરા િ ે 
 
વૂતેરા ભાક્રકની ાવે જઈ રાયીએ ૂછ્ું ’તું  
ગાર ઉય આ ળું ઢાણં, આ ળેના શડદરા િ ે?  
 
એને રીધે થડાં ઓિાં ા થમાં િ ેવાંજ રગી  
વારંુ િ ેકે ગનાં તક્માં, લછચે થડાં રાં િ ે 
 
જો વાભે આ ઝાડ ઊબું િ ેએને થડા ડલાના ? 
ગ ામ્મા િ, લશન ભળ્ું િ;ે  તેથી આ પયપરા િ ે 
 
સ્નેશી યભાય   
 

 

 

ઢેપુું  છ ે
 
લોથી એ ઝાડની ભાથે એકે પ ના ફેઠુ ંિ ે 
લોથી એ ઝાડની નીચે યાંદરભાંનું દેરંુ િ ે 
 
આવ્મંુ યમાયથી દુક્નમાભાં એ ઊબડક ઊબડક ફેઠુ ંિ ે 
ભન જાણે કે કઈ અજાણ્મા નેવે ફાંર્ધમંુ ઘેટુ ંિ ે 
 
એણે તાના ખેતયભાં જઈને વયખું જોલાનું  
જનેે જનેે રાગે િ ેકે ભારંુ ખેતય યેઢુ ંિ ે 
 
એણે દીધી િ ેઠીક કયલા તાની ઘહડમા કળે  
રેલા ત આવ્મંુ ’તું  ભૃયમુ, ફલ્મંુ આ ત વ્શેરું િ ે 
 
અંતે કશેળે તાયાભાં ઊગલા રીધ ’ત જન્ભ અભ ે
ધીયજ  ધયજ ે ળરૂળરૂભાં કશેળે કે તું ઢપંુે િ ે
 
સ્નેશી યભાય                                   

 

 



 

કવલતા 

 
એક કાચંડ 
ફયના વભમે દયભાંથી  
શલેથી ફશાય નીકી  
તેની ખાસ્વી રાંફી, ીી ગયદન ચતયપ  
પેયલી કળા ેંતયા ક્લચાયત શમ િ ે
એ જોતાં ભને થામ િ ેકે  
ગરરભાં એક યંગીન રખટી રઈને  
એલંુ ક્નળાન તાકંુ કે તેના યાભ યભી જામ  
રખટી કઈ તયપથી આલી તેન  
તેને અંદાજ ણ આલે  
તે ત્રણ/ચાય પૂટ દૂય જઈ ડ્ય શમ 
ચાયે ગ પેરાલી આકાળને તાકત  
થડુ ંતડત યશે ને િલેટ ે….. 
 
એ લાત અરગ િ ેકે  
ભાયી આંખ શલે ફયાફય કાભ કયતી નથી,  
ભાયા શાથ ણ ક્સ્થય યશેતા નથી, ને  
ભાયી ાવે શલે એકાદ ગરર ણ યશી નથી. 
શંુ યજ  
કાચંડાને જોઈ નલી નલી યીતે 
ભાયી કક્લતાને આભ ભઠાયત યશંુ િુ ં
 
બયત વત્રલેદી  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

યેળભા જલાું શ ગઈ ! 
 
કઈ કશે કે  
તભાયી કક્લતા ત જાભે િ ે 
યમાયે ભને પા ડ ેિ ેકે  
નક્કી આજ ેતે નખયાીએ  
ભંહદય જતા કઈ અબાક્ગમાને  
વાય એલ ઉલ્લુ ફનાવ્મ શળે ! 
 
ભાયી કક્લતા જટેરી વીધી રાગે િ ે 
એલી વીધી જયા ણ નથી  
ભંહદય વુધી તે તભાય ીિ કયળે  
તભાયાં ગયખાં ફદરી નાખળે, 
બી થઈને ફે શાથે પ્રવાદ ભાગળે  
લાતહડમણ ત એલી કે ફશેયાના  
ણ કાન કલી દ ે
શા, એક લાત તેના ક્લે કશી ળકામ કે  
તે ાણી કશે યમાં કાદલ ણ જોલા ના ભે 
ણ તભે કશ કે 
તભાયી કક્લતા ત જાભે િ ેત  
તે દડતી  
ઘયનાં ફાયણાં ાિ વંતાઈ 
ફે શાથે ચશેય વંતાડી દેળે ળયભની ભાયી !                    
 
