ુ યાતી કવલતાન ુંુ ઇ – વાભવમક )
( ગજ

ભે – ૨૦૧૨
લષ – ૧

અંક - ૨

વુંાદક

મોગેળ લૈદ્ય
યાભળષક
જનક દલે,

વાહશર,

ુ ોહશત
ળવળકાુંત બટ્ટ ’ળૈળલ ‘ જજત ુ ય
ટાઇ વેહટિંગ
ભ ૂરોક દલે
ટેકવનકર વશમોગ
શાહદિ ક બટ્ટ, હદનેળ લાઘેરા
આ અંકના ચિત્રકાય
વલજી છામા

O ‘વનસ્મુંદન’ વલે
O મ ૂત: ગુજયાતી ઔવલતાને લયે લ ુું ‘વનસ્મુંદન’ અન્મ બાાની ઔવલતા / અન્મ વાહશત્મ પ્રઔાય /
. અન્મ ઔાને ણ સ્ળશલા ધાયે છે
O રલાજભ – આન ઉભઔ અને આની ઔાવ્મવનષ્ઠા.
O ‘વનસ્મુંદન’ આના ઇ-ભેઇર આઇ.ડી. ય વનમવભત ભેલલા આટલુું ઔય - બ્રખ
http://mryogi62.blogspot.com ય જઈ જરૂયી ઔડી અંતશખત ‘વનસ્મુંદન’ વલમઔ પ્રથભ
ઔડી ય ક્લરઔ ઔય. ખ ૂરેરા પભશ ભાું વલખત બયી

submit ઔય

O આના વાહશત્મઔાય વભત્ર/ઔાવ્મયવવઔ વભત્રને ‘વનસ્મુંદન’ના નાભાુંઔન ભાટે પ્રેયી ‘વનસ્મુંદન’ના પ્રવાય ભાટે ભદદરૂ થલા નમ્ર
વલનુંતી.

O ‘વનસ્મુંદન’ ભાટે આલકામષ છે
O અપ્રખટ ભોલરઔ ઔાવ્મ યચના તથા ઔાવ્મભીભાુંવા. કૃવત વાથે વહશત્મઔાયે તાન પટગ્રાપ ણ જડલ.
O આની આવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાહશત્ત્મઔ ગટનાના

વભાચાય / રઘુવ ૃતાુંત

( પટગ્રાપ તથા લીહડમ લરીીંખ ણ ભઔરી ળઔ. )
O આના અંખત વુંગ્રશભાુંથી ઔાવ્મઠનની ઑહડમ/લીહડમ લરીીંખ.
O ‘વનસ્મુંદન’ ના સુળબન / મુક ૃષ્ઠ ભાટે આના દ્વાયા ડામેર સુદય
ું
પટગ્રાપ.
O ુસ્તઔ હયચમ ભાટે – ુસ્તઔની એઔ નઔર.

O અભને ભલાનાું ઠાભ ઠેકાણા :
O ટારી દ્વાયા – મોગેળ લૈદ્ય, ‘હ્રદમ કુું જ’, મોગેશ્વય વોવામટી, ૬૦ ફૂટ યોડ, લેયાલ.
૩૬૨૨૬૫ -

(ગુજયાત). બાયત.

O ઇ-ભેઇર દ્વાયા O બ્રોગ ય

mryogi62@gmail.com
http://mryogi62.blogspot.com
http://yogesh-vaidya.blogspot.com

અનક્રુ ભ
વુંાદઔીમ – 3
ીય ૂ ઠક્કય-4

નીયજ ભશેતા -5

ઔવલ અને ઔવલતા - વનવખશ આશીય-10
અયથ અંતયી-પારૂઔ ળાશ-12
આ અંઔના લચત્રઔાય-13

ભધુસ ૂદન ટે ર - 6

ુસ્તઔ હયચમ-ત્જતુ ુયહશત-14

દીઔ વત્રલેદી-6

નોંધથીનાું ાનાું- મખેળ લૈદ્ય-15

વભલરન્દ ખઢલી-7
ભનસુક નાયીમા-8

વાબાય સ્લીઔાય -15
ઔેઔાયલ -16

વતીળચન્ર વ્માવ-9

વાહશત્મવ્રુત-16

યાજેન્ર બટ્ટ -9

વનસ્મુંદન અનાલયણ તસ્લીયભાું -17
આણી વાહશત્મ ધયશય-18

O વુંાદકીમ
‘વનસ્મુંદન’ના પ્રથભ અંઔનુ ું એઔ જાશેય ઔામશક્રભભાું લેયાલ મુઔાભે અનાલયણ વુંન્ન થયુ.ું
ઔામશક્રભ દયમ્માન જલામેર / ભામેર પ્રત્મક્ષ ઉભઔ અને ત્માય ફાદ બાલઔ / વાહશત્મઔાય દ્વાયા ઈ-ભેર
તથા પન ય ભે રા પ્રવતવાદ અભાયી અેક્ષાથી ણ વલળે ઉત્વાશપ્રેયઔ યહ્યા છે .
આ ઔામશક્રભના આમજન ફદર લેયાલના વાહશત્મપ્રેભી વલશ શ્રી વલક્રભબાઈ તન્ના, લખયીળબાઈ ઔાયીમા,
લચયાખબાઈ ઔાયીમા, ુવનતબાઈ ભશેતા તથા ‘વવટીઝન ઔાઊન્વીર ઑપ લેયાલર’ નુ ું વનસ્મુંદન આબાયી છે .
વનસ્મુંદનના પ્રચાય અને પ્રવાયભાું બાઈ આવળ કાયડ, ઔવલ વલલેઔ ટેરય તથા ઔવલ વવત વ્માવન વવલળે
વશમખ પ્રાપ્ત થમ છે . આ રકી યહ્ય છું ત્માું સુધીભાું વનસ્મુંદન ૨૫૦૦થી લધુ બાલઔના ઔમ્પ્યુટય સ્ક્રીન સુધી
શોંચી ળક્ુ ું છે .
વાચી અને વમ ૃદ્ધ ઔવલતાની ળધ વનસ્મુંદનને શભેળા યશી છે . શભેળા યશેળ.ે નમાશ વ્માાહયઔયણની તીવ્ર શેા લચ્ચે
આજે ભાયી-તભાયી આવાવ ગોંગાટ લધી યહ્ય છે . આ ગોંગાટભાું ઔવલતાનુ ું લશેણ ળધવુ ું મુશ્ઔેર થઈ યહ્ુું છે . જ
ઔે, ઔવલતા ઔદાચ ભ ૂખબશભાું લશે છે . હુ ું

ભાયા ઔાન વયલા ઔયીને ઉત્સુઔ અને ચ ૂચા ફેઠ છું. ક્ાુંઔ ક્ાુંઔથી

વાચુઔરી ઔવલતાના આળાસ્દ યણઔા જરૂય વુંબાઈ યહ્યા છે . આ યણઔાયને ઝીરલાના વુંાદન ધભશને
વનબાલલાની ભાયી નમ્ર ઔવળળ યશેળે.
હુ ું ભાયા ફખરથેરાભાું થડાઔ ઔયા ઔાખ રઈને માત્રા ય નીઔી ડય છું.

