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O ‘વનસ્મુંદન’ વલળે   
O મૂત: ગજુયાતી કવલતાને લયેલુું ‘વનસ્મુંદન’ અન્મ બાાની કવલતા / અન્મ કાને ણ સ્ળશલા ધાયે છે 

O રલાજભ – આન ઉભક અને આની કાવ્મવનષ્ઠા. 
O વનસ્મુંદન’ આના ઇ-ભેઇર આઇ.ડી. ય વનમવભત ભેલલા આટલુું કય - બ્રગ   http://mryogi62.blogspot.com ય  

  જઈ  જરૂયી કડીઓ અંતગશત ‘વનસ્મુંદન’ વલમક પ્રથભ કડી ય ક્લરક કય. ખરૂેરા   પભશભાું વલગત બયી submit  કય 
O આના વાહશત્મકાય વભત્ર / કાવ્મયવવક વભત્રને ‘વનસ્મુંદન’ના નાભાુંકન ભાટે પે્રયી ‘વનસ્મુંદન’ના પ્રવાય  ભાટે ભદદરૂ થલા  

      નમ્ર વલનુંતી. 
 

O ‘વનસ્મુંદન’ ભાટે આલકામષ છે 

     O અપ્રગટ ભોલરક કાવ્મ યચના તથા કાવ્મ અનલુાદ / ભીભાુંવા. કૃવત વાથે વહશત્મકાયે તાન પટગ્રાપ ણ જડલ.  

     O અપ્રગટ  યચના જ ભકરળ . બ્રગ / લેફવાઇટ ય મકેુર પ્રગટ   યચના ભકરલી નશીં . 
   O આની આવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાહશત્ત્મક ઘટનાના વભાચાય / રઘવુતૃ્ાુંત ( પટગ્રાપ તથા લીહડમ ક્લરવિંગ  

      ણ ભકરી ળક. )                                  

O આના અંગત વુંગ્રશભાુંથી કાવ્મઠનની ઑહડમ/લીહડમ ક્લરવિંગ.                  

O ‘વનસ્મુંદન’ના સળુબન / મખુષૃ્ઠ ભાટે આના દ્વાયા ડામેર સુુંદય પટગ્રાપ / લચત્ર. 
O સુ્તક હયચમ ભાટે – સુ્તકની એક નકર. 

     O ‘વનસ્મુંદન’ભા પ્રગટ થતા વલચાયની જલાફદાયી જે તે કવલ  / રેખકની યશ ેછે. 
     O કૃવતના સ્લીકાય / અસ્લીકાયન વનણશમ એક ભાવભાું રઇ રેલામ છે.  

 

O અભને ભલાનાું ઠાભ ઠેકાણાું : 
O ટારી દ્વાયા – મોગેળ લૈદ્ય, ‘હ્રદમ કુુંજ’, મોગેશ્વય વોવામટી, ૬૦ ફૂટ યોડ, લેયાલ. ૩૬૨૨૬૫   -   (ગજુયાત). બાયત. 
O ઇ-ભેઇર દ્વાયા -    mryogi62@gmail.com                                   

     O બ્રોગ ય              http://mryogi62.blogspot.com                                                                                

                       http://yogesh-vaidya.blogspot.com       
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O વુંાદકીમ 

  
અરગ કેડો કુંડાયલા લાા... 
          એક દૃશ્માલરી નજય વાભેથી વાય થઈ યશી છે :  
      નગયજનન એક ભટ વમશૂ યાજભાગશ ય માત્રાએ નીકળ્મ છે. વહ ુતતાના ગજા પ્રભાણ ેઆ વમશૂભાું સ્થાન 
ામ્મા છે. વહનુી  વાભ ેએક સગુભ, વભથ અન ેગુંતવ્મગાભી-વીધ યાજભાગશ છે જે લો શરેાું કઇકે ફનાવ્મ શત. 
સખુભમ અન ેઆયાભદામક માત્રાની વહનેુ ખેલના છે અન ેવહ ુ વનવચિંત ણ છે. ણ આ વમશૂભાું કેટરાુંક  ભાથાપયેર જયા 
અરગ રાગતાું મવુાપય ણ છે. તેભણ ે આ યાજભાગશથી ઊપયી હદળા રીધી છે. નલા કેડા વનધાશમાશ છે. તેના યના 
ઝાડીઝાુંખયાું કાતાું કાતાું,  કેડાને વભથ કયતાું તે એક નલી હદળાથી ગુંતવ્મ તયપ આગ લધી યહ્યા છે. જ કે આ 
યસ્ત ેક્ષણેક્ષણ ેનલા ડકાય ત આલ ેણ વાથેવાથ ેતેભને શયક્ષણ નલન્ભે ,  વનતનલા આચમશન/અચુંફાન ભભેા 
ણ થામ. આ યભાુંચ આભ ઊપયા ચારલાભાું ડતી મવુીફત વાટે તેભને  ભત યુસ્કાય !! 
       વાુંજે વહ ુગુંતવ્મસ્થાન ેશોંચી જામ, આ યાજભાગશલાા અને ેરા કેડાલાા, રગબગ વાથેવાથ ેઅથલા થડા આગ 
ાછ. ઉતાયા ય વાભૈમાું થામ આ યાજભાગશ ય થઈને શોંચનાયાનાું. ેરા કેડા કુંડાયીને અશીં શોંચેરા જયા દૂય ફેવીને 
આ ઉજભને જમા કયે. તેભના પ્રલાવની ણ કમાુંક નોંધ રેલામ ત કેવુું ?? તે વલે તેભાુંના કેટરાક વલચાયે ,કેટરાક ના 
વલચાયે. ણ એક લાતની તે ફધાને ચક્કવ પ્રતીવત કે - અભ ેઆજે જે કેડા કુંડામાશ છે તે આલતી કાર ેનક્કી યાજભાગશ થઈ 
જલાના છે.  
        આણી બાા વલે, આણા વાહશત્મ વલે ણ તેના ઉત્્ાુંવતગત વલકાવના વુંદબે વલચાયીએ છીએ ત આવુું જ કુંઈક 
દૃશ્મ ઊવી આલ ે છે. કેટરાક ભાથાપયેર અરગાયી અલબવ્મક્લતની રૂઢ થઈ ગમેરી તયાશની, ઘવાઈ ગમેરી બાાની 
અન ેપ્રસ્થાવત ભાખાુંની વભાુંતયે એક નલી જ અલબવ્મક્લતની તયાશ આણી વાભ ેમકૂી આે છે , લયાઈ લયાઈન ે
બઠુ્ાું થઈ ગમેરા ળબ્દન ેઅલણ કાઢી નલા ઉન્ભે પ્રગટાલલાના પ્રમાવ કયે છે. આ પ્રહ્માભાું ભટેબાગે ેરી પ્રસ્થાવત / 
રૂઢ યુંયાને સ્લાબાવલક ખયચ આલે. આભાું કઈન ેદુફોધ થામ ત કઈન ેઅણગભ થામ. અલગણના ણ થામ. (વાભા 
ક્ષે કેટરાક અરગાયી જાતે જ વાભાન્મ પ્રલાશથી અરગથરગ થઈને યશી જામ ) ક્ાુંક જીદલૂશકના વાભવાભા 
અસ્લીકાય ણ આકાય રઈન ેઊબા યશ.ે  
      ણ એક ભક્કભ ગવતએ આ કાભ ચારતુું  જ યશ ેછે. ચારતુું યશવે ુું જઇએ.  શકીકત ેફુંવધમાય ાણીન ેફદરતાું યશલેાની 
આ પ્રહ્મા જ કઇ ણ બાાન ેતયતાજાું અન ેવલકવતી યાખી ળકે. વૈકા શરેાુંની આ બાા આજે જે સ્લરૂભાું શોંચી છે  
તે આલા વનષ્ઠાલાન,  વલલેકળીર અને સ્લમુંવળસ્તફદ્ધ  તડપહડમા ઉદ્યભના પ્રતા ેજ છે. વલકવતી યશલેા ઇચ્છતી કઈ ણ 
બાા ભાટે આ પ્રહ્મા અવનલામશ છે. યાજભાગશ યથી  આલતા માત્રી જેટરા જ અગત્મના છે ેરા નલા કેડા કુંડાયી 
ચારતા અરગાયી.  
 મગ્મ ોંખણાું તેના ણ થલાું જઇએ. 

મોગેળ લૈદ્ય                                                                                                    તાયીખ : ૦૧ - ૦૧ – ૨૦૧૩ 

 



 

 

 

                                                  

 

 

                                                   

0 ગીત 

ભાયા ગભાુંથી ફૂટય છે અંધકાયન યેર ;  

આ ડછામાન લેર ;  

 

અડખેડખેના   અજલાે  રાુંફ  અને ફળુંક !  
ઉયથી  અજલાળું  આલ ેત  જ  થલાન ટૂુંક !  

ભાયા  ગની ાની  વાથ ેવજ્જડફુંફ  જડરે ! 
આ ડછામાન લેર  !  
 

અંધાયાભાું  અર  થાત ,   બાગી  જાત  રાગ ે

શકીકતે ત ભનનાું ;  તનનાું  ઊંડાું તલમાું તાગ ે! 
શલેશલે ગુચુ ગુચુ મજુભાું લવી ગમેર 
આ ડછામાન લેર ! 
 

O વતીળચન્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’ 
 

0 ગીત 

ડછામા શારી નીકા !  
મકૂી ુંડયને તડકે ; થૈ યઘલામા શારી નીકા !  
 

શાથગ ને દુુંદ શરાલ ે;    આંખ કાન એ ક્ાુંથી રાલ ે?  

‘તુું છ ખારી ડછામ ‘ - એ ડછામાને કણ જણાલે ?  

રાુંફા રાુંફા ા ને છામા શારી નીકા  

ડછામા શારી નીકા !  
 

સયૂજ વાભ ે ૂુંઠ પેયલી ;  લધ્મા ઘટયા  હકયણ ખેયલી ;  

અજલાાન ેબીંવટભાું રઈ , શલેશલે જાત વેયલી ; 

અત્યશીણા કાા રૂના પામા શારી નીકા  

ડછામા શારી નીકા ! 
 

O વતીળચન્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’ 

 



 

 
O સ્લજન                                                 

 

જે ફરવુું 
વાટ ફરવુું 
ધાયુું થાનક વાભ ેઆલ ેએવુું ફરવુું 
ખયફચડી , ઢેપાું-ઢેખાયાું જેલી જભીન 

જમાું ાકે કુંઈ નશીં , ણ જે પાટે ઘણી 
ત્માું આંખ ફુંધ કયી ભશનેત કમાશન યવેલ ાડી ળકામ 

ગઢ-કાુંગયા ઠેક્ાન તૉય ચઢાલી ળકામ 

ણ ત્માુંથી ક્ાુંમ ના શોંચામ 

થાકે રાગે ને થાનકે ખલામ , એવુું ઘણી લાય ફન ે

 

બાા ચયુંગી , ફહ ુજયલાી. એ ખરુું 
ણ ભાછલુું ત્માયે પવામ જમાયે જા શમ 

ને ઘયેામેલુું રીરાળ ડતુું ભાટહડયુું ાણી શમ 

ખારીખારી , બમાશ ેટે , આંખ ફુંધ કયી ઝયભય તડકાભાું 
ભાછરી કડયાન ડકાય રઈ ળકામ , ણ 

 

ણ,  ભને ખફય છે 

તભાયી ખફય છે 

ઘણી ખફય છે 

અન ેતભે જાણ છ 
એટરે જ જેટરા શ્વાવ છે તેટરાું ઢેપાું ભાય છ 
ને તેટરા લગડા લટાલ છ     
   

O ીયૂ ઠક્કય 

 

 

 

 

                          
 
 
     
 
 
 
O અભથાજીનુું એવુું.. 

