ુ યાતી કવલતાન ુંુ ઈ–વાભવમક )
( ગજ
ઓગસ્ટ- ૨૦૧૩
લષ – ૨

અંક – 3

વું ગ અંક – ૯

તુંત્રી-વુંાદક

મગે ળ લૈદ્ય
યાભળષક
જનક દલે

વાહશર

ળવળકાુંત બટ્ટ ’ળૈળલ‘

જજત ુ યુ હશત

આ અંકના પટકરાકાય : ભાકષ વ રૂગે લ્વ (Markus Reugels) પ્ર ૂપયીહડિંગ : જજત ુ વત્રલેદી
ટેકવનકર વશમગ : શાહદિ ક બટ્ટ

O ‘વનસ્મુંદન’ વલળે

રેઆઉટ : મગે ળ લૈદ્ય

હદનેળ લાઘેરા

O મ ૂરત: ગુજયાતી કવલતાને લયે લ ુું ‘વનસ્મુંદન’ અન્મ બાાની કવલતા તેભજ અન્મ કાઓને ણ સ્ળશલા ધાયે છે .
O રલાજભ – આન ઉભક અને આની કાવ્મવનષ્ઠા
O વનસ્મુંદન’ આના ઈ-ભેઇર આઇ.ડી. ય વનમવભત ભેલલા આટલુું કય

: અભાયી નલી લેફવાઈટ

જઈ ‘વનસ્મુંદન’ નાભક વલબાગભાું વાઈડફાયભાું મ ૂકેર ‘નાભાુંકન ત્ર’ભાું વલગત બયી

submit

http://yogish.co.in ય
કય.

અથલા https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHRQTnYzLVI4YWZmNHpXVF9VS3R4cnc6MQ
કડી ય

Ctrl+Click કય. ખ ૂરેરા પભશભાું વલગત બયી submit કય.

O આના વાહશત્મકાય વભત્ર તેભજ કાવ્મયવવક વભત્રને ‘વનસ્મુંદન’ના નાભાુંકન ભાટે પ્રેયી ‘વનસ્મુંદન’ના પ્રવાય

ભાટે ભદદફૃ થલા

વલનુંતી.

O ‘વનસ્મુંદન’ ભાટે આલકામષ છે
O અપ્રગટ ભોલરક કાવ્મયચનાઓ તથા કાવ્માનુલાદ / ભીભાુંવા. કૃવત વાથે વાહશત્મકાયે તાન પટગ્રાપ ણ જડલ.
O અપ્રગટ યચનાઓ જ ભકરળ . બ્રગ / લેફવાઇટ ય મુકામેરી પ્રગટ યચનાઓ ભકરલી નશીં .
O આની આવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાહશત્ત્મક ઘટનાઓના વભાચાય / રઘુવ ૃત્ાુંત ( પટગ્રાપ તથા લીહડમ ક્લરવિંગ
ણ ભકરી ળક. )
O આના અંગત વુંગ્રશભાુંથી કાવ્મઠનની ઑહડમ/લીહડમ ક્લરવિંગ.
O ‘વનસ્મુંદન’ના સુળબન / મુખ ૃષ્ઠ ભાટે આના દ્વાયા લઝરામેરા સુદય
ું
પટગ્રાપ / આનાું ફનાલેરાું લચત્ર.
O ુસ્તક-હયચમ ભાટે ુસ્તકની એક નકર.
O ‘વનસ્મુંદન’ભાું પ્રગટ થતા વલચાયની જલાફદાયી જે તે કવલ / રેખકની યશે છે .
O કૃવતના સ્લીકાય / અસ્લીકાયન વનણશમ એક ભાવભાું રઈ રેલામ છે .

O અભને ભલાનાું ઠાભ-ઠેકાણાું :
O ટારી દ્વાયા –

મગેળ લૈદ્ય, ‘હ્રદમ કુું જ’, મગેશ્વય વવામટી, ૬૦ ફૂટ 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

* અનક્રુ ભ *
વુંાદકીમ – ૩

ડૉ .નીયજ ભશેતા – ૧૩

‘વાહશર’ – ૫

આ અંકના પટકરાકાય – ૧૫

ીય ૂ ઠક્કય -૪
વતીળચન્દ્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’- ૬,
પારૂક ળાશ - ૭

યભણીક અગ્રાલત - ૮

વલલેક ભનશય ટે રય – ૯

લુંચચત કુ કભાલારા – ૧૦

ળવળકાુંત બટ્ટ”ળૈળલ” – ૧૧

શેભત
ું ગહશર "ભભષય" – ૧૧
મગેળ લૈદ્ય - ૧૨

અયથ અંતયી - પારૂક ળાશ – ૧૪
ુસ્તક હયચમ – જજતુ ુયહશત -૧૬
હશભાન્દ્શ ુ ટે ર – ૧૭
પટ હપચય – ૨૦

વાબાય સ્લીકાય – ૨૧

આના પ્રવતવાદ -૨૧
વાહશત્મવ ૃત્ત – ૨૨

આણી વાહશત્મ ધયશય – ૨૩

કાશે ન ધીય ધયે .....
એક વર્જકને જ્માયથી તાનાભાું યશેરી વર્જનાત્ભકતાન પ્રથભ ભોંભેા થામ ત્માયથી રઈને તે સ્લમું લીજીના
ચભકાયે ભતીડાું યલત થઈ જામ ત્માું સુધીની માત્રાભાું તેની આંતહયક ધીયજન વાથ જ તેને લધુ ઉજભા ફનાલીને યાખે
છે . તાની પ્રવતબાને વછાણલી, વર્જનની પ્રહિમાને વભજલી, એક વર્જક તયીકેના કતશવ્મને વભજવુ,ું તીકા અલાજને

પ્રગટાલલાની ભથાભણ કયલી - આ વભગ્ર પ્રહિમાભાું સ્લીકૃવત અને ભાગશદળશન જેલાું ફાહ્ય હયફ ઉયાુંત જે આંતહયક
વાધનની જફૃય વર્જકને ડે તેભાું તેની તીકી ધીયજ મુખ્મ છે . તેની આ વાધના એક સ્તય સુધી ન શોંચે ત્માું સુધી વર્જક
ખ ૂણ ાે એ તેની આગની વપ વર્જનમાત્રા ભાટે લધુ ઇચ્છનીમ છે . આ કા દયમ્માન તે વાચી કે ખટી સ્લીકૃવતના

ઝાકઝભાભાું છકી ન જામ, રબાભણી રઢણભાું રટી ન જામ, કઈ લાદનુ ું લાત્જિંત્ર ન ફની જામ તેન ુ ું ધ્માન યાખે તે અવત
ભશત્લનુ ું છે . તાનાભા યશેરી ળક્યતાઓને વર્જકે તે જ વછાણલાની છે , તયાળલાની છે તે દયે ક નવ્મ કવલને માદ યશે
તેભાું તેન ુ ું અને ગુજયાતી વાહશત્મનુ ું શ્રેમ છે .

શકીકતે બોંભાું બુંડાયાઈને ડેલ ુું કઈ ફીજ જે ધીયજ વાથે અંકુયાઈ જલાની યાશ જુએ તેટરી જ ધીયજ વાથે કવલ

વર્જનાત્ભક ક્ષણની યાશ જુએ તે એક ઉત્ભ કવલતાના વર્જન ભાટેની જફૃયી ળયત ૈકીની અવત ભશત્લની ળયત છે .

આ ભેગેલઝનના વુંાદનની પ્રહિમા દયમ્માન હુ ું આલા ઘણા પ્રવતફદ્ધ અને ધીયજલાન યુલા કવલઓના હયચમભાું

ુ ે વભગ્રણે વભજીને કાભ
આવ્મ છું. પ્રવતબા અને પ્રવતફદ્ધતાન દુષ્કા અશીં નથી જ. પ્રશ્ન તેના ઘડતયન છે . વર્જનના શેતન
કયતી એક નલી ેઢીને તૈમાય કયલાન છે . આ

લાત હુ ું એલા વભમ લચ્ચે ઊબીને કશી યહ્ય છું જ્માું અવુંખ્મ નલી કરભ

આણાું ભાધ્મભને છરકાલી યશી છે . દય ભાવે રગબગ ફે કાવ્મવુંગ્રશના દયે પ્રકાળન થઈ યહ્યાું છે , તેનાું વલલેચન થઈ
યહ્યાું છે , લાશ લાશ થઈ યશી છે , બમ બમ થઈ યહ્ય છે . પેઇવબુક જેલાું ભાધ્મભ ય દય દળ વભવનટે એક નલી કવલતા
(ભટાબાગે નવ્મ કવલની) મુકાઈ યશી છે અને તેટરી જ ભાત્રાભાું

‘રાઈક’ થઈ યહ્યા છે . એક યીતે આ હયસ્સ્થવત ખ ૂફ જ

ઉત્વાશપ્રેયક અને આલકામશ છે ; ણ બાઈ, આ વર્જનની ગુણલત્ા વલે ણ લાત થામ , નવ્મ કવલઓને ભાગશદળશન ભી
યશે, તેભનુ ું ઘડતય થામ તે ણ તેટલુું જ જફૃયી નથી રાગતુ ું ?
કવલ યઈળ ભણીઆય અને કવલ વલલેક ટેરય દ્વાયા પલત નવ્મ કવલઓનાું ભાગશદળશન અને ઘડતયના શેત ુ વાથે એક
ભાવવક કાવ્મવબા સુયત ળશેયભાું ળફૃ થઈ છે . અભદાલાદ, લડદયા, મુફ
ું ઈ, જાભનગય, જૂનાગઢ, બાલનગય લગેયે સ્થએ
ણ આ પ્રવ ૃવત્ પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ ફૃે થઈ જ યશી છે . આલી પ્રવ ૃવત્ તેના વાચા શેત ુ વાથે ઠેય ઠેય પ્રવયે અને ેરી ધીયજના
ાઠ ણ ત્માું બણાલામ ત કેવ ુ ું વારુું ?

