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O વર્જકછફી અને તેન કામાકલ્ 

 

 

            વ્શારા બાલક, 

            એક વલાર છુું ? 

            કઈ વાહશત્યમક કૃતત, કશ કે કતલતાને લાુંચતી લેા વોથી શરેા આણી નજય ળાના ય જામ છે? કતલતા ય ? કે 
તેની નીચે છામેર કતલના નાભ ઉય ? ભટા બાગે  કતલનુું નાભ લાુંચ્મા છી આણે કતલતાભાું પ્રલેળીએ છીએ, ખરુું? આ 
બફરકુર સ્લાબાતલક ક્રભ છે. તેના વાચા-ખટા શલા તલે શાર ન તલચાયીએ અન ેજઈએ છી શુું થામ છે.  જ આભ જ થતુું 
શમ ત કતલનુું નાભ લાુંચતાું જ જે કે તે કતલની તેની ાછરી કૃતતઓએ ઊબી કયીરી  છફી ( વાયી કે નયવી ) આણન ે
ઘયેી રે છે. આ છફી કતલની  ભતૂકાની યચનાઓએ ઊબી કયેરી તેની યચનાયીતત, બાાકભમ, અબબવ્મક્તતની છટા, આંતહયક 
અન ેફાહ્ય આકાય લગેયે દ્વાયા ફનેરી શમ છે અન ેતેભાું બાલકના અંગત ગભા-અણગભા, અબબધાયણાઓ અન ેતે દ્વાયા ઊબી 
થમેરી અેક્ષાઓ ણ બેરી શમ છે. આ ઘટના બાલકની જાણ ફશાય જ ફનતી શમ છે અને ભટા બાગ ેઆ છફીને જ 
ગે ફાુંધીને બાલક કતલતાભાું પ્રલેળે છે. બાલકના કતલતાપ્રલેળ શરેાની આ ભયૂકી કતલતાના બાલન દયમ્માન અડધ ેસધુી 
અન ેક્યાયેક ત કતલતાના અંત સધુી બાલકન વાથ છડતી નથી શતી. કતલ છફીન આ દો કતલતાના બાલનન ેતેના 
નૈવબગિક અન ે તનયેક્ષ અલસ્થાભાું થલા ન દે એ સ્લાબાતલક છે. આ દયમ્માન કતલતાભાું છામેરી બાલકન ે અચુંફાભાું 
ગયકાલ કયી દેલાની ક્ષભતાલાી કઈક કુુંલાયી વ્મુંજનાની ટરી કદાચ ખલૂ્મા લગયની ણ યશી જામ.( ક્યાયેક આનાથી 
ઊરટુું ણ ફન ે!) કતલએ લોની ભશનેતે ઊબી કયેરી ેરી તીકી  છફી તેની તાની જ કતલતાના બાલનભાું આલાું 
વ્મલધાન ઊબા કયે તે કેવુું કશલેામ ? આ થડુું તલબચત્ર રાગે ણ  ભટાબાગે વાચુું જણામ છે. 
 

       શલ ેવર્જક ક્ષની લાત કયીએ. એક ભાન્મતા મજુફ ફાજ ક્ષી તેના  જીલનચક્રના અંત ય શોંચ ેયમાયે ( રગબગ 
30 લે) પયીથી નવુું જીલન ાભલા કઈ લમતની ટોંચ ય શોંચી જઈને તાનાું ફધાું જ ીંછાું,  અયે ! તાના અક્સ્તયલ 
ભાટે અતનલામમ એલા નખ અન ેચાુંચ ણ તાની જાત ેજ ટોંચી ટોંચીન ેખેયલી નાુંખે છે. આ ાુંચેક ભાવના એકાુંતલાવભાું 
જ તેન ેપયીથી નલાું ીંછાું, નખ અન ેચાુંચ ઊગી આલ ેછે અન ેતે પયીથી ફીજાું 30 લમનુું  આયષુ્મ બગલલા તૈમાય થઈ 
જામ છે. આ છે તેન અયમુંત કષ્ટદામી ણ અતનલામમ કામકલ્ ! કતલઓએ ણ વભમાુંતયે તાના વર્જન દ્વાયા ઊબી 
થમેરી ને ફૃઢ થઈ ગમેરી તાની છફીને , તેની આવાવ ઊબી થમેરા ેરા કચરાને સ્લશસ્ત ેજ તડી ાડવુું જઈએ.       
( અરફત્ત તાના નલન્ભેી વર્જનદ્વાયા જ !) આ ખફૂ જ અઘયી ણ એટરી જ જફૃયી ળયત છે કઈ ણ બાાના વાહશયમ 
ભાટે અને વાહશયમકાય ભાટે વતત નલલ્રતલત યશલેા, વતત નલન્ભેી ફની યશલેા ભાટેની.  