બયત વત્રલેદી                                        

  

 



 

ઍલલેહયમભ  
 
એક કાી ક્ફરાડી  
ભાયી અગાવીની ાી ય  
આલીને ફેઠી િ ે
લમાયની જોમા કયે િ ે
ભાયા રંગ ાવેની દીલાર ય  
રટકતા કૅરેન્ડય યનું ઍલલેહયમભ  
અને તેની બીતય  
એક વનેયી ભાિરીની ઉઘાડી આંખ 
કદાચ એભ ફને કે  
ભાયી આંખ ભીંચાતાં જ  
ક્ફરાડી તયા ભાયી 
ઍલલેહયમભ ય ટટૂી ડ ે
તાના તીણા નખ – દાંત બેયલી  
તેને પંગી નાખે 
શંુ વપા જાગી જાઉં યમાયે  
ક્ફરાડી રામન થઈ જામ, 
ને ભાયા કભયાની 
ચકતી પળા ય  
ેરી ભાિરી તયપડતી શમ ! 
 
બયત વત્રલેદી  

 

 

 

 

ભીયાું ભને ભાપ કયજ ે
 
અફકી ફાય 
ભાયાથી ભેલાડ નશીં જ અલામ 
જો, 
શંુ ખૂફ યઝળ્ ગાભે ગાભ 
ગરી ગરી, નલી નલી, લી લી 
કેયી રેલા ગમ ને  
ફધે ફયડીઓ જ વાભે ભી ! 
શંુ ત  
રાર ચણી ફયન વ્માાયી  
ખાંવી ખાત ચીય પ્રલાવી 
આ ગને ડરેાં િારાં  
રુઝાલા આવ્માં િ ેશલે ત  
ગયખાં ખયીદલા ૈવા જ ફછમા નથી 
કઈ ધીયે તેભ ણ નથી ! 
ફવ સ્ટનૅ્ડ ય  
લમાયેમ ના આલનાયી ફવની લાટ જોતાં  
ખયીદેરાં વસ્તાં ભેગેક્ઝન ાિ  
ભાયી ૂયી જામદાદ લેડપાઈ ગઈ િ ે! 
ભુવાપયી ત કયલી િ ે 
કઈ ખબ આે ત લાત ફને ! 
અફ ત મશ આદત ફન ચૂકી શૈ ! 
 
બયત વત્રલેદી                              
 
                                  
 

 



 

 
શુું  ત યસ્તે યઝતી લાયતા  
 
ભેં એક કક્લતા કયી 
તેને ખૂફ ળણગાયી  
ખાસ્વ ખચા કયીને પેક્ળમર ણ કયાવ્મ 
લૉર ય ખબ ટકેલીને  
ફય વુધી યાશ જોમા કયી  
કઈ ભુયક્તમાની 
આખયે એક આવ્મ  
ણ 'રાઇક' કશીને એલ ત બાગ્મ 
કરાફા યડ ય  
ઉઘાડાં ફાયણાં યાખીને ફેઠરેી  
કઈ ફાઈના ઘયભાં  
નકાભ યેળભી દો શટાલી 
રાગર જ ઘૂવી ગમ ! 
 
શંુ શલે ભાયી કક્લતાને  
વભજાલંુ િુ ંકે જનેે જ ેકયલંુ શમ તે બરે કયે  
આણાથી કરાફા ત ભુલ ના જ થઈ જલામ, ફેટા. 
 
બયત વત્રલેદી 
 

 

લાલી ફા આલી  
 
ત્રણ કાયના ગયાજભા ં
શલે એકેમ કાય યશી નથી 
ભટ, તક ભતાં  
કૅક્રપક્નામા ઊડી ગમ,  ને 
નાનાને ખટા ચેક રખલાની 
આદત ડી જતાં 
ફે લાથી જરેભાં િ ે
દીકયી નવાનું બણીન ે
એક ઘયડા-ઘયભાં કાભે રાગી િ ે
ફરાવ્મા કયે િ ેકે 
ઘયને વભેટી રઈન ે
શલે તભે ફન્ને અશીં યશેલા આલી જાલ 
ત વારંુ 
ડવી ક્લચાયે 
આ ડવ ણ શલે ક્વિેયન થમ 
આભ લમાં વુધી ઉધયવ ખાત યશેળે ! 
ફય આખી તે 
ટીલી જોલાભાં વાય કયે િ,ે  ને 
ભક્નગ્રાભ ની જાશેયાતભા ં
દીકય નલા ટીલી ભાટ ેજ ેઝડથી 
ૈવા ભકરત શમ િ ેતે જોઈ શયખાતી 
ફે શાથે તાી દેતી 
કભયાભાં ત્રણ તાી ગયફા રેતી શમ િ ે! 
ઉઘાડી ફાયીઓને 
ત આ ફધંુ શલે યજનું થઈ ગમું િ ે! 
 
