( ગુજયાતી કવલતાનુું ઈ–વાભવમક )
ઓક્ટફય ૨૦૧૭ લષ – ૫ વુંગ અુંક – ૨૭

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 રચનાઓ જ મોકશો . બ્ોગ / વેબસાઇટ પર મૂકાયેી પ્રગટ
રચનાઓ મોકવી નહીં .
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 ‘નનસ્યંદન’માં પ્રગટ થતા નવચારોની જવાબદારી જે તે કનવ / ેખકની રહે 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
ડૉ. યાજેળ કટેચા

*
હયકલ્ના અને વજાલટ
મગેળ લૈદ્ય

*
પ્રૂપયીહડુંગ
વજતુ વત્રલેદી

*

ટેકવનકર વશમગ
ગુુંજા લૈદ્ય ભુંદાય દલે

અનુક્રભ
( ૃષ્ઠ નંફય ય ક્લરક કય અને વીધા ઇક્છિત ૃષ્ઠ ય શોંચ, ૃષ્ઠના તક્મે ભૂકેર વંજ્ઞા

ય ક્લરક કયી અનુક્રભ ય યત આલ )

વુંાદકીમ – ૪
ફાફુ વુથાય
ચાય કાવ્મ– ૫
વાહશર
ત્રણ ગઝર– ૭
વુંજુ લાા
વભયાત– ૮, તુું - શુંુ , ડાખી –૯
ારુર ખખ્ખય
ળયભ, ભાય ગુરભશય – ૧૦,
ાણીના શે લા, ગયભાાની ભામા–૧૧
નયે ળ વરુંકી
એક કવલતા– ૧૨

ન્ના વત્રલેદી
અવભમા કુ ું લયની ુંજાફી કવલતા –૧૩
વચનુ ભદી
એક અખંડ કાવ્મ– ૧૫
શાથી –૧૬
પ્રાણજીલન ભશે તા
લાયતા, યોંઢાટાણે– ૧૭
શવભુખ ફાયાડી
કણષ- જીલનવ્રત–૧૮
આ અુંકના પટ-કરાકાય – ૧૯

O વુંાદકીમ
આ વશુને નલલષ ક્લક્રભ વંલત ૨૦૭૪ની ળુબકાભનાઓ. ળરૂ થઈ યશે રું નલરું લષ આ વશુ ભટે ભંગરભમ શ તેલી અભ્મથષના.
આજના દદલવે આણા ગઝરકાય શ્રી ક્જતુ ક્િલેદીની એક વુંદય ગઝર માદ આલી યશી િે. કળી જ દટપ્ણી નથી કયત. આ યશી એ ગઝરનલુું લયવ
જ્માયે ભીએ, જે દી ભીએ, ત્માયે તે દી નલુું લયવ;
ભતરફ કે, ક’ ભનથી ભલા ધાયે તે દી નલુું લયવ.
ખાસ્વા ત્રણવ ાુંવઠ દી’ન લાવષક ગા ધયા ઉય,
શુંુ ત ભાનુું: ક્ષણ જ્માયે ડકાયે તે દી નલુું લયવ.
ચશે યા ય યુંગી, યભેયભે દીલડા ઝાશા;
ભાણવ-ભાણવ યળન ફનળે જ્માયે તે દી નલુું લયવ.
આવ જઈને ેવી ગઈ શમ વૂયજના ણ સ્લબાલભાું,
એલી આવ કવલતા વાભે શાયે તે દી નલુું લયવ.
દહયમ કેલ વનજભસ્તીન જોખભકાયક ફની ળકે ;
તયલૈમાઓ એકફીજાને તાયે તે દી નલુું લયવ.
ઈશ્વયનુું આેરુું શૈ મુું પવમુું ળાને ફને નશીં ?
આ જ પ્રશ્ન ય રક સ્શે જ વલચાયે તે દી નલુું લયવ.
ખાવા નલ ભાવના અંતયાર િી આના વુધી શોંચી યહ્યા િીએ. ‘ક્નસ્મંદન’ના પ્રકાળનભાં આલેરા આ રાંફા અંતયારના કાયણભાં ભુખ્મત્લે
પ્રકાળન ભાટે જરૂયી એલી વાભગ્રી (કક્લતાઓ)ન અબાલ યહ્ય િે. અભે આ અગાઉ ણ આ અડચણ ક્લે લાત કયી ચૂલમા િીએ. અશીં એક ાનું કરં
યાખીને પ્રતીકાત્ભક ટશે ર ણ નાખી િે. આ વાભક્મકના ચાશક શમ તેલા અનેક કક્લઓને અભે ભોક્ખક ક્નભંિણ આપ્માં િે. આ વાભક્મક એક ઈવાભક્મક શઈ તેઓ આ વાભક્મક ભાટે તેભની અપ્રગટ કૃ ક્તઓ આી ન યહ્યા શમ તેલા પ્રગટ અને અપ્રગટ પ્રક્તબાલ અભને ભળ્યા િે. વાભા ક્ષે
નફી કક્લતાઓ સ્લીકાયી અને વાભક્મક પ્રગટ કયતા યશે લાની અભને ધખના નથી. બૂતકાભાં ણ જ્માયે આ વાભક્મક ફંધ થમું શતું ત્માયે તેનું ભુખ્મ
કાયણ આ જ શતું.
આજ ે પયીથી આના વશકાયની અેક્ષા વાથે
આલકામષ િે.