 

અભથાજીનુું એવુું 
ઠભકાય  કે  ઠકય  એન ેફધ ેજ  ચ્છલ  જેવુું  

અભથાજીનુું એવુું 
 

લશત   જેલા  ભનસફૂા  રઈ ખડુંગાત  ચારે  

ઝાડીઝાુંખય  જેલા  હદલવ લચ્ચે  જાત વભાર ે 

ચરામ ત્માું રગ ચાલ્મા કયવુું , ના રેવુું ના દેવુું  

અભથાજીનુું એવુું 
 

છરકછરક થાતી  ઈચ્છા ગજલ ેરઈન ેઘભેૂ 

પાટેરી    ઘટના   વાુંધ્માું  કયતાું   ડભેૂડભેૂ  

ાણી જેવુું ભનભાું ધાયી  ખખ લશતેાું યશવે ુું 
અભથાજીનુું એવુું 

 
     O યભણીક વોભેશ્વય 

 



 

 
O   આણે યસ્ય   

 

આણે રક કદાચ   

યસ્ય એકફીજાુંથી ડયીએ છીએ   

કશુું જ ન વભજામ એ યીતે   

એટરે આ ફાજુ છે અનુંત અલકાળ   

અન ેેરી ફાજુ છે અનુંત અલકાળ   

લચ્ચ,ે આકાળ આંફતી   
એક ઊબી યેખા દયીને   

શલાના ફ ેબાગ કયી   

આખીમે થૃ્લીને લચ્ચલચ્ચથી   

ચીયી નાખીન ે  

દડી જલા ભાગીએ છીએ   
ફેઉ ફાજુના અલકાળભાું પુંટાઇને   

  

આણે ડયીએ છીએ યસ્ય   

આણા ભાણવ શલાના આધાયે   

આણા ભાણવ શલાના ઇવતશાવના આધાયે   

આણા ભાણવ શલાના દળ ેહદળાએથી   

તયલયી આલતા અગલણત અથોના આધાયે   
આણા ભાણવ શલા - ન શલાના  

ાય વલનાના વુંળમના આધાયે   

આણા ભાણવ શલાના   

એ વવલામના કૈં કેટરામ વુંદબોના આધાયે   

આણે ડયીએ છીએ  

 

ધવી જલા ભાગીએ છીએ   

ફેઉ ફાજુના અલકાળભાું  

અત્મુંત વભગ્રતા વાથ ેયૂા લેગલૂશક  

વત્લયે ભતૂ-બવલષ્મના અવુંખ્મ આકાયભાુંથી ભાગશ કયી   

દૂય દેખાતી શજ્જાય આકાળગુંગા તયપ   

આણે આણન ેાભલા   

અથલા આણન ેભરૂી જલા ભાટે   

  

છતાું એ ફધાુંની છેક ઉય   

ફયાફય ટચે   
ક્સ્થય થમેરા ેરા વનબશમ તેજલતુશ ય   
આણે નજય ઠેયલી ળકતાું નથી   

કેભ ઠેયલી ળકતાું નથી ?   

એ લાત ણ આણન ેજલતી નથી   

 

 

 

ફેઉ ફાજુના અલકાળેથી દેખાત ુું   

એ તેજલતુશ   
છી રઇ ચાર ેછે   

ફાણભાું ભાના ભઢે વાુંબેરી   
યીકથાના કોતકુ બમાશ વલશ્વભાું   

રઈ ચાર ેછે થૃ્લીને ચીમાશ છીના સ્થાનથી તે   

વનબશમ સધુીના અંતયના ગશન પ્રશ્નભાું   
  

આણે છી કદાચ   
એ પ્રશ્નના તલમેથી તફકતા શનૂ્મભાું   

વલરીન થઈ જઈએ છીએ   
  

આણે એકફીજાુંથી  ડયીએ છીએ   

એટરે આ ફધાના બગલટે  

બેયલાઈ  જઈએ છીએ વશરેાઈથી   

અન ેવલરીન થમા છી ણ   

વભજણની કઈ લાત ધાયણ કમાશ વલના   

અલકાળન ેેરે ાય ક્ાુંમ સધુી  

રવયતાું જઈએ છીએ...   
  

આણે એકફીજાુંથી ડમાું   

નશીંતય આણે ત ેરા વનબશમન ે 

અશીં સધુી ખેંચી રાલીન ે 

યચવુું શતુું  

અખુંડ થૃ્લી ય   

એક તેજ તેજથી અંફાય જગત   

           O પારૂક ળાશ                                       



 

 

 

 

O ગઝર 

 

અયીવાની કયચ   બેગી  કયી  કદ  ભાલા રાગ્મા  

ઝીલ્યુું એકાદ ટીુું  ત્માું ત અનશદ ભાલા રાગ્મા 
 

ફધા બમની વીભા   વાલ  ુંગાઈ  જાલાની  

ફયપના ફાક  ફચણથી ાયદ ભાલા રાગ્મા 
 

કણભાું  ખ ૂુંચતા  જામે છે  એ રકમ તક ભતાું  

શલાના શાથન ે  ઝારીને   વયશદ  ભાલા રાગ્મા 
 

નથી જાણી ળક્ાું ભકવદ સ્લમુંન ણ રગાયે ક્ાું  

છતાુંમ ેરક ફવ અન્મના ભકવદ ભાલા રાગ્મા 
 

બયભની   કુુંડીના   ાળભાુંથી    કેભ  એ  છૂટે , 
નથી  આલડત  કક્ક તમ  કાવદ ભાલા રાગ્મા  
 

મકૂી કયાણે ‘વાહશર’ વનમવતએ આેર સખુ વઘાું  

અલયના ત્રાજલ ેવહ ુખદુની છ ભાલા રાગ્મા 
 

O ‘વાહશર’ 

                
  

                O ગઝર 

 

એક અક્સ્તત્લ ઘ  થયુું.  

આબ આખ્ખુુંમ રારચ થયુું.  

 

કઈએ  ુંખીને   ઉડાડયાું  છે !  

વ્રકુ્ષનુું  વ્શાર  ટાઢુુંફ  થયુું.  

 

રશીનુું ટીુુંમ ક્ાું દીધુું વ્શલેા !  

ભારુું  ખારીણુું  જ ખ થયુું.  

 

એક  વનાન ે  વમુું   ફેઠુું ;  

ગાભ આખુું તાવા- થયુું.  

 

ખફૂ જાણીતી છે  જગ્મા તમે ;  
કેભ વયનામુું   ગગ થયુું !  
 

લ્મ પયી  દહયમે  પેયવ્યુું ડખુું ;  

નાલ ડફૂી –  શરેસુું  છ થયુું 
  

આખયે યણના  શાથથી ‘વાહશર’  

ભાયી ઈચ્છાનુું ાણીઢ  થયુું. 
 

O ‘વાહશર’ 



 

O એક યાત  

આખીમ યાત  

પીના ીાએ  

ભાયા પયતે મૂ નાુંખ્માું.   
 

કીડી - 

અવુંખ્મ  અને  વનરે  કીડીએ 

ઘયની ફશાય ખેંચી જઈને 

ભાયી જમાપત ઉડાલી.  

 

ફધાું જ સુુંલાા સ્ળશ 
યેળભી લસ્ત્ર ભાપક  

વયકી ડયા. 
  

એક ધમુ્ભવબમો  આકાય  

ગ ગ ગ ગ ઘમૂ્મા કયે   

ઘયભાું  

હિઝનુું શને્ડર,  વવિંકન ન,  ટલેર યડ, 

તેરી,  ચભચી, છયી,  ટીમ  

ફધાું જ રઢાું - રાકડાુંને  

જીલતાું યાખલાના ઉધાભા.... 
 

કઈ ટાુંકણુું રઈન ે 

વળરા પડ ેછીતભાું 
તેન ધ્રજુાય ખભતુું એક ાણીનુું ટીુું  

નભાું અટકી ને ડ્ુું છે.  

અન ેવાથેવાથે ાુંચીકા જેભ ઉછાેરા શ્વાવ  

અધ્ધય જ યશી ગમા છે  

કઈના ચુુંફકીમ પ્રબાલભાું. 
  

ખારીાનુું કઠ્ણ શ્રીપ   

ફ ેશાથભાું રઈન ે 

એક ગે ઊબ યહ્ય  

આખી યાત.  

 

વલાયે  

ઘયનુું ફાયણુું ઉઘાડ્ુું  

ત  

ઉંફયા ઉય ભી  

ઝાકબીનાું ફૂરની  

એક ઢગરી. 
O મોગેળ લૈદ્ય                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ગઝર  

ખારી ઘયના  પલમા  જેવુું   જીલતય જાણ.ે 
ઊજવુું છું  હુું  ભાય  અંવતભ   અલવય જાણ.ે 
 

તાયાું   સ્ભયણનાું   ઊંટન   ભે  રાગ્મ  

ભાયી  અંદય  ઊબયાયુું  છે   ષુ્કય   જાણ.ે 
 

ળબ્દ  બયથયી  જેલ  બેખ   ધયીને  ફેઠા  

રાગણીની  વિંગા  રૂલ ે  બીતય જાણ.ે 
 

એક અભસ્તુું નાભ રખ્યુું ત્માું કાગ ભઘભઘ,  

ળીળીભાુંથી   ઢાયુું   શ     અત્ય  જાણ.ે 
 

અધી  યાતે  ઊંઘ  ઊડ ે છે  શભણાું  શભણાું  

આઘ ે આઘ ે ક’ક   લગાડ ે  જ ુંતય   જાણે. 
        O વભલરન્દ ગઢલી  

 



 

O બ્રેક ભેટય 

i-podભાું ગીગા ફાઈટ 

એભાું semantic 2.0 

બાાભાું એબ્વડીટી છે                                                             

છકયીભાું ફાત્કાય ઊગેર છે 

બાાભાું ગરી અને ળેયીભાું ગલ્રી બાા 
બ્રેક ભેટય enter 

press  'like'  or  search  lost  space 

Black  hole 

whole  matter 

બાા ગીગા ફાઈટ 

- ળબ્દ કે  મૂાક્ષય ફાઈટ - છે 

અભેહયકા બ્રેક ફરી છે - બ્રેક ભેટય dialect 

અભેહયકન બાા  nike on  છે 

કે નાઇકી બટૂભાું ખ ૂુંેરી - ખ ૂુંચેરી in  છે. 
America  is  too  black 

રેન્સસ્કે ગેથ્વેભની* છે 

બાા કુંાયી છે 

ફાઇટ્વભાું બાા ગાકાય ડી યશ ે

ભેટયભાું બ્રેક છે 

એભાું semantic 3.0 

ક્લરક ટકય  crack  કયે 

અલાજ કયાઇ ફશાય નીકે 

ફાઇટભાું ફુંધ ળબ્દભાું  PhoNem(sis) 

વાકાય ડરે છે 

ફાઇટભાું કહુું  હુું  શજુ ું  jigaboo  છું 
ળબ્દભાયાભાું દલરત 

i-pod ભને ઉઘાડ ેછે તભાયી આંખભાું 
હુું વાુંબળું તભે જુ ? 

O હશભાન્શ ુટેર  

(આ કવલતા વલળે કવલની કેહપમત અને ળબ્દ વુંદબષ લાુંચલા ભાટેની કડી -  
https://docs.google.com/open?id=0B04cOmWpIBB6bW1DSTBqdGV5YnM ) 

 

* શ્રદ્ાુંજલર * 
  

                                             
 

 

 

 

અવશ્વની બટ્ટ                               ુંહડત યવલળુંકય                           ચુંદુરાર વેરાયકા 
૨૨-૭-૧૯૩૬  ૧૦-૧૨-૨૦૧૨               ૦૭-૦૪-૧૯૨૦  ૧૧-૧૨-૨૦૧૨                ૨૯-૧૨-૧૯૩૦  ૩૦-૧૧-૨૦૧૨ 

https://docs.google.com/open?id=0B04cOmWpIBB6bW1DSTBqdGV5YnM


 

                                    
 
 
O શોંચી જલાયુું છે 

 

નમન લાટે કઇના  ભન  સધુી  શોંચી જલાયુું છે 

નથી ાુંખ છતાું ઉડ્ડમન  સધુી  શોંચી જલાયુું છે 

 

ભને તાયા સધુી ણ  શોંચલાભાું  એક નડતય છે, 

ઘણુું ચાલ્મ છતાું ચીરભન સધુી શોંચી જલાયુું છે 

 

ઘયેથી  નીકળ્મ  હુું  વભત્રન ેભલાના  શતે ુથી,  
જુ કેલી યીતે દુશ્ભન સધુી શોંચી  જલાયુું છે 

 

લશી આલીન ેઅશ્ર ુગાર  ય યેરામ  તે શરેાું  

ગનીભત છે કઇ દાભન સધુી શોંચી જલાયુું છે 

 

ભશકેતા ફાગની જમાયે  કયી ઈચ્છા અભ ેત્માયે,  

અલેજીભાું સકેૂરાું લન  સધુી  શોંચી જલાયુું છે 

 

ખયેખય  ખફૂસયુતીનુું  ભને   વયનામુું ભળ્યુું છે,  

કઇ ચશયેા ઉય ખુંજન સધુી શોંચી જલાયુું છે.  