મગે ળ લૈદ્ય

તાયીખ : ૦૧ . ૦૮ . ૨૦૧૩

O આણુંુ અંધારું ુ
૧.
આંખભાું આંખ યલીને ઊબ યહ્ય
દીલાવી ઘવી, ણ
ન એની આંખભાું, કે છી
એ આંખભાું ડતાું ભાયા પ્રવતલફિંફભાું
ક્યાુંમ અજલાફૄું ન થયુ ું
ભેં જયુ ું કે
ભાયી ચાવ જે ટે લે છે ને
ભાયાભાું જે બડકે ફે છે – એ અંધારુું
નથી ભને ળાતા આતુ ું કે
કઇને વાુંત્લનાબયી વનદ્રા
જેને જેને ભી
થ્થય થ્થય બટકાલી, તણખા કયી
યાત ને હદલવ ેટાલેરાું
હુ ું એભની ાવે ણ ગમ
નાભ દઈને ફરાવ્માું
યાડ નાખી
પયી દીલાવી ઘવી
ભને વભજાયુ ું કે કદાચ
અભે જ ેટાલેરા હદલવને યાતની આગભાું
અભે ફધ્ધાુંમ બડથુ ું થઈ ગમાું શતાું.
૨.
આણે દીલ ેટાલલા ભથ્માું
અને દીલ પ્રગટય ણ ખય
એના ઉજાવભાું જે કુંઈ દે ખાયુ ું
એ વનશાલાભાું
આણે એલાું ત યલાઈ ગમાું કેભ ૂરી ગમા
દીલ શરલાઈ ળકે છે
અજલાફૄું રાુંફે સુધી નહશ યશે
દીલ મ ૂક્ય છે એ જગાએ
શોંચલાન કઈ એક જ ભાગશ નથી
અને એ ણ ભ ૂરી ગમાું કે
આ અંધારુું
કાભીંઢ બેખડની જેભ
ગભે ત્માયે તાઈ ળકે છે
ધવી ળકે છે

જકે આણે ત ઘેરાું, મુગ્ધ, લખલખમાટા કયતાું
ઓઘ થઈએ છીએ
આણી આંખ ય
ને અજલાફૄું કયલાના આણા કયતફ ય.
૩.
આછા અજલાાભાું ફેઠ છું
અજલાફૄું
ભધયાતનુ ું છે કે છી ભસ્કાનુ ું
કે છે એ કક ભ ૂરા ડેરા વનાનુ ું
કી ળકાતુ ું નથી
આછા અજલાાભાું
આછું આછું ફેઠ છું
કદાચ ને જ
અજલાફૄું ઊઘડળે – થયાળે
ત થયાઈ જઇળ
અથલા ને જ એ વલરાળે
ત બેગ હમ
ુ ું વલરાઈ જઈળ, એ નક્કી!
૪.
ભાલચવના ખખા જેલી ઓયડીભાું ફેઠ છું
ણ દીલાવી જેવુ ું કશુ ું જ નથી
એથી જ ત
આગ રાગલાની
આગ ચાુંલાની
બડક કયલાની
બડક થલાની
કઈ જ ળક્યતા નથી
ઘય અંધારુું છે
ફી ગમેરી દીલાવીના ટકાભાું શમ છે , તેવ ુ ું જ
જકે દીલાવીના ફી ગમેરા ટકા લડે
અક્ષય ાડી ળકામ છે
ણ આ અંધાય-કાી-ભેળ ઘડીભાું
તાની શથેી ણ ઓખી ળકાતી નથી.

O ીય ૂ ઠક્કય

O ગઝર
ભનનાું તભાભ લગણથી દયહકનાય છું;
એ કાયણે ત વલશ યશસ્મથી ાય છું.
હુ ું તાયી યાશ જઉં છું તાયી જ છામભાું;
રાગે છે તમ હુ ું અધ ૂય ઈંતઝાય છું.
કભબાગ્મ ભાયા! તમ તભે ઓખ્મ નશીં;
જેને અઢેરી ઊબા છ, હુ ું એ જ દ્વાય છું.
ક્યાું થઈ ળક્ુું છે ભાયી દળાનુ ું વનયાકયણ;
આકાળ નીચે શલા છતાું ફુંવધમાય છું.
અટલાત જાઉં છું શજુએ ઠેય ઠે હ;ુ ું
ચાશે તભાભ આદાની આયાય છું.
‘વાહશર’ બયભના હકલ્રા કશ ળી યીતે ત ૂટે ;
બીતય છું એટર હુ ું કદી ક્યાું ફશાય છું !

O ‘વાહશર’

O ગઝર
ભાયી જ રાવ છે અને ભાયા જ સ્કુંધ છે ;
જેલા છે તેલા આજ ત ઋણાનુફધ
ું છે .
લફિંફની ભજણીઓ કશ ળી યીતે કયે ?
છે ભાયા શાથભાું એ અયીવ જ અંધ છે .
જલા ભળ્મા ન ક્યાુંમ વગડ ભાણવાઈના;
ચાયે મ ફાજુ ભાણવ ત થકફુંધ છે .
કાું તમ ફુંધનભાું વનશાફૄું છું હુ ું ભને ?
નબ નીચે નહશ ત યાતલાવાન પ્રફુંધ છે .
દૈ લે રખ્મ છે એના વગ્ગા શાથથી છતાું
શવુ ું વહુન ુ ું જાણે અધ ૂય વનફુંધ છે .
વનમવત સ્લમુંભ ૂ આલીને ઊબી છે આંગણે ;
ને ફાયી – ફાયણાુંઓ ફધાું ઘયનાું ફુંધ છે .
‘વાહશર’ હુ ું ચાશે શઉં જગતના કઈ ખ ૂણે ;
શ્વાવ ભશીં શુંભેળાું લતનની સુગધ
ું છે .

O ‘વાહશર’

0 ગીત
જભાુંથી કુુંડાા તાયલી રીધા ને છી છૂટુું તે નીય ભને આપયુ,ું

તમ ભન કાું અધીય ભને આપયુ.ું

 ૂયતાું  ૂયતાું ભાયી ઇચ્છા ાુંચારીને લધ્યુ ું તે ચીય ભને આપયુ,ું
તમ ભન કાું અધીય ભને આપયુ.ું

ઊજા ચુંદયલાના અજલાે અજલાે ધફકાલી અંદયની નાડી,
એકલરમા ફીજને યી-આયીને જીલતી યાખી છે ભાયી લાડી.

ભીયાના બાગભાુંથી ઊભુ ું પાડીને અડધુ,ું કાફૄું ભરીય ભને આપયુ,ું

તમ ભન કાું અધીય ભને આપયુ.ું

ભસ્તીભાું ભસ્ત યે ’લા કેલાું તેં દાન દીધાું ?

ઊંચાું વનળાન દીધાું, રમ સ ૂય ને તાન દીધાું.
તનનુ ું કાભહઠયુ ું ત તાકુું ત્માું તીય ડે, એવુ ું તે થીય ભને આપયુ.ું
તમ ભન કાું અધીય ભને આપયુ.ું

O વતીળચન્દ્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’
0 ગીત
બીન બચાક તાય અંફ સ ૂકલલા, સ ૂયજ થઈ આલલાનુ ું ભન.

આંખભાું ઊગેરી ભઘભઘતી વનાુંની લેણી રઈ આલલાનુ ું ભન.
ટાઢા ફે શાથ ાવે દે તલા ભુંગાલતાું ;

ડેરીએ ફેવીને શ્વાવ હક્ક
ુ  ગગડાલતાું ;

થામ ભને ઘડી ઘડી ાલમેથી નીકી ત્માું ાછા જઈ આલલાનુ ું ભન.
આંખભાું ઊગેરી ભઘભઘતી વનાુંની લેણી રઈ આલલાનુ ું ભન.
કાા ભરીયભાુંમ જ્માયે તુ ું નીકે છે ;
ઉય વવિંદૂય અને અંદય કૈં ીગે છે !

ભનના કભાહડમાની છાતી ય થામ ભને થાા દઈ આલલાનુ ું ભન.

આંખભાું ઊગેરી ભઘભઘતી વનાુંની લેણી રઈ આલલાનુ ું ભન.