મગેળ લૈદ્ય

‘ક્નસ્મંદન’ન આ અંક પ્રગટ થઈ યહ્ય િે. આનાં કાવ્મ-વશમગ ઉયાંત ઉમગી વૂચન

ચાય કાવ્મ
ફાફુ વુથાય
૧
ગાભભાં
પક્માભાં
ઘયભાં
યવડાભાં
ચૂરા ય
રઢીમાભાં
ને યટરાની ધાય ય ણ
તગતગી યહ્ય િે
એક ડિામ
એક આંખલા
રક જૂ એ િે: એભના ડીરની કયે ણ
તગતગી યહ્ય િે એ
‚કન શળે આ ડિામ?‛
‚ભને ખફય નથી, ભને ખફય નથી.‛
‚ગાભના ગયને ૂિ,‛
‚લમાં િે ેર લારભ બૂલ?
ફરાલ એને.‛
ગય ટીણાની રીટીએ રીટીએ ને
ક્લયાભક્ચહ્નએ ણ પયી
ખારી શાથે ાિ આલે િે
લારભ કશે િે: શાું કતયનું ાણી વુકામ
એભ ૂલષજો વુકાઈ ગમા રાગે િે
.

કઈને વભજાતું નથી કે
ળું થઈ યહ્યું િે

૨
એકાએક ગાભના કૂલાની ધયી આમ વુકાલા રાગી
આલું કેભ થમું શળે?
ફધા ક્લચાયભાં ડી ગમા:
ળું કયીળું જો ાણી જ નશીં શમ
કૂલાભાં ત?
ળેનાથી જોડળું આણે
ગઈ કાર
અને આલતી કારને?
‚ફે ચક્ઘડમાં લછચે
લાલાઝડાં યશે લા આવ્માં રાગે િે
નશીં ત આલું ન ફને.‛
ભુખી કશે િે: કંઈક કય.
રૂભાર ફાદયમે
ફકય લધેમો
લારભે
કૂકડ
કહ્યા ઠાયે
વાત નાક્મેય
ભદટમાયએ ગાભ િેડાની ભાતાના દેયે
વાત વાત ટીાં ચડામાં તતાની
ટચરી આંગીનાં
તમ ધયી આમ ાિી રીરી ન થઈ

શલે ત ળુઓ, ંખીઓ, લૃક્ષના ડિામાઓ ય ણ
ફેવલા રાગ્મા િે એક આંખલાા તગતગતા ડિામા
‚ાણી ણ ફચળે નશીં‛
‚ધૂ ણ‛
કઈને વભજાતું નથી
કે ળું થઈ યહ્યુ િે
ભને ણ.

જોતજોતાભાં ગાભ આખું
ગઈ કાર અને આલતી કાર લગયનું થલા રાગ્મું
બૈયલ ભંદદયન ફાલ ફલ્મ:
સ્ભૃક્તભાં ણ ધૂ ઊડળે એક દી, જોજોને“
શં ુ ભાયાં શાડકાભાં ભા ફાંધલા તણખરાં બેગાં કયલા રાગું િુ ં

૩
ભાયા ફાા કશે તા:
ફેટા, તાયા દાદા
એભના મ દાદા
અને લડદાદા વાથે
લયવે એક લાય ફેવતા
ને લાત કયતા
દાદા ૂિતા: આ લાંવરાની ધાય કેભ નથી નીકતી
ત દાદાના દાદા એભને કશે તા:
જ અને થ્થયની લછચે અફરા થમા િે.
શલે ભાયા દાદા ને એભનામ દાદા કે લડદાદા
ભને ભલા નથી આલતા
શંુ લમાયે ક દીલ રઈને
એભની ાવે જત શઉં િુ ં
ણ શંુ ભાંડ ગાભની બાગે શોંચું
કે દીલાભાં ઘી ખૂટી જતું શમ િે.
શંુ ફાાની આંખના બીના ખૂણા
જોમા કયત.
શંુ શલે ભાયા દીકયાને કશં ુ િુ :ં
એક લખતે તાયે દાદા શતા.
ભને ફયાફય ખાતયી િે કે
શલે ભાય દીકય
એના દીકયાને કશે ળે:
ફેટા, લયવ શે રાંની લાત િે
તાયે એક દાદા શતા“.

૪
ગાભના ચકભાં ડ્ય િે એક ભૃતદેશ
કન િે? કઈનેમ જાણ નથી.
ળું થમું શતું એને?
કઈને મ ખફય નથી.
એક િી એક રક આલે િે, ભૃતદેશ ાવે
ઊબા યશે િે, જુ એ િે, ક્લચાયે િે,
સ્ભૃક્તભાં ડેરા ચશે યાઓને લાયાપયતી
લાવણની જ ેભ ઝારે િે,
કાને જુ એ િે, ફુધે જુ એ િે,
નાભ લાંચે િે, ભાથું શરાલે િે,
ને િી ચાલ્મા જામ િે.
એભ કયતાં વાંજ ડે િે.
ેર ભૃતદેશ કંઈ ણ ફલ્મા ક્લના
ાવેના ચયા યના ાદટમા ય
તાનું નાભ રખી દે િે.
ફીજા દદલવે વલાયે જ ે કઈ એ નાભ લાંચે િે
એ તાનું નાભ જોઈને ચૂચા ઘેય ચાલ્મું જામ િે,
ને િી ભનભન ફરે િે:
શં ુ લમાયે ભયી ગમ એની ભને ણ ખફય ન ડી!