 

યશી વનષ્પ  જીલનબય  ભેં કયેરી ફુંદગી વભત્ર,  
ન જાણ ેકણ આ વનધશન સધુી શોંચી જલાયુું છે 

 

O સરુતાન રોખુંડલારા 

 

 

       

 

 

      

       

           O ગઝર  

કઇ  ચાશ ેછે   અશીં    ભાટે ભ, 
 ફશાય નશીં ત , ખદુના ઘાટે ભ !  

 

ળક્ ક્ાું છે ભવુું ણ કરાશરે ?  

થૈ  ળકે  ત  આજ  વન્નાટે  ભ  

 

આંખ ભીંચુું  ત  ભે કૈં સ્લપ્ન થૈ,  

ને ખરૂ ેજ આંખ ,  ભરકાટે ભ !  
 

એક ક્ષણ, ણ મલુત ભન ર ૈઆલજ,  
આભ ફવ કામભ ના ઉચ્ચાટે ભ ! 
  

આજીલન છીએ મવુાપય ત ‘સધુીય’,  

ઘય નશીં ત ના વશી ,  લાટે ભ ! 
 

O સધુીય ટેર  



 

                                  

                         

 

* શ્રદ્ાુંજલર * 

પ્રફોધ ય. જોળી  
   ૦૭-૧૦-૧૯૫૩      ૧૮-૧૧-

૨૦૧૨ 

 

 

તભાયી  લાતભાું  વતત   છરકે આબ,  ચભકે 
 હદળા – આકાળી અદભતુ  ઝયે  ભોન..તભને 
ન  કઈ ાફુંદી,   વક  જગભાું  એકર તભ ે

છતાું વોના વાથી, વક જગનુું  વખ્મ તભ-થી 
 

તભે  સપૂી,   કેલા પકીય વયખા,    લાદ વભા 
અશીં શ ને શ ત્માું લયવી ડતા – ળાન્ત જભાું 
તયુંગનાું   ભજાું  લઝરવભર  થતાું,  લાત કયતાું 
હકતાફનાું  ખરૂે  ળતકભળાું   ષૃ્ઠ   વઘાું. 

 

કશુું  એવુું થ્યુું   કે ઝશ  હદળા  વક આ. 
નવુું ખલૂ્યુું  આ  કૈં  નબ – સયૂજ  ને ચન્ર ચભકે 
ફધા   એકીવાથે   ટભટભ  થતા   તાયક  અને 
લશ ે  ધીયે  ધીયે  લન   ણ  આ    ળાન્ત... 

 

અભે  છડી  આવ્મા નબવબયભાું – એકર તભે ? 
તભે જમાું છ ત્માું ત–વક જગનુું વખ્મ વલરવે. 

 

 

      
    
* શ્રદ્ાુંજલર * 

   ભૌન ફરોરી ‘ખાભોળ’ 

૨૨-૦૯-૧૯૩૯    ૨૫-૧૧-૨૦૧૨ 

 

જામ ત ણ ના કશુું છું થતુું  
ચાશવુું  એ ત  અખેાતય  શત ુું 
              *** 
શ્શયેભાું ટેકાની  રત   વોને  શતી, 
કઈ ણ કેલી યીતે ગબય ભે ! 
              *** 
ત્માું પ્રાણલાય ુ વયજે  એલાું ભકાન ક્ાું છે ? 
ચાયે  તયપ  ઊગેર   છાુંમ  વછનાન છે. 
લચભાું ઊબી કયેરી  દીલાર ક્ાુંથી  ટકળે ? 
કામા બરે ફયપની ણ જીલ  લયાન છે. 
              *** 
ળી યીતે ખાભળની ખ  ભે ? 

એકલુું  અંધારુું  એના  ય   શત ુું. 
             *** 
ખાભળની  આંખભાું  જલાયુું  છે  જરદળશન, 

બીતય લ્મ,  ભને  ઊગ્યુું  કામભનુું રલાનુું. 
             *** 
ના યાજ  જઈએ ન ભાયે  તાજ  જઈએ, 

ભાણવને  ળબ ે એલ  વભજાજ  જઈએ. 
 



 

 

ળાકબાજીીઃપે્રભના ઉછાાનુું ળયભા કાવ્મ..  ( અન.ુ - આસ્લાદ.) 

       કવલતા અન ેકાવ્મ લસ્ત,ુ  વર્જનળક્લત કે ળબ્દસ્પટ અન ેવાહશત્મના વલધામક વર્જક કયતાું બલતાને લધાયે ગ ૂુંચલે છે. સ્પટ 
અન ેવનખારવતા(વવક્મ્પ્રવીટી) કવલતાના વલધામક છે.વલલેચન વર્જનને વુંહદગ્ધ(ગ ૂુંચલણ અન ેજહટરતા બયેલુું !)કયી મકેૂ છે. 
આસ્લાદ અન ેવલલેચનાત્ભક અલબગભ લચ્ચ ેકદાચ આ ભતબેદ છે; ત પ્રશ્ન એ છે કે  વલલેચનાત્ભક અલબગભ  કેલ ફોવધક-
પ્રાધ્માકીમ પ્રવવૃત્ - ભાટે જ છે કે સયુતભાું આઠલારેન ય યશતેા દાહડમા ભાટે ણ છે!?  કવલતા અન ેકાવ્માનુંદ વલશ્વની 
અનેક બાા અન ેવભાજ વભ ગજુયાતી બાા - વભાજભાું ણ  તયછડામેરી પ્રવવૃત્ થઈ ગઈ છે.૧૯૦૭ના ઇન્ટવ્ય ૂશભાું 
શરેીના ેટ્રવાન્માક, યકુયેનીમનની  કલવમત્રીએ કહ્ુું શતુું ૨% રક કવલતા લાુંચ ે છે.( આ ઇન્ટવ્ય ૂશ poetry international 

web ય લાુંચી ળકાળે.) કદાચ વળક્ષણ નકયીલાદી થઈ ગયુું અન ેવર્જક ખાનગીલાદી- જેને વફકલ્ચય કશલેાયુું છે.-થઈ ગમા 
એ ણ કવલતા પ્રત્મેની ફેદયકાયી ભાટે કાયણભતૂ છે. 
કાના આલા ટૂુંકામેરા કે વુંકચનભાું એકાદ વલરક્ષણ કે ૠજુ  કાવ્મ શાથ રાગી જામ ત્માયે લરણ ે૧૨ભી વદીભાું કહ્ુું છે તેભ 
ઉઘાડા નશી ણ બીના ારલ  શઠે ઢુંકામેરા સ્તન લધાયે અેલક્ષત છે  લા જાનીઝ કવલ કશ ેછે તેભ સમૂશના ચુુંફનથી 
ળયભામેરા ગરુાફી તુંદુયસ્ત સ્તન જેવુું ભેટાપય કે એઝયા ાઉન્ડ કશ ે તે ઇભેજ પ્રાપ્ત થામ છે. અદનાન ઑનાતશનુું 
વલશ્વકાવ્મભાુંથી  જડલેુું આ કાવ્મ તે ભેટાપય છે. જીલનના  વાભાન્મ દાથશ વલળે ળરૂ થમેરી લાત કે એક નજયચકૂ, ઉય 
ટાુંકેરા ફ ેકાવ્મ જેલી, પ્રેભની વનખારવ કે વનભશ કુભાળભાું હયણભે છે.ઇશ્વયની ઝાુંખી કયલા ‘ળફદ’ભાું કણસ્મા કયતા કવલ 
વભ અશીં ણ કબરૂાતથી કાવ્મની ળરૂઆત થામ છે.  કબરૂાતભાું અપવવયલુત લેદના છે, એટરેત-ભશયેફાની- જેલ 
કાલલદૂી બમો ળબ્દ અગ્રસ્થાન ેછે અને તયત-તાયી- ળબ્દથી વુંફુંધ નાભન વુંદબશ પ્રસ્થાવત થામ છે. છીની ફે ુંક્લતભાું 
ગનુાલાા બાનની વબાનતા વુંબામ છે.શરેી ત્રણેલ ુંક્લતની બાા કેલ દાથશ અન ેનાભ જ નશીં ણ concept અન ે
imageને ણ જડી આ ેછે, જે આણી વુંલેદના અન ેકાવ્માવક્લતન ેઢુંઢે છે. ઇભેજ વુંલેદનાયલુત લાશક છે, અને તેથીજ 
આ બાા લધાયે abstract છે આ એ બાા છે જે દુગરને દેખાડ ેછે, વુંબાલે છે. જે કાવ્મનુું અને તે દ્વાયા વર્જલનુું બાાકભશ 
છે. શરેી  ત્રણ અન ે છેલ્રી ત્રણ ુંક્લત લચ્ચ ેજે વલધાન છે તે જેભ લગમભ અલરનેય ( િેન્ચ વર્જક apollinaire) એની 
ળાશીથી વુંગીત યચે છે તેભ આ કવલ ળબ્દથી ગવત ઉત્કુંઠાભાું રાઈ અયલ જતી છકયીનુું ગવતભમ લચત્ર યચી આે છે. 
 

ળાકબાજી 

 

ભશયેફાની કયી તાયી ભાન ેના કશીળ 

ફાગકાભ ફગાડનાય હુું શતી, 
જેણે ગલ્મા’તા એભના ળાકબાજી. 
ભને લાડ દેખાઈ ન શતી. 
આણા ભગૂના લગશ શરેા 
ાછરી ફાયીએથી 
ભાયે કયલી’તી તાયી ઝાુંખી 
O અન.ુ હશભાન્શ ુટેર 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

Spinach and Peas  

Please don’t tell your mom 

that I was the one who ruined 

her garden, 

who smashed her spinach and 

peas. 

I did not see the fences, 

trying to catch a glimpse of you 

through the rear window 

before our geography class. 

0Adnan Adam Onart 
 



 

 

એભાું ફેદયકાયી નશીં ણ ેર ગીબાલ છે, વાનબાન  ભલૂ્માન.અશીં ગી જેવુું વભશણ નથી ણ તાની ફશાય  
નીકી ઇતયભાું તપ્રત થમેર ગ્રુંવથબાલ છે. ગી શમ કે આ કાવ્મભાુંની છકયી, જમાું પ્રેભ ઈપ્વા છે ત્માું વદાકા 
અધશનાયેશ્વય અનભુવૂત યભભાણ છે. 
છેલ્રી ત્રણ ુંક્લતભાું ેરી ટીનએજય  ચાલ ુલગશભાું જેભ આંખન ેઉરાે ભનગભતાન ેજઇ રેલાું ભથે છે તેભ એન ેસ્કરૂ જતાું 
શરેાું ાછરી ફાયીભાુંથી  એક ઝાુંખી કયી રેલી શતી,  પ્રેભન વાક્ષાત્કાય કદાચ સ્ળશભાું જ નશીં વુંતાઇન ે વનશાી રેલાભાું 
ણ છે તેથી આલી વવૃત્ હ્ડન થઈ જામ છે.  અભેહયકન કદાચ એને જ crush તયીકે ખાલ ેછે,  જે ખયેખયત ગવત 
ભશ છે. અશીં ુંચભ શલુરની થડી આથી અલ્રડ ‘ટીનએજય’  માદ આલે છે  ’ભનની ફધી મયુાદ શતી શરેા પ્રેભની..’ ભાણવ 
શલાની ભસ્તી એટરે જ યલુાની. 
આ કાવ્મની ભગૂ એની વાદગીભાું છે.પ્રેભની,જાશયે નશીં ણ , ગવત themeને explore કયલાભાું છે. ટૂુંકી ુંક્લતભાું 
ખફૂ વાદુું કથન અન ેતે દ્વાયા વુંફુંધન unwhispered સ્પટ કાવ્મની વભગ્રતાન ેવાુંકી યાખ ેછે.  કવલતા કેલ વુંહદગ્ધતા 
નથી simplicity ણ છે. બાાની વનખારવતા અન ેone with otherના બાલનુું કાવ્મ પ્રેભને, એના concrete અનબુલને, 

ભનભાું યભતુું મકૂી જામ છે. વલલરમભ લડૌશવલથે કહ્ુું છે તેભ આ કાવ્મની બાા-language near to the language of man-

યશી છે અન ે તેથી જ એ પ્રેભની આ ભેે છતી થતી અલબવ્મક્લત છે. ળાકબાજી-પ્રેભના ઉછાાનુું ળયભા કાવ્મ છે. 
O હશભાન્શ ુટેર 

O વકૃ્ષો...  