O વતીળચન્દ્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’

O

બાા

આણે શતાું શાડ જેલાું
શતાું વ ૃક્ષ જેલાું

શતાું ઝયણાું જેલાું

લશેતાું જતાું શતાું દૂ ય દૂ ય
દહયમાએ આખયે

જાણી રીધાું શતાું આણને

આકાળને ખફય ડી ગઈ શતી આણાું શલાની
ગ્રશની વુંગતથી

વનવભિત થઈ યહ્ુું શતુ ું વુંગીત

ખેંચાતુ ું આલતુ ું શતુ ું આણી તયપ
વનશાહયકાઓની ાય

ઊંચા વળખય ય પેરામેર તેજુજ
ું
એકધ્માન જઈ યહ્ય શત
આણને જ

છી આણે

છી આણી અંદય ઇચ્છા જાગી

કાભકાજની ધ ૂનભાું
કે છી કુંઈક  ૂરુંુ કયલાની ઝુંઝટભાું

શલે જડને જાણી રઈએ
ને જડની આજુફાજુ જે બાાઓ તયી યશી છે

લાયું લાય વાદ ાડયા
કહ્ુું કે જુઓ જયા અભાયી તયપ

આ ફધુ ું ચેતન ત જાણી રીધુ ું

શલાના ઝાટાુંઓથી બભતી
એને ણ જાણી રઈએ

એટરે શેરાું ફન્માું થ્થય

છી ફન્માું વ ૃક્ષ યથી ખયે રાું ાુંદ
છી ફન્માું નાનકડુું બુદ
ું

છી ાણીથી બયામેલ ુું ખાફલચયુ ું ફન્માું
છી થમ સ્મ ૃવતભ્રુંળ

એટરે નશત દહયમ, ન ત આકાળ
ગ્રશની વુંગત, વનશાહયકાઓનુ ું ણ
નશતુ ું ક્યાુંમ નાભવનળાન

ઊંચુ ું વળખય અને તેજુજ
ું જેલી લસ્તુઓ
આણા ભાટે કદાચ વનયથશક શતી
એટરે એના શલા – ન શલાન
કઈ અથશ જ નશત

કઈક જગ્માએ શોંચલા દડતા રકને

અને  ૂછુું કે તભે જણાલળ અભને બાાઓના અથશ ?
રકએ જલાફ દીધ

અભે ફધુ ું જ જાણીએ છીએ

ભડી વાુંજે ાછા લીશુ ું ત્માયે તભને જણાલીશુ ું
અભાયી ાવે ફધી જ બાાઓની ચડીઓ છે

અને અભાયી સ્મ ૃવતઓ તે ડયા છે એના અથશ
ફેહપકય યશ

અભે ળધી ળધીને

એક ળબ્દના અગલણત અથો જણાલીશુ ું

એલા અથો કે જે એકફીજાથી અરગ શમ
બાાઓ આ યીતે જ શમ છે

તભને રકને શજી સુધી ખફય નશતી ?

O પારૂક ળાશ

O ભ ૂયા આકાળભાું રીલ ું ુ ઘય
ભાટીની કાચી બીંત અને

રીંણથી ઓતુ ું જૂન ુ ું લતનઘય

દાદાના ફખાું ભોં જેભ તાકી યહ્ુું છે .

દાદાએ જાતે ગાય ખદ
ું ૂ ીને યચ્મ શત
આ યલમાભણ ભા.

દાદી એક શાથે વુંબાે ઘયગૃશસ્થીનાું કાભ
ને ફીજે શાથે દાદાના ઉધાભા.

ફાા, ભટા ફાા, પઈ એ લખતે ત શળે
તગતગતાું તરુણ
શોંળે શોંળે ભાટીનાું તગાયાું ઊંચકી ઊંચકી
દડધાભ કયતાું શળે.

ઘય ત  ૃથ્લીની શથેીભાું યચામેલ ુું જ શતુ ું પ્રથભથી
દાદાએ ફવ એન આકાય ખુલ્ર કમો.
પલમાની ભનશય સ ૃષ્ષ્ટ વહશત

ઊવી આવ્યુ ું વભમની છાતી ય
વુંફધ
ું ની રીરાભ ૂવભ વમુ ું ન્મારુંુ ઘય.

O યભણીક અગ્રાલત
O ભપત બજન
વદાવ્રતની રાુંફી રાુંફી કતાય

ે ી ેરે છે ડે રગી ભ ૂખની વ્માકુતા
આ છે ડથ

સ ૂકી ફયડ બાખયી થાીભાું પડપડપડપડ પેંકાતી જામ
ાણીદાય દૂ ધથી લાટકી ભાુંડ બયામ
ઉય તેર શેઠ ાણી

લચભાું શયે પયે ળાકની ાતી લાણી
સ્લાદન ટલાટ જીબને રરચાલે
શજયીભાું ઢેર થાક ઘણુ ું ફરાલે
તમ

બજનદાતાના રાખ રાખ જમજમકાય વલના
ણનુ ું વાલ ખટુું તાફૄું
ક્યાુંથી ખ ૂરે !

O યભણીક અગ્રાલત

O

ગીત-૧

તાયા અક્ષયની ગરીઓભાું ઊંડે રસ્મ કે ભાયા શાથે ચડી ગઈ તુ,ું
ઠેઠ બીતય અડી ગઈ તુ.ું

જનભજનભ

છી તાય

શેરી મુરાકાત,

કાગ ભને કણ જાણે ળી યીતે જડય?

શેર જ

સ્ળશ શમ એ યીતે શલેથી અડય.
અત્ય ઢામ ફૃના તાય-તાયે એભ ભાયા રુહદમે ડી ગઈ તુ.ું
એક-એક અક્ષયની ડાી ય ઝૂલ્મ હ,ુ ું જેભ ઝુરતી તુ ું ભાયી આંખભાું,

રગયીક અંતય ણ જ લચ્ચે લતાશમ ત આંખથી તુ ું કશેતી કે ‘યાખ ભા’.
ડાફા શાથે મુકામેર કાગ શુ ું જડય, આખેઆખી જડી ગઈ તુ.ું

O વલલેક

ભનશય ટેરય

O

ગીત-૨

ના, નશીં આવુ,ું ભલાને નશીં આવુ,ું

જે ભાયગથી તાયી શ આલન-જાલન, એ ભાયગને ભાયગભાું નશીં રાવુ.ું
કાજાના ફૂરડાને થ્થય ફનાલલાનુ ું કાભ કેવ ુ ું કરુું છે , કાના ?

ણ એકલાય નક્કી કયી જ દીધુ ું શમ છી ડગ ાછાું બયલાનાું ળાનાું ?
જાદુની લાત નથી, શૈમાને યજ-યજ - હુ ું આવુ ું વભજાવુ.ું
ના, નશીં આવુ,ું ભલાને નશીં આવુ…
ું

તાયી આગ ત આખી દુવનમા ડી છે ને ભાયી ત દુવનમા ફવ, તુ ું !
આમનાની વાભે છ કલ્રાક કાઢુ ું ણ જડતી નથી ભને ‘હ’ુ ું .

વાન-બાન ભ ૂરી ણ એટલુું નશીં કે ભાયા શલાની માદ હુ ું કયાવુ.ું
ના, નશીં આવુ,ું ભલાને નશીં આવુ…
ું

લરલખતુંગ યાધાના ઝાઝા જુશાય, બરે આંખ આ થામ નશીં ચાય,
ભનડુું ાણીની જેભ તાયાભાું ઢાયુ,ું તનડાન ળાને વલચાય ?

ના, ના, હયવાઈ નથી, પમાય છે આ પમાય છે ણ તને હુ ું કેભ વભજાવુ ું ?
જા, નશીં આવુ,ું નશીં આવુ,ું નશીં આવુ…
ું

O

વલલેક ભનશય ટેરય

O

ત્ની

ભેં ઘણી લાય
વાલ ખટેખટુું એને કહ્ુું છે :
” તુ ું ભને ખ ૂફ ગભે છે .”
ભને ખફય ન ડે એભ
એણે ભાયા ળબ્દભાું
જીલ  ૂયી ફતાવ્મ.
૦
ભાયા તુંલગમાણાના વભ
ફધાું જ ફૂર
એની ાવે સુગઘ
ું રેલા આલે છે
અને એ....
હુ ું ઓહપવે નીકફૄું ત્માયે
ભને ગભતુ ું યપરુભ
ભાયા શાથભાું મ ૂકે છે .
૦
એણે થડાું યું ગ ફચાલી યાખ્મા છે
ઘણી લખત
એકરી એકરી
ફેડફૃભના જહટર દાગ ય
કમાશ કયે છે ટલચિંગ
૦
વુંફધ
ું ના ધયતીકુંભાું
લેયવલખેય થમાું છીએ
છતાું એણે ક્યાયે મ
ઘયને ળેયી સુધી રુંફાલા નથી દીધુ ું
૦
એણે જ્માયે જ્માયે ભને
શવી કાઢય છે
ત્માયે
એની આંખના ખ ૂણે છરક્ુ ું છે
આંસુન ુ ું એક ટીુ ું
જેભાું શમ છે
ભાયી અણવભજ.

O ગઝર
વલવાભ ખાઉં શેરાું થાક ઉતયાવ્મા કયે છે એ.
ગજા કયતાું લધાયે બાય ખેંચાવ્મા કયે છે એ
ન ફૂટે રશીની ટળય, ન ચશેય તુંગ થાલા દે ,
ત્લચા આખી ને આખી એભ ફદરાવ્મા કયે છે એ
અયીવાથી લધુ વાચ હયચમ આલા અભને
ફધા ાવે અભાયી જાત લુંચાવ્મા કયે છે એ
બીતય લાવેર વાુંકને બીતયના શાથ ળધે છે
અશીંથી દ્વાય લાયું લાય ખખડાવ્મા કયે છે એ
તભવના એક છે ડે હ,ુ ું ફીજા છે ડે ઊબ યશીનેઅભાયી ચેતનાભાું દી પ્રગટાવ્મા કયે છે એ

O લુંચચત કુ કભાલારા

O ગઝર

કદી હુું લફિંફભાું ડૂબ્મ, કદી દશણભાું ડૂબ્મ છું;
કઈ કાયણ વલના હુ ું વેંકડ કાયણભાું ડૂબ્મ છું.
વભુંદય જેભ ઘ ૂઘલતા વભમને શાથતાી દઈ-

જતનથી જાલેરી થડી અંગત ક્ષણભાું ડૂબ્મ છું.
તયવની જયતરફી આ ભને ક્યાું રઈને પશોંચી છે ;
છરછર મ ૃગજના વાલ સુક્કા યણભાું ડૂબ્મ છું.

જીલન આખુું વલતાવ્યુ ું છે નયી અલઢલની સ્સ્થવતભાું;
કદી ભફરખભાું હુ ું ડૂબ્મ , કદી હુ ું કણભાું ડૂબ્મ છું.
ભને ળધી યહ્ય છું લાયતાના શય લાુંકે ણ -

ગતાગભ કૈં નથી ડતી કમા પ્રકયણભાું ડૂબ્મ છું.