       

       આણ ેયમાું આલા ફાજ ભાપક કામાકલ્ કયતા, વભમાુંતયે નલ જન્ભ ાભતા કતલઓ કેટરા? એક અથલા ફે ? ફવ ? 

અન ેેરા એક મગીની વભતાલાા, વજ્જ અન ેવક્ષભ બાલક ?  

 

          અશીં એકતનષ્ઠ અન ેઊબી રીટીને વભતિત યશી વાહશયમવર્જન કયતા આણા વભથમ  વર્જક કુંઈ ખટુું કયી યહ્યા છે 
તેવુું પ્રતતાદીત કયલાન કઈ શતે ુનથી. ણ વર્જનન અન ેતેના બાલનન એક આ ણ અબબગભ શઈ ળકે છે તેની લાત 
સજુ્ઞ વર્જકના, બાલકના લધ ુતલભળમ અથ ેઅશીં મકૂી યહ્ય છું. 
 

મગેળ લૈદ્ય                                                                                                    તાયીખ : ૩૧ . ૧૨ . ૨૦૧૩ 

 



 

 
 
O ગઝર  
 

આ યીતે ભેં  શાર ઘયનુું ભન ભનાવ્યુું છે 

બીંત ય અજલાવનુું સ્ટય રગાવ્યુું છે 

  

ભારુું  ફચણ  યજ  વાુંજે  પ્રશ્ન છેૂ છે 

આબભાું  આ  વુંતરુું   કણે  ચગાવ્યુું છે? 

  

આંખ  છે  અડધી સકુામેરી નદીન ટ 

ક્સ્ભતનુું  ચ્શયેા  ઉય  ટેટ ૂ છાવ્યુું  છે 

  

જ તભાયી આંખભાું  દભ શમ ત જુઓ 

ભેં શલા ય 'આઈ રલ ય'ૂ કતયાવ્યુું છે 

  

તુું  ફયાફય  લાુંચ  તારુું નાભ આભાું છે 

બાગ્મ ભેં  ભાથ ેઊબા યશીને રખાવ્યુું છે 

  

વેલ થાત જામ અનબુલ જાત થામ અડટે 

જીલલાનુું  કમ્્યટુય  જેવુું  ફનાવ્યુું છે 

 

O કુરદી કાહયમા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
O ગઝર  
 

 

એ જ છે લમતથી ભાુંડી વાલ નાનકડી કણીભાું 
હુું જયા  શદથી  લધ ુફરી ગમ છું રાગણીભાું 
 

જડલાનુું  કાભ  કયલાનુું  નશીં  ત લાગલાનુું 
એકવયખી  ળક્યતાઓ  પ્રેભભાું ને  ટાુંચણીભાું 
  

ભેહરુા તુું આ લખત ડજે તને  વગુંદ છે શ 
દીકયીનાું રગ્ન લાવ્માું છે અભ ેઆ લાલણીભાું 
  

ક્રૂય  યેતી ફખ્તયન ે ધીભ ે ધીભ ે ી યશી છે 

માદ વો ઘામર થઈ ભયલા ડી છે છાલણીભાું 
  

કેટરી  ભીઠાળથી  દાઝય  છું હુું એ કેભ કશવે ુું 
આંગી ફી શતી ભેં ત ઉકતી ચાવણીભાું 

O કુરદી કાહયમા 

 