ગઝર
ભશે દપરભાં િરકાતી પ્મારી શઠ વુધી પ્શોંચી ત ક્ફરકુ ર ખારી નીકી.
અદરઅદર ભાયા દકસ્ભત જ ેલી ભાયા દશસ્વાની શય પ્મારી નીકી.
રાગે િે કે ાિી કાઢેરી ખુશ્ફૂની લણઝાયના ળા પળ્યા િે
કયભામેરાં પૂર કયતાં ણ કયભામેરી ભાયી ખુળશારી નીકી.
ભોવભની શે રી લાષના ચુંફન ઝીરતાં ણોનાં ક્વવકાયા જાણે
અલ્લડ કન્માના શઠથી લાક્જદળાશની ઠુભયી ળું ભતલારી નીકી.
શે ફત ખાઈ જલામે એલું અચયજ નકરં અચયજ પૂટ્ું રંલેરંલે
યદુ:ખબંજન ક્લક્રભના રશીભાં તયતી લાત કાં લૈતારી નીકી.
એભજ લમાં વયલમા િીએ શે યતના કૂલાભાં આખેઆખા ઓક્ચંતાં
જખ્ભના ટાંકા તડ્યા ત ટાંકા નીચેથી નકયી શદયમારી નીકી.
કાન ધયીને નગયી આખી ભધુય ભધુય ગુંજો રૂંટલા િે તત્ય કેલી
ઠૂઠં ા શાથની જડતી રીધી ત ભફરખ ના ગુંજ ેરી તારી નીકી.

ગઝર

યજ લશે ણ ફદરામે તણ એકજ લશે ણે લશે તી રાગે- લશે તી રાગે
ંચ ભશાબૂતને અક્ષત ઇછિાઓ નખક્ળખ ‘વાદશર’ ાંચારી નીકી.

ે ચીલટથી તાવી િે - ન ભળ્યું જીલનભાં જીલનણં
દીધું શભી આમખું તમ ણ ન ભળ્યું શલનભાં શલનણં

વાહશર

ભળ્યાં સ્લપ્ન ધૂભાં -ક્લ તયી ાંણના વયલયે
નથી ખટ રાગણીભાં િતાં ન ભળ્યું રગનભાં રગનણં
એ ગમાં એ લાતનું ચશ્ભદીદ ગલાશ આખું ળશે ય િે
િતાં ભનને ભાયા શજી વુધી ન ભળ્યું ગભનભાં ગભનણં
શલે ભનભાં વ્માકુ તા વભમની ગક્ત ક્લે જયામે નથી
બરે લો ફાદ ભળ્યાં િીએ - ન ભળ્યું ક્ભરનભાં ક્ભરનણં
દયણાભ ‘વાદશર’ જાણીને કવટીનું દંગ શં ુ થઈ ગમ
ભી ળિુભાં નયી ળિુતા - ન ભળ્યું સ્લજનભાં સ્લજનણં.
વાહશર

વભયાત
લૃક્ષની ક્ભયાત એન િાંમડ શ જી યે ...
ભનની ક્ભયાત ભનવૂફા યે ...
આંખની ક્ભયાત ઊંડાં દેખલાં શ જી યે ...
તે ક્લના ત ખારીખભ કૂફા યે ...
યાઈના દાણેથી યંગ કથ્થાઈ ઊડે તે
કઈ કાક્ભનીભાં દૃક્િ થઈને ઠયે
એભાં સ્શે જ ીાંન સ્લબાલ બે
તે એ, લી અડાફીડ અંધકાય ચયે
અશ! રૂડાં રૂ! રૂડી યભણા શ જી યે ...
એલભાં અનેકના અજૂ ફા યે ...
ગઝર
તાંતણ કાચ િે – તૂટ્ લમાં િે.
બેદ પૂટ્ િતાં પૂટ્ લમાં િે.
ના ભી જ ેભની ઝરક જોલા
વાથ એન કદી િૂ ટ્ લમાં િે.

ભનની ક્ભયાત ભનવૂફા યે ...
આબ ને ભેદાન યભે ખફ એક તેજ
એનું વ્શાર આખી અલક્નભાં ઊગે
અદૈશી આવલ કઈ ઝીરે, કઈ ઘૂંટ બયી
ીલે, કઈ ટીે ટીે ચૂગે
કઈ ઊંચા શાથ કયી ચીખતા શ જી યે ...
આકંઠ ે ભેં ત ડૂફા-ડૂફા શ જી યે ...

આ શમાક્ત િે વાક્ફતી વધ્ધય,
રૂંટનાયે ૂય રૂંટ્ લમાં િે.

ભનની ક્ભયાત ભનવૂફા યે ...
વુંજુ લાા

જીલ-ને જીલલા દ્ય ઇછિાવય
એ શજી જોતયે જૂ ટ્ લમાં િે.
આઈન લમાં કમો િે વાપ તભે,
ભેંમ અલતાયને ઊટ્ લમાં િે.
થાળે કક્ક લમા બલે ાક,
ક કરભનમ ણ ઘૂંટ્ લમાં િે.
ચારળે કેભ થાકી જાળ ત,
ભાગષ ‘વાદશર’ શજી ખૂટ્ લમાં િે.
વાહશર

