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તુંત્રી - વુંાદક 

 મગેળ લૈદ્ય  
 

યાભળષક  

જનક દલે,  વાહશર, ળવળકાુંત બટ્ટ ’ળૈળલ‘  જજત ુપયુહશત 



આ અંકના સળુબન પટગ્રાપય :  જજત ુપયુહશત અક્ષયાુંકન : ભરૂક દલે  રેઆઉટ : મગેળ લૈદ્ય 
ટેકવનકર વશમગ :  શાહદિક બટ્ટ, હદનેળ લાઘેરા 

 

O ‘વનસ્મુંદન’ વલે 

O મૂત: ગજુયાતી કવલતાને લયેુું ‘વનસ્મુંદન’ અન્મ બાાની કવલતા / અન્મ કાઓને ણ સ્ળશલા ધાયે છે 

O રલાજભ – આન ઉભક અને આની કાવ્મવનષ્ઠા. 
O વનસ્મુંદન’ આના ઇ-ભેઇર આઇ.ડી. ય વનમવભત ભેલલા આટુું 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 ભદદફૃ થલા  

      નમ્ર વલનુંતી. 
 

O ‘વનસ્મુંદન’ ભાટે આલકામષ છે 

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

     O અપ્રગટ  યચનાઓ જ ભકરળ .બ્રગ/લેફવાઇટ ય મકેુર પ્રગટ   યચનાઓ ભકરલી નહશ . 
   O આની આવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાહશત્ત્મક ઘટનાઓના    વભાચાય / રઘવુતૃાુંત  ( 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 કૃવત ના સ્લીકાય/અસ્લીકાયન વનણશમ એક ભાવભાું રઇ રેલામ છે.  

 

O અભને ભલાનાું ઠાભ ઠેકાણાું : 
O ટારી દ્વાયા – મગેળ લૈદ્ય, ‘હ્રદમ કુુંજ’, મગેશ્વય વવામટી, ૬૦ ફૂટ યડ, લેયાલ. ૩૬૨૨૬૫   -   (ગજુયાત). બાયત. 
O ઇ-ભેઇર દ્વાયા -    mryogi62@gmail.com  

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

                        http://yogesh-vaidya.blogspot.com       
                      

 

 

     * અનકુ્રભ * 
 

      વુંાદકીમ – ૩ 

      સયેુળ દરારનાું કાવ્મ – ૪ થી ૧૨ 

       હશભાન્શ ુટેર    -૧૩ 

      વલલેક ભનશય ટેરય -૧૪                                                                   
      નતૂન જાની -૧૭ 

      લુંલચત કુકભાલારા-૧૯ 

      ડૉ.કેતન કાયીમા-૨૦ 

 

 

 
 
 
અયથ અંતયી - પાફૃક ળાશ -૨૧ 

આ અંકના લચત્રકાય-૨૨ 

સુ્તક હયચમ-ત્જત ુયુહશત -૨૩ 

વાબાય સ્લીકાય -૨૪ 

કેકાયલ -૨૪ 

વાહશત્મવતૃ્ત-૨૪ 

આણી વાહશત્મ ધયશય-૨૫ 

 

http://mryogi62.blogspot.com/
mailto:mryogi62@gmail.com
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O વુંાદકીમ 

 

        સયેુળ દરાર ગમા ત્માયે „વનસ્મુંદન‟ના વપ્ટેમ્ફયના અંકના પ્રકાળનની તૈમાયી આખયી તફક્કાભાું શતી. હદલુંગત 
કવલઓને શ્રદ્ાુંજલર આલી એ „વનસ્મુંદન‟ની યુંયા.( „વનસ્મુંદન‟ના વમલરસ્ટાઈર અલતાયભાું ઉભાળુંકય જી , 

નાલઝય દેખૈમા લગેયેના સ્મવૃતવલળેાુંક થમા છે.) આ યુંયાને જાલતા આ સયેુળ દરાર સ્મવૃતવલળેાુંક થઈ યહ્ય છે. 
  
        હુું સયેુળ દરારન ે ફૃફફૃ ક્યાયેમ ભળ્મ નથી. તેભની રગબગ છ દામકાની વર્જનમાત્રાના કેટરાક ભશત્ત્લના 
ડાલ- લાુંકને સ્ળશલાનુું થયુું છે. તેભના વલે જે કુંઈ રખાયુું / કશલેાયુું તેભાુંન ુું ઘણુું જઈ જલાયુું. ભાયા જન્ભ શરેાુંથી 
ળફૃ થમેરી તેભની વર્જનમાત્રાના જેટરા યભાુંચક લાુંકન ભભેા ભને આ દયવભમાન થમ છે તેન ેએક વુંાદક 
તયીકે અશીં મકૂી આલાન પ્રમાવ છે. અશીં જે છે તે તેભનુું શ્રેષ્ઠ છે, વભગ્રની છફીફૃ છે  તેભ નશીં ણ જે ગમ્યુું છે તે 
અશીં છે.   
       વ્મક્લત સયેુળ દરાર વલે જે ભાયુું અન ેવભત્ર વાથ ેપન ય રાુંફીરાુંફી લાત કયી જણાયુું તેભાથી એક ળબ્દ- 
વિંડ ફન્મ. આ ળબ્દવિંડન ેનીતયલા દઈન ેઆજે જઉં છું ત ભને જે સયેુળ દરાર ભે છે તે કુંઈક આલા છે --  
 

      - એક પ્રવવદ્ અન ેપ્રખય વ્મક્લતત્લ જેણ ેજીલનન ે‘જરવા’ કયાવ્મા. શકાયાત્ભક અલબગભનુું એક જફળુું ાલયશાઉવ. 
એક ખેલનાના ભાણવ – જેભણ ેવ્મક્લતઓ ,વુંફુંધ અન ેખાવ કવલતાની (છી તે ગમ્ભે તે બાાની શમ !) ખેલના કયી. 
ગજુયાતી બાાના એક ભશત્ત્લના P.R.O. .  કવલતાન ેએક યપવભિંગ આટશન દયજ્જ અાલલા ભાટે  Professional 

અલબગભ વાથ ેકાભ કયનાય એક ભશત્ત્લના વ્મક્લત. ત ેણ એક  Perfect Presenter.  જેને જાણયુું, જે મગ્મ રાગ્યુું તેન ે
જ સ્લીકાયુું અન ેતેન ેજ ઝાશા સધુી આગ કયુું. (ફીજાઓના અલબપ્રામન ેઅલગણીન ેણ !) વતત પ્રવતૃ્ત યશતેા 
સુુંદય કવલ/વાહશત્મકાય, પ્રખય લલતા,  વપ વુંાદક, દૃષ્ષ્ટલાન પ્રકાળક/વુંકરનકતાશ,  પ્રગવતળીર ત્રકાય અન ેવય 
વળક્ષક -  
 

      --આ છે વલવલધ ભાધ્મભ દ્વાયા ભાયા સધુી શોંચેુું અન ેસ્લફે સ્ષ્ટ થતુું સયેુળબાઈનુું વ્મક્લતત્લ.  
 

 તેભને હ્રદમલૂશકની શ્રદ્ાુંજલર. 
 

 

      
 મગેળ લૈદ્ય                                                                                                     તાયીખ : ૦૧ . ૧૧ .૨૦૧૨ 
  

 



 

 

 

 

 

                                                                

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગીત  

ટહકેુ છે ાુંદડાન યુંગ !  

ઝાડ,પ્શાડ,ખીણ  ઉય યેરાત પેરાત આબન આ અલ્રડ ઉભુંગ !  
 

ભાયગની ભાટી ય ચીતયે છે લ્શયેખી  

            હયભરનુું યણઝણતુું ફૃ :  

એન ે જલાન ેઅશીં  થુંભ્મ છે  કા  

      જયી ઊડતી આંખન ેકયી ચૂ.  

કેવહયમા  ાઘ  પ્શયેી  આપેડ આલળ ે લનભાું  લયણાગી  લવુંત ! 
 

ચાુંદનીને    હશિંડે    ઝૂર ે જફન : 
            લશી ઝકના દશણથી લાત ;  

ખીરેરી  કુુંજભાું  રજ્જા  ને  રાડનાું  

           ુંખીઓ    જલે   ભધયાત. 
યાધાની યીવ તણા બાર ઉય  વલરવ ેછે ભયરીના સયૂન ભમુંક ! 
 

 

ગીત 

આ હદલવ  ઢળ્મ ને વાુંજ ડી ને યાત થઈ  સભૂવાભ ; 

ની  આ  લાટ  વલકટ  કે વનકટ  નશીં  ઘનશ્માભ !  

 

આ  કદમ્ફ  ઊબા  યશી ળકે:  

આ જમનુાજર ત લશી ળકે:  

 

આ  ખારી  ગાગય  ઝૂયે:   કાુંઠા  ઊબા  યહ્યા  વનષ્કાભ  

ની  આ  લાટ  વલકટ  કે વનકટ નશીં ઘનશ્માભ ! 
 

અંધકાયને     અંગે     ઓઢી:  

ફૂર-ાનની  ાુંણ  ઢી:  

 

ણ   આ   નમણાું   નીંદવલશણાું  યટે  વમા  તલ નાભ ;   
ની  આ  લાટ  વલકટ  કે  વનકટ નશીં ઘનશ્માભ ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

અલાના દલરા વુંગાથ  

 

વાજનની ળેયી ભને વાુંકડી રાગે છે 

            અન ેલાુંકડી  રાગે છે એની લાટ :        
આંખડી આ ઘડીઘડી દડીદડી જામ : 
         અરી ! દયળનના આલા લરાત ?  

 

ઠાલકાું ઠયેર જયા થઈએ રચવનમાું 
               ને ફાલયાું ફેર નશીં યશીએ :  

તલમાના વ્શણેને આટરી ઉતાલથી 
               વ્શલેાનુું  કઈ   દી ના  કશીએ ,  

 

તભે આંસભુાું અંતયન ેતયતુું ના ભેર : 
           આ ત અલાના દલરા વુંગાથ !  
 

ભધયાતે ભધયાતે ચાુંદનીની  ૂ : લી  

                 નૂી રાગ ે છે લ્શામ કાી : 
એક   એક બુુંદભાું  આખા  તે  આબની  

                 લેદનાન ે લવભી  ઓગાી.  

 

લનના  લેયાનભાું  આથડતા  આમખાન ે 

                   કેલ હશિંડ ? કેલી ખાટ ! 
 

 

ઇજન  

આંખયુુંના  આંજણભાું   પાગણન  કેપ  અન ે અંફડ ે કેસડૂ  રાર ;  

યુંગ   ને  સગુુંધના  વયલહયમ ે  વુંગવુંગ   વાુંલહયમા  યભલાન ે ચાર ! 
 

આલતા ને જાતા આ લયણાગી લામયાએ ભચવ્માું  છે ઝાઝાું તપાન ; 

ભરૂીને  બાન બુંલય  બભત  બભે છે  આજ ષુ્ના અભયતન ેાન. 
આંફલરમ ે ફજલે   છે  કહકર   ફાુંસહુયમાું  અંતયને    ઊંડ ે ઉછા ; 

યુંગ  ને  સગુુંધના  વયલહયમે  વુંગવુંગ   વાુંલહયમા    યભલાન ે ચાર ! 
 

ભૂઝૂભતી ભુંજયીની શહયમાી મ્શકે ભાયી ભફરખ જગાલે છે ઝુંખના ; 

નજળુુંને   શયેીને   જયુું   જયીક :   કેલાું  ઊડ ે તુંલગમાું  અજ ુંનાું !! 
થઈને  ગરુાર  આજ  યુંગ ે ધયાની  ધૂ  લામયાના  યેળભી  ફૃભાર ;   

યુંગ  ને  સગુ ુંધના   વયલહયમ ે  વુંગવુંગ   વાુંલહયમા  યભલાને  ચાર ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ગીત 

 

ભય શલ ેભયવચ્છ ભાગ ેઉધાય  

        અન ેશ્માભ ભાગ ેલાુંવી બાડ ે

ત્રાજલાના તરન ેભાટે આ દેડકાુંઓ  

        એલાું અયે ચડ્ાું છે યલાડ.ે.... 
કે બાઈ ભાયા!  

ઘલુડ ગગલ્વ  શયેે છે  ધે  દશાડ.ે  

 

ભીયાુંન પ્રેભ શલ ેયેકૉડશ ય ઘભૂત  

             ન ેકેવેટભાું ઘઘૂયા લાગે. 
નીંદ ન આલ ેત લેલરમભ રઈ ને  

             યાધા શલ ેઊંઘતી જાગ.ે  

કે બાઈ ભાયા! 
કાનડુાને  નાથ્મ છે  યબ્ફયના નાગે.  

 

કમરના  કુંઠને  ભાણલાને  ભાટે  

    શલ ેપ્રાષ્સ્ટકનાું કાન પ્શયેે કાગડા. 
 બેંવ અન ેઆખરાન ેડામાલફટીવ 

   અન ેગામ લરમ ેલામદા ને આંકડા.  

કે બાઈ ભાયા!  

Mornig walk    લરમ ેછે  ફાુંકડા. 
 

દૂધના કટયાભાું દાફૃ ીધ  

        ને એળ-ટે્રભાું ગઠવ્માું છે ફૂર; 

 Sorry  કશીને અભ ેળણગાયી દઈએ  

        નફ્પટ      ને    નઠ્ઠાયી     ભરૂ. 
કે બાઈ ભાયા! 
અભન ે ત  વગલહડયુું  ફઘધુું કબરૂ 

 

ગીત 

 

શ્માભ, તભને હડસ્કભાું   જમાનુું  માદ છે  

C.C.I.    Oberoi   એભાું  જે   joy    ભે  

મમનુાન ઘાટ ળી વલવાત છે?  