O ળવળકાુંત બટ્ટ ‘ળૈળલ’

O ગીત - નદીન ુંુ નાભ ...
નદીનુ ું નાભ શલે ઝાડવુ ું ....

આથી જણાલલાભાું આલે છે કઈએ ફીજુ ું ના નાભ શલે ાડવુ ું ...
ાણીને ઓખ ાુંદડા તયીકે ને
વ્શેત ુ ું તે વ્શેણ એની ડા છે ;

ભાછરીનુ ું નાભ શલે ુંખી થઈ જામ
એલ ઘેઘ ૂય રીરાળન ઢા છે .
કેભ કયી મ ૂથી ઉાડવુ ું ?

નદીનુ ું નાભ શલે ઝાડવુ ું ....
કેટરાુંમ ગાભ એની છાુંમ તે ફેવી
શાળકાયા જેવુ ું લાગતાું,

ચાથી છરકીને ઢાતા છાુંમડાને
તીકી યીતે વો ખતા.

ભાયે ણ વનુ ું ઉગાડવુ ું ...

નદીનુ ું નાભ શલે ઝાડવુ ું ....

આથી જણાલલાભાું આલે છે કઈએ ફીજુ ું ના નાભ શલે ાડવુ ું ...

O શેભત
ું ગહશર ‘ભભષય’

ુ
૦ સખ
આભ ત

આ વાલ નાનકડુું ફ્રેગ સ્ટેળન
ભાયા ગાભથી

 ૂલશ તયપ જતાું યસ્તાભાું આલે
જગર
ું
 ૂરુંુ થામ
અને તયત જ આલતુ ું
આ નાનકડુું ફ્રેગ સ્ટેળન .
પરેટપભશથી
થડે દૂ ય

જાીલાી દીલારને અડીને
એક ફાુંકડ

રલુંડય ફૂરથી રચરચ લેરના છાુંમાલા .
ભેં

અનેક લખત
જમ છે

ચારતી ટ્રેનભાુંથી
ઘણી લખત

વનાુંભાું ણ આલે

એકાકી ફ્રેગ સ્ટેળન યન

રલુંડય ફૂરથી રચરચ લેરના છાુંમાલા
આ ફાુંકડ.

સ્ટેળન થીજી ગમેલ ુું

ાટાઓ ઓગીને ગામફ

ફધાજ વુંદબો, અક્ષાુંળ-યે ખાુંળ,

વનળાન-નકળાથી વલખ ૂટ ડી ગમેર અપાટ ભશાવાગયભાું

વાલ એકરા ટાુ જેલ
ભાત્ર આ ફાુંકડ

રલુંડય ફૂરથી રચરચ લેરના છાુંમાલા

ભાયે ઊતયી ડવુ ું છે અશીં
ટ્રેન ઊબી યશેતી નથી .

ફાયીના વલમા શચભચાવુ ું

પરેટપભશ યના ભાણવને બ ૂભ ાડુું
ગ છાડુ.ું
આ પરેટપભશ ય ઊતયી,
ભાયે

ેરા ફાુંકડા ય

એક લખત ફેવવુ ું છે

ઊંડા ઊંડા શ્વાવ બયી
વનયાુંત રેલી છે

ભરમાવનરની શલી લ્શેયખી લામ
અને

ઉયથી એક રલુંડયીયુ ું ફૂર
ટ.. ૌ દઈને ભાયા ય ડે
ફવ એટલુું જ......
એટલુું જ સુખ !

O મગેળ લૈદ્ય

O ગઝર
દે વિંજરુું, ણ આંખભાું નબનાું વન દે જે
એનેમ રઈ ઊડી ળકુું એ ઉડ્ડમન દે જે
જાતે ઠરુું, પ્રગટુું; ભને ભાયાું

ચમન દે જે

શઉં અગય દીક, વતત વાભ લન દે જે
મુશ્કેરીઓને જ ઝફી ઉત્કરન દે જે
શ્રદ્ધા ડગે નહશ ક્યાુંમ ણ એવુ ું લચન દે જે

જ જન્ભ ફીજ આ ત તુ ું એટલુું કયજે
આ શીંચક, આ આંગણુ ું ‘ને આ વલન દે જે

જે વલચારુું છું ફધુમ
ું ે થામ છે વાચુ ું
ભાયા પ્રભુ ! વારુું વલચારુું એવુ ું ભન દે જે
જે

O ડૉ. નીયજ ભશેતા

O ગઝર
ધીભે-ધીભે થાલાન ક્ષમ યત્ી-યત્ી તરા-તરા
એ સ્લીકાયીને છું વનબશમ યત્ી-યત્ી તરા-તરા

લધતી આભ વતત એની લમ યત્ી-યત્ી તરા-તરા

આંખભાુંથી ગામફ વલસ્ભમ યત્ી-યત્ી તરા-તરા
ક્ષણ-ક્ષણભાું ઊબયાત વુંળમ યત્ી-યત્ી તરા-તરા
અંધાયાભાું બી યહ્ય બમ યત્ી-યત્ી તરા-તરા
ધીભે-ધીભે કયતાું ઠાુંવઠાુંવ બયી દે ળે નજયને
વનાુંઓન થાત વુંચમ યત્ી-યત્ી તરા-તરા
 ૂછે છે ધ ૃતયાષ્ટ્ર કુરુક્ષેત્રે

કોયલનુ ું જય કેટલુું ?

તયત જ ઉત્ય લાે વુંજમ - ‘યત્ી-યત્ી તરા-તરા’

જેભ વાુંજભાું યું ગ બતા જામ સ ૂયજ દહયમે સ્શ્માશથી
એભ ખયરભાું ઘટું ૂ ાત રમ યત્ી-યત્ી તરા-તરા

યે તીને ળુંકા છે કે શુ ું થાલા ફેઠુું છે દહયમાનુ ું ?
થડુું ખવતુ ું યજ વળલારમ, યત્ી-યત્ી તરા-તરા

O ડૉ. નીયજ ભશેતા

O અયથ અંતયી........

પારૂક ળાશ

કવલતા આખયે ત અસ્સ્તત્લફધની વુંલેદનના સ્તયે ડેરી અલસ્થાઓને અલબવ્મલત કયતી શમ છે . અને અસ્સ્તત્લ છે કે
કદી ણ એકલુું કે અરામદુું નથી શતુ.ું તેની આવાવ અનુબલના, વુંફધ
ું ના, યું યાના, હયસ્સ્થવતઓના, લૈમસ્લતક કે
વામ ૂહશક વનમવતઓના અનેક પ્રકાયના વુંદબો યશેરા શમ છે . તેની વાથે વાથે મથાસ્સ્થવતભાુંથી ફશાય આલી લધુ વાયા કે

વુંબાલનાળીર જગતની આકાુંક્ષાઓ ણ અવનષ્ટ હયસ્સ્થવતઓના વલયધે કવલતાભાું વલમ ફનીને આલતી શમ છે . આજની

વજાશતી કવલતાભાું નથશ-અનથશની વુંકરનાઓ, વનવભિવતઓ આખયે ત આ યીતના જ કઈ ભુંથનના હયણાભ ફૃે અથલા ત
પ્રવતહિમા ફૃે આલતી જલા ભે . ઉયાુંત લચિંતનના ગુંબીય ઢુંગ અનાલીને ણ એ યીતની પ્રવતહિમાઓ આજન કવલ
દાખલત જલા ભે . એલે લખતે તે ઘણી લાય વામ ૂહશક ન ૃલુંળળાસ્ત્રીમ વનયીક્ષણ અને રકવાુંસ્કૃવતક ફૃઢ લસ્તુને અધ્મમનનુ ું
લાશન ફનાલીને, તેભાું યશેરા અસ્સ્તત્લ વલયધી તત્ત્લનુ ું ળધન કયી, તેને અવતિભલાની યીવત અનાલીને ટકાલી યાખનાયી
ફાફતની ળધ ચરાલે છે .

આ યીતની ળધ લખતે રકમાતનાન અતીત વલમ તયીકે સ્થાન ાભે છે અને તેભાું યશેરાું આયું બના, ભધ્મના અને

વાુંપ્રત ક્ષનુ ું વલશ્રેણ થામ છે . અસ્સ્તત્લને ક અને નષ્ટ કયનાયી ફાફતની વલચાયણા થામ છે . ક્રૂય મથાથશ અને
આદળશ મથાથશનાું ફૃ સ્ષ્ટ કયલાભાું આલે છે . આભ જે એક વભગ્ર ગવતવલવધ વનભાશણ ાભે છે તે આઘાત, વનયાળા અને

અયાજક સ્સ્થવતભાુંથી ફશાય આલી કળાક સુખદ વનષ્કોને ાભલાનુ ું કયે છે . વામ ૂહશક ભાનલીમ ચેતનાની જાગૃવતના ઉામને
તાયલીને કરાની એક એલી પ્રવતફદ્ધતાને દળાશલે છે જે વનાતન જીલનમ ૂલ્મ પ્રત્મે લપાદાયી વનબાલતી શમ.
ફુંગાી કવલ શ્માભર કુભાય પ્રાભાલણકની કવલતા 'શ્વાવન ધ્લવન છે આણી ાુંખભાું' એ પ્રકાયની કવલતા છે , જે

ઉત્ીહડત વભાજના અતીત અને લતશભાન લચ્ચે યશેરા ક્રૂય મથાથશની વભાુંતયે એક મગ્મ જગતના વનભાશણનુ ું દાવમત્લ દાખલે
છે . આ કવલતા અતીતના સ્લલણિભ લચત્રની ઝાુંખી કયાલીને, જે કુંઈ વામ ૂહશક અવનષ્ટ હયસ્સ્થવતઓ યચાઈ ગઈ છે તેભાુંથી મુલત
થલા ભાટે રકજાગૃવત અને હયલતશન ભાટેની વ્માક આકાુંક્ષાની ેયલી કયે છે . જઈએ :

O આણી ાુંખભાું (ફુંગાી કવલતા)
શ્માભર કુ ભાય પ્રાભાચણક
શ્વાવન ધ્લવન છે
આણી ાુંખભાું
છાતીભાું છે

લયવાદી ગીત અને આહદભ ુધા
આણા  ૂલશજ ગાતા શતા
એ ગીતભાું

સ ૂયજ ઝશત શત

લયવાલત શત ચુંદ્રભા ચાુંદની
ઉછાત શત વમુદ્ર
રશેયની છ

તમ તે

મઝ
ું ૂ લી નાખે એલ અંધકાય

યશેત શત આણાું ઘયભાું
એ અંધકાયભાું

પુંપવતાું પુંપવતાું ળધતાું આણે
એકાદ કાચી-ાકી યટરી

યાતબય ઘેય ઘારીને યશેતાું શતાું
આણી ચાયે તયપ

ભશાકા, જીલન અને મ ૃત્યુ
છી ન જાણે ક્યાયે

આલીને ઊબી યશી જતી
ઊજી વલાય

ને છલાઈ લતુ ું શતુ ું

નીર ભયણ તે અનુંત આકાળ
તભે રક જાગ, ઊઠ !
ળા ભાટે સ ૂતાું છ

આભ અનુંતકાથી ?