વકૃ્ષ જેલી                                            
સુુંદય કવલતા  

ક્ાયેમ જલા ાભીળ ના હુું 
એભ રાગે ભને. 
 

વકૃ્ષ, 

જેનુું વુધત મખુ 

ભભતાભમી ધયતી                                    
લક્ષ વયસુું યવાન કયતુું. 
 

વકૃ્ષ, જે 

વનયુંતય વનશાે  

’ને પ્રાથે ઈળને વનજ કયણશ જડી! 
વકૃ્ષ, જે વુંબલતઃ 
ગ્રીષ્ભ તા ે

વલશુંગ ઘય વનજ કેળયાળીભાું વભાલ.ે 
 

વકૃ્ષ, કે જેના 
અંતયતભે  વષૃ્ષ્ટ વુંગ ેહશભ પ્રવયે !  

 

કવલતા કયતા મખૂશ  

મજુ વભ 

હકન્ત ુ 

વકૃ્ષ વજી ળકે  

કેલ ઈશ્વય.    
O જોમવ હકલ્ભય   અનલુાદ-શષદ દલે 

 

O TREES                                                    

I think that I shall never see  

A poem lovely as a tree.  

A tree whose hungry mouth is prest  

Against the earth’s sweet flowing 

breast;  

A  tree that looks at God all day,  

And lifts her leafy arms to  pray;   

 

A tree that may in Summer  wear  

A nest of robins in her hair;  

Upon whose bosom snow  has lain;  

Who intimately lives with rain. 

 

Poems are made by fools like  me,  

But only God can make a tree. 

O Joyce Kilmer   (1886-1918) 
 

 



 

 

 

O   કરાનાું વલવલધ ાવાુંન ુું વલશુંગાલરોકન                              વનવગષ આશીય  

       

           કરા અનેકવલધ અંગ વાથે વુંકામેરી છે. અશીં વૌંદમશ, યવ, આનુંદ, બાલન, , કરાના પ્રકાય 
ઇત્માહદની દૃષ્ષ્ટએ લરાનાું વલવલધ ાવાું ય એક ઊડતી નજય નાખીન ેકરાતત્ત્લન ેવભજલાન પ્રમાવ કમો છે.  

 

                ‘તૈવત્યીમ ઉવનદૌ ’ કશ ેછે કે ‘યવ લૈ વ:’ અથાશતૌ તે યભાત્ભા યવસ્લરૂ છે અન ે‘આનન્દ બ્રહ્મ’ અથાશતૌ આનુંદ જ 
બ્રહ્મ છે.વૌંદમશ યવ અન ેઆનુંદના અંગરૂ છે. વચ્ચ્ચદાનુંદભમ વનમુંતાનુું વત્મમૌ,  વળલમૌ અન ેસુુંદયમૌ-નુું  રૂ છે તેભાુંથી 
સુુંદયમૌ એટરે જ વૌંદમશભમ સષૃ્ષ્ટ. જીલનના ચાય રુુાથોભાુંથી કાભરુુાથશ વાથ ેવૌંદમશભમતા પ્રગાઢ યીતે લણામેરી છે. 
 

            ભાણવન મૂ સ્લબાલ આનુંદન છે. એ વલશ સ્રતભાુંથી ફાહ્યાભ્મુંતય આનુંદનુું આકરન કયી જીલનન ેસુુંદયતભ 
ફનાલલા ઈચ્છે છે. ઈષ્ન્રમ દ્વાયા ભાતા આનુંદનુું લૈવલધ્મ અાય છે, જેભાુંથી દૃશ્માનબુલ એક અગત્મન હશસ્વ છે. 
ભાણવની વૌંદમશવાવા અન ેવૌંદમશભાુંથી પ્રગટતી આનુંદવાવાએ અનેક દૃશ્મરૂન આકાય રીધ છે. પ્રકૃવત અન ેકરા 
આલા આનુંદસ્રતનાું મખુ્મ લાશક છે. કરા એટરે જ ભાનલ દ્વાયા વનવભિત વૌંદમશપ્રવવૃત્. જગતના અહયવભત અનબુલ, 
રાગણી, એણા, વુંઘો, લેદના, કલ્ના, વત્મ, તથ્મ, દળશન ઈત્માહદન ે કરાકાય અનેકવલધ યીતે કરાકૃવતભાું 
વૌંદમશભમ રૂ આ ેછે, જે બાલક ભાટે યવાસ્લાદન વલમ ફન ેછે. 
 

           વૌંદમાશનભુવૂતની એક કહટ યવ છે,  જે કરાકૃવતન વાક્ષાતૌ આસ્લાદ કશલેામ છે. બયતન ેઆસ્લાદત્ભલતા જ યવ 
નાભના વલધામક શતેનુા રૂભાું અલબપ્રેત છે. અલબનલગપુ્તના વાહશત્ત્મક ગરુુ બટ્ટ તત યવન ેપ્રીત્માત્ભક કશ ેછે ; આનુંદલધશન 
યવન ેઆહ્લાદાત્ભક કશ ેછે અન ેઅલબનલગપુ્ત એન ેવાક્ષાતૌ આનુંદ જ કશ ેછે. 
 

           કરાકૃવત દ્વાયા પ્રાપ્ત થતા યવાસ્લાદન ે ‘બ્રહ્માનુંદ વશદય’ કશલેાભાું આલ ે છે. કરાની બાલસષૃ્ષ્ટ આણા હૃદમન ે
ત્માયે જ સ્ળે છે જમાયે તેભાું અલબવ્મકત કયલાભાું આલેર યવત લગેયે બાલ આણા લચત્ની વભકક્ષ શમ. કૃવતભાું 
અલબવ્મકત થમેર બાલ કરાકાયના શમ છે, ણ તે જમાયે વહૃદમી બાલકના ભન વાથ ેભે વાધે છે તેન ેવુંલાદ કશલેાભાું 
આલે છે. આલ વુંલાદ વાધલાભાું વક્ષભ અલબવ્મહકતન ેજ યવાત્ભક કશલેાભાું આલે છે. જે વલમ વહૃદમના અંગપ્રત્મુંગભાું 
એકદભ બી જામ તેન ેયવ કશલેાભાું આલ ેછે. કરાત્ભક અલબવ્મક્લત લબન્ન લબન્ન બાલ જન્ભાલ ેતે લચત્વવૃત્રૂ શમ છે. એ 
વવૃત્ભાું જે મખુ્મ શમ તે જ યવ કશલેામ છે. 
 

          જે યીતે કરાકાયભાું વર્જન ભાટેની પ્રવતબાની જરૂય છે, તે જ યીતે બાલક ાવ ેણ વજજતાની અેક્ષા યશ ેજ છે. 
યાજળેખય એન ે અનુ્ ભે  ‘કાયવમત્રી’  અન ે ‘બાલવમત્રી’ પ્રવતબા કશ ે છે. જ બાલક કરાનાું અંગ, જીલનની વ્માકતા, 
અનભુવૂતની અવીવભતતાથી ઈત્માહદથી અહયલચત શમ ત તે કરાનબુલ વ્માક યીતે ાભી ળકત નથી. 
 

          શલે વર્જનાત્ભકતા વલળે વલચાયીએ. વર્જન ળરૂઆતભાું ભાત્ર બગલાનના વુંદબે  જ લયાત ળબ્દ શત, યુંત ુ
ાછથી ભાણવના વલવળષ્ટ કભશ ભાટે ણ તે લયાત થમ. ભાણવ તાની સ્લતુંત્ર અન ેઅરામદી સષૃ્ષ્ટનુું વનભાશણ કયત 
થમ અને વર્જકનુું દ ાભત થમ. વર્જકતા એટરે કશુુંક નવુું અને અલૂશ યચવુું તે. એક અથલા અનેક લસ્તનુા વુંકરન કે 
વુંમજનભાુંથી નતૂન લસ્ત ુ યચલી એટરે વર્જનાત્ભકતા. દયેક નલી યચના રાગતી કે નવુું વર્જન જણાતી ચીજલસ્ત ુ કે 
કરાકૃવત એ લાસ્તલભાું લૂશની કેટરીમ પ્રહ્મા કે લસ્તુદાથશનુું  જ  નવ્મ વુંલવધિત રૂ શમ છે.  એ માદ યશ ેકે કશુું જ વુંણૂશ 
ભોલરક કે વાલ જ નવુું વર્જન નથી શત ુું. લસ્તતુ: એ ત હયલવતિત, વુંલવધિત, વુંકલરત,  વભવશ્રત કે વુંમત્જત રૂ શમ છે. 
ભાણવન ેતેની રાખ લોની વભ્મતા અન ેવુંસ્કૃવતના પરૂ ેબાા,  વલચાય,  કલ્ના,  રાગણી,  અલબવ્મહકત,  વૌંદમશવનવભિવત 
જેલા ગણુ વાુંડમા. આ વલશનાું સુુંદય રૂ વર્જનના નાભ ેપલરત થમાું. 



 

         
                  
         હયલતશન કે પ્રમગ ણ વર્જનાત્ભકતાની  ભવૂભ ફન ે છે. વતત કશુુંક નવુું, લધાયે સુુંદય કે ઉત્કૃષ્ટ યચલાની 
વવૃત્ભાુંથી વર્જન ણ ભેલ ે છે. ભાણવ વતત વર્જનળીર શમ છે,  યુંત ુએની વર્જનાત્ભકતાની  વલોચ્ચ વવદ્ઘિ ત છે 
કરા. કેભકે કરા ભાણવન ેઆનુંદ આ ે છે અન ેઆનુંદ ભાણવન મૂભતૂ સ્લબાલ છે. અનભુવૂત કે  રાગણીની તીવ્રતા  
ભાણવને  અલબવ્મહકત ભાટે ઉશ્કેયે છે અન ે કલ્ના તથા અલબવ્મહકતનુું કોળલ્મ એન ેવર્જન ભાટે પે્રયે છે. ભાણવ ેપ્રાપ્મ 
ભમાશહદત વાભગ્રીન ઉમગ કયીને કરાભાું અભમાશદ હયણાભ વવિ કમાું છે. 
         
          ભાણવ લધાયે ડત ત કલ્નાની દુવનમાભાું યશ ે છે. લાસ્તલની ફયડતા એન ેનડ ે છે,  ણ કલ્ના દ્વાયા તે 
તાનુું ભનગભતુું,  અરામદુું, અનખુું, વુંણૂશ અન ેભાત્ર આનુંદભમ જગત યચી ળકે છે. આલ કલ્નાવલશાય કરાભાું ળકમ 
ફને છે.  જમાું તે તાન ેવર્જનશાયની વભકક્ષ ભાની ળકે છે. 
 

          ભાણવને વૌંદમશ કામભ આકે છે. વૌંદમશતત્ત્લના મૂભતૂ અંગરૂ ાુંચ ‘વ’ગણલાભાું આલે છે : વભતરુા, 
વુંલાહદતા,  વાલમલતા, વપ્રભાણતા અન ે સષુ્ઠુતા.  વ્માક યીતે વૌંદમશનાું અંગ આ પ્રભાણ ે છે : વમ્ભાત્રા,  વભતરુા,  
વુંલાહદતા, સવુુંગતતા,  વભગ્રતા,  રમફદ્ધતા, વપ્રભાણતા,  વલયધ, એકતા, સવુ્મલક્સ્થત ્ભ,  વનવચત આકાય, ક્ષભતા,  
વલલચત્રતા, જહટરતા,  વલળારતા,  સ્ષ્ટતા,  આકાય સકૂ્ષ્ભતા,  ભસણૃતા,  લણશદીક્પ્ત,  શદુ્ધતા અન ેવાભુંજસ્મ.  