બયત વત્રલેદી 
                                                        



 

 
 
એક કાવ્મ  
 
ભાયી ફીજઅલસ્થાભાં જ  કઈ ભને દૂય કયાલી દે એ શેરાં  
ભેં ભાયાં ભૂક્માં ગબાાળમભાં ઊંડ ેખૂંાલી દીધેરાં. 
દલાના શાઇ ડઝ કે જડીફુટ્ટીઓને ત શંુ ગાંઠી જ નહશ. 
ને ૂયા નલ ભાવે તંદુયસ્ત તન અને ભન વાથે જન્ભ રીધ  ભેં. 
 
અલશેરના અને ક્તયસ્કાયે 
ભાયા વ્મક્લતક્લકાવ ભાટ ેખાતયની ગયજ વાયી. 
ઉદાશયણરૂ જીલી 
એક ફૂકી ષ્ડી તયીકે  
 
કેટરામ કશેલાતા ુરુ ભાયી વાભે શૈમંુ ખરી ફેઠા િ ે
એન હશવાફ આંુ ત કઈ ણ ચકયી ખાઈ ફેવે ! 
ખુદની એક જ નફાઈ વાભે શાયી જતા ફામરાઓને 
વભાયંબભાં ભહશરા ય કટાક્ષ  કયતા જોમા િ ેભેં. 
આજ ે 
આખી ક્જદંગી રડતાં રડતાં 
જીલનના આ અંત વભમે ક્નક્બાક ઊબી િુ.ં 
અને 
અનેક કશેલાતા ુરુ  
ભાયી પ્રળક્સ્તભાં યત િ.ે. 
એભના બેદ ખૂરી જલાન ડય િુાલતાં.... 
  
નેશા ુયહશત 
 

 

પ્રશ્ન 
 
ભા ધંૂધલાઈને કશેતી 
"તું પ્રશ્ન ફશુ ૂિ ેિ ે" 
એ વાચી  શતી. 
અને એમ વાચું કે-  
એની ાવે ભાયા દયેક પ્રશ્નના જલાફ શતા. 
 
શંુ ભટી થઈ 
એટરી ભટી કે  
ભવા જઈને ભાયા ાનેતયની ખયીદી કયલાન વભમ આલી ગમ ! 
ભેં ૂછ્ું - 
ાનેતયન યંગ વપેદ જ કેભ? 
ભાએ વભજાવ્મંુ; 
વપેદ યંગભાં િ ેવાત યંગનું વભાંગ ક્ભશ્રણ, 
જભે તાયાભાં વાત ગુણ યશેરા િ,ે એનું પ્રતીક િ ેઆ ાનેતય .. 
એટરે વપેદ શમ ! 
ભને જલાફથી વંત થમ.. 
રગ્નની ક્લક્ધ દયક્ભમાન ભને રારચટ્ટક ઘયચંુ ઓઢાડલાભાં આવ્મંુ, 
ભેં ભા વાભે પ્રશ્નવૂચક દૃક્ષ્ટ કયી.... 
ભાની આંખભાં કૈંક ઝફલમંુ.. 
અને ક્લરાઈ ગમંુ.. 
 
ભાયા નલા જીલનને ભેં ઉષ્ભાબેય આલકામુું. 
ફશુ જરદી જ ભને વભજાઈ ગમંુ કે 
અશીં ભાયા વાત નશીં,  એક જ યંગની જરૂય િ.ે. 
યાતા યંગની ! 
અલશેરનાની યાતીચ જ્લાાઓ લછચે 
ભાય શ્વેત યંગ ત વાલ ઢકંાઈ ગમ.. 
 
શલે શંુ ભાયી ભાને પ્રશ્ન ૂિીને ભૂંઝલતી નથી કે -  
"ાનેતય ય ઓઢાડલાભા આલતું ઘયચુ યાતા યંગનું જ કેભ?" 
 
ભા આ પ્રશ્નન જલાફ નશીં જ આે. 
ભાએ ત લો શેરાં જ ઓઢી રીધંુ િ ેઆલંુ ઘયચંુ  
યાતા યંગનું ! 
 
નેશા ુયહશત                                                 

  

 



 

 

 
 
 
 
 

ભાવરકની ભશેય 
 
શંુ નઘય કયાલંુ ક્ચંતા 
અભથી આઠ ેશય 
ગૂંચલીને લી બૂરી ફેવું 
શંુ ભાયાભાં ગુરતાન 
        ભાક્રક ભાય શુક્ળમાય... 
 