કેભ વુંબાતુ ું નથી તભને
એ લયવાદી ગીત ?

ુ ફાુંહઠમા )
(અનુલાદ-વશમગ : કુ સભ

O આ અંકના પટકરાકાય
૩૪ લીમ જભશન પટકરાકાય ભાકષ વ રૂગે લ્વ

(Markus Reugels)

શાઈ સ્ીડ કેભેયા

દ્વાયા થતી લરસ્લલડ પટગ્રાપીના ભાહશય કરાકાય છે . પ્રલાશીના નયી આંખે ન દે ખાતા યભણીમ
આકાય , એક બુદ
ું ના ઉછા/આઘાત દયમ્માન નીજતી યભણીમ અને યભાુંચક બુંલગભાઓને
તેઓ કેભેયાની ફધી જ માુંવત્રક ખ ૂફીઓને કાભે રગાડીને આણી વભક્ષ સુદય
ું યીતે મ ૂકી આે

છે . પ્રલાશી આકાયનુ ું આશ્ચમશચહકત કયી દે ત ુ ું અગચય ફૃ અશીં પ્રત્મક્ષ થામ છે . વલશ્વનાું ઘણાું
પ્રકાળનગૃશ ભાટે તેઓ કાભ કયી યહ્યા છે . ઘણા અગ્રીભ વાભવમકભાું તેભનુ ું કાભ સ્થાન ાભી

ભાકષ વ રૂગે લ્વ
(Markus Reugels)

યહ્ુું છે . ઘણાું મુખ ૃષ્ઠને તે ળબાલી યહ્ુું છે . Abendschau-BR, Bayern Journal, TV-

Touring, Discovery Channel, વભેત ઘણી ટેલરવલઝન ચેનર ય તેભના વલે ચચાશ થઈ
યશી છે . The Telegraph , Daily Mail, China Daily વહશત અનેક ઓનરાઈન વાભવમકભાું
તેભનુ ું કાભ જઈ ળકામ છે . તેભનુ ું કાભ http://500px.com/MarkusReugels ,

http://www.flickr.com/photos/maianer/page1/ અને http://1x.com/member/77896
ઉય જલા ભે છે .

Oસ્ુ તક હયચમ

જજત ુ યુ હશત

ુ યાતી ગઝરન ુંુ 'એના ઘય બણી' પ્રમાણ......
૦ ગજ
ગુજયાતી ગઝરના જુદા જુદા યુગ જઈ ળકામ છે . એભાું જ્માયે ભનજ,યભેળ,યાજેન્દ્રયુગના કવલઓની લાત આલે ત્માયે

ફગવયાની ધયતીના કવલ વળલજી ફૃખડાનુ ું નાભ અચ ૂક માદ કયવુ ું ડે. ભનુબાઈ વત્રલેદી 'ગાહપર' યાજેન્દ્ર શુલર લગેયેની જેભ

આ કવલ તાની ગઝરભાું બગલાયું ગી બજનન વભજાજ જાલી ળક્યા છે અને આગ જતાું એ જ એભની ઓખ ફન્મ છે .
આ કવલએ ૧૯૯૦ભાું 'ફૂરન માશમ' નાભન વુંગ્રશ આેર જેને ગુજયાતભાું વાય એલ પ્રવતવાદ ભે ર. એ છી ણ

તેભની વર્જનમાત્રા આગ લધતી યશી અને ગુજયાતી બાાના પ્રવતષ્ષ્ઠત વાભવમકભાું તેભની યચનાઓ પ્રગટ થઈ રકશૈમા
સુધી શોંચતી યશી છે . શ્રી યઘુલીય ચોધયી રખે છે, '' વોયાષ્ટ્રના ત્રણ નલા શસ્તાક્ષય વળલજી ફૃખડા, ળૈરેળ ટેલાણી, બયત
વલિંઝુડા ભાત્ર પ્રેભને નહશ, જીલનની વલવલધ વ ૃવત્ઓ-પ્રવ ૃવત્ઓને ણ લાચા આે છે ." ત નયત્ભ રાણ કશે છે," વળલજી
ફૃખડા એક જીલતા તન ગઝરકાય છે . ળે'યભાું યચામેર ભનવ્માાય તેને બયે રા ગઝરકાય તયીકે વવદ્ધ કયે છે ." દદશ

ઉનાભ ધયાલતા આ કવલ વલળે ડ..એવ.એવ.યાશી રખે છે , "જીલનના દદશ ને અલબવ્મલત કયલા તેભણે ઉલચત યીતે જ
ગઝરના સ્લફૃને પ્રેભ કમો છે . તેઓ ગઝરકાય તયીકે વલકવતા યહ્યા છે ."

ભાયા વહશત ફગવયાના અનેક નલહદત ગઝર યચવમતાઓ ભાટે વળલજી ફૃખડા એક શયતી પયતી ગઝરળાા છે .

ફગવયાન કવલ જ્માયે તાની યચના યજૂ કયે છે ત્માયે વળલજી ફૃખડાના ભુંતવ્મ થકી તાની ગઝરને પ્રભાણે છે અને આ

કવલની વનખારવ, ૂલશગ્રશયહશત, પ્રાભાલણક વાુંત્લના-પ્રેયણાએ ફગવયાને ઘણા ગઝરકાય આપમા છે . ફગવયાભાું ૨૫લશથી

અવલયત ચારતી ભેઘાણી વાહશત્મ લતુ
શ વુંસ્થા આ કવલની તવવદ્ધદ્ધનુ ું હયણાભ છે . તેભના આ વુંગ્રશના ાનેાને આ કવલન
બગલાયું ગી આધ્માત્ત્ભક વભજાજ છરછર ભાણલા ભે છે . ળબ્દવાદગી, છુંદની વલવલધતા, નલાનલા યદ્દીપન પ્રમગ,

તદા ળબ્દના ઉમગથી તેભની ગઝર રકહૃદમને સ્ળશનાયી ફને છે . શજી ણ આ કવલની કરભ પ્રવયે -ભયે તેલી
શુબકાભના વાથે આલ ભાણીએ તેભના કેટરાક ઉત્ભ ળે'યઆણાભાું એક ભાણવ થામ ફેઠ,
આજ એલા વલચાય શ્રી ગણેળા.
હુું ણાન બાવ એભાુંથામ છે ,
એટરે જાવ ુંુ નથી દષણ તયપ.
ઢાઇ અક્ષયના ઘણા અથો કયીને,

ભાણવએ ભાણવને ણ ફનાવ્મા.
શમ વુંકટ તમ શવલાન ુંુ વદા,

ખાનદાની યાખલી વશેરી નથી.
એક ણ રીટી ઉકેરી ના ળક્યા,
જજિંદગી આખી બણી રીધી અભે.

થ્થયના બાય કયતાું ણ લધ,ુ
બાય રાગે ભાત્ર શલાન ભને.

"એના ઘય બણી" ગઝરવુંગ્રશ. કવલ - વળલજી રૂખડા

પ્રકાળક-પ્રાચી પ્રકાળન-આંખની શસ્સ્ટર ાવે, અભયયા-ફગવયા-૩૬૫ ૪૪૦. ાનાું-૮૬ , હકિંભત- રૂ ૧૦૦.

(રેહટન અભેયીકાની કલવમત્રીઓના કાભન પ્રવતવનવધ વુંગ્રશ These are not sweet girls ના આમુખનુ ું ગુજયાતી બાાુંતય શ્રી
હશભાન્શુ ટેર દ્વાયા કુર ત્રણ શપતાઓભાું આ વભક્ષ મુકાઈ યહ્ુું છે . રેહટન અભેયીકાની કાવ્મપ્રવ ૃવત્ અને કલવમત્રીઓ વલે
ઘણી યવપ્રદ ભાહશતી આ રેખ દ્વાયા આણને ભી યશે છે .- વુંાદક)

ઇવતશાવ લુંચચત
૧)
અભે, જે જલાફદાય જીલન ભાટે
અને જન્દ્્મા ત્રીજા વલશ્વભાું
અભે,જે ભાુંગીએ ન્દ્મામ
અને શમાત દચક્ષણ અભેયીકાભાું
અભે,જે ભયીએ ફચરવલમાભાું
યખડતાું અને એકાકી
અભે છીએ ઇવતશાવ જે રખી ન ળકામ
અને માત્રી ભસ્તક કાેરાું.
૨)
ીઠભાું લાગે રી ગીથી એક વલદ્યાથી ભમો.
રશી
ચીવ વભ
ગરીભાું પેરાય.ુંુ
કણ રખળે વનયયાધતા વલળે?
ુ ય, ફચરવલમા. ૧૯૪૨)
(બ્રાુંકા વલથ્યળ
દલક્ષણ અભેહયકાની જાણીતી અને વાલ અજાણી સ્ત્રી કલવમત્રીઓને એભની કાવ્મશમાતી વલળે આ કાવ્મભાું એલ જ voice ભે
છે જેભ આ રેખભાું વુંબામ છે .