ડાખી
ડાખી ત શફકીને ગઈ શરી
પૂર કેભ વાંજ વુધી યાતાં શતાં તે થમાં અચાનક જાંફરી !
તાની આલડત ભુજફના તડ વશુ અલીતયાં કાઢે કાંઈ એલા
ખભતીધય ઋત સ્શે જ બાીને બલાઈ જાલાના લાયવાઈ શે લા
કઈ લાત એલી ણ શઈ ળકે યંગ જ ેના શમ જયા શ્માભરી
પૂર કેભ વાંજ વુધી યાતાં શતાં તે થમાં અચાનક જાંફરી !
ઊગભણી ફાજુ ની અડાફીડ અભીયાઈ ઠેકીને આલી ગઈ કાંઠ ે
ાણી બાીને આબ આંફલાની જીદ કયી નભણા એક ળેયડીના વાંઠ ે
એના અચંફાભાં ગાડૂફ જોગીદાવ, શં ુ ને ભાયી નાલરી
પૂર કેભ વાંજ વુધી યાતાં શતાં તે થમાં અચાનક જાંફરી
વુંજુ લાા
તુું - શું ુ
જ ે કંઈ આે ફધું ફેલડું યત કયીળું
યખે બૂરળ, એભાં અભને ગભતી કઈ ળયત કયીળું.
જયા ભૂિભાં ભરક ત્માં ત
નલતય નવીફ ખૂરે
ગયીફ આખું ગાભ, કઈ ના
આલે ભાયી તૂરે.
તું આકાળી તાયા ભાગે, ત ણ શાજય તયત કયીળું.
યખે બૂરળ, એભાં અભને ગભતી કઈ ળયત કયીળું.
તું જો નભણં ગીત ફને, શંુ
થાઉં વૂયીરું ગું
અજલાું ભાગે ત દીલે
તેર ફનીને ફું
તું શે યે તે ખેવ ખભીવે યલાાં ળાં બયત બયીળું.
યખે બૂરળ, એભાં અભને ગભતી કઈ ળયત કયીળું.
વુંજુ લાા

ળયભ
શજુ યભ દદલવે ત
ભયે રી ગામના ચાભડા વાભે
અભે જીલતા ચાભડા ઊતયડી રાવ્મા.
ત્માં ત
ગઇ કારે
વનનન“ કયતક એક થ્થય
રઈ ગમ
અભારં એક જીલતું ભાથુ.ં
આજ ે
ફા-દીકય
વલાયવલાયભાં
શાથભાં શૉકીક્સ્ટક અને ફૅટ રઈ
શ્રીજીફાલાની િફીને ગે રાગ્મા
શંભેળની જ ેભ
ભાયાથી ન ફરામું
કે
શ્રીજીફાલા, આભની વશામ કયજો.
શે લ્ભેટ શે યી ફાઈક ય મદ્ધાની જ ેભ વલાય થમેરા
એ ફન્નેને
શલેકથી કહ્યું
‘વાચલજો’
અને ત્માં જ
ડળીન ટાફદયમ પ્રગટ થમ
સ્કૂરફવભાં ફેવતાં ફેવતાં ફલ્મ,
‘આન્ટી, ંદય ઓગસ્ટ નજીક િે શ !
ભને અદશંવા ક્લળે
અને
ભાયી ફશે નને સ્લતંિતા ક્લળે
ક્નફંધ રખી આળ ને?’
ારુર ખખ્ખય

ભાય ગુરભશય
એ રક કટકે કટકે કાી જામ િે
ભાયા વુકામેરા ગુરભશયને.
કઈ ઝૂંડાની આડળ ભાટે,
કઈ વુલાલડીના ળેક ભાટે,
કઈ નલજાત ગરૂદડમાની ઘરકી ભાટે,
કઈ તંગ રૂંટલા ભાટે,
કઈ કડાં વૂકલલાનાં ટેકા ભાટે,
કઈ તાણં કયલા
ત કઈ ઠાકયજીનાં પૂર ચૂંટલાનાં લાંવડા તયીકે
ઘા ય ઘા લાગતા જામ
દયે ક લખતે અજાણતા જ આંવુ ખયી ડે
યંતુ
ઝૂંડીની શં ૂપભાં,
વુલાલડીની યાફભાં,
ગરૂદડમાની બી આંખભાં,
તંગનાં યંગભાં,
તાણાનાં ગયભાટાભાં,
અને ઠાકયજીનાં ચયણભાં.
પયી કૉાત જામ
ભાય ગુરભશય.
ારુર ખખ્ખય

ાણીના શે લા
કયાકટાક કરં ભેડી-ઝરૂખા ને વુક્કલલા ભેરું યે નેલાં,
કે તમ વખી ડખ
ં ે િે ાણીના શે લા.
કૂલાથી આજ થકી રેલાં અફરાં ને નદીમુંન તયિડું શાથ
જીદ્દ ે બયાણી િુ ં જ વાથે એલી કે બયલી િે વૂયજને ફાથ
વુક્કા તાલે જઈ ાણી ભેરું કે શલે ભાયે નઈ રેલા કે દેલા
કે તમ વખી ડખ
ં ે િે ાણીના શે લા.
ઝાકથી ભઢું ભચકડીને ચારું ને ઠેકી જઉં ગઝાયી લાલ
લાદને આંખ દેખાડીને ડારં ને દદયમાને આું ના બાલ
ખૂણેખૂણેથી બેજ રૂિી નાખું ને િી તડકાના ગાભે જઉં યે ’લા
કે તમ વખી ડખ
ં ે િે ાણીના શે લા.
અડકીને ઓણવાર વોંવયલ લાગ્મ એ િાંટ શત કે શતી ળૂ!
ળૂ શ ત ભૂવતી ખેંચી મે કાઢું ણ અઘરં િે િાંટાનું કૂ
વાભે આલે ત ત દઇ દઉં બડાકે આ િાંટદુ ડમું ખેર કયે એલા
કે તમ વખી ડખ
ં ે િે ાણીના શે લા.
ગયભાાની ભામા
ારુર ખખ્ખય
તાલ લછચે ગુર ભશમુષ, ગુરમ્શયે આી િામા,
ફફતી ફપ્યે રાગી ગયભાાની ભામા.
એક દુટ્ટ કેવદયમ ને એક શથેી બીની,
તાયે તાયે બીંજાણી િે દેખ ચદદયમા ઝીની,
ઓતય દખ્ખણથી વ્શારભજી વ્શાર લામયા લામા,
ફફતી ફપ્યે રાગી ગયભાાની ભામા.
કમા ચઘદડમે ઓ વૈંમાજી િાંટ્ યંગ અનૂઠ,
કઈ તયકીફે નાભ ઉય તેં નાભ રગાડ્ય દૂજો,
ભનથી ભનના ભે વજનલા િેટી યશી ગઈ કામા,
ફફતી ફપ્યે રાગી ગયભાાની ભામા.
ભશે કી ભાયી ચાય દીલાર, ભશે લમાં િત ને પક્માં,
ભશે કી ભાયી ક્જદ્દી રેખણ, ભશે કે િે કાગક્મા,
સ્ળે સ્ળે વાંલદયમાજી પમાષ અત્તય પામા,
ફફતી ફપ્યે રાગી ગયભાાની ભામા.
ારુર ખખ્ખય