 

 



 

   O લાુંચજ લચઠ્ઠી 
 

ભધથી ભીઠી 
શયણી ેઠે ઠેક રેતી ભેં નળ્મભાું ફૃડી વાુંલયી દીઠી 

 

                          રઈને   ભાથે  ચાય એ  જતી 
કાર જેલી એ આજ ક્યાું શતી 

બયલાને આતયુ આંખભાું દૂયની ેરી વીભ અદીઠી 
 

રચક રચક જઈને કામા 
ધૂને નથી છૂટતી ભામા 

કેડીઓ એને વાુંજના ીા તડકાઓની ચતી ીઠી 
 

તાભાું ના ળેમ વભાતી 
   કેટલુું કશ, વાચલે છાતી ? 

થડકાયા ! તભે (વાુંબે નશીં કઈ એ યીતે) લાુંચજ બચઠ્ઠી 
શયણી  ેઠે  ઠેક  રેતી  ભેં  નળ્મભાું  ફૃડી  વાુંલયી દીઠી 

        
        O ભનશય વત્રલેદી 
 

 

 

 

 

 

    
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
      O ત્માું ને અશીં 
 

તુું યમાું ને હુું અશીં 
પેય કળ ક્યાું ડ ે:આલ અથલા ત આલે નશીં 

 
છટ્ટું મકૂી ગફૄું  ગાઈ રઉં  
      તને  શમ  જે વ્શાલુું 
કયેભયે     કાભ     કરુું 
    ઊઠુું અથલા ત ચાલુું  

વાલ લચ્ચલચ તુું જ ત ુું : બીંત વો જતી યશી 
 

  વુંબારુું ત કઈ વાુંબયણ 
        નથી ડી કૈં ઝાુંખી 
આ ઓછું છે ? આટઆટરી 
       લેા  વ્શતેી  યાખી ? 

કય કાગ થળે ગીત : તુું કયજે કેલ વશી 
 

માત્રી અરગ અરગ છે હકન્ત ુ

        વયખી એક જ વ્મથા 
યાતત્ર અરગ અરગ છે હકન્ત ુ

          વયખી એક જ કથા 
એ જ લાત છે : તળલજીએ જે ાયલતીને કશી 

 ત ુું યમાું ને હુું અશીં 
 

 O ભનશય વત્રલેદી 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O નાયી હૃદમનાું યશસ્મ  
 

આ વૌંદમમ અન ેલેદના લચ્ચ ેઊબી યશીને હુું ષુ્ની તમારીભાું ળા વારુ આંસનેુ એકઠાું કરુું છું ? 

આ ળતાબ્દીના એકાુંતન ેપ્રજ્લબરત કયીને હુું તને ળા ભટે ત્ર રખુું છું, શ ેતપ્રમ વખી !? 

શુું ક્યાયેક ઐશ્વમમલાન પ્રાવાદભાુંથી ફુંદીલાન ત્જિંદગી થડાુંક યશસ્મની ટરી રઈન ે

નથી ચારી નીકતી કઈક શહયકેનથી ટભટભતી સ્લાતુંત્ર્મ-ટેકયીની ઝુંડી બણી ? 

 

વખી, આ અસ્ષ્ટ ધવૂય યસ્ત કઈ સ્લગમ સધુી શોંચળ ેકે નહશ? 

ણ ુંબખણી જેભ ાુંખ ય આળા અન ેલેદનની બીનાળ રઈન ેઊડી નીકી છું ! 
આજે પયી કુુંલારુું યતત ત્જિંદગીના સલુણમ તળખય રગી ઊછી ઊઠ્ુું છે...  

ળા ભાટે ફુંહદની જેભ ફેવી યહુું અશીં પ્રાવાદના સલુણમ વબમાઓ ાવે ?  

ળા ભાટે ફેવી યહુું વાહયકા ુંજયસ્થા? ળા ભાટે માચ્મા કરુું વશાનભુતૂત આ અબબળ્તની ? 