મોગે ળ લૈદ્ય

તાયીખ : ૦૧.૦૫.૨૦૧૨

O રેખન વલળે
રકાળે ઔે ?
એઔ ઔવલતા
અથલા ત છી ઔવલતા જેવુ ું ઔશુઔું
ક્ાયે ઔ રકાળે ઔે?
જેણે આલતી ઔારને તાખી નથી
ખઈ ઔાર જેને માદ નથી
જેને 'ઔા'નાું અંવતભનુ ું ખલણત ઔઠે ડ્ુું નથી
ઉજાવભાું જે તાની છામાની ટેઔણે ચારત
અંધાયે અવનરાના ેટાભાું પુંખાત, ઔણવત
ણ યાતને કી ળઔત નશીં
જે શથેી ેટાલી ળઔત નશીં
ળબ્દભાું ઊતયતાું ને ચઢતાું રમભાું અટલાત
મવતને ચ ૂઔી જત ને  ૂણશવલયાભ આલે એ શેરાું શાુંપી જત
 ૂલશજનાું ઉડ્ડમન ને ઉત્કનન ક્ાુંથી એ ઔી ળઔળે ?
જે શયપ ઉચ્ચાયતાું શેરાું ડભયીભાું વલકેયાત
- આ ીડાનુ ું નાભ ઔેભ ઔયી ાડળે ?
ે ે જાત-ઔથા જેને છતી, ડાયતી
એ તાયી ઔે તભાયી બેખ ઔેટલુું ચારી ળઔળે ?
શુ ું એ રકળે ? રકી ળઔળે ?
એઔાદ ઔવલતા ઔે ઔવલતા જેવુ ું ઔશુઔું - ક્ાયે મ ?
ીય ૂ ઠક્કય

O લણરચખમો ઈવતશાવ (દુશા)
બીંત બેદીને

અલાજ જાળે નશીં  ાય

ચાશે ભીઠાું ખીત
ભાટીભાું

ખા,

ચાશે ઔય લચત્ઔાય

ભાટી થમ, ભાથે

ઊગયુ ું

ગાવ

ના લાુંચ્મ ના વાુંબળ્મ લણરલકમ ઈવતશાવ
ફાુંધ ુ ું

ભટા

હુ ું ને ભાયી

ફુંખરા
ઝુંડી

ાડીને

ઔામભ એની એ જ

એ આખન ઊંફય, હુ ું
એનાભાું વો

પ્રસ્લેદ

ાછની બીંત

આલ-જા, ભાયાભાું હુ ું સ્સ્થત

વળકય ઉયની તુ ું ધજા, હુ ું ામાની ઈંટ
તુ ું ાભે છે

લુંદના, હુ ું ઝુંખ ુ એઔ ભીટ

જરભાું વનજ ફુંધ ુ નડે, ફશાય દભ ઘટું ૂ ામ
ભઝધાયે થી ભાછરી જીલતય રઈ ક્ાું જામ ?
એઔ જ અન્નન ઔલમ યહ્ય દૂ યન દૂ ય
ફેઠ

છું

ભજબ ૂય

શયજીલન દાપડા

દટુું દઈને દાપડા !

O ભોડુું કયો ન વાધો !
ખ ૂલમાું દુલાય યણઔી બખ ઔશેયલાભાું.
ભડુું ન ઔય વાધ ! શ્રીપ લધેયલાભાું.
ાયા વભાન ચુંચર, ઝડી ઉજાળથી ણ,
ભન ભાયભાય દડે

વનષ્પ ઠશેયલાભાું.

છે એઔ આ પ્રતીક્ષા ફીજુ ું હ્રદમ અભારુું,
જેને ભજા ડે છે અટઔ ઉછે યલાભાું.
આ દે શના લાુંઔ ઢાુંક્ા નથી ઢુંઔાતા,
શુ ું ભ ૂર સ ૂમશની થઈ લાદ શેયલાભાું.
શઠ ઉય તયજ છે એલી ત ૃા વશજ છે ,
ઔઈ તભા ન યાક મ ૃખજ ઉભેયલાભાું.
આકીમ ત્જિંદખીને

ઔાી, ગવી, ભઠાયી,

ઈશ્વય સુથાય થાક્ એઔ  લશેયલાભાું.
જ એટરી વતવતક્ષા ‘નીયજ’ભાું શત વાચ્ચે,
ત ત જતે વભાઈ ઔાખ ન ટેયલાભાું ?

નીયજ ભશેતા

O ULTIMATELY
છે ફધુ ું

PERFECT, ULTIMATELY.

તમે

DEFECT, ULTIMATELY.

છે

શ COLOURFUL ત્જિંદખી ઔે WHITE શ,
ભત એઔ જ
‘હ’ુ ું ણુ ું
ઔણ

FACT, ULTIMATELY.

CURTAIN કરીને ખયુ,ું

ઔયળે

ACT, ULTIMATELY.

ખ ૂફસ ૂયત DREAMS ની ઔયચ ફધી,
તુ ું ઔયીળ

COLLECT, ULTIMATELY .

LIFE શુ ું છે ? એઔ JUGGARNAUT* છે ,
ના

યશ

INTACT, ULTIMATELY.

DARK ROOM ભાું જાતને DEVELOP ઔય,
આલળે

EFFECT, ULTIMATELY .

નીયજ ભશેતા
*JUGGARNAUT - જગયનોટ – જગ્ગનાથ માત્રા જેલો પ્રિુંડ પ્રલાશ

O જરવા ડત
યું ખ જેવુ ું શત સુદય
ું
ત ત જરવા ડત,
સ્શેજ એભાું મ્શેંઔ જેવુ ું શત ત જરવા ડત.
તુ ું ભી એ લાતન આનુંદ હદરભાું છે જ છે ,
તે જ ઔીધુ ું શત ઔે તુ ું ખત ત જરવા ડત.
જન્ભ, જીલન, ગય, ગૃશસ્થી એ ફધાની જાણ છે ,
શાથ રાગમ શત ભાય સ્રત ત જરવા ડત.
દસ્તને અરવલદા ના ઔશી ળક્ તાયા રીધે,
જાણ ઔીધી શત ને  ભત ત જરવા ડત.
થાઔ રાગમ, ઊંગ આલી, ત ‘ભધુ’ ઊંગી ખમ,
આ વશજતા છે ઔથી જ શત ત જરવા ડત.

ુ ૂદન ટેર
ભધસ

O હુું ણ અશીંમાું ફેઠો છું
ુંકીના ટાું રઇ આલ, હુ ું ણ અશીંમાું ફેઠ છું !
તભે એઔરાું ખાભ ખજાલ ?, હુ ું ણ અશીંમાું ફેઠ છું !
તભે ઘટું ૂ

જે ીધ છે , એ જ અભે ચાવ્મ છે ;

ઘટું ૂ ે ઘટું ૂ ે પયઔ ફતાલ,

હુ ું ણ અશીંમાું ફેઠ છું !

શેર નાદ અશું બ્રહ્માસ્સ્ભ ,ફીજ નાદ અરક વનયું જન ;
લચનખાયી રઇ અરક જખાલ, હુ ું ણ અશીંમાું ફેઠ છું !
ભીયાુંએ જે ીધ છે , એ જ અભાયે ીલ છે -પ્માર દાવી જીલણ રાલ , હુ ું ણ અશીંમાું ફેઠ છું !
વભમ નાભની એઔ તભાકુ લયવથી ઠરવુ ું છું એભાું -એ જ ચરભ છી ભુંખાલ, હુ ું ણ અશીંમાું ફેઠ છું !

દીક વત્રલેદી

ુ ું ડ
O મત્ૃ યદ
છી એણે રખયુ ું
"ત્જિંદખી!" ને આ આશ્ચમશ લચહ્ન (!)
જાણે ઔે ત્જિંદખી ન
માશમ ફની ખયુ.ું
છી એણે રખયુ ું
"પ્રેભ" ને એની વ્માખમા ઔયતાું ઔયતાું
એઔ આકી ત્જિંદખી વનઔી ખઇ
છી એણે રખયુ ું
"હુ ું અને તુ"ું ને આ 'અને' જેટલુું અંતય
અભાયી લચ્ચે
ઔામભ યહ્યા ઔયુ.ું
છી એણે રખયુ ું
"વલયશ" ને
ઔરભની ટાુંઔણીને
ટેફર ય જયથી દાફીને
તડી નાકી.
ઔઇ જજ જેભ
મ ૃત્યુદુંડ રખમા છી ઔયે ને
એભજ...!!!
- વભચરન્દ ગઢલી

O ગઝર
ક્ષણને ઔાળીએ રાલી ફહુ થાઔી જલાયુ ું છે છતાું ણ હુ ું શજી

ભયત નથી.