 

યાધાન પ્રેભ એ ત જૂનુું ખયજવુું : 
      એક એક ગીઓ નવ્લી નક્કય !  
ળાન ેજઈ ભીયાુંન ેઘ ૂુંઘટભાું ભવુું :    
         નફ્ફ્ટ અજલાાભાું યાતે ફપ્ય. 
શ્માભ! તભને જીનભાું જમાનુું જયી માદ છે !  
જયીયુાણાું   થમાું  ભય  મગુટ  ીતાુંફય :    
               લાુંવીન ખલુ્ર આઘાત છે.  
 

ઢરીના ઢરભાું સયૂની આ રાળ તયે :  

          ઘલુડ  આનુંદની કયે  હકહકમાયી.  

કમર ત રમના કફૂાભાું રાઈ ગઈ :  
     ભાના ગાન તાનની ાન વચકાયી  

શ્માભ ભાય  લરફના  કદુંફભાું    યલમાત છે  

શ્માભ ભાય  લરફના  ક-દુંબભાું  યલમાત છે 



 

 
 
 

રીરા તાયી  

તાળુું પ્શેુું ળુદન  ક્સ્ભતની છ   થૈને છલાયુું !  
ચ્શયેમ્શય, ધલર તન ને ઓષ્ઠની ાુંદડીઓ ;  

લફડામેરાું નમન નભણાું ;  ચાુંની  સલુાવ;  

તાયા પ્શરેા હયચમ થકી અંતયે રાગણી ળી ! 
જાણ ે ભાળુું  ફચણ  અશીં  ાયણભાું  ધાયુું !  
ઓલચિંતાનુું  લદન  બયીને  શાસ્મ  તાળુું સશુામ,  

ને તુું વ્શતેા લન ભશીં ળા ામ તાયા ઉછાે; 

 આક્રન્દથી  રકબયભાું   ખુંડ  ક્યાયેક   ગાજે  

આળુંકાનાું  ભનગગનભાું  લાદાુંઓ   છલામ !  

 

ટીકીટીકી કળી નીયખતી શ્માભી કીકીઓ ફ;ે  

કારીઘરેી કદીક વયતી  લાણી તાયી અગમ્મ.  

(રીરા તાયી અલબનલ વનશાી થતાું નેણ ધન્મ !) 

 

ધીભેધીભે  ડગ  રથડતાું  ધાયતાું  સ્થૈમશ તેભાું  

જઉં છું હુું નજય બયીને  મ્શારતુું  બાવલ  ભાળુું ! 
 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ગીત  

 

   સષૃ્ષ્ટના આ શ્વાવ ને તભે વાુંબી ળક  

   - એટર    ગશન    પ્રાન્ત ;  

   ભન આ ભાળુું નીયલનીયલ  

   - જાણે ભન નથી એભ ળાન્ત! 
  

   ટહકુ્ુું  કઈ વલાય  થઈ,  યાત  થઈને  ભશકે્ુું;-  
   નીંદયની ાયન દેળ : એભાું એક વભણુું છે લણદેખયુું.  

   ખલુ્રી આંખ ેક્યાુંમ ન ડશામ  વભણુું  

   એવુું અશીંમાું કણ ેજાવ્યુું આ એકાન્ત?  

 

   ઘાવભાું ેવી થામ રીરછભ કાચીંડ  

   ન ેતમ ાછ એ વાલ કય  ને કય ;  

   વહનુી વાથ ેશતભત, તમ અજાણમા વાુંઈની વાથ ે 

   જામ  યલાઈ  ઝીણ   ભાય દય.  

 

   નાભના ભાયા ાહટમાભાું હુું લવત યહુું –  
   એટર    નથી     ભ્રાન્ત ;   

   સષૃ્ષ્ટના આ શ્વાવ ને તભે વાુંબી ળક  

           -એટર    ગશન    પ્રાન્ત ;   



 
 

 
 

 
 
 

   ફધા વુંફુંધન ુું  સ્લરૂ કથી જામ ગયવુું: 
   ક્ષણના બાુંગેરા હયચમ રઈને યઝવુું ! 
 
 
 
 

 

 

     ચુંદ્રદમ  

 

     રીરભરીરાું ાુંદ વકૃ્ષનાું  તટ ય યશી વનશાે : 
     આબ ેઊગ્મ ચાુંદ : યુામ  જની  યેળભજાે !  

 

     બર ેાતી ાુંદડીઓ ણ  

     કણ રેટે વાડી ? 

     ભરમવભીયન ેડખ ેપયભ 

     શયખ ેાુંખ ઉઘાડી ; 

     નીરનીર લાદની ભખભર ઓઢી ાુંણ ઢાે :  

     આબ ેઊગ્મ  ચાુંદ : યુામ જની  યેળભજાે ! 
 

     અનુંતન ે ચભૂી   રેલાને   

     ના મખુને ઝાલ્યુું : 
     ઝાકનુું    એક     બુુંદ  

     નેણથી ઝયુું : શલાભાું મ્શાલ્યુું.  

     અશ ! ધયાનુું ભોન ગગનના ગોયલન ેઅજલાે !  
     આબ ેઊગ્મ ચાુંદ : યુામ  જની  યેળભજાે ! 

    ગીત 

 

    નજળુુંના કાુંટાની  ભરૂ ભાયા  વ્શારભા;  
    લીંધ ેશૈયુું ને તમ ફૂર ભાયા  વ્શારભા! 
 

    યાતન અંધાય ભને રાગ ેછે  ઊજ,  
    તાય તે વુંગ: ઊને પ્શય જાણ ેી; 
      લેણનુા વ્શણે ભાુંશી ડરૂ ભાયા વ્શારભા; 
    લીંધ ેશૈયુું ને તમ ફૂર ભાયા વ્શારભા! 
 
 

    એકરીન ેઆંશી ફધુું રાગ ેઅખાભણુું,  
    તાયે  ને  યુંગ,   બરા  ટહકેુ  વશાભણુું, 
      તુું  જે  કશ ેતે  કબરૂ  ભાયા  વ્શારભા; 
     લીંધ ેશૈયુું  ન ે તમ ફૂર ભાયા વ્શારભા! 

    અનભુવૂત  

    રીર રાઈ ફેઠી જન ેતલમ ે: 
    સમૂશહકયણને  એભ  થયુું કે  રાલ  જઈને  ભલમ ે! 

  

    કુંપ્યુું  જનુું  યેળભ  ત ;  

    હકયણ ત ઝૂક્ુું થઈ કત  

    વલધવલધ સ્લયની યભણા જ ુંી નીયલની લાુંવીએ !  

 

    શલ ેઊતયે આખુું વ્મભ ; 

    નેણન ેઅણજાણી આ બભ  

    રખ રખ શીયા ઝકે બીનાું  તણૃ તણી  આંગીએ ! 



તાયીખનુું ઘય  

યુંગ યુંગના કાગલમાુંની કચ્ચય કચ્ચય ઊડ ે

ઊડ ેઆવાવ     
            ને શ્વાવશ્વાવભાું બડૂ-ે  

    ળૈળલના એ હદલવ ભાયા; 
 પ્રકાળભાું ક્યાું ગમા ીગી નાનાનાના તેજર તાયા? 

 કેરેન્ડયની તાયીખનુું આ ઘય,--  

એભાું ભાયી  

અન ેઅભાયી  

આભતેભ                                                           
ને તેભ આભ  

ને કેભ આભ 

ને પ્રેભ આભની થઈ યશી શયપય : 
તાયીખનાું એ કાગલમાુંની કચ્ચય કચ્ચય 
ઊડ ે 

ઊડ ેઆવાવ  

               ને શ્વાવશ્વાવભાું બડૂ-ે  

     મોલનના આ હદલવ ભાયા; 
 ફયના સયૂજને ભાટે અંધકાયનાું ાણી 
ખાયાું ! 
ીાું ીાું ખયી ગમેરાું  

    ાન ાનન ચ ૂુંથાઈ ગમેર ભા : 
એભાું ભાય  

અન ેતભાય 
           આભતેભ  

           ને તેભ આભ  

           ને કેભ આભ ?   

                  - ને કેભ આભ ?   

                                    - ણ યઝી યહ્ય બઢુા : 
 ફેલડ લાુંકા લી જતાન,ે ઢી જતાને કેભ કયીને ઝાર ?  

                                                                    ઝાર કેભ કયી ? 

                                 જમાું 
 ધી, ભયૂી, ઊની ઊની યાખ લનભાું ઊડ ે

          ઊડ ેઆવાવ  

               ને શ્વાવ શ્વાવભાું બડૂ ે

          ભયણ છીના હદલવ ભાયા :  

ભયણ છીની યાતે 

એક અબાગી,  
સનૂકાયને સકૂી આંખ ેકાુંત ે:  

-ભાયા ભયણ છીની યાતે !  

 

અકાયણ 

કઈન ેનશીં કાયણ લશલેાું,   છૂવુું  નશીં કેભ ? 

 ના અનુંત ભાયગ ઉય લેયતા જલ પ્રેભ ! 
 કઈનાું કભાડ ખરલાું 
          ખરી નાખલી કઈની ફાયી; 
 આછા ક્સ્ભતે ઘ ૂુંટી રેલી 
          કઈ    વ્મથા     અણધાયી 
 આણ ેત અશીં તયતા યશવે ુું ભાછરીઓની જેભ; 

 કઈન ેનશીં કાયણ કશલેાું,   છૂવુું   નશીં  કેભ ? 

 કઈનુું ગુું છૂયા વલના 
            આણ  ખરૂ ે ુંથ : 
 કઈ થાકેરા વકૃ્ષને ભે  

            શલા   જેલ   સ્કુંધ. 
 આણ ેજાણે આણાું નશીં અશીંમા યશવે ુું એભ; 

 કઈન ેનશીં કાયણ કશલેાું,   છૂવુું  નશી   કેભ ? 



એલ એન ફ્રેટ  

 

એક ભકાન શતુું. ભકાનન યુંગ ી શત. ભાણવના યુંગ જેલ જ. 
ભકાનને અન ેભાણવન ેસ્લલેય-ફૂટન નાત શત, ભાણવન ેફીજા ભાણવ વાથ ેશમ છે એલ જ. 
એક ભકાનને ફ્રેટ શતા. કઈક નાના, કઈક ભટા, - જૂના જભાનાભાું યાજાન ેકુુંલય શમ એલા. ફે ફૃભ અન ેહકચનન 
વત્રકણ શત, ટથૂબ્રળ જેલી ફાલ્કની શતી અન ેશાથ વાુંકડા કયીને ટલૂારથી ળયીય છૂી ળક એટર ભટ ફાથફૃભ શત.  

ફાથફૃભ બમ બમ, ફાથફૃભ ત્જમ ત્જમ, ત્જમ ત્જમ, બમ બમ ! 
બમ બમ, ત્જમ ત્જમ !  
 

- છી ત ન છૂ લાત. યાત ને હદલવ, હદલવને યાત રીરારશયે, રીરારશયે. ઘયે ઘયે રીરારશયે. 
એક ફ્રેટભાું એક ફાફ શત, એક ફેફી શતી. ફાફ કૉન્લેન્ટભાું જામ. ફેફી કૉન્લેન્ટભાું જામ.  
ફન્ને જણ ‘જેક એન્ડ ત્જર, લેન્ટ અ ધ હશર’ – એવુું એવુું ગામ કે છૂ નશીં લાત. 
 ‘હશકયી હડકયી ડૉક.’ યાતન ેહદલવ, હદલવને યાત, જકભજક. યાભામણન ાઠ અંગ્રેજીભાું લાુંચ ે 

અન ેફર ે ‘ યાભા લરવ્ડ ઈન અ પયેસ્ટ !’ ભા યાજી થામ, ફા યાજી થામ.  

ફહ ુયાજી યાજી  થામ એટર ેલરફ્ટભાું આલે ને લરફ્ટભાું જામ. 
 

એક હદલવત ગજફ થઈ. અજફ થઈ, બઈ, ગજફ થઈ. ફાફાએ છૂુું :“ભમ્ભી, જેક એન્ડ ત્જર હશર ય કેલી યીતે  

ગમાું ? લરફ્ટભાું ગમા, ભમ્ભી ? ભમ્ભી હશર ય જલા ભાટેની લરફ્ટ કેલી શમ ? “ 

 

ભમ્ભીએ તયત ઑહપવભાું પન કમો અને કહ્ુું કે આણ ફાફ શવળમાય છે. કેલા ફેપર કયે એલા લલેશ્ચન્વ છેૂ છે. સ્ભાટશ 
અન ેનૉટી ફૉમ છે.  

 

ડળીને પન કયીને કહ્ુું કે ફાફાએ તે કુંઈ વલાર છૂય છે. વલાર તે કુંઈ વલાર છૂય છે !  
ાડળીએ કહ્ુું કે શલેનાું છકયાની ત લાત જ જલા દ. ભાયી ફેફી શુું વયવ યીતે કૃષ્ણ બગલાનની લાત કયે છે. કશ ેછે કે 
કૃષ્ણન યુંગ ત ડાકશ શત. એન ેફટય ફહ ુબાલ.ે ફ્રીજ ખર-ફુંધ કયે અન ેફટય રઈ ર.ે ફૉરથી યમ્મા જ કયે. એક હદલવ 
ફૉર હયલયભાું ડ્ તે નાગની લાઈપે છી ફૉરન ેઅન ેરૉડશ કૃષ્ણાને ફચાલી રીધા. શુું સ્ભાટશ જનયેળન છે !  
જનયેળન બમ બમ, જનયેળન ત્જમ ત્જમ, ત્જમ ત્જમ, બમ બમ !  

બમ બમ, ત્જમ ત્જમ !  
 