૦ આ કઈ સલ
ુંુ ાી કન્દ્માઓ નથી- બાગ ૧

મ ૂ રેખઃ ભજોયી અગવીન
ુ ાદ : હશભાન્દ્શ ુ ટે ર.
અનલ

ઇવતશાવ વાક્ષી છે . સ્ત્રીઓ શભેળાું ભોન કયતાું લધાયે ળબ્દ નજીક યશી છે . કથન, ગાન અને કૂથરીના ભાધ્મભથી સ્ત્રી
કેલામ અને એ દ્વાયા આદાનપ્રદાનની કા ઉમગભાું રે છે . એ કેલ રખેરા ળબ્દથી જ નશીં અન્મ પ્રકાયે ણ વુંકશ
કેલે છે . લચરે-વાઉથ અભે યીકાભાું સ્ત્રીઓ કથાને યું ગીન લણાટભાું ગથ
ું ૂ ે છે જેને

“અવિરીયા” કશે છે , જેભાું જીલનનાું વાધન

અને ખુંડ ચીંથયાુંથી યચેલ ુું લચત્ર થઈ જામ, જીલન-મ ૃત્યુને અર્ઘમશ થામ. ત્માું, એક સ્ત્રૈણ ાઠ ઊઘડે વલુરતા અને ળક્યતાના
લણાટ વભ. સ્ત્રીઓ ઇવતશાવ વાચલલા રખે અને એભની વુંસ્કૃવતના વલશભાન્મ લાયવાના બાગ ફૃે ઓખાલે.

જકે, સ્ત્રી શભેળાું ળબ્દને ડખે શલાું છતાું તેભને ફરતાું અટકાલાઈ છે ેઃ વુંત રે. વલત્ર બાસ્મભાું સ્ત્રીને ચચશભાું ચ ૂ
યશેલા આદે ળ આપમ છે , આભ એભના જાશેય અલબપ્રામ ઉય ફુંદી રાદી શતી.

કેટરાુંક વુંસ્કૃવતગત  ૂલશવનધાશહયત લરણ

સ્ત્રીઓને દાફભાું યાખે છે જે સ્ત્રૈણ અલબગભે કામાશ છે . દા.ત. ”ફુંધ ભઢાભાું કઈ ભાખી પ્રલેળી નશીં ળકે. ” છતાું સ્ત્રી તાના
વલચાય લાયું લાય કાવ્મની બવ્મ ફાનીથી ફરે છે , જ્માું વુંલેદનની વલુરતા છે અને બાાવલસ્પટથી ુનેઃપ્રાક્પતની ળક્યતા
છે .
દલક્ષણ અભે યીકન કવલતા, એક તીકી યવપ્રદ ઘટના છે , એ જૂની અંગ્રેજી (એંગ્ર વેક્ષન) કવલતાથી વલયીત છે ,
ઉયાુંત વશ્ચભના અન્મ વલસ્તાયથી ણ. દલક્ષણ અભેયીકાભાું કાવ્મવર્જન વલશજ્ઞ આલડત છે . જે પ્રજાના યત્જિંદા જીલનભાું
ઊંડી ઊતયે રી છે . વપાઈ કાભદાય, ાદયીઓ અને વળક્ષક એક જ ગીત ગામ જે ફાણથી માદ શમ છે . દયે ક જણ એ કાવ્મ
લાુંચનભાું શાજય શમ છે .

જે ક્યાયે ક યભતગભતની ઘટનાથી

લધાયે વલખ્માત શમ છે , ઇતય વલરક્ષણ દલક્ષણ અભે યીકન

કાવ્મની વલરક્ષણતા છે . આ વભાજની વલશભાન્મ કાવ્મભમતા જીલનના દયે ક ાવા વભજાલે છે અને એન સ ૂત્રાત્ભક ઉમગ
તથા શારયડાભાું પ્રમજન.
દલક્ષણ અભેયીકાન અભ્માવ કયતા ફોક્ધ્ધક વલન્વેન્ટ હઇ
ુ ડબ્ર, નેરુદા અને લારેશ જેલા ૨૦ભી વદીના ુરુ વર્જકને
ઓખે છે .

૧૯૪૫ભાું નફેર પ્રા ઈઝ ભલાને કાયણે ગેલબ્રઆર વભસ્ત્રારને અલગણી ળક્યા નહશ.

ુરુ વલલેચકએ

અલાયનલાય વભસ્ત્રાર જેલાું સ્ત્રી વર્જકને તેઓ જે વલચાયધાયાને અનુવયે છે તેભાું વાભેર કમાાં છે ; અન્મકાે , એભણે કેલ સ્ત્રૈણ
વર્જનને કાુંત નકાયુાં લા અલગણયુ ું છે . આ સ્ત્રીઓનાું,ૈત ૃક વભાજભાું વજાશમેરાું કાવ્મને આધુવનક વાહશત્મ સ્તયે ભાન્મતા નથી
ૂ ભાું, દલક્ષણ અભે યીકન કાવ્મવુંગ્રશભાું અલ્ સ્ત્રી વર્જક વાભેર છે . ેંસ્ગ્લન શેન્ડબુક ઓપ રેહટન અભે યીકન લવશ-ભાું
ભી. ટુંક
ચાય સ્ત્રી વર્જક અને છોંતેય ુ રુ કવલ છે . વવ ત્ેયના દામકા છી , સ્ત્રૈણ વભસ્માઓની વલુર છણાલટ થતાું નવ્મ અને
છૂટાછલામા સ્ત્રી-વર્જકના વુંગ્રશ પ્રકાવળત થલા ભાુંડયા. અભેયીકાભાું, ફે નલા વુંગ્રશે દલક્ષણ અભેયીકન સ્ત્રી કાવ્મના હયલત સ્થાન
બમાાં- ઓન ટૂ ધ વન(૧૯૮૭) , અને વલભેન હુ શેલ સ્પ્રાઉટેડ

ધ વલિંગ(૧૯૮૯).

આજની તાયીખભાું-

ઇક્ષાક અભાય

ગ(૧૯૯૨) એકભાત્ર વુંગ્રશ છે ભધ્મ અભેયીકન કલવમત્રીઓન.
આ વુંગ્રશ લૈકક્લ્ક ાઠ છે .એ ચપેયનુ ું આકરન નથી લા નથી રેખકની બોગલરક

સ ૂલચ. ભેં વુંદ કમાાં છે અંદયથી

આલતા ધ્લવન, ફાની જે સ્પટ છે અને સ્ત્રૈણ દ્ર્ ૌષ્ષ્ટલફિંદુથી જગતને વનશાે છે .અશીં પ્રવતવનવધત્લ કયતાું કાવ્મ ખાવ લૈમસ્લતકતા
તયપ અંગ ૂલરવનદે ળ કયે છે અને એના વર્જકને સ્ત્રી ત

યીકે ઓખાલે છે . આ કાવ્મ ફૃઢીગત વુંગ્રશને ઉથરાલે છે .

દા.ત.

વલઓરેતા ાયાના વદાકા વલખ્માત રકનાદને વાુંપ્રત , જસ્વાબમાશ એરેશાન્રા વઝાયવનકાનાું કાવ્મને વભાુંતય મ ૂકલા એ
ાયું હયક મજનાને સુવગ
ું ત નથી. કેટરાુંક કવલ , દા.ત. ટશ હયકન ઓલ્ગા નરા અને કસ્ટહયકન આના ઇસ્ટારુ વાયાું એલાું
કાવ્મથી પ્રવતવનવધત્લ ધયાલે છે . ફીજાું, જેભ કે ભેલક્ષકની ીતા આભય અને રુની રયા હયએસ્ક ,નાનકડી વુંદગીથી યજૂ
કયામાું છે . કાવ્મની વુંદગી વુંગ્રશની વલચાયવયણી અને ભાનદું ડને લાચા આે છે : ઉત્કૃષ્ટ કવલતા જે ભાયા લાુંચલાભા આલી
છે .
હુ ું રગબગ ત્રણ લયવથી આ વુંગ્રશ કયલા રે હટન અભે યીકન સ્ત્રી-વર્જકને લાુંચતી શતી. ભેં ઢગર કલ્નાલચત્ર એકઠાું
કમાાં, એભને અન્મનાું ળબ્દભાું કવલદ્રષ્ષ્ટથી, તાને નીયખલા વાથે એકત્લ આપયુ.ું ભાયી ળધખનુ ું એક ઊઘડતુ ું ાસુ ું એ શતુ ું
કે તભે વલવલધ ેઢીની ફાની એકત્ર કયી વાયુજ્મ યચી એકફૃતા વજી

ળક. દા.ત., ડેરભીયા આગુષ્સ્ટની, ઉરુગ્લેની શેરી

શૃગ
ું ાયબાલ કલવમત્રીને આના ઈસ્ટારુ, કસ્ટાહયકાની આધુવનક વર્જક વાથે , જેનાું કાવ્મ  ૂલશસ ૂહયઓની શાુંવી નથી ઉડાલતા ણ
ઊરટુું વલશભાન્મ ફૃઢીને ધ્લવનત કયી એલાું જ ફૃક પ્રમજે છે .