 

           કરા ભાણવની વૌંદમશવાવાની આગલી વવદ્ઘદ્ધ છે. કરા અંગેની ગજુયાતી વલદ્વાનએ આેરી વ્માખ્મા ય એક 
નજય નાખીએ ત- 

‘‘કરા એટર ેકરાવલધામકના હૃદગત બાલને અમકુ ફાહ્યેષ્ન્રમ  ગ્રાહ્ય ઉાદાનભાું વ્મકત કયલ તે - બાલનુું ફાહ્યેષ્ન્રમ ગ્રાહ્ય 
પ્રગટ સ્લરૂ. એ સ્લરૂ એવુું શવુું  જઈએ કે એ જ બાલ તે જનાય કે વાુંબનાયભાું  વુ્ં ા ુંત કયી ળકે.’’ - યાભનાયામણ ાઠક  

 

‘‘કા આનન્દ આે છે, ણ એ આનન્દ અંગત યીતે અનકુૂ વુંલેદ્ય રાગણી નથી. આ આનન્દ તે કાકૃવતના આકરનને 
વનવભત્ ે આણી ચેતના એકાગ્ર ફનીને તાન ે સ્ષ્ટ રૂે પ્રતીત કયી ળકે છે તેન આનન્દ છે, એ heightened 

awarenessના અનબુલન, ચૈતન્મની વન્નદ્ધ (tautness) અલસ્થાના અનબુલન આનન્દ છે.’’ - સયેુળ જોી 
 

‘‘કા કળાની અલેજીભાું નથી, કળાનુું પ્રતીક નથી, કઈ એની ફશાયના યશસ્મ તયપ અંગલુરવનદેળ કયતી નથી. જીલનથી લબન્ન 
એલ કઈ અરોહકક પ્રદેળ નથી. એ જીલનન જ વલસ્તાય છે. એને ઈષ્ન્રમગચય ફનાલીને પ્રત્મક્ષતાથી વુંલેદલાની છે. 
એભાુંથી કશુું કાઢલાનુું નથી કે અશલેાર આલાન નથી.’’  - સયેુળ જોી 
 

‘‘વુંગીત આહદ કરાની આલી હૃદમવલસ્તાય કયનાયી, વુંવાયની ાયન અનબુલ આનાયી, અન ે ભાણવન ે વ્મલશાયની 
કુહટરતાભાુંથી મલુત યશી આનન્દ અનબુલલાન ભાગશ ફતાલનાયી અવય શત ત તેન આશ્રમ પ્રાચીન કારથી જ 
આજમશન્તના વલચાયલાન જનએ કમો શત નહશ.’’ - ભલણરાર દ્વદ્વલેદી 
 

 એ જ યીતે વચભભાુંની કરાવલચાયણા અન ેકરાકાયની તીકી કરાવલબાલના ય ણ એક નજય નાખીએ ત કરા 
વલળેન એક બાતીગ ચુંદયલ નજયે ડ ેછે :  

Plato holds in the Republic and elsewhere that the arts are representational, or mimetic, sometimes translated 

‘imitative’.  

‘The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance.’ –Aristotle 

 

Kant has a definition of art, he is for systematic reasons far less concerned with it than with aesthetic 

judgment. Kant defines art as ‘a kind of representation that is purposive in itself and, though without an end, 

nevertheless promotes the cultivation of the mental powers for sociable communication.’   



 

 

‘The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality.’-T.S. Eliot 

 

‘Painting is poetry that is seen rather than felt, and poetry is painting that is felt rather than seen.’ -Leonardo 

da Vinci  

‘A man paints with his brains and not with his hands.’ – Michelangelo 

  

‘Painting is the grandchild of nature. It is related to God.’ –Rembrandt 

 

‘It is not the language of painters but the language of nature which one should listen to, the feeling for the 

things themselves, for reality, is more important than the feeling for pictures.’ - Vincent Van Gogh  

 

‘Have no fear of perfection, you'll never reach it.’   -Salvador  Dali  

 

‘Those who do not want to imitate anything, produce nothing.’  -Salvador Dali 

 

‘Art is not what you see, but what you make others see.’ -Edgar Degas 

 

‘There is no must in art because art is free.’ -Wassily Kandinsky 

 

‘No longer shall I paint interiors with men reading and women knitting. I will paint living people who breathe 

and feel and suffer and love.’  -Edvard Munch 

 

‘Painting is just another way of keeping a diary.’ -Pablo Picasso 

 

‘Every child is an artist.  The problem is how to remain an artist once we grow up.’ -Pablo Picasso 

 

‘We all know that Art is not truth.  Art is a lie that makes us realize truth, at least the truth that is given us to 

understand.  The artist must know the manner whereby to convince others of the truthfulness of his lies.’                                

-Pablo Picasso 

‘As far as I am concerned, a painting speaks for itself.  What is the use of giving explanations, when all is said 

and done?  A painter has only one language.’     -Pablo Picasso 

       

 ‘The world today doesn't make sense, so why should I paint pictures that do?’ -Pablo Picasso  

 

‘There are painters who transform the sun into a yellow spot, but there are others who, thanks to their art and 

intelligence, transform a yellow spot into the sun.’   -Pablo Picasso 

                    

 ‘I don't paint things.  I only paint the difference between things.’   -Henri Matisse                     

  

‘Painting is easy when you don't know how, but very difficult when you do.’   -Edgar Degas       

 

‘It is a mistake for a sculptor or a painter to speak or write very often about his job.  It releases tension needed  



 

for his work.’ - Henry Moore  

‘Great art picks up where nature ends.’ -Marc Chagall 

કરાન ેઅનેક યીતે લગીકૃત કયી ળકામ. જેભકે-  

રલરતકરા-રલરતેતયકરા 
દૃશ્મકરા-શ્રાવ્મકરા 
સ્થયક કરા-વભમયક કરા 
ચર કરા-અચર કરા 
ચારુકરા-કારુકરા 
શગૅર અનવુાય ઉાદાનન ે આધાયે લરા પ્રકાય અન ે કરાના ્ભ આ પ્રભાણ ે છે : વાહશત્મ,  વુંગીત-નતૃ્મ, લચત્ર, વળલ્, 

સ્થાત્મ. ઉાદાન  એટરે કરાવનવભિવતના મૂ અંગરૂ વાભગ્રી. ભાધ્મભ,  કાચી વાભગ્રી,  વાધન. કઈ ણ કરાનુું વાધ્મ 
ભશત્ત્લનુું શમ છે,  વાધન ગોણ શમ છે. વાભગ્રીનુું  સવુુંમત્જત રૂ જ કરાવનવભિવતનુું  અગત્મનુું   ઘટક છે. ઉયલત ાુંચેમ 
રલરતકરાનાું ઉાદાન નીચ ેપ્રભાણ ેછે : સ્થાત્મનાું ઉાદાન : થ્થય,  ઈંટ,  ચનૂ,  વવભેન્ટ,  ધાત,ુ  કાષ્ઠ,  કાચ 

વળલ્નાું ઉાદાન : ધાત,ુ  થ્થય,  કાષ્ઠ,  પાઈફય ગ્રાવ,  ગ્રાવ,  શથડી,  ટાુંકણુું 
લચત્રનાું ઉાદાન : કૅન્લાવ,  ેય,  યુંગ,  ીંછી 
વુંગીતનાું ઉાદાન : નાદ,  સ્લય,  તાર 

વાહશત્મનાું ઉાદાન : ળબ્દ,  અથશ 
            કઈ ણ કરાકૃવતનાું મખુ્મ અંગ ચાય છે : આકાય,  ભાધ્મભ, યચનાયીવત અન ેઅલબવ્મક્લત. કઈ ણ દૃશ્મકરાભાું 
મખુ્મ અંગ આટરાું છે : રૂ,  યેખા,  યુંગ,  દાથશ, ઘનતા, છામાપ્રકાળ, અલકાળ. દૃશ્મકરાભાુંથી લચત્રકરા રુંફાઈ અન ે
શાઈ એ ફ ેહયભાણયલુત છે, જમાયે વળલ્ અન ેસ્થાત્મ રુંફાઈ, શાઈ અન ેઊંડાઈ એ ત્રણ હયભાણયકુત શમ છે. 
લચત્ર ભાત્ર વાભેથી જઈ ળકામ,  વળલ્ની આવાવ પયી ળકામ અને સ્થાત્મભાું ત અંદય પ્રલેળ ણ કયી ળકામ છે. 
            શલે બાયતીમ કરાવલબાલના ય દૃષ્ષ્ટાત કયીએ. બાયતીમ કરાભાું યવ અન ેબાલનુું આરેખન ભશત્ત્લનુું ગણાયુું 
છે. એટરે જ આદળશ પ્રવતભાભાું અંગવલન્માવની વાથ ેયવ અન ેબાલને દળાશલલા જરૂયી ભનામા છે. ‘દેલતામવૂતિપ્રકયણ’ભાું 
કશલેાયુું છે કે વનવલિકાયી ભન ઉય બાલની છામા જ પ્રથભ ડ ેછે. 
                ‘બશૃત્વુંહશતા’ભાું કશલેાયુું છે કે ભેરુ,  ભુંદય,  કૈરાવ,  વલભાનચ્છુંદ,  નુંદન,  વમરુ,  દ્મ,  ગરુડ, નુંહદલધશન, કુુંજય, ગશુયાજ, 

વૃ,  શુંવ, વલશતબર,  ઘટ,  વવિંશ,  વતૃ્,   ચતષુ્કણ, ડળાવશ્ર અન ેઅષ્ટાવશ્ર એ લીવ દેલપ્રાવાદનાું નાભ ભેં (લયાશવભહશયે) કહ્યાું 
છે. 
                 ‘શુ્ નીવત’ભાું એભ કહ્ુું છે કે ળાસ્ત્ર દ્વાયા કશલેામેર વનમભ અનવુાયની પ્રવતભા જ વલાુંગવુંણૂશ શમ ત ણુ્મ આ ે
છે અને ભનશાહયણી ફન ેછે, યુંત ુજ પ્રવતભા ળાસ્ત્રલત ન શમ ત વનત્મ દુઃખદામક ફને છે. 
                 ‘કાભસતૂ્ર’ ના પ્રથભ અવધકયણના ત્રીજા અધ્મામભાું લાત્સ્મામન ચવઠ કરાની માદી આે છે તેની ટીપ્ણી 
કયતાું ‘જમભુંગરા’ ટીકાભાું મળધય લચત્રકરાનાું છ અંગ જણાલે છે કે રૂબેદ, પ્રભાણ, બાલ, રાલણ્મમજના, વાદૃશ્મ અન ે
યુંગમજના એ લચત્રકરાનાું છ અંગ છે. ‘વલષ્ણધુભોત્યયુાણ’ના ત્રીજા ખુંડના એકતારીવભા અધ્મામના શ્રક નલ અન ે
દવભાું લચત્રકરાનાું આઠ અંગ આ પ્રભાણ ેદળાશલલાભાું આવ્માું છે :  સ્થાન, પ્રભાણ, ભરૂુંફ કે આધાય, ભાધમુશ, વલબલતતા, 
વાદૃશ્મ,  ક્ષમ અન ેવદૃ્ઘદ્ધ એટરા લચત્રના ગણુ કહ્યા છે. યેખા, લતશના,  આભૂણ અન ેયુંગ એટરી લસ્તુ લચત્રન ેળબાલનાયી 
છે. 
      આ યીતે, કરા વલળે વ્માક વલચાયણા થઈ છે. કરાવનવભિવતનાું કેટરાુંક અંગ ય પ્રકાળ ાડલાન અત્ર ેનમ્ર પ્રમાવ છે.  