એક એક ભકાનભાું શમ છે ફ્રેટ, જેવુું જેનુું ગજવુું, જેવુું જેનુું ેટ-એક એક ભકાનભાું ફ્રેટભફ્રેટ.  

કઈન ેત્માું ડૉગ, કઈન ેત્માું કેટ.   ફધુું જ  ાેુું. ફાયી ય ડદા ાીએ. ફાલ્કનીભાું, ટેયેવભાું ઝાડ ાીએ ,ાન 
ાીએ. બગલાન ણ ાેરા. ગખરાભાું ુંાેરા. ડ્રૉઈંગફૃભન ખણૂેખણૂ, કેલ બયેર, ક્યાુંમ ન ઊણ, લૉર ટુ લૉર 
કાેટ, જેવુું જેનુું ગજવુું, જેવુું જેનુું ેટ. એક એક ભકાનભાું ફ્રેટભફ્રેટ.  

 

ફેડફૃભભાું કસ્ભેહટલવ, વભયય, નાઈટી, ક્સ્રય, સ્રીવિંગ-વલ્વ, કન્ટ્રાવેષ્પ્ટવ્ઝ, પ્રેફૉમ, ેઈષ્ન્ટિંગ, મ્યલુઝિંક, ઝીંકાઝીંક, 

રભણાઝીક, ભાથાઝીક. આગ્યુશભેન્ટવ, વાભવાભા ભાુંડ્ા કેમ્પ્વ; અભ ેડ્રઈંગ ફૃભભાું શવીએ, અભ ેફેડફૃભભાું બવીએ.  

ાેર ડૉગ, ાેરી કેટ; એક એક ભકાનભાું ફ્રેટભફ્રેટ. જેવુું જેનુું ગજવુું, જેવુું જેનુું ેટ. વધવ એન્ડ ધેટ, ધેટ એન્ડ વધવ, 

હકવભહકવ, બીંવભબીંવ, વધવ એન્ડ ધેટ. રેફ્ટ, યાઈટ, યાઈટ, રેફ્ટ. 
 

 



રુંચ, હડનય, ાટી, હયવેપ્ળન્વ, વકવનક, હપલ્મ્વ, ડ્રાભા, 
-યાભા લરવ્ડ ઈન અ પયેસ્ટ  

 

કઇકને ત્માું જવુું શમ ત છૂીને જલાનુું, ળકવબાભાું જવુું શમ ત આંખ છૂીને જલાનુું, 
ફધુું જ ક્રભ પ્રભાણ,ેફધુું જ વનમભ  પ્રભાણ,ેફધુું જ પ્રભાણ ેપ્રભાણે.  ભટેથી શવામ નશીં. છીંક ખાલાની  

અન ે‘એલસ્ક્ઝૂ  ભી’ ફરલાનુું. ાવે યાખલાના હપક્કા હપક્કા-ત્રણ- ચાય વવક્કા.’થેંકય,ુ વયી, શેી ટુ વી ય,ુ ય.ુ ય.ુ આઈ ય.ુ 
વલલઝહટિંગ કાડશ, પન નુંફય, એઈન્ટભેન્ટ, લાતલાતભાું સ્ટેહડમભ, લાતલાતભાું હક્રકેટ, વવગાયેટ.  જેવુું જેનુું ગજવુું, જેવુું  

જેનુું ેટ, એલ એન ફ્રેટ. ફ્રેટ બમ બમ, ફ્રેટ ત્જમ ત્જમ. બમ બમ,  
 ત્જમ ત્જમ ! ત્જમ ત્જમ, બમ બમ ! 
  

હપમાટ ને એમ્ફેવેડય, ઑફેયમ અન ેળવભમણા, હદલ્શી અન ેદાત્ર્જલરિંગ,  

ષ્વ્શસ્કી વાથ ેકાજુ ને ળીંગ, ટાઈવન, કપલરિંક. હશલ્વ ને વલ્વ.  

આંખભાું લગ્રલ્વ. અભન ેવભાયુંબની શોંળ, અભન ેષ્વ્શસ્કીભાું વુંત, ક્યાુંમ નશીં શમ અભાય દ; અભે ડ્રૉઈંગફૃભભાું શવીએ, 

અભ ેફેડફૃભભાું બવીએ. આજે ફૈફૃત, કારે વતફેટ, આખુું જીલન જમ્ફજેટ.  જેવુું જેનુું ગજવુું એલ એન ફ્રેટ. ભકાન ત્જમ 
ત્જમ, ી યુંગ ત્જમ ત્જમ, ભાણવ ખારી ખારી, સ્લલેય-પીટ બમ બમ.  

 

એક ભકાન શતુું. ભકાનન ેઅન ેભાણવન ેસ્લલેય-ફૂટન નાત શત, 
વભજ નથી ડતી કે ભાણવ યત શત કે ભાણવ ગાત શત. 
 

 
                                                            

 

યાતયાણી ને સયૂજમખુી  

 

યાતયાણીએ ભીંચ્માું રચન : સયૂજમખુીએ  ખલ્માું : 
વોયબબીન   સયૂ  રઈ  ને   લનુંખીઓ  ફલ્માું !  
 

કાજન દૂય  કયી   કાભ  

         જાગી ઊઠ્ા પ્શાડ ; 

ડછામા રઈ  ઢયાું’તાું એ  

          પ્રગટી ઊઠ્ાું ઝાડ. 
વભણાુંનાું આ  બુુંદબુુંદને   ાુંદડીઓએ   ઢળ્માું : 
યાતયાણીએ ભીંચ્માું રચન :સયૂજમખુીએ  ખલ્માું :  

 

અંધકાયન    દહયમ ડબૂ્મ  

      હકયણહકયણના  કાુંટા;  
દહયમાયણને   કાુંઠે  વભણાું 
     લભ વલે  અટલાતાું.  

આંસ ુને ક્સ્ભતના વયલયભાું નમનકભ આ કળ્માું : 
યાતયાણીએ ભીંચ્માું રચન : સયૂજમખુીએ  ખલ્માું : 



  
 
 

 
 

મુુંફઈ એટરે...  

     મુુંફઈનાું યાુંના કેટરાક યસ્તાઓ યેઈનકટ શયેેરી છકયીઓ જેલા એકવયખાું જ રાગળ.ે યાની ગાડીભાું ભાણવ 
રટકીને ટકી યશ ેછે. ત્તાની યભત અને બજનભુંડી યથી ણ રકર ઓખાઈ જામ છે. ઊબા યશલેાની જગ્મા ન શમ 
ત ણ ભાણવ શાથ શા કયીને છાુું લાુંચલાભાું ાલયધ થઈ ગમ છે. વવનેભાનાું ગીત એ કૉરેત્જમનન જ ઇજાય 
નથી ણ મુુંફઈના લબખાયીઓ  ણ તાની ફાીકી વભરકત શમ એભ ગાતા શમ છે.  

                                                             **** 
    મુુંફઈના ભાણવની જેભ મુુંફઈના લયવાદનુું ણ ઠેકાણુું નથી. ઓલચિંતા ફુંધાતા અન ે ઝડથી વલકવતા તથા 
અચાનક તટૂી જતા વુંફુંધની જેભ મુુંફઈન લયવાદ  વુંફુંધ ફાુંધ ેછે ણ ખય અન ેછી છત્રી રઈન ેનીકીએ ત્માયે 
વાલ કયધાકય થઈ જામ છે.       શાથભાું ભયેરા ઉંદય જેલા ‘ટશપલરમ’ વાથ ેદડતા ભાણવનુું દૃષ્મ જલા જેવુું છે. આ 
દૃષ્મ ક્યાયેમ અદ્રષ્મ થલાનુું નથી. એટરે જમાયે ફુયવદ ભે ત્માયે જઈ ળકળ.  

                                                        ****  

   અશીં વાુંજે ધાવભિક પ્રલચન ણ ચારે છે. અન ેવાુંજ ઢળ્મા છી નાઈટલરફ ! નાઈટલરફન ભાણવ પ્રલચનભાું ણ 
ભે છે. અન ેખદુ ધાવભિક પ્રલચનકાય ણ નાઈટલરફભાું ભી જામ ત એન ેજીલનની સ્લાબાવલકતા તયીકે  સ્લીકાયી 
રેલાની આણી તૈમાયી શલી જઈએ. ન્માત ભ ૂુંવાતી જામ છે અને જાતજાતની લરફની નાતા વલનાની નલી નાત ઊબી 
થામ છે.  

                                                        **** 
   યાતયાત ૈવાદાય થમેરા ભાણવ ગબશશ્રીભુંત યશ ેએ વલસ્તાયભાું યશલેા જામ છે. ‘દેળી શાભોવનમભ ય વલરામતી 
વુંગીત‘ અશીં લાગતુું શમ છે અન ેછકયાુંનાું ફાવતમાું ‘ઈન્ટયનેળનર ફ્રેગ્વ ‘ શમ એભ ફશાય સકુાતાું શમ છે.   સ.ુદ.                        

ભાયી વોથી કરુણ સ્મવૃત તે  શાથભાું યશી ગમેરી દયી અને 
ગભુાઇ ગમેર બભયડ. ....                           

     ભન ેએ પ્રવુંગ ફયાફય માદ છે. હુું નાન શત ત્માયે ભાયે ભવા થાણા 
જત. ફહ ુ ભટ ફુંગર શત. એ ફુંગરાની વાથ ે ખફૂ ભટ ફગીચ શત. 
એભાું શજી ણ ભને માદ છે કે ચીકુનુું ઝાડ ક્યાું શતુું, કલૂ ક્યાું શત, ફીજાું ફધાું 
વકૃ્ષ ક્યાું શતાું. એ ફુંગરાના પ્રલેળદ્વાયભાું આયવના ફ ે વવિંશ શતા ને હુું નાન 
શત ત્માયે એ આયવના વવિંશ જડ ે લાત કમાશ કયત.વાભાન્મ યીતે હુું ભાયા 
ભાભાના છકયાઓ જડ ેયમ્મા કયત શઉં અન ેછતાું એ લખત ેણ હુું ભાળુું 
એકાુંત ળધીન ેએ આયવના વવિંશ જડ ેલાત કમાશ કયત શઉં. એ વભમે, ફહ ુજ 
નાન શત ત્માયે, અચાનક ભાય બભયડ ગભુાઇ ગમ અન ેભાયા શાથભાું દયી 
યશી ગઇ, અને એ ગભુામેર બભયડ ભેં આખા ફગીચાભાું ફધ ેળધ્મ ણ એ 
ક્યાુંમ કયતાું ક્યાુંમ ન ભળ્મ  અન ેતે લખત ેહુું જેટર દુ:ખી થમ છું, એટર 
ક્યાયેમ દુ:ખી નથી થમ. અન ેઆજે ણ જમાયે કઇ વ્મક્લત જામ છે, કે લસ્ત ુ
જામ છે,  ત્માયે ેરી શાથભાું યશી ગમેરી દયી માદ આલે છે. એક sense of 

loss જીલનભાું ભેં શરેી લાય અનબુવ્મ શમ ત તે લખત.ે અન ેએ  sense of 

lossની રાગણી એટરી ફધી તીવ્ર છે કે ક્યાુંક ભાયી લાતાશભાું બભયડાની લાત 
ભેં મકૂી છે. અન ેભાયી વોથી કળુણ સ્મવૃત તે શાથભાું યશી ગમેરી દયી અન ે
ગભુાઇ ગમેર બભયડ.    સ.ુદ.                        



 

 

 

 

 

સ્ત્રી એકાકી છે 

સ્ત્રી એકાકી છે.એકાકી એની ભશત્તા વાથે. 
ઉઘાડી આંખે.વલસ્તતૃ શાથે. 
બશૃદ અયલ જેલા ખલૂ્રા હૃદમ.ે 
અવાધ્મભાું અને વનયાળ યાતભાું આળા ખમા લગય થુંબે. 
એ ભાને કે તે અવધકાયી લશાણભાું છે 

સષૃ્ષ્ટના ઉદાવતભ પ્રકાળ વાથે. 
એણે ક્યાયના વઢ ચડાલી દીધા છે અને ઉત્તયના 
લનને તાણલા દીધી 
પ્રેભા આંખ વાભે તેજ ઊંડાણ.ે 
 

સ્ત્રી એકાકી છે.એ સ્લપ્નથી સ્લપ્નાું જકડી યાખ,ે 

સ્લપ્નાું જે એની ાવે યહ્યાું,અને એન્ટીરીઝનુું* વભગ્ર 
આકાળ, 

જે ગુંબીય અને ળાુંત સષૃ્ષ્ટ વાભે ભાનલ જડતા છે, 

ગવતભમ,ઘવડાત ુું તાના ળબ્દાથશભાું 
ખલામેર, તાના વ્મથશ ળબ્દભાું. 
 

સ્ત્રી એકાકી છે.એ વલચાયે કે શલે વભગ્ર કશુું નથી 
અને કઇ કશુું નથી કશતે ુું જરવાથી ઉઠભણા સધુી 
કદૂતા રશી વલળે,ધવતા રશી વલળ ે

જન્ભેરા રશી વલળે લા મતૃ્યનેુ લયેરા. 
 

કઇ અગ્રેવય નથી એને પયાક આલા 
એન અલાજ છાલયલા જે ઉઘાડ ેડવૂકે,આત્ભસચૂન. 
 