આ કાવ્મવુંગ્રશ વુંકલરત કયતી શતી ત્માયે કદી ન પ્રકાવળત કે દે ખીતા ટાભાું ન શમ તેલાું વર્જકને વાભેર કયલાન
વનણશમ કમો, જેભ કે શન્ડુયાની લરેભેટીના સુઆયે ઝ, એના દે ળ ફશાય અજાણી, છતાું ભધ્મ અભેયીકાનુ ું આગ ડતુ ું નાભ છે . ભેં
ફીજાું ફે ફલરવલમન કવલ ણ ઉભેમાશ છે , બ્રાુંકા વલદ્યુત્ચય અને મરેન્ડા ફેદયીગાર, જેભનુ ું વર્જન, આજની તાયીખે અંગ્રેજીભાું
ઉરબ્ધ થયુ ું છે . ભેં વભતુરા જાલલા ઉયાુંત ભે ણ જાવ્મ છે . પ્રખ્માત વર્જક જેભ કે યઝાહયમ કાસ્ટીરાનવ અને
આલ્પનવવના સ્ટની અને ઓછાું જાણીતા એલ્વાિવ

અને રાશ સ્લલાટશ ઝ , ફન્ને ભે સ્લવકના લા જેનેટ વભરય ડવભવનકન

હયબ્બ્રકથી.
ાઠક ધ્લવન , ાઠ અને તથી આશ્ચમશ ાભળે આ લૈવલધ્મભાું.
લૈમસ્લતકતા અને બાાની પ્રગાઢ ળસ્લત બયે રા નાદનુ ું

રગબગ જાણે સ્ત્રીઓ

સ્લમું અશીં એકઠી થઈ છે ,

જડતય યચાયુ ું શમ. આભાુંની દયે ક સ્ત્રી કશેલાના અને રખલાના

જસ્વાથી શમાત છે , ફૃઢી ઉથરાલલા વલળે. લચરેની વવવીલરમા વલકુન્મા આ ઘટનાનુ ું ઉત્ભ ઉદાશયણ છે ેઃ
ાઠભાું, ળબ્દ ઘડલાના વલચાય પ્રણમ િીડા વાથે લણામેરા છે .
રાગણીલેડા અને આરુંકાહયકતા પ્રચ ૂય શમ છે .ભટા બાગે

એના ભટાબાગના

ભેં આ લાુંકભાું વાુંબળ્મા છે અલાજ કે સ્ત્રીઓનાું કાવ્મ

, એભના કાવ્મ આત્ભવન યીક્ષણ, ઊંડાણ અને ગયક, બાાની

બાુંજગડભાું, શમાતી અને બાાકીમ વુંદબશ વાથે.

લવાશત કાથી રે હટન અભે યીકન સ્ત્રૈણ વર્જનને આત્ભચહયત્ર અને સ્લીકૃવતના
કાવ્મ પયજ અને પ્રામવશ્ચત ળૈરીના રખાણથી

વાહશત્મથી રાક્ષલણકતા અાઈ છે , આ

આગ જામ છે . આ વુંગ્રશના વર્જક વાભાન્મ ફીફાઢા આજ્ઞાધાયક અને

અવધકાય છડેરી સ્ત્રીઓને ડકાયી આગ નીકી ગઈ છે . આણે જઈએ છીએ એલી સ્ત્રીઓનુ ું વુંગઠન જે ફકટ ફૃક વજ ે
છે , સ્ત્રીઓ જે એભના દયે ક ળબ્દથી ડકાયે છે .
આ ાઠ ળબ્દ વુંદગીના લાસ્તવલક આનુંદથી વુંરગ્ન છે

, વર્જકના શ્વાવ અને ળયીયથી. કવલ એભની કૃવતના ચહયત્ર

નથી; એ એભની વનમવતના લલતા છે . કાવ્મદે શ, ભાનલદે શ જેલ , આ ાઠભાું અલબવ્મલત થામ છે કારગ્રસ્ત બાા વાથેની
ભથાભણ સ્લફૃે અને આ સ્ત્રીઓની ઘયલટતાને ચકાવે છે, એભના એકભ અને સ્પષ્ટ બાાથી.(લધુ આલતા અંકે )
કડી - http://www.amazon.com/These-Are-Not-SweetGirls/dp/1877727385/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1365735543&sr=14&keywords=latin+american+poetry#reader_1877727385

પટ હપચય:
તાજેતયભાું હશિંદીના સુપ્રવવદ્ધ વાહશત્મકાય સુવભત્રાનન્દન ુંતની જન્ભભ ૂવભ કોવાની ( ઉત્યાખુંડનુ ું નમનયમ્મ લશતીમ સ્થ)
જલાનુ ું ફન્યુ.ું કવલના જન્ભસ્થને તેભની સ્મ ૃવતઓ વાથે એક સ્ભાયકભાું પેયલી દે લાભાું આલેર છે . (આણા ભાટે એક

અનુકયણીમ આચયણ.) ત્માું જે કૈં અનુબલાયુ ું તે આ તસ્લીય ભાયપત આ સુધી શોંચાડલાન એક પ્રમત્ન. – મગેળ લૈદ્ય

શ્રી સવુ ભત્રાનન્દ્દન ુંત

ુંતજી ફાલ્માલસ્થાભાું

ુંતજી એક રાક્ષચણક મરુ ાભાું

ુંતજીન અવફાફ

ુંતજીન અવફાફ

ુંતજીન અવફાફ

ુંતજીન ુંુ જન્દ્ભ સ્થાન

સ્ભાયકન વબા ખુંડ

સ્સ્લચફડષ ય કવલની કાવ્મુંસ્તતઓ

ુંતજી એક રાક્ષચણક મરુ ાભાું

ુંતજીની પ્રવતભા

ુંતજી એક રાક્ષચણક મરુ ાભાું

O વાબાય સ્લીકાય
0 ઈથયના વમરુ ( કાવ્મવુંગ્રશ) ભશેન્દ્ર જળી, પ્રકાળક - દળશક પાઉન્ડેળન, વલિેતા: યું ગદ્વાય પ્રકાળન , જી-૧૫, યુવનલવવિટી
પરાઝા, દાદાવાશેફનાું ગરાું ાવે, નલયું ગુયા, અભદાલાદ. હકિંભત ફૃવમા ૧00.૦૦
0 એના ઘય બણી (ગઝરવુંગ્રશ ) : વળલજી રૂખડા , પ્રકાળક – પ્રાચી પ્રકાળન, આંખની શસ્સ્ટર ાવે, અભયાય, ફગવયા૩૬૫ ૪૪૦. હકિંભત- ફૃ ૧૦૦
0 ભુંથન ( કાવ્મવુંગ્રશ) પ્રદી ખાુંડલાા, પ્રકાળક – ફલુંત કે. ાયે ખ, દળશક પાઉન્ડેળન, વલિેતા: યું ગદ્વાય પ્રકાળન ,
જી-૧૫, યુવનલવવિટી પરાઝા, દાદાવાશેફનાું ગરાું ાવે, નલયું ગુયા, અભદાલાદ. હકિંભત ફૃવમા ૨00.૦૦
0 અભથ,ુંુ તમે ગભત ુંુ ( કાવ્મવુંગ્રશ) ડૉ. જગદી નાણાલટી , પ્રકાળક – પ્રલીણ પ્રકાળન પ્રા. લર., રાબ ચેમ્ફવશ, મ્યુ. કો.
વાભે, ઢેફય યડ, યાજકટ. હકિંભત ફૃવમા ૧00.૦૦

O આના પ્રવતવાદ......
૨૫ લષ શેરાું....

તેની વાઈલરસ્ટાઈર વુંસ્કયણની માત્રા દયમ્માન
‘વનસ્મુંદન’ના ઘણા વલળેાુંક થમા. ‘નાલઝય દે ખૈમા સ્મ ૃવત
વલળેાુંક’ તેભાુંન એક. તેને વાહશત્મકાય/લાચકભાું વ્માક
ચાશના પ્રાપત થઈ શતી. કરકત્ાથી પ્રગટ થતા
‘નલયઝ’ના તા. ૦૮-૦૫-૧૯૮૮ના અંકભાું તેની સુેયે
નોંધ રેલાઈ શતી.

– વાહશત્મવ ૃત્ત –
O

વાહશત્મ અકાદભી ( નલી હદલ્રી) અને ફલન્ત ાયે ખ વેન્ટય પય જનયર વવભેષ્ન્ટલવ એન્ડ અધય હ્ુભન વામન્વીઝ,

(લડદયા)ના વુંયલુ ત ઉિભે „લાણી, લાસ્તલ અને હુ ું : એલલીવભી વદી‟ એ વર્જક-વભરન-શ્રેણીભાું ગુજયાતી વાહશત્મના

અગ્રગાભી લાતાશકાય હશભાુંળી ળેરત અને વલખ્માત લચત્રકાય-છફીકરાકાય જ્મવત બટ્ટ વાથે વહૃદમ-વભરનન કામશિભ ફલુંત
ાયે ખ વેન્ટય પય જનયર વવભેષ્ન્ટલવ, લડદયા ખાતે તા. ૧૦-0૭-૨૦૧૩ના યજ મજામ.

O

જાભનગય ખાતે કવલશ્રી વતીળચુંદ્ર વ્માવના વનલાવસ્થાને નલવનવભિત ‘વનત્માનુંદ ખુંડ’ન

ઉદઘાટન વભાયશ તા.૧૪-0૭-૨૦૧૩ના યજ શ્રી રાબળુંકય ુયહશતના અધ્મક્ષસ્થાને
મજામ. વલશશ્રી શયહકવન જળી, ડૉ.પ્રફુર દલે, ભધુકય ઉાધ્મામ તથા મુયરીફેન
ભેઘાણીની વલળે ઉસ્સ્થવત. તા.૧૩-0૭-૨૦૧૩ના યજ કાવ્મગષ્ષ્ઠ મજાઈ.