વલવધલત રાળ ધયાલી ફહુ થાઔી જલાયુ ું છે છતાું ણ હુ ું શજી

ભયત નથી.

અશભની યાજખાદી ય લફયાજી, ખ ૂફ વભથ્મા જીતના ફણખાું ફુંક્ા, જમઔાય થઇ,
નખયન ઢર લખડાલી ફહુ થાઔી જલાયુ ું છે છતાું ણ હુ ું શજી ભયત
શતુ ું પ્રત્મેઔ ાને ઝેય, જાણુ ું છું ને તેથી ત

નથી.

અડાડયા ટેયલાું જીબે વતત,

જીલનનાું  ૃષ્ઠ ઉથરાલી ફહુ થાઔી જલાયુ ું છે છતાું ણ હુ ું શજી ભયત નથી.
ઔઇ

વત્રઔણના ત્રીજા ખ ૂણા

જેલી શઔીઔત

યજ

ભાથે ઊંચઔીને ચારવુ,ું

ચયણને દસ્ત, વભજાલી ફહુ થાઔી જલાયુ ું છે છતાું ણ હુ ું શજી ભયત નથી.
શલે આ યણ ફનેરી આંકના ગયડાણાભાું ઔઇ આંજ વાુંજનુ ું બખવુ ું ખખન,
ીી ફપ્ય ચીતયાલી ફહુ થાઔી જલાયુ ું છે છતાું ણ હુ ું શજી ભયત નથી.

વભચરન્દ ગઢલી

O બણલાન ુંુ કોણે ફનાવય ુંુ ?
યજ યજ વનળાે આલ જાલ ઔયલાનુ ું આલી આ યીત ઔણ રાવ્યુ ું ?
બણલાનુ ું ઔણે ફનાવ્યુ ું ?
કુંબા ય થઔફુંધ ુસ્તઔ ન બાય. અને બેજાભાું બણતયનુ ું બાયણ.
ટીચય બણાલે છે એના ઔયતામ લધુ  ૂછે વલારને

ઔાયણ.

બાખલાનુ ું ફાયણ ન શમ તેવ ુ ું ળાાનુ ું ચણતય આ ઔણે ચણાવ્યુ ું ?
બણલાનુ ું ઔણે ફનાવ્યુ ું ?
શાજય ખે.શા. ,ાવ ઔે નાાવ ફધુ ું ઔના બેજાભાું દટ્ટામ છે .
શુ ું યુવનપભશ બ ૂટ અને ભજાભાું શઈએ ને ત જ ફધુ ું ળીકી ળઔામ છે ?
શાજયીભાું નાભ નશીં નુંફય ફરામ એવુ ું ટીચયને ઔણે બણાવ્યુ ું ?
બણલાનુ ું ઔણે ફનાવ્યુ ું ?
ટેમ્ાભા કડઔેરા ાવશરની જેભ યજ હયક્ષા રઈ જતી સ્કૂરે
ફડશ ભાુંમે ટીચય જ અંધારુું ચીતયે ત ભેગધનુ ઔઈ યીતે ખ ૂરે ?
શતી વન્ઔીના સ્ેલરિંખભાું નાનઔડી ભ ૂર તમે ટીચયના ધ્માનભાું ન આવ્યુ.ું
બણલાનુ ું ઔણે ફનાવ્યુ ું ?
૧૦ભા ભાું ી.ટી. ત ન્શતુ ું છતાુંમ જુ લાુંદયાથી ઊંચે કૂદામ છે
ડાન્વ અને મ્યુલઝઔના ટય ૂળન વલના જ ભય નાચે છે ઔમર ત ખામ છે .
શમ નશીં ઇચ્છાને લશેરાવય ઊઠલાભાું ગુડભવનિંખ ઔેભ ઔયી આવ્યુ ું ?
બણલાનુ ું ઔણે ફનાવ્યુ ું ?
રેવનભાું આવ્યુ’તુ
ું
ગુરાફનુ ું ફર તમ છઔયા દયતા ધત ૂય
આજ સુધી ઔઈ નથી જાણયુ ું ઔે શુ ું છે ? ને દય લે ઔવશ થામ  ૂય.
આલે ના પફર એલા આ ઝાડલાને ળાાભાું ઔણે ઉખાડ્ુું ?
બણલાનુ ું ઔણે ફનાવ્યુ ું ?
ઔઈ નથી જાણતુ ું ઔે ફાઔભાું શુ ું છે ? ને વનમભનુ ું ચક્કય ચરાવ્યુ ું ?
બણલાનુ ું ઔણે ફનાવ્યુ ું ?

ુ નાયીમા
ભનસખ

O ગીત
વના ન દાટ જમાું ઔાઢય ત્માું આંસુન ધભધભાટ દું દૂડ ફટય !
ઔઈ લાય આ યીતે ઔઈ લાય એભનેભ આફડ આફડ ફટય !
આંસુ ન દું દૂડ ફટય !
આંકના ફેમ ખઢ ફીડીને સ ૂતા છઈ તમ છતાું ફીઔ શજી રાખે !
ભ ૂરલા જેલ એ ઔા ડછામ વાલ અભને નજીઔ શજી રાખે !
ભધયાતે શાથભાું માદની જટાી રઈ જાણે ઔે ઔાદૂ ડ ફટય.
આંસુ ન દું દૂડ ફટય !
ટીણાભાું આલત એઔે’ઔ તશેલાય શલે ખુલરી તરલાય થઈને ઊબ !
ભેાભાું યાવ અભે ઔેભ ઔયી રઈ વ્રેશ ભાથે અવલાય થઈને ઊબ !
ઢરઔીને માદની દું ડી અડાડી ત્માું બુલું ખમાને વીંધ ૂડ

ફટય !

ઔઈ લાય આ યીતે ઔઈ લાય એભનેભ આફડ આફડ ફટય !

વતીળિન્ર વમાવ

O પ્રોવત બતકષ ુ ાન ુંુ ગીત
અડધી યાતે કડઔી કરી ઊબી વાુંઔ ઝારી
ળેયીના સ ૂનઔાયે મ ૂઈ સુધબુધ નીઔી શારી.
આંક ઉરાી એણે ઔીધુ;ું
આવુ ું છું યે શભણાું;
બણઔાયા ન જે
ું ફાયુ ું
ત ક્ાુંથી આલે વભણા;
લા’ઔયે અટઔચાને ભરકુું ઠારી ઠારી
અડધી યાતે..........
દી આકમ એ અડકે ડકે
અંદે ળે

લયતામ;

યાત ડે ને ડકાભાું ઈ
આલી છે ઔ

બયામ;

અટઔને લારુું ત્માુંત શમ થાયી કારી;
અડધીયાતે

યાજેન્ર બટ્ટ

...........