સ્ત્રી એકાકી છે.રાગણીળીર અને એનુું ડફૂે વત્મ… 

વલચાયભાું જે ફૃ ફદરે ગરુાફના વૌંદમશનુું 
નક્ષત્રનુું,પે્રભનુું,ભાણવ અને ઇશ્વયનુું 
       આઇડ કાતાષશનેા ટાષરાતીન   

       અનલુાદ  - હશભાન્શ ુટેર     
અગે્રજીભાું કવલતા લાચલા ભાટેની લરિંક 
https://docs.google.com/document/d/1hI

0PXsVaXhC3aUiRNjmjz8FCdSQ5hSCG

JjZN-fdq77Y/edit 

આઇડ કાતાષશનેા ટાષરાતીન   (૧૯૧૮-૧૯૯૪) 
વલશ્વના અનેક ટાઓુ ય થયુું છે તેભ ડૉભવનકન હયબ્રીક ણ 
વયમખુત્માયની કયડી નજય શઠેથી વાય થમેર દેળ છે. જમાું 
દયેક ભાણવની શમાતીને , એભના વુંફ ુંધની શમાતીને ,વતત બમ 
લગેર યશ ેછે , હયણાભે ચશયેા ઢાુંકી દેલા ડે છે.લેદના ત 
વર્જકને બાગે આલે છેેઃ ઊડા મૂ નાખી ફેઠેુું , જાતે જ તાના 
ળબ્દ ય રાદવુું ડેુું વનમુંત્રણ.  
 

 ડૉવભવનલવભાું આલી હયક્સ્થવતભાું ઉછયી રખતી આઈડના 
ભનજગતભાું એની ઘટ્ટ રાગણી ઘય કયી ગઈ શતી.આ અને 
આલાું વર્જક તાને અને વાહશત્મપ્રવવૃત્તને ગપુ્તતાના અનેક સ્તયે 
યશી, શક્સ્તદુંત -ચાલલા દેખાડલાના જુદા.-યીવતએ કામશયત યાખલી 
ડતી  શતી.જેભાું વલબાજન તથા વયહયમાલરઝભ , અવતળમક્લત 
અને દ્વદ્વઅથી જેલી ળૈરી લયાળભાું શતી.  

દલક્ષણ અભેહયકાની ૨૦ભી વદીની કલવમ ત્રીએ રગબગ ૧૯૪૦ની 
આવાવભાું ડૉવભવનકન કવલઓના Poesia sorprendidaa ગ્રુના 
બાગ તયીકે પ્રવવદ્ થલાનુું ળફૃ કયુું શત ુું- 

 એ દળાશલલા કે કાવ્મ અણલચિંત્મા ( રમની વુંજ્ઞા subito વુંદબે) 
અને વલસ્ભમકાયી છે. આ ગ્રુ ય આંન્દ્ર ેબ્રેંતની અવય 
પ્રલતશભાન શતી. ત્માયફાદ ૧૯૮૦ છી પયી વર્જ ક એલી જ 
હયક્સ્થવતભાુંથી વલવલધ વયમખુત્માયના પ્રબાલ શઠે રખતા યહ્યા 
જમાું શજુ ટકૂડા (ફે્રગભેન્ટેળન) અને ળુકની વુંહદગ્ધતા દેખાઈ.  
આઇડ શરેા ગ્રુ ઉયાુંત નલા ” જનયેળન ઓપ ૪૮ભાું ણ 
વાભેર શતી.આલા ગ્રુનુું વર્જન કે લરણ વત્તાને કાયણે વાભાત્જક 
ફાફત તયપ લી ગયુું. 
 

આ કલવમ ત્રીએ તાના વર્જનને વુંાદક અને પ્રાધ્માક- 
યાજકીમ અને વાભાત્જક હયલતશન વાભે પ્રવતઘ  ( પ્રત્માઘાત) 
તયીકે ઓખાલે તેલ આગ્રશ યાખમ શત ,કાયણ કે એના 
ભધ્મલફિંદુ તયીકે એન વભશ્ર યુંગ (ગયા + શફવીના વુંતાન તયીકે) 
ઊજાશ ( force)શત.રગબગ ૧૯૬૧ છી એણે ખરૂીને રખલા 
ભાુંડલ ુું શત ુું. ”એલરજી પય એલરજીવ ” કાવ્મભાું એણે રખયુું છે ” 

આણા યાષ્ટ્રીમ ઇવતશાવભાું કશુું વભાનસ્તયે નથી/આનુંદના 
ઇવતશાવ વાથે/રગબગ ડવભવનકન યાજમકતાશઓ/વુંડાવ અથલા 
નયકના દાથોથી ફુંધામા શતાું ” ( ફુંધામા એ ગબશધાયણભાું 
ઉદબલેરાુંના અથશભાું છે.)એલી કલવમત્રીની આ કવલતા છે જમાું એ 
સ્ત્રીની વાભાત્જકતા વલળે ફરે છે ,પેભીનીઝભની બાા ફરે છેેઃ 
એના એકાકીણાભાુંથી  (તાની!)      O  હશભાન્શ ુટેર     

                                         

https://docs.google.com/document/d/1hI0PXsVaXhC3aUiRNjmjz8FCdSQ5hSCGJjZN-fdq77Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1hI0PXsVaXhC3aUiRNjmjz8FCdSQ5hSCGJjZN-fdq77Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1hI0PXsVaXhC3aUiRNjmjz8FCdSQ5hSCGJjZN-fdq77Y/edit


 સ.ુદ.  : લન-ભેન યવુનલવવિટી  ટેરય ભનશય વલલેક                                              
                         

સયેુળબાઈ, હુું સયુતથી વલલેક ટેરય ફુું છું... આ કદાચ ભને ન ણ ઓખતા શલ... 
 

અયે કેભ ન ઓખુું, બાઈ? તભાયી કવલતાઓ હુું વનમવભત લાુંચત શઉં છું. 
 

        -ભાયા ભાટે ત આ વાનુંદાશ્ચમશની ઘટના શતી. ગજુયાતી કવલતાજગતનુું એલયેસ્ટ વળખય ભાયા જેલી નાનકડી ટેકયી 
વાથ ેઘયફ ફતાલે એ ભાયા ભાટે ફહ ુભટી લાત શતી. ભાયા પ્રથભ કાવ્મવુંગ્રશ “ગયભા”ની પ્રસ્તાલના ભાટે ભેં એભન ે
ટેલરપન ય જ અચકાતા-ખચકાતા લાત કયી અન ે એભણે ભરકાતા-ભરકાતા શા ાડી દીધી. ભાયા ભાટે એ ફે જ 
વભવનટભાું ભેર ફીજ આશ્ચમાશઘાત શત.  
એભની વાથ ેજેટરી મરુાકાત થઈ, એ ફધી ભાયા ભાટે અનલયત વળક્ષણની  શતી. ાયવસ્ળે જેભ કથીય કુંચન થામ 
એભ એભની ાવ ેથડીલાય ણ ફેવી યશ એટરે કવલતા વલળે, જીલન વલળે કે જાત વલળે ફે નલી લાત ળીખલા ભે જ...    
       ણ ગજુયાતી કવલતાની આ લન-ભેન યવુનલવવિટી યાતયાત ડી બાુંગી… એક તવતિંગ ગઢ… એક આખુું આકાળ… 

ગજુયાતી કવલતાના ઘયન એક ભબી… એક જ યાતભાું શુું શુું નથી ગભુાવ્યુું ગજુયાતી બાાએ? રગબગ એંવી લશનુું 
આયષુ્મ બગલીન ે કવલશ્રી સયેુળ ળુુત્તભ દરાર ેઆખયી શ્વાવ રીધા. એની વાથ ે અવુંખમ અનલુાદ અન ે આસ્લાદ 
આણ ેગભુાવ્મા. સયેુળબાઈ કવલતા ભાત્ર જીવ્મા નથી, શ્વસ્મા છે. એભની નવભાું યલતકણ નશીં, ળબ્દ લશતેા શતા. કવલતા 
ગભે ત્માુંથી ભે, ગભ ેએ બાા-વુંસ્કૃવતભાુંથી ભે, એ વદૈલ એન ેઆલરિંગલા તત્ત્ય યશતેા. ગજુયાતના કુંઈ કેટરામ 
નાના-ભટા વાહશત્મકાય એભના ાયવ-સ્ળે તાના ગજાથીમ લધ ુભટા ફની ળક્યા. 
 

ગજુયાતી કવલતા લેચી ળકાતી નથીની “ઇભેજ” સ.ુદ.એ એકરા શાથે ધઈ નાુંખી. ાુંચવ-છવ ફૃવમાની હકિંભતના 
કાવ્મગ્રુંથ „ઇભેજ‟ ફશાય ાડ ેઅન ેચણા-ભભયાની જેભ ઊડી જામ એલ સખુદ અકસ્ભાત સ.ુદ. વવલામ કઈ વજી ન 
ળકે. 
         સ.ુ દ. (૧૧-૧૦-૧૯૩૨ થી ૧૦-૦૮-૨૦૧૨) ળબ્દના ભાણવ શતા. અછાુંદવ કવલતા, છુંદફદ્ કાવ્મ, ફાકાવ્મ, 
ગીત, ગઝર, વૉનેટ, મલુતવૉનેટ, દીઘશકાવ્મ, ગદ્યકવલતા – કવલતાના કઈ અંગન ે એ સ્શ્માશ વલના યહ્યા નથી. કવલતા 
જીલત આ ભાણવ ઉંભયની છેલ્રી વુંધ્માએ ણ અવલયત કામશયત યહ્ય શત. કાવ્મ, અનલુાદ, આસ્લાદ, વનફુંધ, 

કટાયરેખન, વલલેચન, વુંાદન, વ્મક્લતલચત્ર – ળબ્દની એકેમ ગરી એલી નથી જમાું એભણે વયતા, વશજતા અન ે
અવધકૃતતાથી ગ ન મકૂ્ય શમ. એભના નાભ વાથ ેવુંકામેરા સુ્તકની માદી રખલા ફેવીએ ત ાનાુંઓ ઓછા ડી 
જામ. ચાવની નજીક શોંચ ેએટરા ત એભના તાના કાવ્મવુંગ્રશ જ છે. એભના તાના ળબ્દભાું કશીએ ત – “આ 
ભાણવ રખ ેછે, ઘણુું રખ ેછે. રખ-લા થમ શમ એભ રખ ેછે” 

        મેૂ એ ગીત અન ેઅછાુંદવના ભાણવ. ગઝર વલળે એ ત ેજ કશ ે છે: “ગઝર રખલાન ચા કમો છે, ણ 
ગઝરભાું એનુું ગજુ ું નશીં” ણ એભણ ેઆણન ેજે અનલુાદ અને કાવ્માસ્લાદ આપ્મા છે એના વલના આણુું વાહશત્મ 
ાુંગફૄું રાગત એ શકીકત છે. એભન ેકઈ કવલ ાયકા કે યામા રાગતા નશતા. એભના ભાટે કવલ એટરે કવલ. કવલ વાથ ે
એભન રશીન નાત શત કેભકે કવલ એભના કાનન ેગાત શલાનુું એ અનબુલતા.  સ.ુદ. પ્રણમ અન ેપ્રકૃવતના અનશદ 
આયાધક શતા. લેદના અન ેઆસ્થા એ જાણે એભની કવલતાના ફે ફાજુ શતા. જીલન યત્લેની લચયુંજીલ આળા એભના 
કાવ્મભાું વદા ડકાતી. કૃષ્ણ-યાધા-ભીયાુંના પ્રણમવત્રકણન જાણ ેએ ચથ ખણૂ ન શમ એભ કૃષ્ણને આયાધતા. અન ે
જગાનજુગ કૃષ્ણજન્ભના હદલવ ેજ પ્રાણ ણ ત્માગ્મા…  

        એ યસ્તાના ભાણવ શતા, નલળાના નશીં. એભની ગવતભાું ે પ્રગવત શતી. ળબ્દન ેઅડ ે ત્માયે એભન લેગ 
પ્રલેગભાું રટાઈ જત. સ.ુદ.ને શકીકતને લગલાભાું યવ ન શત, એ એન ેઓુંગલાભાું ભાનતા. કેભકે ળયીયથી આત્ભા 
રગી, શકીકતથી વત્મ સધુીની માત્રાને જ તેઓ કવલતા ભાનતા શતા. એ શુંભેળા ળબ્દ વાથ ેભરૂા ડલાની ભજા ભાણતા 



શતા. અઘયી કવલતાના વલયધી. વયતાનુું વૌંદમશ એ સ.ુદ.ની કવલતાઓનુું મખુમ ઘયેણુું છે. અઘયી કવલતાઓથી બાલકન ે
ગુુંચલી ભાયી તાની ુંહડતાઈ વાલફત કયલાન ેફદર ેસ.ુદ. શુંભેળા વય ફાનીથી આભ આદભીના હદર સધુી જલાન 
પ્રમત્ન કયતા. એટરે જ એભનાું ગીતભાું વશજ ભાધમુશ અનબુલામ છે. Genuine poetry can communicate before it is 

understood. (T. S. Eliot). આ લાતની વાલફતી સ.ુદ.ની યચનાઓભાું વતત ભતી યશ ેછે. ક્યાયેક લધ ુડતી વયતા 
કાવ્મદાથશને ખાઈ જતી શમ એભ ણ રાગે. ણ વયલાે એ વાભાન્મ ભાનલી સધુી કવલતાને રઈ જલાની અનલયત 
ભથાભણભાું શમ એભ રાગ ે છે. શ્રી વલષ્ણપુ્રવાદ વત્રલેદીએ એભના વલળે રખયુું શતુું: “બાઈ દરારની કવલતાનાું ફે-ત્રણ 
ઉરક્ષણ ધ્માન ખેંચ ેછે. અથાશનવુાયી કે અથશક ળબ્દન ેફદર ેયલાનવુાયી દ આલ ેછે અન ેછી દભાુંથી અથશન 
પણગ ફૂટે છે. વભગ્રતમા ત્લયા, તયલયાટ અન ેતયુંગયવતનુું પ્રોહઢભાું, તેભ જ આન્તય આકુરતા, એકરતા, વુંમઢૂતા અન ે
લૈવશ્વક લક્રતાનુું તીવ્ર વુંલેદન વભાધાન અન ેશ્રદ્ાભાું વલશ્રાક્ન્ત ર ેછે, હયાક ાભે છે.” 