એક કવલતા
દયલાજો તડીને આલતી
દીલાર પાડીને ઊગતી
શે ક્જજીક્લાઓ
શંુ જાગી ગમ િુ ં
શલે કફયની ળાંક્ત તભને ાઈ દઈળ
ભાયી આંખને દાટી દઈળ બગલી વાંજના યંગ નીચે
વઘી ીડાને વોંમ બોંકી દીધી િે
ફધા જ ચૂરા ઠાયી નાખ્મા
આંવુને ાટા લાી દીધા
ડેરીની આગ બીંત ચણી દીધી
કળું જ ખૂરલા જ ેલું નથી
શંુ ીાના ભૂભાં અટલાઈ ગમ િુ ં
ભાયા કઈ ચક્ષુ ખુરળે નશીં
કઈ ળયણમ્ નશીં
કઈ ચયણમ્ નશીં
ભને ગુપાનું એકાંત ઓઢી રેલા દ
વપયજન શતું તેભનું તેભ ભૂકી દેલું િે
શલે જભીનભાં પૂર ફની
વૂયજને તાલમા કરં
ફવ તાલમા કરં
નયે ળ વરુંકી

અવભમા કુ ું લયની ુંજાફી કવલતા

અનુલાદ : ન્ના વત્રલેદી

ંજાફી કલક્મિી અક્ભમા કુંલય (ડૉ. અભયજીત કોય) શાર શ્રી ગુર તેગ ફશાદૂય ખારવા કૉરેજ , દીલ્શીભાં આક્વસ્ટટં પ્રપે વય
તયીકે પયજ ફજાલે િે. અનેક વાદશક્ત્મક વંસ્થાઓભાં વભ્મ , વચીલ િે. ‘વર’નાભક ંજાફી િૈભાવીકના વશવંાદદકા તયીકે
ણ કાભ કયી યહ્યા િે. ાંચ કાવ્મવંગ્રશ, ાંચ વંાદન અને િએક અનુઆલદના ુસ્તક પ્રકાળીત થમાં િે.

અવભમા કુ ું લય

કવલતાની ળધ
ગુભ થઈ ગઈ િે લમાંક
ફટલાના એક એક ખૂણે ળધું િુ ં
દયે ક ખાનાની ચેઇન ખરીને પંપવું િુ ં
ભતી જ નથી ને
કણ જાણે લમાં ભૂકીને બૂરી ગઈ શં ુ !
એક એક કાગ- ચફયખી
ફવની દટદકટ
યે સ્ટયન્ટનું ક્ફર
ઊંધું-ચત્તું કયીને જોઉં િુ ં શં ુ
કણ જાણે કમા ટુકડા ય રખી શતી
કઈ ઉત્તભ દૃશ્મક્ષણે નીજ ેરી કક્લતા
અચાનક રાધેરા ખ્મારની વંક્ત્ત વાચલલા
વાભે જ ે દેખામ
યદ્દી કાગના ટુકડા ય
ઉતાયી રીધી ઝડથી
સ્ભયણળક્લત કશે િે
વાચલી શતી માદ કયીને
આ જ ફટલાના કઈ ખાનાભાં
ચેઇન ભાયી દઈને વાચલી વંબાીને
થઈ ગઈ શતી નક્ચંત
પુયવદે
ભકરીળ ભઠાયીને
કઈ દસ્તની ક્િકાભાં
શલે લમાં ખલાઈ ગઈ
કઈ લસ્તુ કે ૈવા કાઢતી લખતે
ફેધ્માનીભાં ાડી નાખી
કે લમાંક ડી ગઈ ધીભેથી અજાણતાં જ
ભને કંઈ વયત જ ના યશી

ણ શલે ળું ?
કક્લતા ત ગુભ થઈ ગઈ...
કદીક કદીક જ
રખાતી શમ િે કક્લતા
કેટરીમ ભુશ્કેરીથી
આંખની માિા થકી ક્ચત્ત વુધી શોંચી
શાથ વુધી આલી
કાગ ય અલતયે રી
ભશા ભુવીફતે રાધેરી રાધેરી કક્લતા ગુભાલી ફેઠી િુ .ં ...
આંખ વાભે રાલું િુ ં
એ ક્ષણ-દૃશ્મને
જ ેણે રખાલી શતી ભાયી ાવે કક્લતા
વાભે આલે િે એ ક્ષણ-દૃશ્મ
ણ કક્લતા ગુભ !
ક્લખયામેરાં કલ્ના-ભતીને
કરભની વમ લડે
ૃષ્ઠદયભાં યલલા ઇછિુ ં િુ ં
ઝાંખી દૃક્િને કાયણે
વમ શરી જામ િે
અક્ષય રવી જામ િે
અને યશી જામ િે અધૂયી કક્લતાભાા
શામ ! એ ક્ષણ-દૃશ્મ ખલાઈ જામ
કક્લતા માદ આલી જામ, ભી જામ....
વલાયથી ળધું િુ ,ં પંપવું િુ ં
કક્લતા
ગુભ થઈ ગઈ િે લમાંક !!!