  

ભાયાું બખવકરી જેલાું ડવૂકાુંભાું પ્રાથમના અન ેહદવ્મતાનુું ફ છે, વખી !  

ભાય એકએક જખ્ભ યભાયભાનુું પ્રેભગીત છે !  

ભાયી આ નલી બાા આણા નાયી-જીલનની ક્રાક્ન્તની કતલતા છે !  

ભાયા હૃદમનાું યશસ્મ આજે તને ત્જિંદગીના અધમાયદળમક યફીહડમાુંભાું ભકલુું છું, વખી ! 
  

ભાયી ભુંબઝર શીયા-ભાણેક-ભતીના અરુંકાય કે વનેયી જયીનાું આભૂણ નથી...  

એક છી એક ફુંધ ઓયડાના પ્રાવાદ નથી, જેભાુંથી ફશાય નીકલાને કઈ ફાયણુું ન શમ-  

ભાયી ભુંબઝર ષુ્ અન ેુંખીઓથી ચશકતી કુુંલાયી વલાય છે  

ભાયી ભુંબઝર ળતાબ્દીઓના બખરબખરાટભાું ફાક વાથ ેકડદાલ યભત યભાયભા છે-  

ુંખીઓ વાથ ેચણ ચણલા ફેવી જત, વદૃ્ધાઓનાું નેત્રભાું કરુણાથી અશ્રજુર ટકત-  

ભાત્ર અનાગત શમ, ભાત્ર લવુંત શમ, વભગ્ર લનને અથમ આત એક ટહકુ શમ... 
અન ેઅનાગત ળતાબ્દીઓના ફૂરછડની ાુંદડીએ કન્માઓ સ્લ્ન-તુંબગમાું ળણગાયતી શમ... 
  

વખી! ક્યાયેક તને પ્રગાઢ નીંદયભાું અનાગતની કઈ વકૃ્ષડાી ાવે સ્લ્ન આલે  

અન ેનાનકડી થૃ્લી જેભ કાવ્મઠન કયતી ફાકીને તુું જન્ભ આ-ે  

ત એનુું નાભ ‘તનફંતધકા’ યાખજે-  

તલશ્વની વલમ સ્ત્રીઓની સ્લાતુંત્ર્મ-ઝુંખનાની પ્રતતળબ્દતાભાું !  
 
O મળલુંત વત્રલેદી  

 

 

 



 

 
 

O ગઝર  
 
ખળુ યહુું છું ઘણ હુું ત આ યીતથી, 
કઈ રે  છે ભજા  ભાયી તકરીપથી   
  

રાળ જત  યહ્ય  એ ફહ ુચીઢથી, 
ભાત્ર પટ ભળ્મ જમાયે ાકીટથી. 
 

દસ્ત  યાખ અેક્ષા  ગજુ ું જઈને,  

કાભ  ઈશ્વયનુું  રેલાનુું તાલીજથી ! 
 

કાભ  આલી ન કઈ  ચતયુાઈ ત,  
એણે ભયવુું ડ્ુું અંતે તયકીફ થી   
 

આંચ આલે છી ક્યાુંથી લેયાનને ! 
ચીવ ણ નીકે ના કદી ફીકથી 
 

એક  હદલાવી  એની  ાવે નથી,  
વોને બફલડાલત ખારી ભાચીવથી ! 
 

O બાલેળ બટ્ટ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O ગઝર  
આલડ ે છે   એભને  કયતફ  ઘણા, 
થઈ યહ્યાું છે ળશયે થી ગામફ ઘણાું ! 
 

કઈ  ઘયની  ફશાય જ  ના નીકે, 

ત નીકતા શમ છે ભતરફ ઘણા ! 
 

આજ  ન ે ફહ ુ યપથી  ગીયલે મકૂી , 
કારની  ળીખી  યહ્યાું  છે  ઢફ ઘણાું ! 
 

એભનાું  વન્ભાન  ણ  કયલાું  ડ,ે  

શમ છે ઈશ્વયના ણ નામફ ઘણા ! 
 

વોની  બીતય  શમ  છે  ખાફબચયુું,  
એક  ફીજાભાું  કયે  છફ-છફ ઘણાું ! 
 