          એભના છુંદફદ્ કાવ્મની ણ એક ઓય જ ભજા છે. અન ેએના કાયણ ેજ એભના અછાુંદવ ણ કદાચ લધ ુ
આસ્લાદ્ય ફન્મા છે. કવલની છુંદ યની કડ જતાું જ એભના અછાુંદવ કાવ્મભાું વુંબાત આંતયરમ ક્યાુંથી પ્રગટય છે 
એનુું યશસ્મ શાથ આલ ેછે. 
         અંત,ે કવલની લાત કયીએ અને એભની કવલતા ન વાુંબીએ ત લાત કદી યૂી ન થઈ ળકે કેભકે કઈ ણ 
કવલની વાચી ઓખ એના ળબ્દ જ છે:  
 

માત્રા (મકુ્ત-વૉનેટ) 
ભને શકીકતને લગલાભાું યવ નથી, એને ઓુંગલાભાું યવ છે.                        
ટેફર ય ડરેા ાણીના ગ્રાવને જઉં છું ત્માયે 

એના જને કાચની દીલાર ફશાય ણ જઈ ળકુું છું 
વયલયના જરૂે કે લાદના ગબષભાું ણ.               
 

ચાય દીલારની ફશાય જગત છે – 

ણ જગતની ફજાયભાું ઊબા યશલેાન કઈ નળ નથી. 
ફધી દીલારને લીંધીને નીકી જવુું છે ક્ાુંક 

નીયલ ળાુંવતના રમફદ્ધ કઈ તટ ઉય.  
 

હુું ઘહડમાને જઉં છું ત્માયે કેલ આંકડા કે કાુંટાઓને જત નથી. 
લતુષાકાય ગવતને બેદીને નીકી જલાની ભાયી ઝુંખના છે. 
જન્ભ શરેાું અને મતૃ્ય ુછીના કાના વનયાભમ સ્લરૂન 
વાક્ષાત્કાય થામ છે ક્ષણાધષ.  
 

ળયીયથી આત્ભા રગી શકીકતથી વત્મ સધુીની 
માત્રા તે કાવ્મ નહશ શમ ?  

 

આ કવલતા વલળે કવલ ત ેશુું કશ ેછે તે જઈએ:   
“શકીકત અને વત્મ લચ્ચે  એક સકૂ્ષ્ભ યેખા છે. કેટરીક શકીકત તભને લગેરી શમ છે. દા.ત. જન્ભ, ફચણ, વુંસ્કાય, 

વભગ્ર લાતાલયણ, સ્મવૃત લગેયે. શકીકત એ પ્રથભ ગવથયુું છે. એ ગવથમા ય પવડાઈ ડલાભાું ભને યવ નથી. રક 
જમાયે જમાયે શકીકતને ઓુંગી ળકે છે ત્માયે ત્માયે એટરા યૂતા ખળુનવીફ છે. ાણી એ કદાચ શકીકતથી ગ ૂુંગાત 
ભાય જીલ છે. જનુું લાદના ગબશભાું યશવે ુું એ એની સ્લાબાવલલતા છે. જનુું વયલયનુું ફૃ એ એનુું વૌંદમશ છે. જનુું 
ાણીના ગ્રાવભાું યશવે ુું એ નકયી લાસ્તવલક શકીકત છે. શકીકતન આણ ેકાુંકય કાઢી ળકતા નથી, કાયણ કે તયવ રાગી 



શમ ત્માયે ેર ાણીન ગ્રાવ જ ભદદે આલ ેછે. ભાળુું જીલન એ ફાહ્ય દૃષ્ષ્ટએ શકીકત છે; ણ ભાળુું કાવ્મ એ વત્મ છે. 
ળયીય એ શકીકત છે. હુું ભાયા ળયીયથી અન્મના ળયીય સધુી અન ેએ દ્વાયા અન્મના આત્ભા રગી શોંચી ળકુું ત એ ક્ષણ 
કદાચ કાવ્મ શમ ત શમ.  
       “ગદ્યભાું રખામેુું આ  વૉનેટ છે. એની ચોદ ુંક્લતની શકીકતને વાચલી છે ણ છુંદની શકીકતને તથા અન્મ કેટરાુંક 
રક્ષણન ેઓુંગલાન પ્રમત્ન કમો છે. કાવ્મભાું આ ઓુંગલાન પ્રમત્ન કયી ળક્ય, એ જ જીલનભાું કયી ળક્ય શત ત 
આ મ ૂુંઝલણ, વ્મથા કે વ્મથાનુું કાવ્મ ન યશતે.”  

 

આંખ ત ભાયી આથભી યશી, કાનના કલૂા ખારી. 
એક છી એક ઇન્દ્ન્દ્રમ કશ ે: શભણાું હુું ત ચારી. 
ુંખી ઊડ્ુું જામ ને છી, કુંે જયી ડાી. 
 

         ુંખી ત ઊડી ગયુું ણ ડા વતત કુંતી યશળેે. સ.ુદ.ના જલાથી ગજુયાતી વાહશત્મજગતભાું વજાશમેર ખારી 
રાુંફા વભમ સધુી અનબુલાત યશળેે. કવલના તાના ળબ્દભાું કશીએ ત: “મતૃ્યથુી ભટુું ણૂશવલયાભ અન્મ કઈ નથી” . 

       

 
 

 

કીવતિ ત ભાણવ મતૃ્ય ુાભે છી ચાવ લે જે યશ ેતે.......  

 

   વાહશત્મકાય એ ભાણવ છે એટરે એની વાથ ેએના યાગદ્વે એ ફધુું જ વુંકામેુું શમ છે. ભાયી એ દ્રઢુ ભાન્મતા છે કે 
ૈવ કદાચ ચ,ે ણ કીવતિ ફહ ુઓછાન ેચ ેછે. ગભે એટર ભશાન વર્જક શમ, એન ેનફેર પ્રાઈઝ કેભ ન ભળ્યુું શમ, 

ણ એના તાના જીલન દયવભમાન જે ભે છે એ higher type of publicity  છે, કીવતિ નશીં. કીવતિ ત ભાણવ મતૃ્ય ુાભ ે
છી ચાવ લે જે યશ ેતે.  

     વાહશત્મકાયન ેજમાયે કીવતિની સ્ધાશભાું ઉતયેરા ( ઉતયેરા ફન્ન ેઅથશભાું) જઊં છું ત્માયે ભને ખયેખય ફહ ુદુ:ખ થામ 
છે, એનુું કાયણ એ છે કે એક ક્ષણ એલ વલચાય આલે કે આટુું ફધુું રખયુું શમ, લાુંચ્યુું શમ, વલચાયુું શમ અન ેભાણવ ેજ 
આ જ યીતે લયતલાનુું શમ ત ફધાું જ સુ્તક ફાી નાખલાું જઈએ. ણ છી હુું ભાયા ભનને લાી રઉં છું કે ભાયે 
વુંફુંધ કની જડ ેયાખલ છે ? ભાયે વુંફુંધ વાહશત્મ જડ ેયાખલ છે. એ વાહશત્મકાય વલળે ઈભેજ ફાુંધનાય ણ હુું છું અન ે
એ ઈભેજ તટેૂ છે ત્માયે વોથી લધાયે ત એનુું જે દુ:ખ થામ છે તે ણ આણને જ થામ છે. ેરા વાહશત્મકાયન ેત ખફય 
જ નથી શતી કે ભાયા વલળે એણે આટરી ભટી ઈભેજ ફાુંધી રીધી શળે.    સ.ુદ.                        
 



સયેુળ દરાર : ઉત્તભ વળક્ષક, ઉભદા વ્મક્ક્તત્લ                          નતૂન જાની  

 
      
     
 
 

સ્લફે વપતા શાુંવર કયે એ વ્મક્લતન ેઝાઝ ેબાગ ેપ્રળુંવા ઓછી અન ે વનિંદા લધ ુખભલી ડતી શમ છે. સયેુળ દરાર 
વાથ ે ભાય વુંફુંધ ઈ.વ. ૧૯૮૪થી જડામ. લશીલટક્ષેત્રે એભની કામશદ્વત વલક્સ્ભત કયી મકેૂ તેલી. વાહશત્મક્ષેત્ર ે
કાવ્મવર્જન, લાતાશઓ, વલલેચન, અનલુાદ, વુંાદન એભ અનેકવલધ હદળાએ વતત કામશયત યહ્યા. વતત પ્રવવૃત્તયત  શલા 
છતાું તેઓ આજીલન વળક્ષક યહ્યા. આદળશવળક્ષકના ધયણન ેક્યાયેમ આંચ ન આલલા દે એલા વળક્ષક. ઈ.વ. ૧૯૮૪ભાું હુું 
એવ.એન.ડી.ટી. વલભેન્વ યવુનલવવિટીના અનસુ્નાતક ગજુયાતી વલબાગભાું સયેુળબાઈની અધ્મક્ષતા શઠે હયવચશ આવવવટન્ટ 
તયીકે જડાઈ. એભની વાથ ેઈ.વ. ૧૯૯૩ સધુી કાભ કયુું. તેઓ ભાયા ી.એચડી.ના ભાગશદળશક. ી.એચડી.ના ભાગશદળશક 
ત છી થમા ઈ.વ. ૧૯૯૭ભાું. ણ જમાયથી એભની વાથ ેવુંફુંધ ફુંધામ ,તેભની વનશ્રાભાું વતત યક્ષવળક્ષણના ાઠ 
આભેે જ ભળ્મા. જીલન કેભ જીલામ તેની એભની હપરસપૂી જ નખી.એકલાય વલાયભાું જ અભને વહનેુ ફરાવ્માું ને 
કશ ે ,આ ફધાું છાાુંઓ ભોંઘલાયી લધી ગઈ તેની કાગાય કયે છે. ણ એ ત એનુું કાભ જ લધલાનુું છે. આણે એથી 
ગબયાવુું નશીં. એન વાભન કયલા કભાલાના લધ ુ યસ્તાઓ ળધી રેલા. એલા યસ્તાઓ જેભાું ચારતા આણ ેગોયલ 
અનબુલીએ અન ેશ્રભન ભહશભા વભજતા થઈએ ! વળક્ષણ એટરે લગશખુંડભાું અામ તે જ નશીં. જેની ાવેથી વતત 
જીલનના ાઠ ળીખલા ભળ્મા શમ તે વળક્ષણ લગશખુંડની દીલારન ેઓુંગી જતુું શમ છે.         
       સયેુળબાઈ વેલ્પ ભેડ, વેલ્પ ભટીલેટેડ વ્મક્લત. ણૂશ વળસ્તભાું ભાનનાયા. એભની વળસ્તની, એભના યત્જિંદા કામશનાું 
વભમત્રક દ્વાયા જાણ ભે. વભમત્રક ફનાલીને એનુું ચસુ્તીથી ારન કયે. ક્ષણેક્ષણન વદઉમગ કયલાનુું લરણ 
ધયાલે. યતરલેડાથી જજન દૂય યશ.ે ખળુ યશવે ુું, ખળુ કયલા,  વલકવતા યશવે ુું ને રકન ે વલકાવ તયપ દયલા એ એભની 
પ્રકૃવતન મખુમ ગણુ. ગભે તેટરા વ્મસ્ત શમ ત મ  વભમત્રક પ્રભાણ ેએભ.એ.ના લગો ત રેલાના જ. વલદ્યાથીઓ 
આતયુતાલૂશક એભના રેલચવશની પ્રવતક્ષા કયે. સયેુળબાઈ લગશભાું શમ ત્માયે આખા વલશ્વની કવલતાઓના યભણીમ યુંગથી 
લગશનુું લાતાલયણ યુંગીન થઈ જામ. કવલતા બણાલ ે ત્માયે કવલતાન ’ક’ ઘુુંટાલે. વલદ્યાથીઓન ેઆઆ જ કવલતાન 
વલમ વપ્રમ થઈ ડ.ે એક કવલની કવલતા એ કવલ યૂતી  કે એ કવલતા યૂતી ભમાશહદત યશ ેજ નશીં. એલી જ અન્મ 
બાાની કવલતાઓના તુંલગમાઓ લગશભાું સયેુળબાઈની લાણી ફૃે ઊડલાું ભાુંડ.ે વલદ્યાથીઓ એ લાણીભમ ફની જામ. 
કવલતાની જાણ ેવભાવધ જ રાગી જામ. સયેુળબાઈ વલબાગભાું આલ ેકે વલાય ણ યજ જે કુંઈ નવુું લાુંચ્યુું શમ, જાણયુું શમ 
તેની લાતથી થામ. બાયતીમ કવલતાઓ, વલશ્વની કવલતાઓ અને ‘કવલતા’ વાભવમક ભાટે આલતી કવલતાઓથી યજની 
વલાય કવલતાભમ ફની જામ.        
     ભાયા જીલનભાું કાવ્મરેખનન આયુંબ વલદ્યાથી અલસ્થાભાું થમેર ણ કવલતાની હદળાભાું યવળુલચ ઘડલાનુું પ્રેયકફ 
ત સયેુળબાઈ જ. ‘કવલતા’ વાભવમકન વલળેાુંક (નગયકવલતા)પ્રગટ કયલાન શત. સયેુળબાઈએ ભોલરક કાવ્મ ભાગ્મા. 
સયેુળબાઈની ભાણવ યની શ્રદ્ા અચકૂ પતી. ભાયા યની ણ પી તે તયત જ ચાય-ાુંચ કાવ્મ અન ેઅનલુાદ 
આવ્માું. સયેુળબાઈ ાવ ેયખુંદાણુું શતુું. વ્મક્લતભાું યશરેી ળક્લતને ાભી ર ેને તેન યૂ વલકાવ થામ તે હદળાભાું તેન ે
રઈ જામ. ભમાશદાઓન ેતેભણ ેકદી પકવ કયી નથી. ઈ.વ. ૧૯૮૭ , એ લખત ેએભની ાવ ેભારા કાહડમા ી.એચડી. 
કયતાું શતાું. નરીનીફશને ભાડગાુંલકય ણ એભનાું જ ભાગશદળશન શઠે ળધકામશ કયી યહ્યાું શતાું. ળધકામશ ભાટે અભ ેત્રણ 
જ બાગ્મળી છાત્રાઓ છીએ જેભને સયેુળબાઈનાું ભાગશદળશનભાું વાહશત્મદાથશ જાણલા-નાણલા-પ્રભાણલાની દ્રષુ્ષ્ટ ભી.  