 

 

 ડો.પ્રવતબા યામને જ્ઞાનીઠ વન્ભાન 

                       ઉહડમા બાારેલખકા અને વાહશત્મકાય ડ. પ્રવતબા યામને લશ ૨૦૧૧ન જ્ઞાનીઠ  યુસ્કાય આલાન વનણશમ  
                          રેલામ છે. 
                          ૨૧ભી જાન્યઆુયી, ૧૯૪૩ભાું ઉહડવાભાું જન્ભેરા ડ. પ્રવતબા યામના  ૨૦ નલરકથા,  ૨૪ રઘકુથા વુંગ્રશ, 

                          ૧૦ માત્રા વતૃાુંત, ફે કવલતા વુંગ્રશ અને કેટરામ વનફુંધ પ્રકાવળત થમા છે  



 

O અયથ અંતયી........                                                                પારૂક ળાશ                                       

        

     આજની કવલતાનુું એક રક્ષણ એ તયીને આલ ે કે તે તાની આવાવના અક્સ્તત્લ વુંદબોન ે
તાવલાની તજલીજ કયે છે. અનન્મ વનવફત વાથ.ે અક્સ્તત્લના વુંદબોને એ ળધ ે છે. તેભાુંથી તે 
ઈવતશાવફધને ાભલાનુું કયે છે. એ ઈવતશાવ એલ શમ છે કે જે કશલેાતા ભાન્મ ઈવતશાવના ભ્રાન્ત 
ફનાલતા શ ગકીયા તે દફાઈને ઉેલક્ષત દળાભાું જ યશતે આવ્મ શમ છે. આજની કવલતા એ ઈવતશાવફધન નુાશઠ 
યચે છે. છી તેનુું વુંળધન કયે છે. તેની અંદય યશરેા ભ્રાન્ત ફનાલનાયી લસ્તનેુ  રઈ પ્રવતતકશ અન ેપ્રવતલાદ ઊબ કયી 
લચશસ્લ અન ેવત્ાની ળક્લતએ અક્સ્તત્લનાું જે સ્થાનન ેઉલેખ્મા શમ તેલાું સ્થાનન ે સ્ષ્ટ કયી તેન ેજીલનના ક્ષેત્રભાું 
સ્થાલાનુું કયે છે. આ પ્રકાયનાું આવલષ્કયણની પ્રહ્મા જ ભાનલ શલા ફાફત ેઅથશણૂશ અક્સ્ભતાની ઉદગાતા ફને છે. 
એટરે જ કાનુું ક્ષેત્ર મૂની ળધ કયનાયા વભમ તયીકે આજના વભમને ખાલતુું શળ.ે આજન વર્જક, આજની યચના 
ળૈક્ષલણક અન ેદાળશવનક યીતે જે ઐવતશાવવક પ્રક્ષેણનુું વલલેકશીન લચત્ર આણી વાભ ેઆલ ે છે તેન ેતાકે છે. આણ ેજે 
જ્ઞાનની ાવ ેસખુની અન ેમકુ્લતની આળા યાખીન ેફેઠા છીએ. એલાું જ્ઞાનની,  વલદ્યાની ળક ભાનવવકતા ધયાલતા વત્ા 
ક્ષેત્ર વાથેની  વભરીબગતને કાયણે એક વાલશવત્રક મ ૂુંઝલણ તેભ જ વનયાળાબયી હયક્સ્થવત ઊબી થામ છે. મૂ તાવનારુું 
યચનાકભશ એલી હયક્સ્થવતની ઊરટ તાવ કયી આણી અંદય જ જે વલલેક,  બદુ્ઘદ્ધ તથા રુુાથશનુું વાભથ્મશ યશલેુું છે તેન ે
જગલલાનુું કયે છે. આભ કાત્ભક આનુંદની ઉરક્બ્ધ વાથ,ે  એહયસ્ટટરના ેરા કેથાવવિવના વવદ્ધાુંતની વાથ ેભાનલજાતના 
વલલેક અન ેવાભથ્મશન ેઢુંઢતા એક પ્રમગાત્ભક કેલણીના પ્રલાશ તયીકેનુું સ્લરૂ કાકૃવત ધાયણ કયી યશી  શમ  તેવુું 
રાગે. આ યીતના યચનાકભશન ેભાત્ર બાારક્ષી ાવાુંથી કે સ્લરૂરક્ષી તત્ત્લવલચાયણાથી ાભલા જઈએ ત ઘણી ફધી 
યીતે તે અણઊકલ્યુું યશી જામ. કેભ કે વર્જકના ક્ષેથી તે પ્રમગાત્ભક કેલણીની લસ્ત ુશલાને કાયણ ેતેનુું લજૂદ જીલનના 
રગબગ તભાભ ક્ષેત્ર વાથ ેવુંલાદ વાધતુું શલાનુું. એટર ેઆજુફાજુના એ ફધા વાશચમોભાું જલાથી એની અંદય જે વલલેક 
જાગવૃતની દ્ધવત મકૂલાભાું આલી શમ છે તેન ેઆત્ભવાત કયી ળકાતી શમ છે.  

 

      આભ વલલેક ભાટેની દ્ધવતન ેરઈ મખુ્મ યીતે જે તત્ત્લ ખેડામ છે તે ઈવતશાવફધનુું છે. ભ્રાન્ત ફનાલતા પ્રચલરત 
પ્રક્ષેવત ઈવતશાવફધના વલયધ ેઆ તત્ત્લની ળધ અનબુલની બવુનમાદ ય ચરાલીન ેતેન ેઅંકે કયલાભાું આલે છે. અંકે 
કયીને તેના ળધન-વુંળધન દયમ્માન તેન ે રૂફદ્ધ કયલાભાું આલે છે. આ રૂફદ્ધ યચના દયમ્માન તેભાું યશરેી અક્સ્તત્લ 
વલયધી વાભગ્રીનુું ખુંડન કયલાભાું આલે છે અન ેવભાુંતયે નવ્મ ઈવતશાવના અથોનુું ઘડતય થામ છે. ઈવતશાવન ેરઈ આ 
પ્રકાયની એક પ્રવવૃત્ વાહશત્મ-વર્જનના પ્રદેળભાું જગતની રગબગ ફધી બાાભાું જલા ભી ળકે. અશીં અત્માયે આલી 
કેટરાુંક રક્ષણ દળાશલતી ભનશય ભોલર લફસ્લાવની ફુંગાી કવલતા જઈએ. તેભાું સમૂશના હકયણને રઈ શાુંવવમ ેધકેરાઈને 
ક્સ્થય થઈ ગમેરા વમદુામની ફાફતની તાવ થઈ છે. અન ે વભગ્ર યચનાના વ્મુંજનાથશભાું વલલેકયલુત હયલતશનન 
પ્રવતયધી વુંકેત ણ વનવભિત કયલાભાું આવ્મ છે.    
      
      Oસમૂષયશ્મભ  (ફુંગાી કવલતા) 

ભનોશય ભૌલર  લફસ્લાવ  

અભાયા ઘયની ઊગભણી ફાયી  

ખલુ્રી છે  

શ ેસમૂશયક્શ્ભ,  

કશ ેતુું ક્ાયે આલીળ ?  

 

આ ભશાન વદીની લશરેી વલાયે  

તુું ખયેખય આલલા ભાગ ેછે ?  

ખાત્રીલૂશક ?  

વળમાળ ની ભીઠાઈ ખાઈને ?  

ખયી ડરેાું ાુંદડાુંભાું અક્ગ્ન ેટાલલા ?  

 



 

આંગણાું તે-ઉય કયી નાખે  

એલ ધ્લુંળ યચલા ?  

 

શ ેભા,  
ભને ખફય નથી તુું ક્ાયે આલીળ  

અભાયાું અંધાહયમાું ઘયભાું ?  

 

આ અંધાહયમાું ઘયભાું કેભ તયવુું ?  

એ અભ ેજાણીએ છીએ  

ખેતયન ેકેભ ખેડવુું અન ેલાલવુું  

એ ણ અભ ેજાણીએ છીએ  

આ ફધાુંની લચ્ચ ે 

કઈ યીતે અક્સ્તત્લ ટકાલવુું ?  

એન ેમ અભ ેફયાફય જાણીએ છીએ  

પ્રાચીન અંધાહયમાું ઘયભાું  

યવેલાની ગુંધન ેસ ૂુંઘતા !  
 

જ, ઘયની ઊગભણી ફાયી  

ખલુ્રી છે  

સમૂશયક્શ્ભ,  

ભને કશ ેતુું ક્ાયે આલીળ ?  

(* આનુંદ રારના ઈંક્ગ્રળ અનલુાદના આધાયે) 

  

 

 

 

 

 

 

O  આ અંકના પોટોકરાકાય 
દલક્ષણ રેન્ડ ના ટાનોલ (Tarnow )ના લતની એલા ૪૨ લીમ ભાવવિન વાળા (Marcin Sacha) 

રૅન્ડસ્કે પટગ્રાપી કયતાું કયતાું શાર પટગ્રાપી અન ેગ્રાહપકવની વુંયલુત વીભાન ે સ્ળશતા 
વર્જનભાું લધ ુકાભ કયતા થમા છે. તેભનાું કરૂ ચાય વ્મક્લતગત પ્રદળશન અન ેચારીવ વુંયલુત 
કરાપ્રદળશન રેન્ડ અન ે વલદેળભાું મજાઈ ચકૂ્ાું છે.તેભને The International Federation 
of Photographic Artનુું કરાવન્ભાન પ્રાપ્ત છે.ભાટીકરાના કોટુુંલફક હયલેળ ધયાલતા આ 
કરાકાય ભાટી, થ્થય ઈંટ , કાગ લગેયે  દ્વાયા બોવભવતક આકાયનુું વર્જન કયી,પ્રકાળ અને 
ડછામાની વલધવલધ છટા ાથયી અલબવ્મક્લતના નલા આમાભ(Photo Montage )  

પ્રગટ કયી આે છે. તેભની કેહપમત :  

“ આ દુવનમાભાું ભાણવ વુંફુંધ અન ેઉકાયના જાાુંભાું ખ ૂુંેર છે અન ેવભાધાન એ વાભાત્જક 

વુંફુંધન જરૂયી હશસ્વ છે. પટગ્રાપી એ ભાયા ભાટે શકીકતથી બાગીછૂટલાન અન ેવાચ ુસ્લાતુંત્ર્મ 
ાભલાન ભાગશ છે. તેના દ્વાયા હુું ભારુું અરામદુું/વનજી  જગત ફતાવુું છું. એવુું જગત જે 
યશસ્મભમ છે,  વલલચત્ર છે,  યરોહકક છે. તે રુૂું વભજામેલુું નથી ણ સુુંદય છે.”  તે કશ ેછે : 
દુવનમાને થડુું અંતય યાખીન,ે કઈ યગ્રશલાવીની ભાપક, લસ્તનુા અથો, વુંફુંધ અન ે
ઉમલગતાથી અલરપ્ત થઈને જુ ત તભને વાલ વાભાન્મ લસ્તુ ણ જાદુઈ રાગળ.ે  

યવળમન ત્રભાું છામેર તેભનો એક ઈન્ટવ્ય ૂષ (અંગે્રજીભાું) વહુ કરાપે્રભી લાચકોએ  ભાણલા જેલો છે.તેની 
કડી અશીં આી છે.https://docs.google.com/open?id=0B04cOmWpIBB6V0ZDdHRXYXBRSmM (A 

Must Read) 

https://docs.google.com/open?id=0B04cOmWpIBB6V0ZDdHRXYXBRSmM


 

 Oપસુ્તક હયચમ                                                                                    જજત ુપયુોહશત  

  O સ્લૈય ઉડ્ડમન ' લનની ુંશ્તતઓ લચ્ચે'......   