અણખૂટ ગાભગાટા ઊબા 
અણઘડ લાતલતેવય 
લાત િી લાતડ ઊખે 
દાટ ેએભ દટતંય 
       ભાક્રક ભાય શુક્ળમાય... 
 
જાલનાય કેલ જફય 
એની રેળ ન જાણ 
જભાં ડફૂતી કીડી ઊંચકે 
રે ભાં એભ ફશાય 
       ભાક્રક ભાય શુક્ળમાય... 
 
                    યભણીક અગ્રાલત 
 

 

 

 

 

 

 

        આ ળયીયની વંકડાળભાંમ કેટકેટરંુ બમુું િ.ે લમાયેક વુખનાં 
આકાળભાં ક્લશયતું ળયીય અલનલાં ભુગ્ધકય રૂ ક્નશાી ક્નશાી 
આનંદક્લબય થઈ યશે. લમાયેક દુ:ખની ખયફચડી બોંમ ય આટતાં 
આટતાં ીડાકાયી રૂની જાભાં તયપડતું કળાક આધાયની ઝંખનાભાં 
આભતેભ ઝાલાં ભાયે. ળયીયભાં ભન નાભની એક અપરાતૂન ફાયી િ,ે જ ે
એક જ બોંમ ય ઊબા યાખીનેમ અલનલાં દળાન કયાલી દે િ.ે ળયીયભાં 
ભન નાભનું એક અજામફ બોંમરંુ િ,ે જ ેઘડીભાં આ િડેથેી તાનાભાં 
ઉતાયી વાભે િડેનેા લાસ્તલભાં રકભાં શોંચાડી દે િ.ે ળયીયને એક યીતે 
ભાંડ વભજી યશ યમાં એના કઈ જુદા જ સ્લરૂન ઉઘાડ વાભે આલીને 
ખડ યશી જામ! 
 
      કળી વૂઝવભજ ક્લના ભટા બાગે યસ્ત કાત શમ િ,ે જાણે યસ્ત 
રઈ જામ યમાં જ જલાનું િ ેએભ ભંડાઈ શમ િ ેઅભથી ભુવાપયી. તાના 
જ ગથી વશેજ ેઆગ નજય ન જામ. ફવ એભ જ ગરાં િી ગરું 
ભંડાતું જામ અને કઈ ભાંડણી ક્લનાની બોંમ ય િાતી યશે માત્રા. તાને 
દાટી દેલાનાં ત શજાય શજાય કાયણ આજુફાજુ શાજય જ શમ િ.ે 
એભાંથી ડકંુ કાઢલાની મ પુયવદ શમ ત ક્લચાય પયકેન?ે તાને ણ 
ખફય ન ડ ેએભ ગયકાલ થઈ યશેલાનું ઘટભાના ઘટાટભાં.  
 
      યંતુ કણ જાણે કને આણી ક્ચંતા િ ેકે આ ફધી બાંજગડ 
લછચેથી મ ઓક્ચંતા ઝફકી જતા કઈ ક્લચાયકણ જભે શાજય થઈ જામ િ ે
અનામાવ. ભાલજત કયતી શથેી આલીને લીંઝાતા લન લછચે જાલી રે 
િ ેટભટભતા દીલાને. ઓરલાઈ જલાનું શાથલેંતભાં શમ િ ેયમાં જ ટકી 
યશેલાનું જોભ કણ જાણે લમાંથી હદલેટભાં ઓક્ચન્તું ચડી આલે િ.ે કળીક 
નભનળીરતાભાં ભન કઈ અજામફ બીનાળભાં ગયક થઈ યશે િ.ે.. 
 
યભણીક અગ્રાલત 
 

    

 

                                                         

                                                            

 

 



 
અુંગ્રેજીભાું રખતાું ફે આયફ કલવમત્રીઓ                                                            અનુલાદ: શયીળ ભીનાશુ્ર     

                                                                                                        
દીભા શીરાર  
(અંગ્રેજીભાં રખતાં આયફ કલક્મત્રી- જન્ભ ફૈરુત, રેફેનન, લવલાટ કૅક્રપક્નામા, મુ.એવ.એ.ભાં ) 