       ળધકામશ દયવભમાન કવશલકશ ણ કયવુું ડતુું.સયેુળબાઈએ ભને કવશલકશ વનવભત્ત ેઉભાળુંકય જળીની કવલતા ય કાભ 
કયલા સચૂવ્યુું. આણી બાાભાું રખનાયા લૈવશ્વક ઓખ ધયાલનાયા બાયતીમ કવલ ઉભાળુંકય જળીન અંતયુંગ હયચમ 
ત્માયે ભળ્મ. ‘વભગ્ર કવલતા’ના ળબ્દેળબ્દે સયેુળબાઈએ કેલેરી દૃષ્ષ્ટના સ્ળે ‘ ઉભાળુંકય જળી નુું કવલતાવલશ્વ’ ળધેય 
તૈમાય કયુું. સયેુળબાઈને વોંપ્યુું. સયેુળ દરાર કડકણે વળસ્તના આગ્રશી અન ે જે રાગે તે તડન ે પડ કશી દેનાયા. 
વલદ્યાવથિની શલાના રીધ ે એભન વાભન કયતી લખત ે ઘણીલાય ેટભાું ગા લે. ફીક ણ રાગ,ે ણ એભની 
વારવતાન અનબુલ ઉભાળુંકય જળી વલળેના ભાયા ળધેય વનવભત્ત ેથમ. એક યવલલાયે વલાયભાું જ આઠેક લાગે ભાય 
પન યણક્ય. ભેં હયવીલય ઊંચક્ુું ત વાભ ેછેડ ેસયેુળબાઈ !  કશ ે“ નતૂન, તભે ભાયી વલાય સધુાયી દીધી. ઉભાળુંકય જળી 
ભાયા વપ્રમ કવલ. એભની કવલતાઓ વલળે ખફૂ જ કશલેાઈ ગયુું છે. ભને એભ શતુું કે તભે એથી જુદુું કુંઈ નશીં કશી ળક, ણ 
તભે ત નલી જ દૃષ્ષ્ટએ એભન હયચમ કયાવ્મ. શલ ેતભે ાક્કાું કવલતાલાવી થમા.” ભાયા આનુંદન ાય જ નશીં. ત્માય 
છીથી ેટભાું ગા લતાું ફુંધ થઈ ગમા. સયેુળબાઈનુું આકયાણુું આણી કેલણી ભાટે જ છે તે વભજાયુું. સયેુળબાઈ 
ણ ભને વભજતા. ભાયા ળધકામશને પ્રભાણતા. ળધકામશની પ્રહક્રમા દયવભમાન સયેુળબાઈની અભ્માવના વ્મા યત્લેની 
વલચાયણા જાણી ળકાઈ. લાસ્તલમરૂક હયક્સ્થવતઓ વાથ ેકઈ યીતે વભાધાન કયવુું તે ણ તેભણે જ ળીખવ્યુું. 
     ભાયા જીલનભાું ણ સયેુળબાઈન પા કશ ત પા ને પ્રબાલ કશ ત પ્રબાલ ઘણ. ભને એ ગલાશક્ન્લત જ રાગ્મ 
છે. ધીભેધીભે એ જ વલબાગભાું ભાયી લયણી અધ્માવકા તયીકે થઈ. છી ત વલબાગના અધ્મક્ષાની કાભગીયી ણ ભને 
વોંાઈ. વાહશત્મક્ષેત્ર ેભાયા અધ્મમન-અધ્માન વનવભત્તે વાહશત્મક્ષેત્રની કેટરીક નાભાુંહકત, વલદ્વાન વ્મક્લતઓ વાથ ેવુંલાદ 
વાધલાનુું ફનતુું યહ્ુું છે. કેટરીક વ્મક્લતઓએ સયેુળબાઈ વલળે ભને ફેપાભ લાત કયી -વનિંદા જ  કશને- તે  કયી. 
સયેુળબાઈને ણ અલાયનલાય ભલાનુું થતુું. ભેં ક્યાયેમ એભના ભઢે કઈની વનિંદા વાુંબી નથી. એ વ્મક્લતમરૂક શતા. 
કદી ફેપાભ થઈ કઈના વલળે એ ઘવાત ુું ફલ્માનુું માદ નથી. એભ શલાનુું કદાચ એભની ભાનલપ્રીવતન ેરીધ ેફન્યુું શળ.ે 
ભાયે ત એભનાથી જુદા ડી, જુદી યીતે  ણ કાભ કયલાનુું ફન્યુું છે. એભણે સચૂલેરા યસ્ત ેઘણી લખત ચારલાનુું ભેં 
નકાયુું ણ છે, ણ એભણ ેકદીમે આડ ેઆલી ભને યકલાનુું કયુું નથી. ભને ભાયા હશવાફે, ભાયી વભજે લશલેા દીધી છે. 
તેઓ ા ફાુંધી અટકાલે તેભાના નશતા. ત વાથ ેજ ખટા લખાણ કયી ીઠ થાફડ ેતેલા ણ નશતા. સયેુળબાઈ જેલા 
વળક્ષક, એભના જેલા વનખારવ અધ્મક્ષ, લહશલટકુળ અવધકાયી, કવલતાવપ્રમ કવલ, જરવાથી જીલનાયા, ભાણવન ેચાશનાયા 
ગળુુ ભે તે વળષ્મ બાગ્મલાન જ ફને. આજે સયેુળબાઈ નથી ને ત મ એ અભાયા જેલા, આણાભાુંના કુંઈ કેટરામ નાું શૈમ ે
લવેરા છે. સયેુળબાઈ, તભને ફૃફફૃભાું જે નથી કશી ળકી તે કહુું છું, તભે વાુંબ ત છ ને ? “તભે ખફૂ વપ્રમ છ   
સયેુળબાઈ.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

કવલ સયેુળ દરાર અને સયેુળ દરાર..                            લુંલચત કુકભાલારા  
 

            ગજુયાતી વાહશત્મભાું સયેુળ દરારનુું સ્થાન કે પ્રદાન વલે લાત કયલાની ભાયી ક્ષભતા કે રામકાત 
નથી. બાયતીમ બાા અન ેવલશ્વની બાાના ભશાન કવલઓની કૃવત ગજુયાતી સધુી શોંચાડલાનુું કાભ છેલ્રા 
શ્વાવ સધુી તેઓ કયતા યહ્યા. તેભણે ગજુયાતી કવલન ેઅન્મ બાા સધુી શોંચાડલાનુું કાભ ણ કયુું છે. 
          એભની નજદીક આલનાયા કઈ ણ વ્મક્લતન ેધાયીધાયીને જુએ, ફરાલે,વાુંબે,સ્ળે, સ ૂુંઘ.ે બીતયે છેક તલમેથી 
એન ેભાે છી એકા’દ ફીજ ભક આે  અથલા ત ેવાભેથી ભે. એની યીક્ષાભાું દૂયદૂય ક્યાુંમ એન ેઅમગ્મ રાગ ે
ત પયી એ ભાણવન ેાવ ેઆલલા ન દે. એનુું આખુું ફરવુું અન ેવાચુું ફરવુું ફધાને અખયતુું શતુું. યુંત ુકઇએ એની 
વયતા,વશજતા, બાવકુતા અન ે વનખારવણાની ક્યાયેમ નોંધ રીધી નથી. જેની વાથ ેએની વભત્રતા યશી છે તે અકફુંધ 
યશી છે.  

        ભાયા ભતે તેભના વલેની નકાયાત્ભક ભાન્મતાઓના કાયણભાું ત્રણ મખુમ ફાફત શઈ ળકે – સયેુળ દરારનુું મુુંફઈ 
ભશાનગયીભાું યશવે ુું, તેભની શાઈ પ્રપાઈર રાઈપસ્ટાઈર અન ે તેભના વુંાદન તે ‘કવલતા’ વાભવમકન ે ભેર ઈાશ 
ઊજાલે તેલી દભદભ  ખમાવત. આ નકાયાત્ભક ભાન્મતાન ે રીધ ે ઘણા ‘વાયા’ કવલઓ / વર્જક એભના સધુી નથી 
શચ્મા એનુું દુેઃખ ખદુ સયેુળ દરારન ેણ શતુું. 
        ૨૦૦૦ની વારથી ભાય એભની વાથ ેવુંફુંધ યહ્ય છે. ભજુભાું દળ હદલવ યજના છ વાત કરાક વાથ ેયશલેાન ભક 
ભળ્મ. આ દળ હદલવ  દયવભમાન તેભના વલે ભાયા ભનભાું યશરેી ઘણી ભાન્મતાઓન ેખદુ સયેુળબાઈએ જ બાુંગીન ે
ભકુ્ક કયીને ભાયા શાથભાું આી દીધી . આ દયવભમાન ફનેરી ઘટનાઓન ે વલગત ેઅશીં ઉતાળુું ત –“કહુું જ લાત ભાયી 
ત ફધાને લાયતા રાગ ે.”  તેલ ઘાટ થામ તેલી ફીકે તેન ે વનલાળુું છું. તેભણ ેભને ણ અન્મ વ્મક્લતની જેભ યેૂયૂ 
ચકાસ્મ છી સ્લીકામો. એભન ેહુું કેલી યીતે ગમ્મ એના ળબ્દ-  “ તુું ભને ગભ ેછે કાયણ કે કઈ ણ જાતના સ્લાથશ લગય 
વભત્રતા કેભ વનબાલલી તે ત ુું જાણ ેછે. “ 

       એભનાભાું વલસ્ભમ,મગુ્ધતા,બાવકુતા નાના ફાક જેલાું શતાું. તભાયી આયાય નીકી તભને ાભી રે છી તભાયા 
ય ઓઘ ફની તભને બયી નાુંખે. બાયતીમ કવલઓ  અન ે વલશ્વના કવલઓના હયલેળ વલે અન ેતેની કવલતાભાું 
ભાનલીમ મલૂ્મ વલે પલત ભાયા એકરા ભાટે જ વ્માખમાન આતા શમ તેભ ભાયી વાભ ેફલ્મા છે. ગજુયાતી છુંદફદ્ 
કવલતા, ગીતભાું ગાુંધીયગુ છીના હયલતશન વલે લાત કયી છે. 
       ભેં ક્યાયેમ ભાયા સ્લયભાું એભને એક ણ કવલતા નથી કશી. એ એભન ેનશત ુું ગમ્યુું. એભણ ેભકરાલેર સુ્તકના હુું 
અનલુાદ નશત કયી ળક્ય તે નશત ુું ગમ્યુું. ફીજી તયપ ભાયી દયેક છાતી કવલતાન ેલાુંચી  એભણ ેભાયી ભોલરકતાને 
ભાલાનુું કાભ કયેુું. ભાયી કવલતાના આસ્લાદ કયાલીને ભને લધાયે ને લધાયે ખરલાનુું કાભ કયેુું. ભાયા ફીજા  
કાવ્મવુંગ્રશનુું છેલ્ુું ાનુું રખલા ભાટે ભાયી ફધી જ કવલતા લાુંચી છી જ રખયુું.એભની વભત્રતા જાલલાભાું ક્યાુંમ ભાયી 
લાશલાશ ન થામ તેભ જ  એભનુું ‘કદ’ જલામ તેની તકેદાયી યાખી ,  મતૃ્ય ુશરેાના એભના ળબ્દ વાથ ે વલયમુું છું –            

“ લુંલચત, ળયીય વાથ નથી આતુું ણ કાભ ચા ુછે તે છેલ્રા શ્વાવ સધુી ચા ુજ યશળેે” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

એક વુંબાયણુું                                                        ડૉ.કેતન કાયીમા  

       

રગ્ન થમાું છી શરેી લખત જીલનવાથી વાથ ેભાય જન્ભહદલવ ભાણલાન શત. તે વાયી લાચક છે તે હુું 
જાણત શત, ણ વલચાયથી ણ તે વમદૃ્ છે તે ત્માયે જાણલા ભળ્યુું. એ ઉંભય અન ેએ વભમ એલ શમ અન ે
શત કે અન્મ બેટ (યપરભુ, પટફે્રભ, ળટશ ..લગેયે) અેલક્ષત શમ, યુંત ુભને બેંટ ભળ્યુું એક સુ્તક; ‘ખશુ્બભૂાું ખીરેરાુંફૂર 
શતાું’ (!!). ગજુયાતી ગઝરની ધયશય વભાન ાુંચ ગઝરકાયની ગઝરનુું વુંાદન. અન ેવુંાદક? શ્રી સયેુળ દરાર. 
ભેં આબાય વ્મલત કમાશ છી છૂુું, ” આ સુ્તક જ કેભ વુંદ કયુું? ”  

તેન પ્રત્યતુ્તય વભજલા જેલ શત,  ” ફ ેકાયણ;  કવલ ાવેથી નીકેરી કવલતા કવલ સધુી શોંચે ત વાથશક થામ અન ેભને 
વલળે ત ખફય ના ડ,ે એટરે વલચાયુું કે સયેુળ દરારનુું નાભ જડામેુું છે, ત કુંઇક ઉત્તભ જ શળ.ે”   ભાણવ એક 
જીલનમાત્રાભાું આનાુંથી વલળે શુું ઉત્તભ કયી ળકે? (વવપશ નાભ શી કાપી શૈ!!!) 