      O બાલેળ બટ્ટ  

 



 

 
O વલરાનેર 
 

ધ્રજૂતા  એ  શાથન ે ઝાલ્મા નશીં 
ત્જિંદગી આખી તલયશ વાલ્મા કમો 
એક  ડગલુું  આણ ેચાલ્મા નશીં  

 

એટરે  ફૂલ્માું  નશીં પાલ્મા નશીં 
આણા  હુુંકાયે  યસ્ત  આંતમો 
ધ્રજૂતા એ શાથન ેઝાલ્મા નશીં 
  

દૂય જાતા ગયલ ઝાલ્મા નશીં 
પ્રેભ   આલી   કેટલુુંમે   કયગમો 
એક ડગલુું આણ ેચાલ્મા નશીં 
  

મતૂતિલતૌ શાલ્મા નશીં ચાલ્મા નશીં 
છેલટે  ત    ફાુંકડમે   થયથમો 
ધ્રજૂતા એ   શાથન ેઝાલ્મા નશીં  

 

વાલ વાભી્મ શતાું મ્શાલ્મા નશીં 
આભ કશલેાને વભુંદય ણ તમો 
એક ડગલુું  આણ ે ચાલ્મા નશીં  

 

આંસથુી ગન ેત પ્રક્ષાલ્મા નશીં  

ભાનતા ાછા કે ચીર ચાતમો 
ધ્રજૂતા  એ  શાથન ે ઝાલ્મા નશીં 
એક ડગલુું આણ ેચાલ્મા નશીં 
 

O ડૉ. નીયજ ભશતેા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O ગઝર  
 

ગ તે આલી જળે આખી વભષ્ષ્ટ એક દી 
યજકણે ણ કેલી’તી  એલી દૃષ્ષ્ટ એક દી 
 

શ્રભ કયીને બાર ય પ્રસ્લેદ ચભકાવ્મા કય 
 છત્ર  પાડીને  થળે  વોબાગ્મ-વષૃ્ષ્ટ એક દી 
 

એભ ભાની સઈૂ યશ ત આણ હદ’ નૈં લે 

-કે થળે  વાકાય  આખી  સ્લ્નસષૃ્ષ્ટ એક દી 
   

વુંગહૃશત કયતાું યશ ત થામ ના હયત ણ 

આ જ  આ્મા  કય ત  થામ તષુ્ષ્ટ એક દી 
 

કુંટહકત  આ  છડન ે ાણી  અશતનિળ ાઉં છું 
આંગણુું    મ્શકેાલળે    આ   દીઘમદૃષ્ષ્ટ એક દી 
 

આણે ફવ અન્મ કાજે જાતન ેઘવતાું જવુું 
અંતભાું  વગી  જલાની   દેશમષ્ષ્ટ એક દી  

 

શયક્ષણે શ ઉયવલ, શયહદન અભાય લમ શ 
લૂમતનધામહયત  ડ ે છ  ભત-મષુ્ષ્ટ એક દી 
 

એક  ભાટેમ ખદુના દુગુમણ જ છડીએ 

વુંબલાતભ  શય  યગુેની  થામ ષુ્ષ્ટ એક દી 
 

O ડૉ. નીયજ ભશતેા 
 



 

સ્મવૃત વલળે 
 

કવલ શ્રી હશિંભત ખાટસહૂયમા 
 

અભે વડકુુંના વાુંઈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O લફયાદય હશિંભતબાઈને                                                                                          O વરૂ ધ્રલુ                 
 
૧ ) 
 
હશિંભતબાઈ ! 
એ રકના તળરારેખ ત ખરૌ ખરૌ ખયતા યહ્યા છે. 
અને ખયતા યશલેાના છે; 
ણ આણી લાણી ત ઠેઠ તબમેથી ભાુંડીને 
ટાનુી વાટી સધુી થયાઈને યખાતી આલી છે 