 
ગાપેર : ા બૂરકણાણાનુું 
 
બૂભર્ધમ કાંઠાનાં જન્ભેરાં અભને  
અભાયી ભાઓ નલડાલતી કેવૂડાંનાં જથી  
જતૈનુ અને દેલદાયનાં લૃક્ષ ભથતાં  
અભને િાંમ આરલા  
અભે આવ્માં અભેહયકા, આ રક અભાયા દેળને કશે િ ે 
ૂલા, - ભતરફ વાલ જુદ, અંધાહયમ ને ગંધાય  
અભે તયત ક્લવયી ગમાં કે  
અભાયી દાદીઓ લા શતી અભાયી યીતે  
શલે અભને ખે િ ેઅભાયા લા યંગેરા આંખ બૂયી ને યલચા ઊજી  
શલે અભને ફાફી  
લધાયે વાયી દેખામ િ ેળહ્યાજાદ૧થી 
અભને રાગે િ ેકે ફ્રેંચ અભને લધાયે બદ્ર દેખાડ ેિ ેએટરે  
અભે અયવયવનું અક્બલાદન કયીએ િીએ ફન્જોય કશીન,ે વરાભને ફદરે  
અભને વંસ્થાલાદી ફનાલનાયાઓની જફાનની ભહશનીભાં  
અભે બૂરી જઈએ િીએ કે કુયાન ગાઈ યહ્યું િ ેઅયફીભાં 
 
અભે જ્માયે આવ્માં  
અભાયી આંગીઓના નખ ખૂંી ગમા શથેીઓભાં  
અભે જોતાં યશી ગમા અભાયાં િકયાંલના પટા  
યફયની ફુરેટથી કતયી કાઢરેા ડા  
દવ લાગ્માના ન્મૂઝભાં  
તૂટરેા દાંતે રશી થૂકતાં અભાયાં બાંડયડાંને  
ને વીફીએવ ઠયેલતંુ એભને ‘આતંકલાદીઓ’ 
 
શલે અભે મ્શોં પેયલી રીધંુ િ ે 
જખભ, તૂટરેાં શાડકાં, ભૃતદેશની વંખ્મા અને અંયમેક્ષ્ઠઓ તયપથી  
 
અભને ખફય ડી ગઈ કે અભાયાથી કળંુ થઈ ળકે તેભ નથી, જલા દ  
અભે બૂરી ચૂલમાં િીએ કે એકલાય અભે મ ઊબેરાં એ જ બૂક્ભ ય  
જ્માં તેઓ ભયી યહ્યાં િ ે 
અભે જોતાં યશીએ િીએ ક્િભે કડાલેરંુ ૅકેજ અયેક્ફમાનું  
અભે િટકી જઈએ િીએ લરફભાં  
યંગેરા લાલાી ફેરીનતાકીને જોલા, -  
રટકાી ને રગબગ ક્નલાષ્ડ  
નાભ જનેું જસ્ભીન                                                                                                                            



અભે ખાઈએ િીએ યગડદેાય શમ્ભવ૨, એક ડીળના આઠ ડૉરયના બાલે  
ને કશીએ િીએ એકભેકને  
કેટરી ખટ વારે િ ેજન્ભબૂક્ભની, - ઘયની. 

 
૧ ળહ્યાજાદ : અયેક્ફમન નાઈટ્વની લાતાાઓ કશેનાયી યાણીનંુ ાત્ર કે જ ેલાતાાકથનકા દ્વાયા તાના ક્ત અને ક્ળામન ફાદળાશને યીઝલી રે િ.ે 
૨ શમ્મ્વ : ભગપી, તર, જતુૈનનંુ તેર, રીંફુ ને રવણભાંથી ફનેરી યગડા કે ચટણી જલેી એક ભર્ધમૂલાની લાનગી  
ગપરત : ઇસ્રાભ ભુજફ ગપરાન ભતરફ થામ િ ેઅલ્લાશને બૂરી જલાનંુ, તાનાં દૈલી ભૂને બૂરી જલાનંુ કે એ અંગે ફેયલાઈ વેલલાનંુ ા   
  
નાથાવરએ શાન્ડાર  
( અંગ્રેજીભાં રખતાં આયફ કલક્મત્રી - રેક્ખકા - વાહશયમ વંળધક- જન્ભ ૧૯૬૯.  જુદા જુદા વભય્ર મુ.એવ.એ. અને કેયેક્ફમન દ્વીવભૂશભાં લવલાટ.  શારભાં 
ફસ્ટન અને રંડનભાં લવે િ.ે મુક્નલક્વાટી ઑપ રંડનભાં ઈંક્ગ્રળ અને ડરાભા ક્લબાગભાં વંળધક , વભકારીન આયફ કલક્મત્રીઓનાં કાવ્મના વંગ્રશનું વંાદન 
કયેરું િ.ે ) 
 