 

          'લનની ુંક્લત લચ્ચે ' કવલ ળૈરેન યાલરન પ્રથભ ગઝરવુંગ્રશ છે. જે તેભેણે તાના 
હયલાયજનને અશણ કમો છે.આ કવલએ ઘણાું લો શરેાું 'પ્રખય'ભાું પ્રગટ થમેરી ભાયી એક રઘકુથા  લાચી ભને નલાજત 
એક ત્ર રખેર જે આજે ણ ભાયી ાવે છે.સુ્તકના આયુંબભાું  કવલ કયવનદાવ લશુાયે આ વુંગ્રશની સુુંદય અને ભભશસ્ળી 
પ્રસ્તાલના રખી છે.  અને એ પ્રસ્તલનાભાું તેભણે કવલના કવલકભશને વાયી યીતે મરૂવ્યુું છે. તે રખે  છે - આ કવલ (ળૈરેન 
યાલર) ાવે વયર , વશજ અને આગલી અલબવ્મક્લત છે ટહકુતી લબનાળ  જેલી. અનામાવ વયી ડતા જણામ છે ગઝરદ્ગાય ! 
કવલ જાણે કે કવલતા ભાટે જ કશતેા જણામ છે- 
                 વ્મથષ ના ળબ્દોની ભનભાની વભજ, 

                 છે ભયભગશયા જયા જ્ઞાની     વભજ. 
               ત કવલ હદનેળ કાનાણીએ પ્રથભ લખત દ્યભાું પ્રસ્તાલના રખી કવલને લફયદાવ્મા છે. તે રખે છે - ' ળૈરેન યાલર 
લખાણ નહશ ણ વલશ્વાવના કવલ , પ્રતીવત અને ડકાયને ઝીરનાયા કવલ. યદ્દીપ કાહપમા અને છુંદને ભશેંકાલતા કવલ , ખદુલપાઇ 
અન ેધૈમશના કવલ.' 
               પ્રદી યાલર ' સવુભયન ' રખે છે- ' આભ શલાફૂર છતાું  વશજતાથી હૃદમે વચલાઇ યશ ેએલા અનેક ળે 'ય આ 
ળામયની વભયાત છે. આવુું ત્માયે જ ળક્ ફને જમાયે કવલ તાની કવલતાને જ ફરલા દે છે.' 
               તાની કેહપમતભાું કવલએ અનેક યુગાભી ગઝરકાયને માદ કમાશ  છે.  કવલ કયવનદાવ લશુાયને તાના કાવ્મગરુુ 
કહ્યા છે.  કવલ રખે છે- 'જીલનન ે સકૂ્ષ્ભતાથી વનયખલાની આદતે ઘણુું ફધુું ળીખવ્યુું છે.  વભાધાનકાયી લરણે ઘલામેરી  

રાગણીને ુંાી રીધી છે.  ત ભાનલીમ વુંફુંધની ભશત્ત્લણૂશતાએ જીલનભાું નતૂન  હયભાણ ફક્ષ્માું છે.  જાત પ્રત્મેની 
લપાદાયીને ભક્કભતાથી વાચલતાું વતત ને વતત ળબ્દની ળધભાું યત યહ્ય છું.' 
               અને આ કવલની ળબ્દળધ અવલયત ચારતી યશી છે.  તેભની ગઝરએ ઉત્કૃષ્ટતા, ાકટતા, હયલલતા ભેલી છે. 
તેભની ગઝરફાની વુંતલાણી ફની છે , તેભની ળબ્દમાત્રા આધ્માત્ભમાત્રા ફની છે.  છુંદનુું લૈવલધ્મ , યદ્દીપ-કાહપમાનુું સુુંદય  

પ્રમજન, વલવલધ કલ્નથી તેભની ગઝર વમદૃ્ધ ફની છે.  આલ સુુંદય ગઝરવુંગ્રશ આલા  ફદર કવલને ખફૂ ખફૂ 
ધન્મલાદ!  એભના તયપથી ગજુયાતી બાાને શજી ણ ઉત્ભ  ગઝરપાર વાુંડત યશ ેતેલી શબુકાભના વાથે આલ 
ભાણીએ તેભના કેટરાક ઉત્ભ ળે'ય- 

આો ગભે તે નાભ પયક કુંઇ ણ નથી.                                         
ીડાને ાભલાના તો યસ્તા વભાન શો.        
                                                એ ખયા અથષભાું શોમ ભાણવ. 
                                                જે  પયે   વલસ્ભમો   ઊંચકીને. 
કૈં જ કશલેાનુું નશીં પાલે ભને ભાણવ વલે, 

શોમ કશલેાનુું કહુું લચત્કાયતા વાયવ   વલે. 
                                                અઢક યુંગેમ  શષથી  લુંલચત યહ્યા તભે,  

                                                 ઉત્વલ કયી રીધો અભે ચટી ગરુારથી. 
વકૃ્ષ ઉત્વલભમ ફની જાતુું વમલૂુું, 
ાુંખ ુંખીની પયકતી  શોમ ત્માયે.   
                                                  ખીણભાું  રટામો    એ    શાથે   કયીને, 

                                                  ખદુની ખખતી નદી અગી કયીને.  
 

'લનની ુંશ્તતઓ લચ્ચે' :ગઝરવુંગ્રશ - કવલ-ળૈરેન યાલર  : પ્રકાળક-પ્રલીણ પ્રકાળન , રાબ ચેમ્ફવષ ,  
મ્ય.ુકોો.વાભે , ઢેફય યોડ , યાજકોટ. ાનાું-૧૨૮ ,  હકિંભત - રૂવમા ૧૨૫.00 .          
 



 

O વાબાય સ્લીકાય    
 0 કવલનો વત્વુંગ (સયેુળ દરાર : જીલન, કલન, અંજલર): વુંકરન- ઉત્ર બામાણી, હશતેન આનુંદયા, અલૂશ આળય.  
   પ્રકાળક - ઇભેજ ચ્બ્રકેળન્વ પ્રા.લર. અભદાલાદ. વુંકશ : ૦૭૯ ૨૬૫૬ ૦૫૦૪ 

0 ભસ્તીની ાઠળાા  (ફાગીત) : વુંાદક- વુંજમ ુંડયા, પ્રવતભા ુંડયા. પ્રકાળક - એન.એભ.ઠક્કયની કુંની,   
   140 વપ્રન્વેવ સ્ટ્રીટ, મુુંફઈ-૪00 00૨.  વુંકશ : ૨૨૦૧ ૦૬૩૩  હકિંભત રૂવમા ૧૭૫.૦૦  
 

O કેકાયલ 
 
કવલ પ્રફધ જળીનાું કાવ્મભાું યશરે વલમનુું નાવલન્મ અને અલબવ્મક્લતની  વચ્ચાઈવબય  વયતા કવલના કાવ્મઠનભાું 
લધ ુવનખાય ાભે છે. આલ  તેભનાું કેટરાક કાવ્મને ભાણીએ : 
 
૧)એક શતા ફા           (વલડીમ લરિંક )  
http://www.youtube.com/watch?v=uIeYE_ffw0k 

  
૨)વત્મ                   (વલડીમ લરિંક ) 
http://www.youtube.com/watch?v=WRn m-OafTWo 

 

૩)ઓપીવ                 (વલડીમ લરિંક ) 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=TrL3nB7wL1g&feature=endscreen 

 

૪)કેભેયા                  (વલડીમ લરિંક ) 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=7eYoOE6Pz9k&NR=1                           
                                      

– વાહશત્મવતૃ્ત – 

 

O શ્રી વાુંઈરીરા લેલ્પેય ટ્રસ્ટના ઉ્ભે મજાતી ‘ઝરૂખ’ નાભે વાહશત્ત્મક વાુંજ અંતગશત તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૨ના યજ 
ફયીલરી,મુુંફઈ ખાત ેકવલ કરાી વલે તેભના જીલન-કલનના અભ્માવી તથા નાટયરેખક ડૉ.ધનલુંત ળાશ ેવલળદ લલતવ્મ 
આપ્યુું. વુંજમ ુંડયાએ ભવૂભકા ફાુંધી અન ે નલરકથાકાય હદનકય જીએ કેટરાક પ્રશ્ન દ્વાયા કામશ્ભને યવપ્રદ 
ફનાવ્મ.કામશ્ભની ળરૂઆતભાું યાજેળ ટેર દ્વાયા વનવભિત કરાીનાું જીલન તથા કલન વલે એક ટૂુંકી હપલ્ભ દળાશલલાભાું 
આલી. 
O બલન્વ કલ્ચયર વેન્ટય-અંધેયી ખાતે ‘કાવ્મવુંદા’ અંતગશત તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૨ના યજ વુંજમ ુંડયા તથા પ્રવતભા ુંડયા 
વુંાહદત ફાગીતના વુંગ્રશ ‘ ભસ્તીની  ાઠળાા ’ (૧૦૦ કવલ અન ે૧૬૫ યચનાનુું ભાતફય વુંાદન)નુું વલભચન 
લનરતાફશને ભશતેાના શસ્ત ે વુંન્ન થયુું. ગજુયાતી  અન ે અંગ્રેજી ભાધ્મભભાું અભ્માવ કયતા ફાક દ્વાયા ફાગીતની 
યવબયી યજૂઆત થઈ.  કવલ યાજેન બ્રહ્મબટ્ટનુું સુુંદય વુંચારન અન ેવાહશત્મકાય – કરાકાયની ફશી ઉક્સ્થવત. 
O ભેઘાણી  વાહશત્મ લતુશ-ફગવયા  દ્વાયા તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૨ના યજ  કવલ મગેળ લૈદ્યનુું કાવ્મઠન મજાયુું.વુંસ્થા દ્વાયા 
કવલનુું ળાર ઢાડી વન્ભાન કયાયુું. 
O યાભપ્રવાદ ફક્ષી દ્વાયા સ્થાવત ’ વાહશત્મ વુંવદ’ દ્વાયા વાુંતાક્રુઝ(મુુંફઈ) ખાત ેતા.૨૦/૧૨/૨૦૧૨ના યજ  કવલ મગેળ 
લૈદ્યનુું કાવ્મઠન મજાયુું. 
O જે.જે.વાહશત્મ ઉાવના-જાભનગય દ્વાયા તતૃીમ લશની ગઝર સ્ધાશ મજલાભાું આલી. વનણાશમક-ડૉ.ભનજ જી’ભન’ 

અન ેડૉ.અળક ચાલડા’ફેહદર’ .આમજન ડૉ.કેતન કાહયમાનુું. વલજેતા કવલ - ૧ વલયેન ુંડયા, ૨ ‘વલલળ'  યભાય,  
 ૩   અલબત્જત ુંડયા (૪   કોળર સથુાય, ૫  સવુનતા દીલક્ષત). 
O 'ળાુંતેન્દુ'  હયલાય જાભનગય દ્વાયા  ' ભે ત કઇ મકેૂ ?'   નાભક  શાસ્મ કવલતાન કામશક્ર્ભ  તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૨ ના યજ  

મજાઇ ગમ.  કવલ કૃષ્ણ દલે,  વતીળ વ્માવ,  અળક ચાલડા  તથા લુંદનાફેન.   ડૉ.કેતન કાહયમાનુું વુંચારન અન ેવભથશ બટ્ટ 
દ્વાયા આબાયવલવધ.   (આની આવાવ ફનતી વાહશજત્મક ઘટનાઓને ઝીરલા ‘વનસ્મન્દન’ ઉત્સકુ છે.) 
  

http://www.youtube.com/watch?v=uIeYE_ffw0k
http://www.youtube.com/watch?v=WRn%20m-OafTWo
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=TrL3nB7wL1g&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=7eYoOE6Pz9k&NR=1


 
 
O આના પ્રવતવાદ...... 
 
૧)  સુુંદય ને વબય અંક ભળ્મ છે. ફાહ્યાભ્મુંતય ભનને બયી દેનાય અંક. સુુંદય લચત્ર, ઊંચી વુંદગીનાું કાવ્મ ને કેટરાક 
રેખએ વાભવમકન ે વજાવ્યુું છે. નેટ ઉય શલ ે ઢગરાફુંધ રખાત ુું થયુું છે ત્માયે ઇ–બકૂના વાલ વય ને શાથલગા 
અલબવ્મક્લત–વાધનને કેટરાક રક દ્વાયા અનેક બાાભરૂ વાથ ે પ્રકાવળત કયાઈ યહ્યાું છે ત્માયે આવુું ભજાનુું કામશ –  

‘વનસ્મુંદન’ – વોને શૈમે લવળે જ એભાું ળુંકા નથી....તભાયી ટીભન ેઅને તભને અલબનુંદન વાથ ેલુંદન. –  જુગરહકળોય વ્માવ     
૨)   ફહ ુજ સુુંદય ..આલત જભાન ઇબકૂ ન જ છે...એભાું આન આ પ્રમાવ ખયેખય વયાશનીમ છે .ઉત્ભ લચત્ર અન ે 

       કરાકૃ વતથી ળબતુું આ ભેગેઝીન અલશ્મ ઘણી પ્રગવત વાધળ ેએભાું ળુંકાને કઇ જ સ્થાન નથી... સ્નેશા ટેર   

૩)   Thank you for mailing me the e-journal. Please accept my heartiest congratulations for a competent 

technical work. I am amazed that young friends at Veraval are so much ahead in time! I think e-books are the 

future and are here to stay. I can imagine you all must have put in real hard work....Anyways, but what you 

have achieved is commandable.  