O કવલઅને કવલતા

વનવગષ આશીય

કરા ભાનલવુંસ્કૃવતનુ ું ઉચ્ચત્તભ અંખ છે . જીલનભાું વૌંદમશ અને આનુંદની યભણીમતા રાલનાય તત્ત્લ છે
ઔરા અને

વાહશત્મઔરા એભાું વલોત્તભ છે . ‘ળબ્દ અને અથશન ુ ું વાયુજમ એટરે વાહશત્મ’ એભ ઔશેલાયુ ું છે , ણ

લસ્તુતઃ વાહશત્મ એટરે ળબ્દાથશન અનુભ અન્લમ. વાહશત્મ ખદ્ય અને દ્યભાું અલબવ્મલત થામ છે . ખીત, ખઝર,
કુંડઔાવ્મ, નલરઔથા, નલલરઔા નાટઔ ઇત્માહદ એના પ્રવવદ્ધ પ્રઔાય છે . વાહશત્મપ્રઔાય એટરે વાહશત્મને વ્મઔત થલા
ભાટેન ચક્કવ આઔાય ઔે વર્જનવિંડ.
ઔવલતા એટરે દ્ય, ણ દયે ઔ દ્ય એટરે ઔવલતા નશીં. વર્જઔ શલા ભાટેની ત્રણ પ્રાથવભઔ ળયત છે એભ ભમ્ભટ
‘ઔાવ્મપ્રઔાળ’ભાું ઔશે છે . આ ત્રણ ળયત એટરે પ્રવતબા, વનુણતા અને અભ્માવ. ઔવલ જન્ભતા શમ છે , ફનતા નથી
શતા એભ ણ ઔશેલાયુ ું છે . પ્રવતબાની, વતત અભ્માવની, ઔાવ્મનાું તભાભ અંખની જાણઔાયીની, છુંદરમની,
અલનલીન પ્રમખ ઔયલાની ઔવલ ાવે અેક્ષા યશે છે . ઔવલ ભાટેની વો પ્રથભ જરૂયી છે વુંલેદનળીરતાની અને
તાના ઔથનને લધાયે ને લધાયે સુદયતાથી
ું
વ્મલત ઔયલાની. જે વાય બાલઔ નથી, વાય ભાણવ નથી, અન્મ પ્રત્મે
ઋજુ નથી, વૌંદમશન ચાશઔ નથી, દૂ યનુ ું જઈ ળઔત નથી, જેની ાવે વનહશત વત્મ ાભલાની ળસ્લત નથી,
લસ્તુદાથશને અનેઔ યીતે જલા-મ ૂરલલાની સ ૂઝ નથી તે ઔવલ જ નથી.
ઔવલતા ભાટે ઔરા અને ઔવફ ફન્નેની જરૂય છે . ઔરા એટરે સ્થ ૂ-સ ૂક્ષ્ભ જખતની આનુંદ અને યવભમ અલબવ્મસ્લત.
આ અલબવ્મસ્લત ભાટે ઔવફની જરૂય ડે છે . ઔાવ્મસ્લરૂનુ ું જ્ઞાન અને છુંદરમની વભજ વાથે ચક્કવ આઔાયભાું
ઔવલતાને ફાુંધી આલી તે ઔવફ ઔશેલામ. આ યીતે અનુભ ૂવતને આઔાયફદ્ધ ઔયલાભાું ફન્નેન ુ ું વાશચમશ શમ છે .
ઔાવ્મન આત્ભા શુ ું છે તેની ળધ અથે બાયતીમ યું યાભાું અનેઔ ધાયા વલઔવી છે . ઔાવ્મના

આત્ભા તયીઔે

અરુંઔાય, યવ, ધ્લવન, ઓલચત્મ, યભણીમતા, લક્રસ્લત એલા અનેઔ ભત સ્થામા. વભગ્ર યીતે જઈએ ત નીચે
પ્રભાણેનાું અંખ ઔાવ્મવર્જન ભાટે જરૂયી છે , ઔેટરાુંઔ અવનલામશ છે :
•

ઔવલનુ ું બાલજખત અને અનુભ ૂવતજખત વ્માઔ અને તીવ્ર શમ ત જ ઉત્તભ ઔાવ્મ ફને. વનયીક્ષણળસ્લત

ણ તીવ્ર શલી જઈએ. ઔવલતાના વલમ તયીઔે ત અભા ળક્તા યશેરી શમ છે , ણ દયે ઔ લસ્તુદાથશ ઔે
અનુભ ૂવતને ઔાવ્મવલમ ફનાલે ઔવલનુ ું વનજી વુંલેદન અને ઔતત્શ ૃ લ.
•

છુંદરમ ઔવલતાની પ્રમુક ળયત છે . રમ વૌંદમશની પ્રાથવભઔ જરૂય છે અને ઔવલતાભાું તે અવનલામશ છે .

ઔવલતા છુંદમુલત શમ ત ણ તેભાું રમનાું અનેઔ સ્તય જલાલા જ જઈએ. એટરે છુંદનુ ું ાક્કુું જ્ઞાન, રમની
વભજ અને પ્રાવની જાણઔાયી શલી જ જઈએ. રમ ભાટે ઔાન વયલા શલા જઈએ. માદ યશે ઔે ઔવલતા લાુંચલાની
ૂ ી અને ભભાશી ઉસ્લત એટરે જ ઔવલતા.
લસ્તુ નથી, એ ત ઔાનની ઔરા છે . એઔ અથશભાું યવગન, રમયુલત, ભધુય, ટુંઔ
•

ઉસ્લતનુ ું વૌંદમશ ઔવલતા ભાટે અવનલામશ છે . જે ઔુંઈ ણ વ્મલત ઔયલાનુ ું શમ તે સુદય
ું
યીતે, સુદય
ું
ળબ્દભાું

અને સુદય
ું
દાલલરભાું, યવવઔ યીતે, બાલ અને ળબ્દને રાડ રડાલીને ઔશેલાનુ ું શમ છે . બાલ ત યભણીમ શલ જ
જઈએ, ઉસ્લત ણ યલમાભણી શલી જઈએ.
•

ઔવલ ફે પ્રઔાયે તાનુ ું ઔથવમત્લ વ્મલત ઔયે છે : વનજની અંખત અનુભ ૂવતરૂે અને ફાહ્ય દાથશના વુંમખે

વનજી દળશનરૂે. આને અનુક્રભે ‘આત્ભરક્ષી’ અને ‘યરક્ષી’ ઔાવ્મ ઔશે છે .
•

મગમ અરુંઔાય વાથે, મગમ પ્રતીઔ ઔે ઔલન વાથે, અને નલીન દાલલરના રૂે ુંસ્લત આલલી જઈએ.

આ ફધાું ઔાવ્મને ઉઔાયઔ અંખ છે , તે વશજ અને એઔરૂ થઈને આલલા જઈએ. માદ યશે ઔે અરુંઔાય, પ્રતીઔ,

ઔલનન કડઔર એ ઔવલતા નથી જ. એ આખુંતઔુ ઔે કૃતઔ રાખલા જઈએ નહશ. ઉઔાયઔ જ નહશ, અવનલામશ
વાભગ્રી જ ઔવલતાનુ ું વૌંદમશ ફને છે .
•

ૂ ાણ એ ઔવલતાનુ ું ામાનુ ું અંખ છે . થડાભાું ગણુ ું ઔશેવ,ુ ું ખાખયભાું વાખય વભાલલી ઔવલતાભાું
રાગલ, ટુંઔ

અવનલામશ છે . ઔવલતા ફધુ ું જ મુકય થઈને, ફરઔી ફનીને ઔશે નહશ. એભાું ત વુંઔેત શમ, છા યવને ાભલાના
ઇળાયા શમ. જેટરી સ ૂક્ષ્ભતા એટલુું ઔાવ્મ લધાયે યભણીમ. ફધુ ું જ ઔશી દે લાન ભશ ન યાકલ, અડધુ ું ઔશીને છડી
દે લાની ણ ઔવલતાભાું ભજા શમ છે . આ પ્રઔાયની સ ૂક્ષ્ભતા, વુંઔેતાત્ભઔતાને આણી યું યાએ ‘ધ્લવન’ના નાભે
આલઔાયી છે .
•

ઔવલતાની ુંસ્લત વળવથર નશીં, ણ વગન શલી જઈએ. ઔઈ ણ અનુભ ૂવત, દળશન, આલેખ, ઉવભિ,વુંલેદન

ઈત્માહદનુ ું જ યવરૂ અને યવગન ઉસ્લતભાું હયણભન ન થામ ત તે ઔવલતા ફનતી નથી.
•

દાલલર, દાન્લમ ઔે ળબ્દની ખઠલણી અને વુંદખી ખ ૂફ જ જરૂયી શમ છે . ળબ્દ, એના માશમ ઔે

વાુંદલબિઔ વલળેણન મગમ યીતે ઉમખ ઔયલ, મગમ જગમાએ મગમ ળબ્દ મ ૂઔલ અને વીધી-વાટ ઉસ્લતને
ફદરે તેન દક્રભ ફદરાલીને ઔાવ્મફાનીને વનકાયલાની શમ છે .
•