વલવાયે ાડલ, પ્રેભ  
 
શંુ ડયતી નથી પે્રભ કયલાથી, શંુ ડરંુ િુ ંક્પ્રમજનને ક્લવયી જલાની લાતે  
એટરે શંુ ભારંુ નગ્ન ળયીય િડી જાઉં િુ ંવંર્ધમાઓ ભાટ ે 
લનરશયીઓ ભાટ ેવપ્ટમે્ફયની યાક્ત્રની, જ ેશેભંતથી ઝાઝી દૂય નથી 
શંુ િડી જાઉં િુ ંભાયાં ચુંફન ીાં ને રાર તંક્ગમાંઓ ભાટ ે 
બરે ઊડાઊડ કયતાં ભાયી ગેયશાજયીભાં  
િડી જાઉં િુ ંભાયી ઉયકટ કક્લતાઓ વહયતાઓ ભાટ ે 
કે જથેી એ એને વંબાવ્મા કયે લટભેાયગુન ે
શંુ િડી જાઉં િુ ંભાયી ગંધ ભાયા ુયાણા પે્રભીઓ ભાટ ે 
ભાયી કરકલ્નાઓ એભને ભાટ ે, જભેને ભેં એકાદલાય જ જોમાં  
ભાયા યશસ્મ ુસ્તકનાં ાનાંઓ લછચે  
િડી જાઉં િુ ંતંફુઓ, શાસ્મના ને જોડાજોડ રૂદનના 
િડી જાઉં િુ ંફધાં જ ખીરતાં લૃક્ષ ભાયાં સ્લપ્ન ભાટ ે 
જથેી કયીને એભને માદ યશે કે વુખ િ ેક્નવગાના ચયણભાં  
ભોન ણ શઈ ળકે પે્રભ જટેરંુ જ ીડાદામી  
કે પે્રભ પ્રવન્ન થામ િ ેણ લમાયેમ ાભત નથી વંતુક્ષ્ટ  
પે્રભનું વુખ શમ ત ખરંુ, ણ ઝાઝું ટકતું નથી, તભાયી ળૈમાભાંના ેરા અજનફીની જભે  
જ ેલાત ત એલી યીતે કયે િ ેજાણે તભને જાણે િ,ે પે્રભ કયે િ ે 
એ જાણલા િતાંમ કે એ તભને પયી લમાયેમ ભલાન નથી  
ને આણે કણ િીએ પ્રયમેક યક્તયાગ િી,  પ્રયમેક પ્રેભી િી ?  
ળંુ આણે શજુમ ડયીએ િીએ એ લાતે કે પે્રભન ળ ભતરફ િ ેઆણા ભાટ ે 
શંુ આણી લાત કરંુ િુ ંકે જઓે રાગણી ધયાલે િ ેભાયા જલેી જ 
શંુ ભાનું િુ ંકે ભાયે ફધંુ જ િડી જલંુ જોઈએ કઈકને ભાટ ેકઈક જગ્માએ  
જથેી તેઓ વંબાયી ળકે ભાયા લતી.                                                                               

 

                

 

                                                         



 