અને ડઘાતી યશલેાની છે. 
એ રકના આદેળ અને આજ્ઞાઓ ત 
યગુના યગુ રગી, જડફેવરાક અવ્મલસ્થાભાું વડતાું યહ્યાું છે ને 
વડી ભયલાનાું છે...ગુંધાઈ ઊઠલાનાું છે. 
ણ આણાું ગીત ત લભનાું મબૂમાુંભાુંથી ઊબાું થઈને, 
ભજાુંની છારકનાું પીણન પયપયાટ ફનીને લેયાઈ જલાનાું છે... 
લશેંચાઈ જલાનાું છે. 
એકભેકને શતીભતી શથેીઓની હ ૂુંપભાું, 
અયવયવ પયતી ચરભની બચનગાયીઓભાું 
અને શ્રભના સયેૂ ધફકતી છાતીઓના ખણૂે જરતી, 
જલાતી આણી આગને 
એ રક  
નહશ ત ઠાયી ળકે, નહશ ત દાફી ળકે, કે નહશ ત છાુંટી ળકે 
એભની ટાઢીફ, સગૂાલી અલગણનાનાું ગુંગાજથી ! 
આણાું ગીત ત લડલાનર થઈને 
ધધૂલતાું યશળેે 
આ જ ાણીના ેટાભાું 
આ જ વભદયની બક્ષતતજ ઉય ! 
 

૨ )   
                                               
હશિંભતબાઈ ! 
શજીમે ગ ૂુંજે છે 
તભાયી કતલતાના ફકટ ઉછા 
આ વયઠના વભદય તટે 
હદળાઓ ણ વાુંબે છે, 
વયલા કયીને કાન 
ભાયગની ળધભાું નીકેરાુંને ઈજન છે.... 
તભાયા ઘઘેયૂ વાદનુું... 
ક્રાુંતતના બરુ ુંદ એ નાદનુું.. 
ક્યાું- ક્યાુંથી આલે છે આ અલાજ ? આ વાદ ? આ નાદ ? 
મ ૂુંગી ભાછરીઓનાું બબિંગડાું ઉતાયતી – વાપ કયતી 
કેયકન્માઓની મ ૂુંગી વ્મથાભાુંથી... 
કડકડતા દય અને હકચડૂાટતા કલૂાથુંબ કડીને 
વડડેાટ ચડ-ઉતય કયતા ખાયલાઓની લજ્રકડભાુંથી... 
અડધી યાતના અંતહયમા જુલાભાું તયતા ભછલા ય  

 



 

ભીટ ભાુંડીને ફેઠેરા 
ભાછીભાયની આંખભાું ખાફકતાું આળાબીના યઢના  
ઉજાવભાુંથી.. 
દાફૃડાની તમારીભાું ફાયફાય ભાવના તલજગને ડુફાડતી 
ખાયલણના લરાતભાુંથી... 
પયકતી બગલી તળલધજાની છાુંમાભાું ફબ્ફે ફૃતમાભાું 
ફાણ લેચતી 
ફાબરકાની અણવભજુ છતાુંમ રારચ ુરાગતી આંખભાુંથી. 
ફવસ્ટેન્ડ ય બટૂ બરળ કયતા ટેબણમાની 
અકાે જ ચારાક થઈ ગમેરી  ઉધ્ધત તવવટીભાુંથી... 
કેવય કેયીના યુંગફેયુંગી અને વનેયી કેાુંનાું 
ીા ધભયક લભૂખાુંને 

શભણાું જ ખટાયે ચડાલીને, શાુંપતાું ફાલડાુંન વીન લછૂતાું 
ફજાયના ખણૂે ફેવીને, ડુુંગીના દડા લગય જ 
સકૂ યટર ફટકાલતા, 
મરૂીભજૂયના અક-અગભ અવુંતના તતખાયાભાુંથી.. 
ણે... 
તટૂતાું જશાજની રાદી કડભાું 
ચેાતા-ચીખતા બફશાયી ભજૂયની બફયશાની તાનભાુંથી..! 
 