પ્રાવાહદઔતા ઔવલતાન આખલ ગુણ છે . ઔવલતા લાુંચતાું, ાઠ ઔયતાું યભણીમતાન, આહ્લાદન અનુબલ

થામ, વાથે વાથે એભાુંની ઔભનીમ યવવઔ એલી વભગ્ર રલરત વુંલાહદતાન અનુબલ ણ થામ એ ઇચ્છનીમ છે .
માદ યશે ઔે ઔવલતા આનુંદરક્ષી છે , યવરક્ષી છે . તેના ય જ્ઞાન, વલચાય ઈત્માહદનાું બાયે કભ બાયણ ન જ રાદલા
જઈએ. વલચાય ખુંબીય શમ ત ણ યભણીમ યીતે વ્મલત થલ જઈએ.
•

યજૂઆતનુ ું નાલીન્મ અવનલામશ છે . એઔના એઔ વલમ ય શજાય ઔવલતા ભે છે ણ દયે ઔભાું જ ઔથનનુ ું

નાલીન્મ ન શમ ત ઔવલતાન ળ અથશ ? એટરે, ઔઈ ણ ઔવલએ તાના ઔથવમતવ્મને આખાછ, ઉયનીચે,
દૂ ય અને નજીઔ જઈને અનેઔ યીતે જવુ ું જઈએ, તાવવુ ું જઈએ, અનેઔ યીતે એને મ ૂઔીને જે અનેઔ અથશચ્છામા
ભે તેભાુંથી ઉત્તભ શમ તેને જ આકયી  આલ જઈએ. ઔવલતાને તયત જ ઉતાયીને છાલી દે લાન ભશ
નશીં યાકલ જઈએ. ઔથવમતવ્મને ગાટ આપ્મા છી થડુું દૂ ય જઈને, વભમનુ ું ણ અંતય યાકીને એને જલી
જઈએ અને અનેઔ વુંદબશભાું મ ૂઔીને છી જ સુધાયાલધાયા વાથેન આકયી  આલ જઈએ. ઔવલતા સ્લાન્તઃ
સુકામ, તાના આનુંદ ભાટે છે એ વાચુ ું છે , ણ જમાયે એને અન્મ વભક્ષ પ્રસ્તુત ઔયીએ ત્માયે તે અન્મની મ ૂડી
ણ ફને છે . અન્મને ઔરાનુબલ ત જ થામ જ તેભાું ઔરાખત તભાભ પ્રયુસ્લત અને ભાલજત થમેરાું શમ.
ઔવલતાની પ્રસ્તુવત એઔ ખુંબીય ફાફત છે . ઔાવ્મયચનાને યભત તયીઔે, ‘હુ ું ત ભાયા ભાટે રખુું છું’ એલી ફડાઈ વાથે
લશેતી ન જ મ ૂઔલી. જ ઔઈની આલી ભાન્મતા શમ ત તેણે એને પ્રખટ-પ્રઔાવળત ન જ ઔયલી જઈએ. ઔાવ્માનુંદ
અંખત લસ્તુ છે ણ એને ઢરળયણાઈ વાથે યભતી મ ૂઔલી એ ત જલાફદાયીબયુું ઔાભ છે .
ઔવલતા જીલનનુ ું વૌંદમશ છે . અનેઔના અનુબલ, રાખણી, ઊવભિ, તયું ખ, ઔલના, ઇચ્છા, આળા, વૌંદમો,
અેક્ષાને રઈને; એ વલશન ુ ું વાધાયણીઔયણ ઔયીને ઔવલતા જન્ભે છે . ઔવલતાભાું આણા લતી ઔઈઔ લાત ઔયી યહ્ુું
છે એભ વતત રાગમા ઔયે છે . એટરે ઔવલના બાલ એના અંખત ન યશેતાું બાલઔના ફની જામ છે , લફનઅંખત ફની
જામ છે . જખતનુ ું સ્થ ૂ-સ ૂક્ષ્ભ વનહશત ઔે ખવત વૌંદમશને હૃદમખાભી ઔયલાનુ,ું યવબગમ ઔયલાનુ ું ઔાભ ઔવલ ઔયત
શલાથી એને વર્જઔ, રષ્ટા ઔે ઋવ જેલાું વલળેણથી વલભ ૂવત ઔયલાભાું આલેર છે . સ ૂતેરા બાલને જાગૃત ઔયીને
લચત્તને યવપ્રાવલત ઔયનાય ઔે બાલવલયે ચન ઔયનાય ઔવલ અને ઔવલતાની સ ૃષ્ષ્ટ જેટરી વન્ભાનનીમ છે તેટરી જ
જલાફદાયી ૂણશ ણ છે . ઔવલ ઔાવ્મદાથશને વલાુંખ વાક્ષાતૌ ઔયે ,  ૂયી વજજતાથી ઔાવ્મયચના ઔયે એ જ ઔરાસ ૃષ્ષ્ટ
ભાટે અલબપ્રેત છે .

O અયથ અંતયી........

પારૂક ળાશ

ુયાઔથા, લામઔા ન જાણે ઔૈં ઔેટરીમ વદીથી રઔના વામ ૂહશઔ અચેતન ભનની વલળા ભ ૂવભ ય
ખવતભાન યશેતી આલી છે અને રઔના નીવતખત, વ્મલશાયખત, જીલનદળશનખત લતશનને વનમુંવત્રત ઔયતી આલી
છે . તેના બેદ ભનવલશ્રેણળાસ્ત્રી વલજ્ઞાની ઔારશ યુખ
ું ે ળધીને આણી વાભે યજૂ ઔમાું શતાું. આણા જ્ઞાન, વાહશત્મ
અને ઔાનાું ક્ષેત્રભાું આલા રૂઢ યું હયત ઔથારઔના ઔુંઈઔ ત્જજ્ઞાવાએ ત ઔુંઈઔ અશબાલે, ક્ાયે ઔ લતશભાન
જહટરતાના ઉઔેર વુંદબે ભથનબેય વલભળો થતા યહ્યા છે . ભાનલભને ઝઔડીને લળ યાકનાયા આલા પ્રઔાયના
ઔથારઔ ણ ભાનલભન જેલા જ શલાના. એભાું વદની ચેતના ણ શમ, ને અવદની ચેતના ણ. લતશભાન ક્ષણે
મુસ્લતની ધાયણા ધયી શલાણાના ભોલરઔફધભાું આલવુ ું શમ ત એ ભાટે ભનની વગી આંટીઘટું ૂ ીને
અવતક્રભીને અસ્સ્તત્લની અલસ્થાના વનબે ઔેન્રભાું આલલા વવલામ ફીજ ઔઈ ઉામ શત નથી. આ તથ્મ
આણને ઔા અને યચનાત્ભઔ ખવતવલવધએ જ વુંડાલેલ ુું છે .
ઔઈ ઔઈ વર્જઔ એ યીતના તથ્મને વુંળધલાના અને એને  ૂરુું ાભલા તયપ ક્ાયે ઔ પ્રવ ૃત્ત થામ છે ત્માયે
એઔદભ પ્રવતયધ ૂલશઔ અનેઔ અધ્માવ (associations) લચ્ચેથી વાય થઈને નક્કય પ્રશ્નની ભ ૂવભએ એઔ છી એઔ
વભગ્ર રૂઢ ઔથાવલવધના તાુંતણા તડીને ચારવુ ું ડતુ ું શમ છે . આલા એઔ પ્રમત્નના ઉદાશયણ રેકે આ લકતે
ભશાયાષ્રના હશન્દી ઔલવમત્રી સુળીરા ટાઔબોયે ની ઔવલતા જઈએ. એભાું નાયીની વુંલેદનાએ આયું બાતી લાત
પ્રવતફદ્ધ બાાને આધાયે ુયાઔથાને તડતી, વ્માઔ ભાનલીમ બાલ ધયતી, અંતે ઔઈઔ વભાધાનના અનુભાન
સુધી શોંચે છે :

વલક્રભને...
વાુંબ, વલક્રભ
લેંઢાયત આવ્મ છે તુ ું ઔેટરામ યુખથી
તાયા કબે ઔથાન લેતા.
આદળશ, પ્રેભ, યાજા, ન્મામ વવલામ ણ
ઔૈં ઔેટરીમ ઔથા;
વલકેયાઈને ડી શમ છે અશીં-તશીં
જયાઔ જ ત કયા તાયી તાની નજયે !
કયે કય અગરુું છે , વનણશમ આલા ઔયતાું
ઔથાને હદળા આલાનુ ું ઔાભ.
શલે વુંબાલ તુ ું ઔથા લેતાને,
અને  ૂછ ઔે ઔેટલુું મ ૂલમ શમ છે;
ઔઈ વનદો સ્ત્રીને છડેચઔ લસ્ત્રશીન ઔયલાનુ ું ?