    જિત ુપરુોહિત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O મદા તદા ગઝર        
 
             ભાયા લતન ફગવયાના આ કક્લ સ્નેશી યભાયન 'ીડામુંત' (૨૦૦૪) િીન આ ફીજો ગઝરવંગ્રશ િ.ે 
બાઈ ‘સ્નેશી’ ફગવયા ભેઘાણી શાઇસ્કૂરભાં અંગ્રેજીના ક્ળક્ષક તયીકે આવ્મા. ગઝરનાં ફીજ તેભની બીતય શતાં જ. 
ફગવયાની ધયતીનું ણ ાભી એ ફીજ લૃક્ષ રૂે પ્રગટ્ાં અને ગુજયાતી બાાને ભળ્ા ‘સ્નેશી’ યભાય. 
            'મદા તદા ગઝર' વંગ્રશભાં કક્લ તે જ રખે િ,ે "કક્લતા ભાયે ભન 'સ્લ'થી 'ક્લશ્વ'ન નશીં યંતુ 'સ્લ'થી 
'સ્લ'ન પ્રલાવ િ.ે"           
            "કક્લતા વાથે કાભ ાડતી લખતે એટરંુ ચક્કવ ક્લચામુું િ ેકે એભાં ભાયી કરભ દ્વાયા કંઈ ઉભેયણ ન થઈ ળકે 
ત કાંઈ નશીં ણ એભાં એ ‘ઓિ'ન ઉભેય ત ન જ કયે." 
            શ્રી ભશેંદ્રક્વંશ યભાયે આ વંગ્રશની પ્રસ્તાલના રખી િ.ે તેઓ રખે િ,ે "આ કક્લની કક્લતાભાંથી ેર અદન 
નાન ભાણવ ફયાફય ઊવત યશે િ.ે એભની રેખણ નાના જણની નોકા જ નથી, આભ આદભી તયીકે ક્જલામેરંુ જીલન 
અને લેદના અને આનંદ ણ અશીં ફયાફય ગૂંથાતાં આવ્માં િ.ે" 
            ત આ કક્લન હયચમ આતાં કક્લ વંજુ લાા રખે િ,ે "આ વજ ાક ાવે ળબ્દન,ે એના અથા-બાલને 
તાગલાની તીકી દૃક્ષ્ટ િ.ે બાા ક્નમજનની આગલી આલડત િ ેઅને તાજગીૂણા યજૂઆતની કુળતા િ.ે  એન 
કવફ એક ઠયેર અને જાગૃત વજ ાકે દાખલેરી કાવ્મવભજની વુયેખભુદ્રાઓભાં જઈ ઠયે િ.ે" 
            આ વંગ્રશભાં કૂર ૯૪ ગઝર િ.ે  અશીં  'શંુ વયમનાયામણની કથાભાં જાઉં િુ'ં, 'દીલ કયલાની ઇછિા િ ેતું 
શા કશે ત', જલેી રાંફી યદ્દીપ લાી ગઝર િ;ે ત 'Take is easy' અને 'Excuse me' જલેી અંગ્રેજી યદ્દીપને ણ આ 
કક્લએ કુનેશૂલાક તાની ગઝરભાં ક્નબાલી િ.ે આ એભની કક્લતાકવફનાં ઉિભ પ્રભાણ િ.ે 
          િદંની ક્લક્લધતા ણ નોંધાત્ર િ.ે વંગ્રશની ફધી જ ગઝર વલાુંગ વુંદય િ.ે આલ વુંદય વંગ્રશ ગુજયાતી 
બાાને આલા ફદર આ કક્લને અક્બનંદન. 
          આલ, શલે ભાણીએ ભને ગભતા આ કક્લના કેટરાક ળે'ય- 

એનાથી ભટ ળ લૈબલ ! 
તડક વીધ ઘયભાું આલે 
કડ્ય છ ેડછામ વાધુ ! 
અજલાુું ળુું ફથભાું આલે. 
 
એકના ફે ન થામ એલાું છ,ે  
તમ ભશી ડામ એલાું છ;ે 
એની વાથેના અણફનાલ ણ, 
એક તયણ ગૂુંથામ એલાું છ;ે 
 
બીંતને ણ કાન શ ત ળુું થમુું? 
બીંતને કુંઈ જીબ થડી શમ છ ે? 
 
એ વલચાયે જ ઊંઘ આલે છ ે
ભાયી ભાથે ભકાન ઊબુું છ ે
 
એક નજયે આખુું ઘય જોતુું યશે છ,ે 
તુું ગયીફ ઘયભાું ફચેરી તાુંવી છ ે.                                                                 
 
એક ચૂર લધે છ ેઘયભાું ત, 
થાુંબરી થામ છ ેલધુ ફુઢ્ઢી . 
                                                                                                         
 

 



 
              આવાભના રખભીુય ક્જલ્લાના ઘીરભાયાભાં જન્ભેરા ક્ફનમ ફી ગગઈ ( Binoy B Gogoi ) વ્મલવામે 
ક્ળક્ષક િ.ે તેઓ ગોશાટીભાં જક્તમાક્લદ્યારમભાં અંગ્રેજી બણાલે િ.ે પટગ્રાહપન ળખ ૨૦૦૧થી રાગ્મ અને ૨૦૧૨થી 
વતત ગંબીયતાથી કાભ કયી યહ્યા િ.ે તેઓ  પટગ્રાહપના રગબગ દયેક પ્રકાયભાં યવ ધયાલે િ ેણ શ્વેત- શ્માભ ભાર્ધમભ 
તભને લધુ આકે િ.ે શાર તેઓ પટગ્રાહપ લરફ ઑપ આવાભ ( બાયતની વશુથી ભટી પટગ્રાપી લરફ) ના  ખજાનચી 
તયીકે પ્રલૃિ િ.ે તેઓ ભાને િ ેકે ળીખતા યશેલાની પ્રહક્રમા લમાયેમ ૂયી થલી ન જોઈએ. આ અગાઉ ‘ક્નસ્મંદન’ના 
અવક્ભમા કાવ્મ- ક્લળેાંકભાં ણ તેભનું કાભ પ્રદક્ળાત થમું શતું.  
             