કાુંચીડ
તે ણષની નજીક ગઈ
રીરીિભ ફની ગઈ
પૂર ાવે થંબી
રાર-ગુરાફી થઈ ગઈ
ક્લજમી ભુદ્રાભાં ડક ઊંચી કયી
ગુરાફી િારક આલા રાગી
જભીન ય ચારતી લેા
એણે શે યી રીધાં ખાખી લસ્ત્ર...

ઝાંઝયની ઘૂઘયી કાનની આંખભાં ખૂંચલા રાગી
ઘૂઘય ડઘાઈ જઈ ચૂ થઈ ગમ
જાણે કઈની યાશ જોત શમ !
ફશાય નીકલાન ભાયગ ન ભલાથી
િાતીનું દૂધ
ઝેય થતું ગમું.....
રશી-ભાંવન રચ
કે જ ે લમાયે ક ભાંવ-ભજ્જાની દકરકાયી ફનીને
ભાયા ખાને ગોયલલંત કયલાન શત
કચયાેટીની દુગંધ ફની ગમ શલે

બીતયી યંગની જાદુગયી દેખાડલા
ાવેથી વાય થતા ભાણવ તયપ જોમું
અને   ફદરાતા ભાણવના યંગ જોઈ
તાના વઘા યંગ બૂરી ગઈ એ...!
ગબષાત
તાયી વાથે ઘટેરી એ દુઘષટનાની ખફય વાંબીને
એભ રાગ્મું
જાણે પયી ભારં ફાક આજ ે
ભાયી કૂખભાં જ ભયી ગમું
એનાં ફધાં યભકડાં તૂટી જઈને
દટાઈ ગમાં ભાયી િાતીભાં
કઈ ફવ કે ગાડીનાં ૈડાં
ઝંખનાઓને કચડતાં ચાલ્માં ગમાં
કઈ ંખીની ચાંચ
ભાયાં વનાંઓને ટચી ગઈ
કઈ ઢીંગરીનીં ફંગડી તૂટી
ખૂંચી ગઈ નાક્બભાં િેક તક્મે
ઢીંગરીનાં ફધાં જ કડાં
કપન ફની ગમાં ફાકનાં
ભાયા ફાકનું ઘદડમું
હૃદમભાં ખૂંી ગમું...

ચારણગાડી ખયીદલા ગમેરા એના ફાુ
અડધે યસ્તેથી જ યસ્ત ફદરી નાખી
રાલે િે એ જ રૂક્માથી દલા-દારૂ
તાના અધૂયા ફાકની ભા ભાટે દલા...
તાની ૂણષતાની વાક્ફતી ભાટે દારૂ...

વચનુ ભદી

એક અખુંડ કાવ્મ
ક્તાજી, તભાયા ભૃત્મુ િી ફયભતીભાં ફે લાય ત બાયે ૂય આલી ગમાં િે; ણ, ભેં લમાયે મ ુર યથી નીચા નભી,
લેગથી વ્શે તાં ડશામેરાં ાણીભાં ભારં પ્રક્તક્ફંફ ડલા દીધું નથી.
સ્શે જ બીની યે ત ય ભેં જ રખેર ભાયી ક્પ્રમતાભાઓના નાભ ય ૂયનાં ાણી પયી લળ્યાં િે કે નશીં એ જોલા ણ
નદીના કાંઠા વુધી શં ુ ગમ નથી.
ક્તાજી, તભાયા ભૃત્મુ િી થ્થય ફની ગમેરી ક્ષણના લનભાં આજ ણ શં ુ ાક્મા ેઠ ે ચૂચા ઊબ ઊબ
ૂજાલા દઉં િુ ં ભને.
ગંબીયતાનું મ્શરં આજ ણ ભાયા છશે યાને અનુકૂ આવ્મું નથી; આભ િતાં ક્લધલા ભાની જ ેભ શં ુ ણ લમાયે ક
લમાયે ક ઠાલકા ભોંએ તભાયી લાત કરં િુ ં રકને.
ક્તાજી, તભે ત લમાયનામ ભૃત્મુ ામ્મા િ ણ શજીમ શં ુ ુિ તયીકેના ભાયા આજ્ઞાંદકત છશે યા ય એક કયચરી
ડલા દેત નથી. ણ, આથી જ કદાચ તભાયી જ ેભ શં ુ ભાયાં ફાકને ચાશી ળકત નથી. કાયણ, શજી ભાયી
નવભાં તભાયા ભાટે કેલામેરું આજ્ઞાંદકતણં અખંડ યીતે વતત લહ્યા કયે િે.
ક્તાજી, ભાયે ભાયાં ફાકના વ્શારવમા ક્તા થલું િે.
એક અણઘડ ગાભદડમા ેઠ ે ભૂઢ જ ેભ ઊબેર ભાય બૂતકા શલે ભને ફજરૂ રગે િે ણ, તભાયા જ એક ભાિ
ખ્મારને રીધે શં ુ ભાયા બૂતકાને શડવેરી ળકત નથી.
ઘદડમાના કાંટાઓભાં ગ ગ પયે રી ભાયી તભાભ ક્ષણને શલે પે ય ચડે અને એ ફેશળ થામ અને પયી એ
ક્ષણ લમાયે મ શળભાં ન આલે એભ શં ુ ઇછિુ ં િુ .ં
ણ તભે જ એ ભૃતલત્ થમેરી ક્ષણને જ િાંટી િાંટીને જાગ્રત કય િ.
શં ુ ભાયી આવાવ ભને લીંટાતા ડિામાઓના રા પ્શાડને પંગી દેલા શાથ ઊંચા કરં િુ .ં
ણ, ભાયા શાથભાં ત ડિામાનું જ રશી દયભ્રભે િે.
ત આ ડિામાના રા પ્શાડને ઓંગલા શં ુ ળું કરં ?
એક કૂદકે દદયમ કૂદલ વશે ર િે.
ણ પ્શાડ કૂદલ ભુશ્કેર િે.
શે જ્લાાભુખી, તભાયી ધધખતી રાર રાર જ્લાાઓથી ભાયા ડિામાના પ્શાડને બસ્ભીબૂત કયી દ.
શં ુ ભાયા ડિામાની યાખ વાતભા ાતાે દાટી, એ ય ળેનાગન પ્શે ય ભૂકી, લનલેગી વાંઢણીએ ફેવી નાભ
લગયનાં યણભાં ધધખતી યે તી લછચે ભૃગજ લછચે દડ્યા કયીળ. યે તીના યણભાં ગરીઓ ાડ્યા કયીળ.
ડી ગરીઓ બૂંસ્મા કયીળ.
ત ક્તાજી,
ભાયા ઘયના દીલાનખંડભાંથી તભાય ભટ રટકત પટ ભેં ઉતાયી નાખ્મ િે. ભને ભાપ..........