ઔે છી ળવત દલરત ઉત્ીહડત રઔને
રાચાયીની અંવતભ શદ સુધી ધઔેરી દે લાનુ ું ?
 ૂછ ઔે ક્ાયે ભળે;
શુથી મ ફદતય ખણામેરા ભાણવને
એના શલાન અવધઔાય ?
ફદરાળે ક્ાયે આ ફધા ઔભશઔાુંડ ?
ક્ાયે ભળે એભને વાભાત્જઔ ન્મામ ?
 ૂછ એને... અન્મથા ઔયી દે એના ટુઔડે ટુઔડા.
છી જજે !
એ ઉઔેર ત આળે નાછૂટઔે;
ને ચારળે ણ કય તાયી વાથે
ખુંતવ્મસ્થાન સુધી.

ુ ીરા ટાકબૌયે
- સળ

O આ અંકના ચિત્રકાય
શ્રી વલજી છામા ( જૂન ૧, ૧૯૫૧), ભ.વ. વલશ્વવલદ્યારમ લડદયાના ઔરા સ્નાતઔ. ાહયલાહયઔ
શાડશ લેયન વ્મલવામ છડી શાર લચત્રઔાને વું ૂણશણે વભવિત. ગુજયાતના વલવલધ સ્થએ
તેભજ ગુજયાત ફશાય મજામેરા તેભના લચત્ર પ્રદળશનને ઔરાપ્રેભી દ્વાયા ઊરટબેય આલઔામાશ
છે . તેભનુ ું ‘ સ ૂમશ વુંલેદના’ લચત્ર વુંટુ યાષ્ષ્રમ સ્તયે ખ ૂફજ કાયુ છે . ાઠયુસ્તઔ ભાટે તેભણે
યચેરા વાહશત્મઔાયના યે કાલચત્ર, દ્વાયઔાના દે લારમના યે કાલચત્ર તેભજ વલવલધ ળૈરીના લચત્ર
દ્વાયા તે ખ ૂફ ખમાવત ામ્મા છે . તેની વલળે રુચી યાલાસ્તલલાદી લચત્ર ળૈરીભાું યશી છે .
શ્રી વલજી છામા

વયનામુ ું :-જખત ભુંહદય વાભે, ધનેશ્વયી ળેયી, દ્વાયઔા.

એક કવલની પ્રાથષના.......
“નયી આંકે દે કાતી ઔવલતાભાું એઔણ વ ન ડે એ યીતે ળબ્દદે શ આલાન ઔવફ શાથ રાખે એલી ગુજયાતી
બાા ાવે હૃદમ ૂલશઔની પ્રાથશના”....

-લુંચિત કુ કભાલારા

Oસ્ુ તક હયિમ

જજત ુ યુ ોહશત

(ગે ફી) ધફકાયનો લાયવ- કવલ અળયપ ડફાલારા !
‘ઔવલ અળયપ ડફાલારાએ યું યાને છડી ઔે તયછડી નથી. એન અથશ એલ નથી ઔે એ જે
ઔુંઈ રકે છે ત યું યાખત છે . ભાયે એટલુું જ ઔશેવ ુ ું છે ઔે યું યા પ્રત્મે એભનુ ું લરણ છે , ણ યું યાનુ ું
એભનુ ું લખણ નથી.’
આ વલદ્યાન ઔવલ સુયેળ દરારે ઔવલના ઔાવ્મ વુંગ્રશ ‘ધફઔાયન લાયવ’ની પ્રસ્તાલનાભાું ટાુંક્ છે , જેભાું
ઔવલની ઔવલતાન આત્ભા યકાઈ જામ છે , ઔવલ એઔ ડૉલટય છે . ળયીયની બોવતઔતા વાથે એને વીધ વુંફધ
ું
છે . છતાું ળયીયની આયાય યશેરાું ભન, હૃદમ અને આત્ભા સુધી શોંચલા એભણે ઔવલતાન ભાખશ અનાવ્મ
છે . ઔવલ એ આ વુંગ્રશ તાની વપ્રમતભા-ત્ની ભધુભતી ભશેતાને અશણ ઔમો છે . ઔવલ સુયેળ દરારે
પ્રસ્તાલનાભાું ઔવલની યચનાને નકવળક મ ૂરલી છે .
વનલેદનભાું ઔવલએ તાની ઔવલતા પ્રવ ૃવતન ઉગાડ આપ્મ છે .
ુ થલાની ના કય મોજના,
મક્ુ તત આીને વલમખ
ુ ાભી આજે.
એના કયતાું તો ભને તાયી ગર
આવુ ું ઔશી ઔવલ વલધાતાને (બ્રહ્માને) નલય ડલા દે લા નથી ભાખતા. ઔેટરાઔ નલતય યદ્દીપ આ વુંગ્રશભાું
જલા ભે છે . ’ ઢાુંઔ વછડ યશેલા દે ’, ‘ઔેન્રભાું શુ ું છે ?’, ‘યાભ ફર બાઇ યાભ’, ‘છાે ચડે’, ‘વશી ઔયી
દીધી’, યાજાાઠભાું’, ‘લાુંઔ શુ ું ખણલા ?’, ‘ થૈ જલા જેલી’, ‘કાલ કોંકાય’, ‘ઐવી તૈવી’, લખેયે..... ઔવલએ
ખીત અને અછાુંદવ યચના ણ વુંગ્રશભાું વભાલી છે . ઔવલના ઔાવ્મઔભશભાું આનુંદ-વલાદની રાખણી ભીઠા
રૂે પ્રખટે છે . અહશ ઔેટરાઔ ળે’ય ભાણલા ભાટે*

ડૂફીડૂફીને

ડૂફલાન ુંુ

શ ુંુ

ભાણવભાું;

એક લેંત ઊતયો ને ત્માુંતો તચમાું આલે.
*

ભેં તો ગઝરની જેવ ુંુ કું ઈ રખય ુંુ નથી,
આ તો ઉદાવી ભાયી તોપાને િડી ગઈ.

અળયપબાઈ ! અશીં ‘શીફઔે ચડી ખઈ!’ શત ત?
*

લિભાું છું દ્વદ્વધાભાું કે હુું કોના તયપ લળું ?
એ ાય તાયો વાદ છે ને આ ાય છે સ્લમું.

*

યજૂ ભેં ના કયી તેથીછી ખાના ખયાફીને,
જભાનો જોળભાું ગાતો શતો ભાયી કશાનીને.

*

વયલૈમાની ઐવી તેવી, વયલાાની ઐવી તેવી,
જીલની વાથે જીલી રીધ,ુંુ ધફકાયાની ઐવી તેવી

‘ધફકાયનો લાયવ’ કવલ અળયપ ડફાલારા ,પ્રકાળક-ઈભેજ બ્બ્રકેળન ,મુફ
ું ઈ-અભદાલાદ.