ડવા-ડવીની વ્શારની લાત જેટરાું યગુર સધુી શોંચી શળ,ે તે વો તાન એલ જ સુુંદય કાલ્વનક વાથ ભશસેવૂ કયી 
ળક્યાું શળ,ે સ્લાનબુલથી કહુું છું. અપવવ કે તેભને ક્યાયેમ ભલાનુું ના થયુું, તેભનાું ભટાબાગનાું કાવ્મ ણ તેઓ 
સ.ુદ.ભાુંથી સ્લ.સ.ુદ. થઇ ગમા ફાદ લાુંચ્મા. ણ જીલનનુું એક સુુંદય વુંબાયણુું તેભની વાથ ેજડામેુું છે અન ેશુંભેળા 
યશળેે.       
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

કલયગુનુું ભેઘદૂત  

    અભે ત એક જ ઘયભાું વાથ ેયશીને છૂટાું ડી ગમાું છીએ. અભે એકભેક વાથ ેલાત કયી ળકતાું નથી. લાત કયીએ ત 
વભજી ળકતાું નથી.વભજીએ છીએ ત સ્લીકાયી ળકતાું નથી.ભાયી વવગાયેટના ધભુાડાભાુંથી ત તાય આકાય કુંડાયામ છે, શ ે
ભેઘ ! ત તુું આટુું કાભ ન કયે ? તુું ભને તાયી બાા ઉછીની આ અન ેઅભાયા વુંદેળાની રેલડદેલડ કયી આ. સ.ુદ. 
 

 

* શ્રદ્ધાુંજલર * 

યાવલફશાયી દેવાઈ 

૨૩-૦૬-૧૯૩૫   -   ૬-૧૦-૨૦૧૨ 



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

        

 
 
     કા આખયે ત  ફધની, અન ેએ ફધની ાછ યશરેા જ્ઞાનને વનવભત્ત ેવાચી વભજણની હદળાની ળધ  શમ છે. એ  
ળધ ઘણી લાય વુંલાદી આકાય ધાયણ કયતી શમ છે. ત ઘણી લાય વુંઘશ અન ેમ ૂુંઝલણ ( struggle & confusion)નાું 
આકાય યચતી શમ છે. ફધી જ ભાનલવલદ્યાઓની ળધ જેભ અક્સ્તત્લ અન ેવલશ્વના મથાથશ જ્ઞાન તયપ પ્રવતૃ્ત યશ ેછે એ જ 
યીતે કા ણ લતે છે. યુંત ુકાન ગણુધભશ બાલ અન ેવુંલેદના ય આધાહયત શલાથી તેભાું અન્મ વલદ્યાઓ વનવભત્ત ે 
તાહકિક કે ફોદ્વદ્ક સ્તયે વભેટામેરા અક્સ્તત્લ અંગેનાું તથ્મ લધ ુઊંડાણ અન ેઊંચાઈએ વુંલેદલાની તીવ્રતાઓ જલા ભે. 
લી તેની ફૃકાત્ભક અન ેપ્રતીકાત્ભક અલબવ્મક્લતન ેકાયણ ેતેભાું દાળશવનક વ્મા ણ વાશત્જક યીતે યચામ છે. જ્ઞાનફધ 
ત ેનૈવલગિક અન ેભોલરક મદુ્રાની દળાભાું શલાને કાયણે તેન ેપ્રગટ કયલાનાું ળાબ્દી કાગત ભાધ્મભ-સ્લફૃ અન ેતે 
ભાટેની દ્વતઓ ભટેબાગ ેજહટર આકાય ધયી રેતી શમ છે. એટરે આવાવનાું પ્રક્ષેણ  અન ેમથાથશથી દૂય રઈ 
જનાયી લસ્તઓુની વશક્સ્થવત લચ્ચ ેફધની અરગ અરગ નૈવલગિક અલસ્થાઓ કાકૃવતઓભાું વનફૃણ ાભતી જલા 
ભળ.ે   

           અક્સ્તત્લના જ્ઞાન વલળે જાણકાય એલ ભત ધયાલે છે કે, મથાથશ જ્ઞાન થૃ્લી યના દયેક ભાનલીના હશસ્વ ે
વયખા બાગ ેઆલ ેએટરા યૂતા પ્રભાણભાું છે, યુંત ુતેન ેગ્રશણ કયલાની અન ેતેન ઉમગ કયલાની કાજી વાધાયણ 
યીતે આણા જગતભાું શજી પ્રચલરત થઈ નથી. એટરે અમકુ રક જ  એ જ્ઞાનને ભેલ ેછે અને તેન ે વલસ્તાયલાનુું કયે 
છે. ત્માયે  વાભ ેક્ષ,ે ભનગત સ્લાથશરીરાઓન ેઆધીન થઈને વાભાત્જક લચશસ્લ ધયાલનાયા લગો કે વુંસ્થાઓ એ જ્ઞાનને 
પુ્ત કયલાની ભથાભણભાું ડ ેછે. એ ણ તેનાું ખટાું અથશઘટનને આધાયે. યુંત ુમથાથશની યીતે યશેુું જ્ઞાન છે તે કળી 
ણ વભરાલટ કે વભશ્રણની આંટીઘ ૂુંટીઓને સ્લીકાયી ળકતુું નથી શત ુું. કેભ કે  એભ કયલા જતાું જ્ઞાનફધનુું અક્સ્તત્લ જ 
યશલેા ાભતુું નથી શત ુું. આ  એક અત્માય સધુીભાું ળધામેુું તથ્મ છે.    
            આ પ્રકાયનુું ફધગત ભાખુું રઈન ેભયાઠી કવલ ભુંગેળ ાડગાુંલકય તેભની ‘વનવલિલાદ’ કવલતાભાું ચારે છે અન ે
એકદભ વયતાથી જ્ઞાનફધના એ લૈવશ્વક, વનાતન અન ેજીલનવનષ્ઠ ફૃને ઉજાગય કયી આે છે. કવલ પ્રતીકની બાા 
અન ેપ્રતીકનાું યશસ્મન ેઉકેરતા ચારે છે અન ેલી એક કાકાય શલાના નાત ેભાવભિક યેખાઓ આેખીન ેલતે છે એટરે 
કેટરાુંક ફૃક મકેૂ છે. 'ળબ્દ' એભ ેરા મથાથશનુું પ્રતીક ફનીને બાાનુું કઈ અંગ શલાને ફદરે લૈવશ્વક યીતે થયામેરા 
અક્સ્તત્લના મથાથશન ેપ્રગટ કયનાય ફની જામ છે અન ેતેની આવાવ લાદના તત્ત્લજ્ઞાન, થીવનષ્ઠ ભાુંવત્રક, યુંગફેયુંગી 
ટીઓ - એ ફધાુંની ઘણાઓ, તભાભ લસ્ત ુફધની અવલરમતને ડશનાયી ફાફત તયીકે લચતયામેરી છે.  આ 
ફધાુંભાુંથી અખુંહડત યીતે વયકીને અંતે વ્માી લત ‘ળબ્દ’ - મથાથશ જ્ઞાનફધ આણા ભાટે વદીઓ છી આજે ણ 
ત્જજ્ઞાવાન વલમ શમ એ યીતે મકૂી આલાભાું આવ્મ છે. જઈએ એ કવલતાન ેતેના કથનના  રમ પ્રભાણ ે: 
 

     O વનવલિલાદ (ભયાઠી કવલતા) 
ભુંગેળ ાડગાુંલકય  

 

લાદના  તત્ત્લજ્ઞાનભાું  

બેયલાલ  ન  જઈએ  ળબ્દ  

આ વનવલિલાદ વત્મ  



વનવશ્ચત જાણયુું  શતુું.  

લા  લીખયેર થીવનષ્ઠ  

ભાુંવત્રક  

સ્થે સ્થે ભળ્મા  

ક્ષલાી, યાષ્ટ્રલાી  ટીઓના  

અનેક  યુંગ  જમા  

ને યુંગીન ટીઓભાુંથી  

વીધુું  ઉઠાવ્યુું  વવપતથી  

ણ  તેભની ઘણાઓની કટડીભાું  

કડામ  નશીં.  

 

કઈએ  ણ  ગાલાું તાના હૃદમનાું  

ગીત  

ફીજાઓ  ભાટે  ણ - યુંત ુ 

તાના  જ  રમભાું,  
તાના  જ  તારભાું,  
લાદના  તત્ત્લજ્ઞાનભાું  

બેયલાલ  ન  જઈએ  ળબ્દ  

આ  વનવલિલાદ  વત્મ  

વનવશ્ચત  જાણયુું  શતુું...  

 

            - અનલુાદ : સયેુળ દરાર 

  
 

 

 

 

        જજત ુપયુહશત 

                                                                
     O સ્લાગતમૌ- અવાઈત વાહશત્મવબા દ્વાયા વઘી રલરતકરાઓન ેસ્ળશત ુું „કરાવલભળશ‟  
          નાભક વત્રભાવવક ળફૃ થયુું. પ્રથભ અંક સુુંદય ,વમદૃ્ અને ભણલા રમક થમ છે. 
          એક ઉત્વાશવબય અને આળા જન્ભાલતી ળળુઆત... ડૉ.લચન ુભદીની અધ્મક્ષતા અન ે

          શ્રી વલનામક યાલર તુંત્રી.  
          પ્રકાળનક્ષતેે્ર આ નલપ્રગટયને ‘વનસ્મુંદન’ હ્રદમલૂશક આલકાયે છે.  
          રલાજભ/વશમગ મલૂ્મ  વુંકશ :અવાઈત વાહશત્મવબા - ભશવેાણા. ફી/૩, ભશાલીય   
          એાટશભેન્ટ,  ટી.ફી .યડ, ભશવેાણા - ૩૮૪ ૦૦૨. તુંત્રી વુંકશ- ૦૨૭૬૨-૨૪૭૩૬૯.       

O  આ અંકના પટગ્રાપય 
‘વનસ્મુંદન’ના યાભળશક અને કવલ ત્જત ુયુહશતને લચત્રકા અને પટગ્રાપીભાું ણ ઊંડી ળુલચ 
છે. પટગ્રાપી એ એભન નલ ળખ છે. આ અંકના સળુબન પટગ્રાફ્વ તેભણે ાડ્ા છે. 

આ અંકના સયેુળ દરારના વઘા પટગ્રાફ્વ કવલ હશતેન આનુંદયા દ્વાયા પ્રાપ્ત થમા છે. 

  



Oપસુ્તક હયચમ                                                                                    જજત ુપયુહશત  

  ૦ 'બીનાળ' બયી ગઝર - 'વનખારવ' 

     જુદીજુદી વાહશત્મવબાઓએ ઘણા વાયા કવલઓ ગજુયાતી બાાને આપ્મા છે,જેભાું બધુવબા-ળવનવબા ,દ્વાયા 
આણન ે ળૈરે ુંડ્ા'બીનાળ' ભળ્મા છે. જૂન ૨૦૧૨ભાું તેભના તયપથી ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભીની આવથિક વશામથી  
પ્રથભ વુંગ્રશ 'વનખારવ' ભે છે. 
      ડૉ.યાજેળ વ્માવ 'વભસ્કીને' ખફૂ જ વુંક્ષેભાું આ કવલની યચનાઓને મરૂલી છે. ત ડૉ.લચન ુ ભદી 'ઇળાશદે' વલગત ે
પ્રસ્તાલના રખી છે. તેભાું તેભણ ે રખયુું છે 'ળવનવબાભાું આલત ળૈરે ુંડ્ા 'બીનાળ' અણઘડ ટાભાુંન એક નથી 
ળવનવબાના દયેક કવલ વભ્મ ેઠે છુંદ ફાફત ેએના કાન વયલા છે; યદીપ-કાહપમાની  જાલણી વલળે એ યૂા વબાન શમ છે.'  
લચનબુાઇએ વદષ્ટાુંત આ કવલની વલળેતાઓ અન ેખાભીઓ ફતાલી આ વુંગ્રશનુું સુુંદય મલૂ્માુંકન કયુું છે. 
      ડૉ.અળક ચાલડા 'ફેહદર' દ્વાયા ત ખફૂ જ વલસ્તતૃ યીતે આ વુંગ્રશનુું વલલેચન થયુું છે. તેભાું તેભણ ેરખયુું છે “ળૈરેની 
ગઝરની 'બીનાળ' સધુી જલા ભાટે પ્રત્મેક ગઝર ાવ ેજલાની તૈમાયી યાખલી ડ.ે એકુંદયે ળૈરેન ેગઝરનુું ફાહ્ય સ્લફૃ ત 
શસ્તગત છે જ વાથ ેએ ગઝરના આંતહયક સ્લફૃ ાવ ેજલાની જીદ ણ યાખ ેછે.” ગઝર શમ કે અન્મ કઇ વાહશત્મ સ્લફૃ 
શમ-જમાું સધુી ત્જલાતા જીલન વાથે તારભેર ન ધયાલે ત મતૃ:પ્રામ ફની જામ છે. ળૈરે તાની જાતન ેવતત ત્જલાતા 
જીલન વાથ ેજડી યાખ ેછે.' વનવભિળ ઠાકયે તેભન વયવ હયચમ આપ્મ છે. વુંગ્રશભાું યદીપ-કાહપમાનુું સુુંદય પ્રમજન-છુંદની 
વલવલધતા-અથશ પ્રાગટય-ફરાચારની બાા લગેયે બાલકન ે'બીનાળ'ભાું બીંજલી જામ છે. કાવ્મના અન્મ પ્રકાય-ગીત-મલુતક-
અછાુંદવ લગેયે ય ણ આ કવલએ વનખારણ ેશાથ અજભાવ્મ છે. તેભની કાવ્મફાની શજી ણ લધ ુફકટ ફને તેલી 
શબુેચ્છા વાથ ેઆલ ભાણીએ તેભના કેટરાક ઉત્તભ ળે'ય : 
     આખયે ત ુું વત્મથી ધ્રજુ્મ એ વાચી લાત ણ  

      આગ  વાભે  ફૂુંક ભાયી,  તાલાથી  શુું ભળયુું ? 