શાથી
શાથી ત લેચાત કણ રે?
સ્કામસ્ક્રેય ક્ફક્લ્ડગ
ં આલું િે, ફર?
તું કશે ત શમ ત
ીઠ લગયન આ લામુલેગી અશ્વ લેચાત
રઈ રઉં
તું કશે ત શમ ત
બ્રેક લગયની જીકાય ખયીદું
ણ, શાથી?
દયલાજાભાં ફાકરં ાડલાની મુદ્ધપ્રધાને
ના કશી શમ અને શં ુ શાથી રઈ ળું કરં?
દયક્વલય લગયન પન કફૂર
વનાં લગયની ઊંઘ કફૂર
કાફૂરનું યણ કફૂર
ણ, શાથી?
જીલત યાખલાની ળયત ન શમ
ત આી જા ને
રાખ રૂૈમા યકડા ગણી દઉં
ૈવા એ પ્રબ્રેભ નથી
અને આ અંફાડી ત દીલાનખંડભાં
એક્ન્ટકીવ તયીકે ભૂકીળ
ક્ચંતા ળું કયે િે?
ચૂડગયનેમ નશીં લેચું દાંત
ક્ચંતા ળું કયે િે?
ણ ભને ખફય િે ભશાલત,
લખાન ભામો તું શાથી લેચલા નીકળ્ય િે
ણ, એભાં શંુ ળું કરં?
નભાં ાણી જ ન આલે તમ
શંુ ળું કાભ ન ઉઘાડ યાખુ?ં
પ્રવાયણન વભમ ૂય થમા િીમ
શંુ ળું કાભ યે દડમની ક્સ્લચ ઓન યાખુ?ં
ભશાલત, ભશાલત !
શાથી જીલત યાખલાની ળયત િડી દે
અને –
ણ, ભને ખફય િે ભશાલત !
ભાયી વાથે વંફંધામેરા
કઈ ણ જ ેલ
તું ણ ક્રૂય િે.
રે, આ રાખ રૂૈમા
તાય શાથી નશીં ભારં, જા -

પ્રાણજીલન ભશે તા
લાયતા
દાદાજી, ડિામ લેંત એક ટૂકં  ડ્યાની લાત ક,
ભાણવને ડિામ લેંત એક ટૂકં  ડ્યાની લાત ક,
યીઓની લાત વાંબી ૂતાંને યવેલા પૂટ્ાની લાત ક,
ૂતાંને ગાભ ઊડતાં યીઓની ાંખ તૂટ્ાની લાત ક;
દાદાજી, િી યીઓ ને ૂતાં બેાં ઊડ્યાંની લાત ક.
કુંલયીના વે ળણગાય આયવીબેા તૂટ્ાની લાત ક,
કુંલયનાં વાતે લશાણ િીિયા ાણીભાં ડૂબ્માની લાત ક,
દાદાજી, કુંલય ને કુ ંલયી આવ ભયડીને ઊઠ્યાની લાત ક.
ડાકણને જડફેથી દાંત એક ડ્ય ત્માં લડર ઊગ્માની લાત ક,
લડરાને આવ્મા ટેટા તે ભાણવના ફેટાને લાગ્માની લાત ક,
દાદાજી, િી લડર લાઢી ટેટાને દેળલટ દીધાની લાત ક.
દાદાજી, ડિામ લેંત એક ટૂકં  ડ્યાની લાત ક,
ભાણવને ડિામ લેંત એક ટૂકં  ડ્યાની લાત ક,

યોંઢાટાણે
યોંઢા ટાણે યણ આલતાં પાકી ચટી ધૂ,
ટે ભી થય ૂિતા- કમું તભારં કુ .
બેટ ે કતય ફાંધતાં, ઊબા આંગણ લછચ,
ાડી ક્તયાડ ાંણે જોલા ત્લચાકલચ.
ખેતય ખેડ્યાં રશીભાં ભૃગજ લાલી બોંમ,
નવ તૂટ્ાનું બાન થમું આંગ યલું વમ.
ખીરે ફાંધી કીડીઓ રંલે ફાંધી યઘલાટ,
અવફાફ રાલી આટર અશીં કમો લવલાટ.
દીલે રશી ફાતાં ચભેય જાભે ભેળ,
કાજભાં બલાઈ કતરં રૈ દીલાવીન લેળ.