તેભનું કાભ લેફવાઈટ www.500px.com,   https://www.flickr.com,  તથા  facebook, ય ભાણી ળકામ િ  

  .   

 
વુખને દીધુું છ ેયભલા હૃદમ એ યીતે અભ ે
ફાકને દઈ યભકડાું, ઘયે આલતાું કમાાં       
પ્રગટી ગઈ જ ેીડ તે સ્તી થઈ ગઈ, 
અુંદય યશી ગઈ ત એણે રાખના કમાષ. 
 
ફેળક કરભનુું લાુંવઝમુું શલુું ભને ગભ,ે 
હકુંતુ એ પ્રવલે રાળ ભને યલડે નશીં. 
  
એક જ  ભાટે વાભેની ફાયી ખૂર,ે 
એ ભાટે આખ્ખ દશાડ ત કયલાનુું? 
 
એટર રામક ખય કે શુું  અશીં ફેવી ળકુું ? 
એટરુું તાને ૂછુ્ું શમ તે ફેવે અશીં  
જ ેક્ષણે તાને ૂછુ્ું શમ ને ફીજી ક્ષણે  
આ વબાભાુંથી જ ેઊઠ્ુું શમ તે ફેવે અશીં  

 
0 'મદા તદા ગઝર' (ગઝરવુંગ્રશ), કવલ : સ્નેશી યભાય,    પ્રકાળક : દળષક પાઉંડેળન. 
   ક્લતયક :  યંગદ્વાય પ્રકાળન, જી,૧૫, મુક્નલક્વાટી પ્રાઝા, દાદા વાશેફના ફંગરા ાવે, નલયંગ ુયા, અભદાલાદ 
   કક્લવંકા : ૯૪૨૭૨૮૩૩૮૧ 

 

O આ અુંકના પટકરાકાય  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

http://www.500px.com/
http://www.facebook.com/evanjamesatwoodphotography
http://www.facebook.com/evanjamesatwoodphotography
http://www.facebook.com/evanjamesatwoodphotography


પટ-કરાજ  

કક્લ વંભેરનને વબાગૃશની ચાય દીલારભાંથી ફશાય કાઢલાન એક નાનકડ પ્રમાવ તાજતેયભાં અભદાલાદ ખાતે ( ગુજયાતક્લદ્યાીઠની વાભે 
ખાડાલાી ચાની હકટરી ય તા. ૨૭/૧૧/૨૦૧૬ના યજ ) કયલાભાં આવ્મ. વક્શ્મરક્જસ્ટ શેફયભાવને અનુવયતા આ ‘હકટરી ય કક્લવંભેરન’નું  
આમજન ઉભેળ વરંકીએ કમુું. જભેાં ઉેન્દ્ર ફાયટ, લજકે્વંશ ાયગી, જમેળ વરંકી, અક્ન કાયંગે લગેયે કક્લઓએ ‘ફીજી ધાયાની કક્લતાઓ’ યજુ 
કયી. વંચારન જમવુખ લાઘેરાએ કમુું. પ્રકાળ ન, ળશ તથા ભનીી જાનીની ક્લળે ઉક્સ્થક્ત શતી. અશીં શ્રતાઓ અને કક્લઓ એક જ બૂતર ય 
શતા. ભુખ્મ ધાયાની કક્લતાઓ ભાટ ેણ આલાં કક્લ વંભેરન ક્લચાયલા જલેાં ખયાં ...  

( કામાક્રભની નાનકડી ઝરક : https://m.youtube.com/watch?v=ndYfIKe5yXo ય )  
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કક્લ શ્રી કભર લયા ગુજયાતી  
કક્લતાના ળાંત પ્રલાવી િ.ે તેભના 
કાવ્મવંગ્રશ ‘અનેકએક’ને વને 
૨૦૧૬ન વાહશયમ અકાદભી 
હદલ્લીન ુયસ્કાય આલાની 
જાશેયાત થઇ િ.ે 

‘અનેકએક’ વલે : 
  
આ વંગ્રશની યચનાઓ એક-થી 
અનેક-ની હદળાભાં િ,ે એક-ના 
ળકર િે  .અથલા તભાભ ળકરથી  
એક-ની યચના થઇ િે  .અથલા 
એભ વભજો કે એલા એક-થી જ 
અનેકએક  િ ેઅથલા 
અનેકએક  સ્લમં એક  િ.ે 
 
વુભન ળાશ 