 

     તમ એ ત દાખર વભજાલલા ઊબા યહ્યા ણ 

     શનૂ્મથી  આકાળ  સધુી ના   કદીમે ભન  ધયાયુું 
 

     કક ત નીચુું નભીને ણ ઊંચુું જીલી ગયુું;  

     કકને  ઊંચા  થલાન  જ શજી  મે ભેદ છે. 
                      

     ઝઘડી ડુું? ભાથા છાડુું? કે વભમ ય છડી દઉં ; 

     આ  જજિંદગીએ  વાલ  રરચાવ્મા,  કશ કને ભળું ? 

  

     હુું  કહુું છું  ભેં કયુું  ને ત ુું  કશ ેછે  તે કયુું ; 

    છેક સધુી કેભ આ વુંલાદ, જલા દે ભને. 
 

    ક્ાું પયક ઝાઝ ડય છે કઇ ચચાષથી કદી ; 

    જ  ફને ત  ભોન ફેવી  લાત જેવુું  ટાને. 
 

'વનખારવ'     કાવ્મવુંગ્રશ , કવલ- ળૈરે ુંડયા 'બીનાળ',  પ્રકાળક- ત,ે  ૪, આહદત્મનગય, સભુન ાકશ વવામટી ફાજુભાું 
ઓ.એન.જી.વી યડ, કરર. ત્જ.ગાુંધીનગય. વલકે્રતા: યન્નાદે પ્રકાળન  – અભદાલાદ અન ેવત્મભ રાઈબ્રેયી-કરર.ાના-૧૦૩ 
હકિંભત-૧૬૦                                                     



O વાબાય સ્લીકાય     
 

0 સણુ ળફદ કશ ેજ વુંત-પકીય (વુંત-પકીયની લાણી): વુંાદક- પાફૃક ળાશ, પ્રકાળક-બયાડ પાઉન્ડળેન,વયસ્લતી   
   કમ્પ્રેલવ,ધભેન્દ્ર કરેજ વાભે, યાજકટ. ૩૮૦ ૦૦૧.  વુંકશ : ૯૯૭૯૯૦૮૩૨૨. હકિંભત ફૃવમા ૮૮ .૦૦ 

0 કમર આંફલરમાભાું યભતી  (દીકયી વલમક રકગીત): વુંાદક- પાફૃક ળાશ, પ્રકાળક-બયાડ પાઉન્ડળેન,વયસ્લતી  
   કમ્પ્રેલવ,ધભેન્દ્ર કરેજ વાભે, યાજકટ. ૩૮૦ ૦૦૧.  વુંકશ : ૯૯૭૯૯૦૮૩૨૨. હકિંભત ફૃવમા ૮૮ .૦૦ 

O કેકાયલ  

   સયેુળ દરાર ખફૂ જ વાયા લલતા શતા. તેભના લલતવ્મભાું યશેુું ચુુંફકત્લ શ્રતાને જકડી  
   યાખતુું શત ુું.  

   આ લખતે  તેભનાું કેટરાક લકતવ્મને ભાણીએ : 
 

૦ અક્સ્ભતાલષ -૧૯૯૮ભા સયેુળ દરારના લકતવ્મ વાુંબલા ભાટેની લરિંક - 
1    http://youtu.be/2_Q5RO9heb0      તથા   http://youtu.be/YjJhkLjo2DY 

 

2   http://youtu.be/B_aiTMz4yRQ 

૦ ગજુયાત વભાચાય અને વભન્લમ વુંસ્થા દ્વાયા લષ ૨૦૦૫ભાું ળરુ કયામેર કાવ્મ-વુંગીત વભાયશના પ્રથભ 

   હદલવે  સયેુળ દરારે આેર લક્તવ્મ વાુંબલા ભાટેની લરિંક - 
     http://youtu.be/eA26CgE5asg 

 

- વાહશત્મવતૃ્ત – 

 

૦   ‘કરાવલભળશ’-અવાઈત  વાહશત્મવબા દ્વાયા ળફૃ થમેર વઘી રલરતકરાઓને સ્ળશતા વત્રભાવવકના દ્વદ્વતીમ અંકન  
રકાશણ વભાયશ ૨૭/૧૦/૧૨ ના યજ ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ –અભદાલાદ ખાતે મજામ. ઉક્સ્થવત-ડૉ.લચન ુભદી, 
ઉેન્દ્ર વત્રલેદી, લાહયવ હવેુન અરલી, અભય બટ્ટ, વલયાજ બટ્ટ, વનભે દેવાઈ. કામશક્રભનુું આમજન –વલનામક યાલર. 
વુંચારન- ળૈરે ુંડ્ા’બીનાળ’ 
૦  શ્રી  વાુંઈરીરા લેલ્પેય ટ્રસ્ટના ઉક્રભે મજાતી „ઝફૃખ‟ નાભે વાહશત્ત્મક વાુંજ અંતગશત તા.૧/૯/૨૦૧૨ના યજ 
ફયીલરી,મુુંફઈ ખાત ે કવલ સયેુળ દરારન ે શ્રદ્ાુંજલર આત કામશક્રભ મજામ.જેભાું કવલઓ હશતેન આનુંદયા,વુંહદ 
બાહટમા,યાજેન બ્રહ્મબટ્ટ, વુંજમ ુંડ્ાએ સયેુળબાઈને તેભની યચનાઓ દ્વાયા વુંબામાશ. નાટયજગતના કરાકાય યાજુર 
દીલાન,અલ્ના બચુ તથા વતીળ વ્માવ અન ેફાક વોમ્મ આનુંદયા, ભાનુી,શ્રક તેભજ લકીર ળૈરે ળેઠ દ્વાયા 
સયેુળબાઈની યચનાઓનુું બાલલાશી ઠન થયુું.ફાકરાકાય અંતયા લૈદે્ય સયેુળબાઈની યચનાઓન ેવુંગીતે ભઢીને યજૂ કયી.  
૦   અવાઈત  વાહશત્મવબા ,ભશવેાણા દ્વાયા તા.૧૫/૯/૨૦૧૨ના યજ  ભશવેાણા ત્જલ્રા ભધ્મસ્થ જેરભાું કવલ ળૈરેળ 
ુંડ્ા‟બીનાળ‟ તથા કવલ કનૈમારાર ફયટનુું કાવ્મઠન મજાયુું. 
૦   ભશવેાણા  ખાત ેતા.૧૫/૯/૨૦૧૨ના યજ  ડૉ.લચન ુભદી ફૃાુંતહયત,„ફાયી‟ નાટક વનભે દેવાઈના હદગ્દળશનભાું 
બજલાયુું. 
૦   તા .૧૯/૯/૨૦૧૨ના યજ ભશવેાણા ખાત ે „ભનભાું જયુું ભફરખ જયુું‟ નાભક જૂની યુંગભવૂભનાું ગીતન સુુંદય 
કામશક્રભ કયવ ગ્રુ-અભદાલાદ દ્વાયા મજામ. વનભાશણ- વનભે દેવાઈ. 
૦   વાલશજવનક  વલદ્યાવુંકુર, ભશવેાણા ખાત ેતા.૨૨/૯/૨૦૧૨ના યજ „વર્જક વાથ ેવાુંજ‟ અંતગશત કવલ ડૉ.યળીદ ભીય, 

હદનેળ ડાુંગયે તથા સયેુળ યભાયનુું કાવ્મઠન વલનામક યાલરના વુંચારનભાું મજાયુું. 
 

(આની આવાવ ફનતી વાહશજત્મક ઘટનાઓને ઝીરલા ‘વનસ્મન્દન’ ઉત્સકુ છે.) 

http://youtu.be/2_Q5RO9heb0
http://youtu.be/YjJhkLjo2DY
http://youtu.be/B_aiTMz4yRQ
http://youtu.be/eA26CgE5asg


આણી વાહશત્મ ધયશય 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ફલુંતયામ  કલ્માણયાલ  ઠાકય, ‘લલ્કર ’, ‘વેશનેી ’ (૨૩-૧૦-૧૮૬૯, ૨-૧-૧૯૫૨ ) કવલ, વલલેચક. જન્ભ બફૃચભાું. 
૧૮૮૩ભાું ભેહટ્રક. ૧૮૮૯ભાું ઇવતશાવ અન ેઅથશળાસ્ત્ર વલમ વાથે સ્નાતક. ૧૮૯૧ભાું નૂા ડકે્કન કૉરેજભાું એભ.એ.ના 
અભ્માવ ભાટે જડામા અન ે ૧૮૯૨ભાું ત્માું પેર વનભામા. ૧૮૯૩ભાું એભ.એ. થમા લગય જ કૉરેજ છડી. ૧૮૯૫ભાું 
કયાુંચીની ડી.જે.વવિંધ આટશવ કૉરેજભાું ઇવતશાવ, રૉત્જક અન ેભયર હપરવપીના કાભચરાઉ અધ્માક. ૧૮૯૬ભાું ફયડા 
કૉરેજભાું અંગ્રેજી વાહશત્મ, રૉત્જક અને હપરવપીના કાભચરાઉ અધ્માક. એ જ લે અજભેયની વયકાયી કૉરેજભાું 
ઇવતશાવ અન ેતત્ત્લજ્ઞાનના અધ્માક. ૧૮૯૯ભાું નૂાની ડકે્કન કૉરેજભાું કાભચરાઉ પ્રાધ્માકદે વનયકુ્લત. ૧૯૦૨ભાું 
નુ: અજભેયભાું અધ્માક અન ેઉાચામશ ફન્મા. ૧૯૧૪ભાું નૂાની ડકે્કન કૉરેજભાું કામભી અધ્માક તયીકે વનયલુત. 
૧૯૨૪ભાું વનવતૃ્ત થમા, ણ ૧૯૨૭ સધુી નૂા યહ્યા. ૧૯૨૮થી ૧૯૩૭ સધુી લડદયા અન ે૧૯૩૭થી આયષુ્મના અંત સધુી 
મુુંફઈ યહ્યા. 
 

ફ.ક. ઠાકયની કાવ્મયીવતન દીઘશકારીન પ્રબાલ એભની છીની ેઢીએ ઝીલ્મ છે. નલી વલબાલના, વનેટનુું નવુું સ્લફૃ, 

રાગણીન ેસ્થાન ેવલચાય, વયરતાની વાભ ેઅથશઘનતા, પ્રાવફુંધ અન ેશ્રકફુંધની વાથ ેપ્રવયી જતી ુંક્લતઓની પ્રલાહશતા 
– આ વલશ પ્રલેળ ામ્મા. ગજુયાતીભાું પ્રાવશીન દ્ય (બ્રેન્ક લવશ)ની વનકટ જલા એભણે અગેમ થૃ્લી છુંદ મજમ. ભાત્ર 
વર્જન દ્વાયા જ નશીં, યુંત ુ‘શદુ્ (અગેમ) દ્ય’, ‘કવલતાવળક્ષણ’ તથા ‘નલીન કવલતા વલળે વ્માખમાન’ જેલાું વલલેચન કયીને 
તેભણ ેવલચાયઘન કવલતાન ેપ્રજા સધુી શોંચાડલાન અથાક ળુુાથશ કમો છે. 
 

એભના કાવ્મવુંગ્રશ છે - ‘બણકાય’ ધાયા શરેી (૧૯૧૮), ‘બણકાય’ ધાયા ફીજી (૧૯૨૮), ‘મ્શાયાું વૉનેટ’ (૧૯૩૫)- અન ે
વભગ્ર કવલતા વુંગ્રશ ‘બણકાય’ (૧૯૪૨) .  એભનુું વલલેચન  ‘કવલતા વળક્ષણ’ (૧૯૨૪), ‘લરહયક’ (૧૯૨૮), ‘નલીન કવલતા 
વલળે વ્માખમાન’ (૧૯૪૩), ‘વલવલધ વ્માખમાન’ : ગચુ્છ શરે (૧૯૪૫), ગચુ્છ ફીજ (૧૯૪૮), ગચુ્છ ત્રીજ (૧૯૫૬), 

‘બણકાયેઃદ વલલયણ’ (૧૯૫૧), ‘પ્રલેળક’ : ગચુ્છ શરે (૧૯૫૯), ગચુ્છ ફીજ (૧૯૬૧) લગેયેભાું વુંગ્રશીત. 
 

એભની અન્મ  મખુમ કૃવતઓ છે. - ‘દળશવનયુું’ (૧૯૨૪) એભન ભોલરક અન ેઅનહૂદત લાતાશઓન વુંગ્રશ. એભણ ેરખેરાું ફ ે
નાટક - ‘ઊગતી જુલાની’ (૧૯૨૩) અન ે ‘રગ્નભાું બ્રહ્મચમશ અથલા વુંમગ ે વલમગ’ (૧૯૨૮) અન ે ગજુયાતના અલ્ 
ડામયીવાહશત્મભાું ધ્માનાત્ર એભની ડામયી ‘ ફ. ક. ઠાકયની દીન્કી ’-બાગ.૧ : લશ ૧૮૮૮ (૧૯૬૯) અન ેબાગ.૨ : લશ 
૧૮૮૯ થી ૧૯૦૦ (૧૯૭૬) 