શવભુખ ફાયાડી
કણષ- જીલનવ્રત
ભને ત તાયી આંખભાં
તયતી ભાિરી દેખામ િે, દ્રોદી,
એને અશીં જ લીંધી નાખું ?
તાયે ળું ક્નમક્તન ક્નમભ ફની યશે લું િે ?
માજ્ઞવેની, ભને તારં એલું રૂ શંભેળાં દેખામું િે કે
તું ક્લક્ધને ડકાયળે !
આણે ફન્ને ત એ ભાટે જ વજાષમાં િીએ
ભાયા તીયની ધાયે ળ વંકલ્ િે
એ તું જાણે િે...
ભાયી પ્રત્મંચાન વનનનાટ
તેં વાંબળ્ય િે...
આલ, ભાયા ધનુષ્મને આક્રંગીને ધન્મ ફનાલ !
કેટરી આકયી કવટીએ
જીલનવાથી વંદ કયલા
લયભાા ફનીને તું આ ખડી િે !
એન કઈનેમ ગલષ થામ !
ણ આ કુ -લંળની ળયત...
ભાતા યાધાએ ભને તાયી લાતાષ
અધૂયી જ કશી
ને િી
એ ૂયી કયલા એણે ભને અશીં ભકલ્મશલે ત આણે ભાતા યાધાની મજનાભાં ફંધાઈ ગમાં...
તને ાભલાની ભથાભણભાં
શંુ આખું આમખું શલે ખેંચી કાઢીળ..
ભાિ એક દૂમોધન ક્વલામ...
ફધી ભમાષદાઓ રીને
સ્નેશ અને મુદ્ધને ફાથભાં રઈને
વૂઝળે એલા ઉામ કયીળ..
માજ્ઞવેની
તું ભારં જીલનવ્રત િે.

O

આ અુંકના પટકરાકાય

વ્મલવામે તફીફ એલા ડ. યાજ ેળ કટેચા (Dr. Rajesh Kotecha) એક પટકરાકાય શલા ઉયાંત કક્લ ,
નાટ્કાય, ક્ચિકાય, વંગીતજ્ઞ અને વપ કામષક્રભવંચારક ણ િે. ૨૦૦૦થી લધાયે યાક્િ િમ અને આંતયયાક્િ િમ
કામષક્રભનું વંચારન કયી ચૂલમા િે. પટગ્રાદપભાં ગાંધી ક્લચાય , ભાનલીમ વંદબો અને વભુદ્ર એ તેભના ગભતા
ક્લમ િે.
અનેક યાક્િ િમ અને અંતયયાક્િ િમ ભંચ યથી તેભનું કાભ પ્રદળીત થઈ યહ્યું િે અને ોંખાઈ યહ્યું િે. તેઓ
તેભન તફીફી વ્મલવામ િડી કરાને વભક્ષત થઈ ગમા િે.
તેભનું કાભ તેભના પે ઇવફુક ેઇજ
.

Dr. Rajesh Kotecha Photography યથી ભાણી ળકામ િે.
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ચડતી યાતે ચન્રે લાુંકા લીને જોમુું
ત એના ફન્ને ગ ીરુડીની જાભાું પવાઈ ગમા શતા.
એણે કહ્ુું કે ખેતય લચાે ફેપાભ ડેરી ીરુડી વાથે
ભાયે કળી વનસ્ફત નથી.
ણ ીરુડી નીચે ાકા ીા યુંગના ફે ભાણવ ઊબા શતા
(એભના ળયીયભાું રીરા યુંગનુું રશી લશે તુું શતુું)
એભણે ચન્રને વલનલણી કયી
ના, આજની યાત યકાઈ જાલ,
આ રીર ફશુ ફાે છે
તભે યકાળ ત એ ઓરલાળે.
ાણી ત ત્માું શતુું નહશ
ણ ખારી છીભાું
નાવી ગમેરી ભાછરીન આકાય તયપડત શત
એની ઓથે વૂતેરા રાર ભુંકડાએ કહ્ુું :
શા, યકાઈ જાલ,
ધૂ ફશુ ઊડે છે, લુંટ ય લુંટ આવ્મા કયે છે
તભે યશે ળ ત એ ઠયીને ઠાભ ફેવળે.
યુંતુ થડે દૂય
અડધા અુંધાયે , શલાના અથડાલાથી શવતી
આકડાના પૂરની જાુંફરી, ઘેયી આુંખ
ચન્રને ઇળાયા કયલા રાગી :
ઊતય, ઊતય ને,
છી શું ુ તભને જોઉં છુ .ું
ઊતય, ઊતય, તભાયી એકે લાત છાની નહશ યશે લા દઉં.
તે યાત્રે વિભન ચન્ર શવી ળક્મ નહશ.
ભડેથી એના ેટભાું કાણું ાડી લન વાય થમ.
એણે તાની જાતને વી જેલી ઝીણી થઈ ત્માું વુધી
છરાલા દીધી.
વલાયે એના શાડવુંજયને કવલઓની આુંખએ ચૂુંથી ખાધુું.
એવપ્રર,૧૯૬૧
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