O ધફકાય-મુફ
ું ાઈ

દ્વાયા ગ્રાુંટયડ સ્સ્થત શ્રી ચેતન ફ્રેભલારાના વનલાવસ્થાને :

* તા.૧૬-૬-૨૦૧૩ના યજ સુયતના ગઝરકાય શ્રી ભનશયરાર ચલવીને ળબ્દાુંજલર આત સુદય
ું કામશિભ મજામ.

* તા.૨૧-૬-૨૦૧૩ના યજ મુફ
ું ઈના ગઝરકાય ગુરાભ હવ
ું
કામશિભ (ગઠણવભ ાણી
ુ ેન 'વગીય'ને ળબ્દાુંજલર આત સુદય
અને લયવતા લયવાદ છતાું ) મજામ. ગઝરકાય નલીન ળેઠીઆની અધ્મક્ષતા અને વુંચારન ચેતન ફ્રેભલારાનુ.ું ભશાયાષ્ટ્ર

યાજ્મ ગુજયાતી વાહશત્મ અકાદભી દ્વાયા અાતા ફેસ્ટ કવલતા વુંગ્રશનાું
એલડશ ાભનાય હયલાયનાું ુષ્ાફેન ભશેતાનુ ું વન્ભાન ચુંચફેન અને
ચુંદુરાર ફ્રેભલારાએ કયુ.ાં
* તા ૨૧-૭-૨૦૧૩ના યજ જ્ઞાનીઠ એલડશ વલજેતા મુધશન્મ કવલ શ્રી
ઉભાળુંકય જળી અને કવલ શ્રી અયદે ળય ખફયદાયને ળબ્દાુંજલર
સુદય
ું
કામશિભ મજામ. ડૉ. એવ . એવ. યાશીની અધ્મક્ષતા અને
ચેતન ફ્રેભલારાનુ.ું

આત

વુંચારન

આ ત્રણે કામશિભભાું વલશ શ્રી દે લદાવ અભીય, ડ. એવ. એવ. યાશી, આવળત
શૈદયાફાદી, કીવતિબાઈ લાઘેરા, રાબળુંકય જાની, યાભકૃષ્ણ નામક, વનતીન ભશેતા, નલીન ળેઠીઆ, પ્રલીણ ુંચાર, જમદી
ઝલેયી, ચેતન ફ્રેભલારા, ળૈર ારનુયી, યે ખા હકિંગય 'યળની', શેભા ભેશતા, બાલેળ ળાશ, યાભકૃષ્ણ નામક, લગયીળ જળી, લગેયે
કવલઓએ કાવ્મઠન કમાાં.

O„ઝફૃખ‟ અંતગશત

તા.૧/૬/૨૦૧૩ના યજ ફયીલરી, મુફ
ું ઈ ખાતે શ્રી ભશેળ ળાશ દ્વાયા "જીલનમાત્રાન માત્રી " અને શ્રી

કનુબાઈ સ ૂચક દ્વાયા " જીલન અને વળલ્ સ્થાત્મ" વલમ ય લલતવ્મ મજામાું. જાણીતા નલરકથાકાય હદનકય જળીએ
ણ લલતાઓ વાથે વુંલાદ કયી પ્રશ્ન  ૂછયા શતા, ત વલમને અનુફૃ પ્રવુંગની યજૂઆત કયી વુંજમ ુંડયાએ કામશિભની
ભ ૂવભકા ફાુંધી શતી. લલતાઓનુ ું સ્લાગત ટ્રસ્ટી મગેન્દ્રબાઈ તથા લફીનબાઈએ કયુાં શતુ ું .
(આની આવાવ ફનતી વાહશજત્મક ઘટનાઓને ઝીરલા ‘વનસ્મુંદન’ ઉત્સકુ છે .)

ુ ે લરી ગજ
ુ યાતી એલડષ
કવલશ્રી શયીળ ભીનાશ્રન
ુ ે તેભના ગજ
ુ યાતી ગઝરક્ષેત્રે પ્રદાન ફદર પ્રવતષ્ઠઠત લરી ગજ
ુ યાતી ગઝર એલડષ
કવલ શયીળ ભીનાશ્રન
એનામત થમ. ‘વનસ્મુંદન’ હયલાયના કવલશ્રીને અચબનુંદન .

શયીળ ભીનાશ્ર ુ

આણી વાહશત્મ ધયશય

ફટાદકય દાભદય : કવલ ( ૨૭-૧૧-૧૮૭૦, ૭-૯-૧૯૨૪ )
ુ ારદાવ : જન્ભ ફટાદભાું. છ ધયણ સુધીન અભ્માવ. તેયભા લે વળક્ષક. કુટુુંફની આવથિક મુશ્કેરી
ફટાદકય દાભદય ખળ
દૂ ય કયલા જુદા જુદા વભમે એભણે જુદા જુદા વ્મલવામ અજભાલેરા. લેાય અને લૈદુું કમાાં. ૧૮૯૩ભાું લૈષ્ણલ ગસ્લાભી
ભશાયાજ ન ૃવવિંશરારજી વાથે તેભના કાયબાયી તયીકે મુફ
ું ઈ ગમા. „ુષ્ષ્ટભાગશ પ્રકાળ‟નુ ું તુંત્રીદ વુંબાળ્યુ.ું નાદુયસ્ત
તલફમતને રીધે ૧૯૦૭ભાું લતન ાછા આલી, ુનેઃ વળક્ષકન વ્મલવામ સ્લીકામો.

એભનુ ું પ્રથભ પ્રકાળન „ળાશ પ્રણીત રારવવિંશ-‘વાવલત્રી’ નાટક અથલા ‘સ્લમુંલયવલવધથી સુખી દું તીનુ ું ચહયત્ર‟ નાભનુ ું નાટક
છે . એ જ યીતે „ગકુગીતા‟, „યાવલણશન‟ અને „સુફધ કાવ્મવુંગ્રશ‟ ણ એભની પ્રાયું લબક કૃવતઓ છે . તે છી કાવ્માવનાના
દ્યતક વુંગ્રશ „કલ્રલરની‟ (૧૯૧૨), „સ્ત્રતસ્સ્લની‟ (૧૯૧૮), „વનઝશહયણી‟ (૧૯૨૧), „યાવતયું લગણી‟ (૧૯૨૩) અને ભયણત્ય

„ળૈલલરની‟ (૧૯૨૫) ભળ્મા છે . „યાવતયું લગણી‟ના યાવએ એભને એક નોંધાત્ર યાવકવલનાું સ્થાનભાન ભેલી આપમાું છે .
 ૂલેના ત્રણ વુંગ્રશ વ ૃત્ફદ્ધ, વુંસ્કૃતપ્રચુય અને ુંહડતબગ્મ છે ; એની વાભે, આ વુંગ્રશભાું કવલએ ગયફી જેલાું રકગીતના
ઢાભાું વયર-સ્લાબાવલક અને રકબગ્મ અલબવ્મસ્લત વાધી છે . „જનનીની જડ વખી નહશ જડે યે રર‟ જેલી વલખ્માત
ગયફી અશીં છે .

„ળૈલલરની‟ ફટાદકયન કારાનુિભે ાુંચભ અને ભયણત્ય કાવ્મવુંગ્રશ. પ્રકાળકની ગપરતને કાયણે „ચતુથશ કાવ્મવુંગ્રશ‟
ગણામ છે . „ળૈલલરની‟નાું કાવ્મની ગુણવુંવત્ નોંધાત્ર છે . ગ્રાભજીલનના હયલેળના અને એના તદા વલમના સુચારુ

અને ભધુય પ્રાવાહદક વનફૃણે એભને „વૌંદમશદળી કવલ‟નુ ું લફરુદ અાવ્યુ ું છે . એભના બાલવમ ૃદ્ધ યાવ અને ગૃશજીલનનાું
કભ વનવ્માશજ વુંલેદનનાું કાવ્મ એભનુ ું લચયું જીલ પ્રદાન છે . નયવવિંશયાલની રાુંફી પ્રસ્તાલનાનુ ું „ુયસ્કયણ‟ આ વુંગ્રશને

ભળ્યુ ું છે . ફટાદકયની ઉત્યાશ્રભની પ્રોહઢનાું વલવલધ ાવાુંઓન „ળૈલલરની‟ભાું આવલષ્કાય છે . અન્મસ્લત અને સ્લબાલસ્લત
જેલી યચનાયુસ્લતઓથી કવલ પ્રાચીન વુંસ્કૃવત, ગૃશજીલન અને વભાજજીલનના વલવલધ પ્રવુંગ અને બાલને આલયી રે છે .
અંગ્રેજી બાાના વીધા વુંકશ ન અબાલ અને વુંસ્કૃત બાા યત્લેન ફૃઢબાલ- આ ફે હયસ્સ્થવતઓએ એભનાું ળૈરી-સ્લફૃને
ઉવાવ્માું છે . એભની વુંસ્કૃતપ્રચુય ળૈરી, અફૃઢ વુંસ્કૃત ળબ્દ અને વભાવને ફાદ કયતાું, એકુંદયે ગોયલાસ્ન્લત યશી છે . વુંસ્કૃત
વ ૃત્ યનુ ું પ્રભુત્લ પ્રળસ્મ છે અને એભના દ્યફુંધભાું ચારુતા જલામ છે . „અલબરા‟ જેલી કવ્લારીના પ્રકાયની એભની

છે લ્રી યચના અશીં છે , ત „યાભાશ્વાભેઘ‟ જેલી વું ૂણશ ફટાદકયળાઈ અને કશેલતની કક્ષાએ શોંચતી ુંસ્લતઓલાી પ્રવવદ્ધ
યચના ણ અશીં છે .

( વલકીીહડમાભાુંથી શ્રી ચુંરકાન્દ્ત ટીલાા તથા શ્રી પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટના રખાણના આધાયે )