I think you can encourage the leading poets to contribute so that the quality can match the technical 

achievement. Please pardon my writing in English as hotmail does not allow to write in Gujarati.   Kamal Vora 

૪)  રુંડનથી બાઈશ્રી વલરુ કલ્માણી ‘વવનમન’ ઇ–ભેઇર છાુું વનમવભત પ્રગટ કયે છે;તેભને ભેં જણાવ્યુું શતુું કે આ યીતે 
તભે માશલયણની યક્ષા કયી યહ્યા છ.ભેગેલઝન્વ ઘયભાું આવ્મા છી એ સ્તીલાાના શાથભાું જ જતાું શમ છે.તભારુું 
‘વનસ્મુંદન’ વયવ યજૂઆતથી ળણગાયામેલુું ગમ્યુું છે... યભેળ ફાારાર ળાશ    
૫)    વનસ્મુંદનની ત્રીજી ઈવનિંગ ભાટે અઢક શબુેચ્છા ...વયવ અંક તૈમાય થમ છે. યચના ણ વાયી છે.ગજુયાતી 
ફચાલ-ની બભૂ વુંબાતી શમ એની લચ્ચે વનસ્મુંદનનુું પ્રગટીકયણ કાભીંઢ થ્થયભાુંથી ફૂટી નીકેરા ઝયણ વમુું રાગે છે. 
આના પ્રમાવન ેફધી યીતે વપતા વાુંડ અંતયની શબુકાભના. – દકે્ષળ કોન્રાતટય 

૬)   ગજુયાત, ગજુયાતી બાા અન ેગજુયાતી રકન ેવભવિત એલા આના આ વાશવ ફદર આ વોન ેઅલબનુંદન ાઠવુું 
છું. આનુું ઈ-ભેગેલઝન ઉત્યત્ય પ્રગવત કયતુું યશ ેતેલી હદરી બાલના ેળ કરુું છું. દુઆગીય, લરીબાઈ મવુા  

૭)   મગેળબાઈ, આન અંક  ભળ્મ.આહદર ભનસયૂી ના ગઝરગરુ્જયીની માદ આલી .ગજુયાતી વાહશત્મ પ્રચાય અન ેપ્રવાય 
ન શ્રેષ્ઠ પ્રમાવ વલજમ ળાશ 

૮)  ( વભત્રને વનસ્મુંદન ભકરતા...) ,  દુય લેયાલ લવેરા અન ેકાવ્મની વાધના કયતા બાઈ મગેળ લૈદે્ય તાની લીગત 
ત અંકભાું અન ેનીચ ેણ આી જ છે..  અંક જતાું એભની કાવ્મ યત્લેની ઉત્કટ નીવફત વભજામ તેલી છે...ઉત્તભ ગજ્જય      
૯)  આજના વભમભાું ભેગેલઝન ચ્બ્રળ કયવુું એ ભટુું કાભ છે. વયવ કાભ છે અન ેજલાફદાયીનુું ણ.. વુંસ્કૃવતયાણી દેવાઈ 

૧૦)  'વનસ્મુંદન' અંગે તભે સુુંદય આમજન કયુું છે તેભાું તભાયી વપતા ઈચ્છું છું. યવતરાર ચુંદયમા  

૧૧)  વાભવમક અન ેએ ણ વાહશત્ત્મક અન ેાછું ગજુયાતભાું ચરાલવુું અઘરુું કામશ છે. અન ેતેભામે ઈ વાભવમકન તદ્દન 
નલતય પ્રમગ આ ેકમો છે એ ફદર અલબનુંદન..વરીભ હઢમાય   
૧૨)   Many thanks, but I would request to spared the copies of nisyandan.  love and regards, નગીનદાવ વુંઘલી   

૧૩)  વપ્રમ  મગેળબાઇ,   "જમાું ન શોંચે યવલ ત્માું શોંચે કવલ"ની ઉક્લતને વાથશક કયતુું આનુું ઇ- વાભવમક જયુું. તેના 
પ્રથભ ફ ેઅંક ત જલા ભળ્મા નથી ણ ત્રીજા અંકની લૈવલધ્મણૂશ વાભગ્રી જતાું આની જશભેત ધીભ ેધીભ ેયુંગ રાલળે 
એલી શ્રદ્ધા જાગ ેછે. ભાયા કવલવભત્રન ેણ એ પલશડશ કરુું છું. આના પ્રમાવની  વપતા ઇચ્છું  છું. હદગુંફય સ્લાહદમા 
૧૪)  આને આ બગીયથ કામશ કયલા ફદર ખફૂ ખફૂ ધન્મલાદ. વભાજન ેવાહશત્મજગતન ેકુંઇક આલાની આની બાલના 
વલયર છે અન ેએ ભાટે આન ેવરાભ. આભ ને આભ ઉત્યત્ય લધ ુ ને લધ ુવારુું કાભ થતુું જામ અન ેઆન ેવશમગ 
વશકાય ભત જામ એલી શબુકાભના... લચયાગ કાહયમા 
૧૫)  'વનસ્મુંદન'ના ૩ અંક ખફૂ ગમ્મા. ખફૂ જ વયવ કાભ કયી યહ્યા છ તે ફદર આખી ટીભન ેઅલબનુંદન. ભેં ભાયા વભત્રન ે
તભાય ભેઈર પયલડશ કમો છે. એક વલનુંવત છે કે શ્રી વલનદ જળીના કુંઠે ઠન થમેરી યચના અનકુૂતાએ મકૂળજી. 
ખાવ ત "એવુું ણ શમ, એના જેવુું ણ શમ" એ ભાયી વપ્રમ યચના છે. ફાકી ત એભણ ેઠન કયેરી કઈ ણ યચના 
ગભળ ેજ. ખફૂ ખફૂ શબુેચ્છા. આબાય. ઉત્કુંઠા ધોહકમા 
૧૬) ‘વનસ્મુંદન’ન અંક ભળ્મ  અને લાુંચી ગમ. તભે ભવૂભકા ફાુંધી છે તે લાુંચતાું તભાયી વાહશત્મવનષ્ઠા વાભ ેનતભસ્તક 
થમ. કાવ્મકૃવત ણ વાયી રીધી છે. દીક ધોહકમા 
 

 



 

 

આણી વાહશત્મ ધયોશય 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભલણરાર નભબુાઈ દ્વદ્વલેદી( વનફુંધકાય, નાટયકાય, કવલ, વલલેચક,વુંળોધક, વુંાદક. ૨૬-૯-૧૮૫૮ થી ૧-૧૦-૧૮૯૮.) 
          ભલણરાર નભબુાઈ દ્ઘદ્વલેદીન જન્ભ વાક્ષયભવૂભ નહડમાદભાું થમ શત. ભેહટ્રકની યીક્ષાભાું વુંસ્કૃત વલમભાું નાાવ 
થમા યુંત ુફીજે લે વભગ્ર યવુનલવવિટીભાું ફીજે નુંફયે ાવ થમા. અન ેતેભની નહડમાદની શાઈસ્કરૂભાું વળક્ષક તયીકે ત્માય 
છી વયકાયી કન્માળાાના વન યીક્ષક દે વનભણ ૂુંક થઈ શતી. તે નાયીની કેટરી પ્રવતષ્ઠા કયતા શતા તેનુું પ્રભાણ ‘નાયી 
પ્રવતષ્ઠા’ નાભન તેભન ગ્રુંથ જ આે છે. ધભશલચિંતક તયીકે ળુંકયાચામશન અદ્વતૈ વવદ્ધાુંત તેભને લધ ુઆકી ગમ શત. એભણ ે
૧૭ શસ્તલરલખત વુંસ્કૃતગ્રુંથનુું બાાુંતય વહશત વુંાદન કયેલુું,  જેભાું ‘વભાવધળતક’,  ‘બજપ્રફુંધ’, ‘તકશબાા’, ‘શ્રી દ્વમાશ્રમ 
ભશાકાવ્મ’, ‘સદળશન  વમચુ્ચમ’, ‘મગલફન્દુ’,  ‘કુભાયારચહયત’ લગેયે મખુ્મ છે.ઉયાુંત તેભના ‘નવૃવિંશાલતાય’  અન ે‘કાન્તા’ 
નાટક અન ે ‘આત્ભ વનભજ્જન’  કાવ્મવુંગ્રશ ઉલ્રેખનીમ છે. ( ‘કુંઈ રાખ વનયાળાભાું અભય આળા છાઈ છે’ એ એભનુું પ્રવવદ્ધ 
કાવ્મ) ‘સદુળશન ગદ્યાલરી’ (૧૯૧૯)  એ એભન ગજુયાતી વનફુંધન બશૃતૌ વુંગ્રશ છે.  એભણે ‘યાભગીતા’,  ‘શનભુનૌ નાટક ’,  
‘ભશાલીયચહયત’, ‘વભયાહદત્મચહયત’ના  ગજુયાતી અનલુાદ કયેરા છે,  જે  અદ્યાવ અપ્રગટ છે.  ‘તકશકોમદુી’,  ‘મગસતૂ્ર’,  
‘જીલન્મકુ્લત વલલેક’, ‘વભાવધળતક’  અને ‘ભાુંડુક્વનદ’નાું એભણે તૈમાય કયેરાું અંગ્રેજી બાાુંતય-વુંાદન પ્રવવદ્ધ થમાું છે. 
ફમ્ફ ેવુંસ્કૃત વીયીઝ ભાટે એભણે કયેલુું ‘સ્માદલાદ ભુંજયી’નુું અંગ્રેજી બાાુંતય-વુંાદન અધરુૂું યશલેુું, જે ાછથી આનુંદળુંકય 
ધ્રલેુ રુૂું કયેલુું અન ેતે ૧૯૩૩ભાું પ્રવવદ્ધ થમેલુું. 
 

         વભાજસધુાયા યત્લ ે એભની દૃષ્ષ્ટ આંતહયક એટરે હૃદમ અન ે ચાહયત્ર્મના સધુાયા ય ભુંડામેરી શતી. નેળનર 
કૉંગ્રેવની પ્રવવૃત્ભાું એભણ ે વહ્મ બાગ રીધેર. એભણ ે હટકન ે વજા થઈ ત્માયે સ્લભાની ત્રકાય તયીકે એન વલયધ 
દળાશલેર. અદ્વતૈવવદ્ધાુંત એભની વભગ્ર લચિંતનપ્રવવૃત્નુું  ચારકફ  ફન્મ.  તેન  ચૈતન્મબાલનારૂ ે એભણ ે  ‘વપ્રમુંલદા’ 
(૧૮૮૫-૧૮૯૦) અન ે‘સદુળશન’ (૧૮૯૦-૧૮૯૮) ભાવવક દ્વાયા આભયણ ઉદેળ આપ્મ.  

 

          એક ફાજુ બદુ્ઘદ્ધ અન ેજ્ઞાન તેભજ ફીજી ફાજુ અદમ્મ‘ વવૃત્ લચ્ચ ેતે બીંવાતા જ યહ્યા. તેભની સ્ભયણીમ 
આત્ભકથા (‘આત્ભચહયત્ર’ (૧૯૭૯) આ લાત લગય છાવ્મ)ે જાશયે કયે છે. ભાત્ર ૪૦ લશનુું આયષુ્મ બગલી તા. ૧-૧૦-
૧૯૯૮ના યજ તેભનુું અલવાન થયુું. ‘એક બ્રાહ્મણ’,  ‘એક પ્રલાવી’,  ‘અબેગભાગશ પ્રલાવી’  એભ વલવલધ તખલ્લવુ ધાયી 
ભલણરારને આજે વ લશ ફાદ ણ ગજુયાત પ્રખય વલચાયક તયીકે વન્ભાન આે છે.(શ્રી ધીરુબાઈ ઠાકયના રખાણ  અન ે
ગરુ્જયી.નેટના આધાયે) 