O નોંધથીનાું ાનાું........
(ગણા લશ શેરા સુયેળ જળી દ્વાયા રકામેરી લાત આજે ણ પ્રલતશભાન યાષ્ષ્રમ અને લૈવશ્વઔ વુંદબે ઔેટરી
પ્રસ્તુત છે ? લો શેરા ભાયી ડામયીભાું ટઔાલી યાકેરી નોંધ આજે આ વભક્ષ ઔળીજ ટ્ટટ્ટણી લખય મ ૂઔી યહ્ય
છું. -મોગેળ લૈદ્ય )

હપરોવોપી- આજનો વુંદબષ
“એવુ ું ફને ઔે શલે ઔેટરીઔ વલચાયવયણી પેળનરૂ ફની યશે. આણે ત્માું અસ્સ્તત્લલાદ અને શ ૂન્મલાદ
પેળનરૂેજ દે કામ છે . એઔ વાથે ગણી વલચાયવયણી આલી યીતે પેળનરૂે પ્રલતશતી દે કાળે અને દયે ઔ વ્મસ્લત
એભાુંથી તાની આલશ્મઔતા પ્રભાણે જૂદે જૂદે તબ્ફઔે જુદી જુદી વલચાયવયણી સ્લીઔાયળે. આને હયણાભે
લૈમસ્લતઔ તયું ખ ને વુંતતા કૃતઔ યશસ્મલાદ પયીથી પેળનરૂે પ્રલતે તેલી ળક્તા ણ ઊબી થઈ છે . ઔઈ
તઔશ થી વનમુંવત્રત નશીં એલા લેયણછે યણ અનુબલન શલે મુઔાફર ઔયલાન યશેળે........
...હદળાસ ૂઝ વલઔવાલે એલી વલચાયવયણી નશીં શમ ત્માયે હદઔભ્ાુંત અલસ્થાજ આણ આદળશ ફની યશે. અને એને
લાજફી ઠયાલલા ભાટે અને અનુરૂ એવુ ું હપરવપીનુ ું ભાખુું ઊભુ ું ઔયી દે લામ એવુ ું ણ ફને. “
(ચિિંતમાભી ભનવા)

વાભાજજક / યાજકીમ વુંદબષ
“એઔલાય ધાવભિઔ શ્રદ્ધાનુ ું વનમુંત્રણ શતુ.ું શલે એની અલેજીભાું આણે ઔશુ ું સ્થાી ળક્ા નથી. ઈશ્વયને સ્થાને યાજાને
સ્થાેર, તેને ઉઠાડી મ ૂઔીને શલે ભાથા ખણીને ફહભ
ુ તી સ્થાલાની ધ્ધવત સુધી આણે આલી શચ્મા. ભાથા

ુ ે ળ જોળી
ખણલાથી લધુ વમુ તમુ થઈ જળે એલી શ્રદ્ધા અને ધભશખત અંધશ્રધ્ધાને ઝાઝું છે ટુું નથી.” -સય

***
-વાબાય સ્લીકાયુ વે
* ખદ

વભરના હકતના મશ્ુ કકર(ભનજ કુંડહે યમાની ખઝરન ઉદૂશ ભાું તયજુભ ), ડૉ. ભશમ્ભદ વરીભ

‘ળાહશદ’, શરઔ પાઉન્ડેળન, મુફ
ું ઈ, ઔીભત રૂવમા ૧૦૦.૦૦
* અથષના આકાળભાું(ખઝર વુંગ્રશ), ત્જગના વત્રલેદી, ત્જગના વત્રલેદી, બાલનખય, ઔીભત રૂવમા ૪૦.૦૦
* ાને ાને ફૂર (ખઝર વુંગ્રશ), ગુણલુંત ઉાધ્મામ, પ્રલીણ પ્રઔાળન, યાજઔટ, ઔીભત રૂવમા ૧૨૫.૦૦

- કરાની વનલૈમક્તતકતા –
“વ્મસ્લતત્લન બાલરેઔ એ ઔવલતા નથી, ણ જીલન/ વ્મસ્લતત્લથી દૂ યતા વાધલી તે ઔવલતા છે . ઔવલતા ઔવલ દ્વાયા આલે છે ,
ઔવલભાુંથી નથી આલતી. “ - ટી એવ એરીમટ

O કેકાયલ
ઔવલતાનુ ું ઠન અને તે ણ તેના વર્જઔના મુકે થી ! આણા અલગ્રભ આધુવનઔ ઔવલ શ્રી
વવતાુંશ ુ મળશ્ચુંર ના ‘લકાય’ ઔાવ્મ વુંગ્રશ ભાુંથી ત્રણ સુદય
ું
ઔાવ્મ ઔવલના બાલલાશી
અલાજભાું અહશ મ ૂક્ા છે . ‘લકાય’ ઔાવ્મ વુંગ્રશ કરી, તભાયા હડમ પ્રૅમયને ન
ઔયી, નીચેની લરીીંખ ય ક્લરઔ ઔય. ઔવલતાના લાુંચન વાથે ઔવલતાનુ ું આવુ ું શ્રલણ
ઔવલતાની અનેઔ અથશછામા ઉદ્ઘાહટત ઔયી આળે. (આ અભાય અંખત અનુબલ ણ

શ્રી વવતાુંશ ુ મળશ્ચુંર

કય !) ઔદાચ આ ઔવલતાભાું ન રકામેલ ુું ણ તભાયા સુધી શોંચે.
૧. ઝાુંો
ભાયા ગાભનો એક ઝાુંો હુું ઉઘાડી આવમો છું........
(ક્લરઔ ઔય)
http://youtu.be/oTVkIZokzgM
૨. વવિંશલાહશની સ્તોત્ર
ભય ૂય યથી ઊતય, ળાયદા, વવિંશ ઉય િઢ,
દે લ તે જ દાનલ છે જો, તો ત ુંુ આગે ફઢ.
(ક્લરઔ ઔય)
http://youtu.be/1vf5MjUJpss
૩. લખાય
વામેફ, કોઈકે આ એક લખાય ઊબી કયી દીધી છે
અભાયા યશેણાક ભશોલ્રાભાું જ, યાતોયાત;
આ કું ઈક કયો, કામદે વયન.ુંુ (ક્લરઔ ઔય)
http://youtu.be/zRN9YZPgxhg
(આના અંખત વુંગ્રશભાુંથી ઔાવ્મઠનની ઑહડમ/લીહડમ લરીીંખ આલઔામશ છે )

ુ - વાહશત્મવ્રત
તાયીક ૦૩/૦૩/૨૦૧૨ ના યજ લેયાલ કાતે એઔ બવ્મ વભાયશ ભાું ‘વનસ્મુંદન’ નુ ું વળક્ષણવલદ્દ શ્રી ફાલુબાઇ જળી
દ્વાયા અનાલયણ વુંન્ન થયુ.ું જેભાું ભટી વુંખમાભાું વાહશત્મપ્રેભી અને વાહશત્મઔાય એ શાજયી આી. આ પ્રવુંખે
આમત્જત ઔવલ વુંભેરન ભાું ઔવલ શ્રી વાહશર, શ્રી ળવળઔાુંત બટ્ટ ‘ળૈળલ’, શ્રી ત્જતુ ુયહશત તથા શ્રી યાજેન્ર બટ્ટ દ્વાયા
યવપ્રદ ઔાવ્મ ઠન થયુ.ું ઔવલ વુંભેરનનુ ું વુંચારન ઔવલ શ્રી મખેળ લૈદ્ય એ ઔયુ.ું આ પ્રવુંખે જૂનાખઢની પ્રઔાળન વુંસ્થા
ભીહડમા બ્બ્રઔેળનના શ્રી લનયાજબાઇ ટેર દ્વાયા ‘આણા શાથ ની લાત’ નાભઔ લાુંચન અને વલચાયલાની વ ૃવત્તને
પ્રત્વાહશત ઔયતુ ું સુદય
ું
વ્માખમાન આલાભાું આલેર. વભાયું બભાું વલશશ્રી આય.એવ.ાુંડે ( જી.એચ.વી.એર),
એન.એન.યાડીમા (જી.એચ.વી.એર), વલક્રભબાઈ તન્ના તથા લખહયળબાઈ ઔાયીમા વલળેરૂે ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.
વભગ્ર ઔામશક્રભનુ ું વપ આમજન વવટીઝન ઔાઉસ્ન્વર ઑપ લેયાલર ના શ્રી લચયાખ ઔાયીમા તથા વભત્રએ ઔયુું તથા
વભગ્ર ઔામશક્રભનુ ું વુંચારન શ્રી ુવનતબાઈ ભશેતા દ્વાયા થયુ.ું (આની
રઘુવ ૃતાુંત

પટગ્રાપ તથા લીહડમ લરીીંખ વાથે આલઔમશ છે )

આવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાહશત્ત્મઔ ગટનાના

વભાચાય /

‘વનસ્મુંદન’ અનાલયણ તસ્લીયોભાું

ભુંચ વજ્જજા અને શ્રતાખણ

વળક્ષણવલદ્દ શ્રી ફાલુબાઈ જળી,
ફેઠેરા શ્રી વલક્રભબાઈ તન્ના, શ્રી લનયાજબાઈ ટેર, શ્રી આય.એવ.ાડે

શ્રી મખેળ લૈદ્ય, શ્રી ત્જતુ ુયહશત, શ્રી ળવળઔાુંત બટ્ટ ‘ળૈળલ’,

ભુંચસ્થ ભશાનુબાલ

શ્રી વાહશર તથા શ્રી એન.એન.યાડીમા

શ્રી મખેળ લૈદ્ય ‘વનસ્મુંદન’ની  ૂલશભ ૂવભઔા ફાુંધતા

શ્રી મખેળ લૈદ્ય

શ્રી ફાલુબાઈ જળી ‘વનસ્મુંદન’નુું અનાલયણ ઔયતા

શ્રી લનયાજ ટેર

‘વનસ્મુંદન’ના પ્રથભ અંઔ વલળે ઔશેતા....

‘આણા શાથ ની લાત’ ઔશેતા....

આણી વાહશત્મ ધયોશય

કવલ ન્શાનારાર દરતયાભ

,(૧૬-૩-૧૮૭૭, ૯-૧-૧૯૪૬): ઔવલ , નાટયરેકઔ, લાતાશ-નલરઔથા-ચહયત્રઔાય,

અનુલાદઔ.જન્ભ અભદાલાદભાું, ઔવલ દરતયાભ ડાહ્યાબાઈને ત્માું. તત્લજ્ઞાનના મુખમ વલમ વાથે ફી.એ (૧૮૯૯)
અને ઇવતશાવ વલમ વાથે એભ.એ (૧૯૦૧) થમા.
વાહશત્મવર્જઔ તયીઔે ઔવલનુ ું પ્રધાન અને ઉત્તભ પ્રદાન ઉવભિઔાવ્મ છે . એલી

એભની ઔવલતાભાું ‘ઔેટરાુંઔ ઔાવ્મ’-બા.

૧-૨-૩ (૧૯૦૩ , ૧૯૦૮, ૧૯૩૫), ‘ન્શાના ન્શાના યાવ’-બા.૧-૨-૩ (૧૯૧૦ , ૧૯૨૮, ૧૯૩૭), ‘ખીતભુંજયી’-૧-૨
(૧૯૨૮, ૧૯૫૬), ‘યાજસ ૂત્રની ઔાવ્મવત્રુટી’ (૧૯૦૩, ૧૯૦૫, ૧૯૧૧), ‘લચત્રદળશન’ (૧૯૨૧), ‘પ્રેભબસ્લત
બજનાલલર’ (૧૯૨૪), ‘દાુંત્મસ્તત્ર’ (૧૯૩૧), ‘ફાઔાવ્મ’ (૧૯૩૧), ‘ભશેયાભણનાું ભતી’ (૧૯૩૯), ‘વશાખણ’
(૧૯૪૦), ‘ાનેતય’ (૧૯૪૧) તેભજ ‘પ્રજ્ઞાચુનાું પ્રજ્ઞાલફિંદુ’ (૧૯૪૩) ન વભાલેળ થામ છે . ઔવલની ઔવલતાના
મુખમ ઔલનવલમ પ્રકૃવતવૌંદમશ , પ્રણમ અને પ્રભુ છે . (ઔવલનુ ું ઉનાભ- ‘પ્રેભબસ્લત’!) છુંદને નહશ ણ બાલના ને
અનુલતશતી ડર નળૈરી ( આજની અછાુંદવ ઔવલતાની જનઔ ?)

પ્રથભ લકત ગુજયાતી વાહશત્મભાું

‘ઇન્દુકુભાય’

નાટઔ દ્વાયા અને છી ઔવલતા ભાટે પ્રમજી છે . ઔેટરાુંઔ લચત્રઔાવ્મ , ‘લવુંતત્વલ’ (૧૯૯૮, ૧૯૦૫), ‘જ અને
અખય’ (૧૯૧૩) અને ‘દ્વાહયઔાપ્રરમ’ (૧૯૪૪) જેલાું ઔથાઔાવ્મ તેભ જ
ડરનળૈરીભાું રકામાું છે . ઔથાત્ભઔ

‘કુરુક્ષેત્ર’ (૧૯૨૬-૪૦) જેવુ ું ભશાઔાવ્મ

ઔવલતાભાું ‘લવુંતત્વલ’ અને ‘જ અને અખય ’ ઔવલના ‘પ્રેભ-બસ્લત’

ઉનાભના પ્રેભ-ાવાનુ ું વર્જન છે , ત ‘શહયદળશન’ અને ‘લેણવુ લશાય’ (૧૯૪૨) એ પ્રવુંખલણશનની આત્ભરક્ષી
ઔાવ્મયચના બસ્લત-ાવાની નીજ છે . ‘દ્વાહયઔાપ્રરમ’ અને ફાયઔાુંડનુ ું ‘કુરુક્ષેત્ર’ એ ોયાલણઔ લસ્તુ યની દીગશ
યચના ભશાઔાવ્મ રકલાની ભશત્લાઔાુંક્ષાથી પ્રેયામેરી કૃવત છે .
ઔવલના વર્જનાત્ભઔ વાહશત્મભાું ઔવલતા છી આલે એભનાું ડરનળૈરીભાું રકામેરાું ચોદ નાટઔ. ‘ઇન્દુકુભાય’-૧-૨-૩
(૧૯૦૯, ૧૯૨૭, ૧૯૩૨), ‘પ્રેભકુુંજ’ (૧૯૨૨), ‘ખવઔા’ (૧૯૩૫), ‘ુણમઔુંથા’ (૧૯૩૭), ‘જખત્પ્રેયણા’ (૧૯૪૩),
‘અત્જત અને અત્જતા ’ (૧૯૫૨), ‘અભયલેર’ (૧૯૫૪) વાભાત્જઔ નાટઔ છે ; ‘જમા-જમન્ત’ (૧૯૧૪) ઔલરદ્વાયની
વુંધ્માનુ ું ઔાલવનઔ નાટઔ છે

; ‘વલશ્વખીતા’ (૧૯૨૭) ોયાલણઔ-પ્રાચીન-ભધ્મઔારીન બાયતીમ અને ઔાલવનઔ

લસ્તુલાળું નાટઔ છે ; અને ‘યાજવિ બયત’ (૧૯૨૨), ‘જશાુંખીય-ન ૂયજશાુંન’ (૧૯૨૮), ‘ળાશનળાશ અઔફયળાશ ’
(૧૯૩૦), ‘વુંગવભત્રા’ (૧૯૩૧) ‘શ્રીશશદેલ’ (૧૯૫૨) ઐવતશાવવઔ નાટઔ છે . ( અનુંતયામ યાલના હયચમાત્ભઔ
રકાણનાું આધાયે )