છે... 
ભાયા-અભાયા અને તભાયા ભનપ્રદેળભાું 
તટૂતાું જતાું દેલારમ ને ભશારમના ધ્રજૂતા થયથયાટભાું ણ 

એન ધ્લતન છે; 
તલકાવના નાભે લશતેી મકુામેરી લાયતાઓ વાુંબતાું 
અબધૂજનના શોંકાયાભાુંમે એન અણવાય છે; 
 અને શા.. 
ઇતતશાવના અણવભજામેરાું ષૃ્ઠ ઉય 
પ્રશ્નબચન્શ ફનીને લુંકાઈ ગમેરા ેરા દાતયડાના 
તીખા-તીણા કયકયાટભાુંમે 
એન ડકાય છે 
ને એટરે જ ત બફયાદય ! 
ભાયા-તભાયા ખબાથેરાને 
વાગયને 
અને ક્રાુંતતને- 
ક્યાયેમ ક્યાું કઈ વયશદ નડ ેછે ! 
 
 O વરૂ ધ્રલુ 
     આ યચના વુંદબે વફૃફશને રખે છ “ ૧૯૮૮ની એક ફયે, વભનાથના પ્રાુંગણભાું હશિંભતબાઈ બટકાઈ ગમા. એકભેક 
વાથે શાથ તભરાલતાું અભે  ફુંને આશ્ચમમભાું ગયકાલ ! છૂ્ુું ત કશ ે: “શભણાુંન આખામ વોયાષ્રના દહયમા હકનાયે પરુું છું. 
રકને ભફૄું છું, એભની લાત વાુંબફૄું છું, એભનાું ગીત-કથાઓ નોંધત જાઉં છું કાુંક ભટુું કાભ ઉાડ્ુું છે”.. હશિંભતબાઈ ત 
અધલચ્ચે જ આણી લચ્ચેથી ચારી નીકળ્મા- ેલુું „ભટુું કાભ‟ આણને વોંીને ! ... જનલાદી ક્રાુંતતના પ્રશયીવભા અભાયા 
મયુબ્ફી બફયાદયને વરાભ વાથે વાદય”    
( લમ ૧૯૮૮ભાું કતલ હશિંભત ખાટસહૂયમા લેયાલ અભાયા ત્રણ-ચાય હદલવ ભાટે ભશભેાન થમેરા તેનુું આ તકે સ્ભયણ તાજુ ું 
થામ છે.)- વુંાદક 
 



 

 
 

હશિંભતબાઈ , ઊવભિરાફે’ન, વુંતાન આળા અને યાજુ  
હશિંભતબાઈ યલુા અલસ્થાભાું 

હશિંભતબાઈ , ઊવભિરાફે’ન, વુંતાન આળા અને વનલખર 

એક યાજકીમ વભાયુંબભાું હશિંભતબાઈ 

 

 

અભે ાદયના છૈ  

            જીલતા ાલમા 
તભે ખટે યે ઠાભ  
             જીલ   ઢાલમા 
 

 

વનધ ૂષભ ચરૂાના પ્રચાય કામષક્રભભાું હશિંભત ખાટસહૂયમા 
 

ત્ની ઊવભિરાફે’ન વાથે 

કવલ હશિંભત કાટસહૂયમા 

 

હશિંભતબાઈ અને  વભત્ર શયહકળનબાઈ 

હશિંભતબાઈ , ઊવભિરાફે’ન, તુ્ર યાજુબાઈ અને તુ્રલધ ૂ
યેણકુાફેન  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

અરગાયી  હશિંભતબાઈ 

કવલ હશિંભત ખાટસહૂયમા ,ઊવભિરાફે’ન વાથે શલી ભાું 



 
O ળબ્દ 

ફૂટી ગમેરા કાયતવૂ જેલા ળબ્દ 
લીકરીના છેલ્રાું ાનાુંઓની જાશયેાતભાું શમ છે  
તેલી તસ્તરના ધડાકા 
ચશયેા યન ાલડય-રાર યુંગ, નટની ખટ્ટી છા 

ફધુું જ અશીં ફત્તીના ઝાઝા પ્રકાળભાું  
વાપવાપ લયતામ છે 

આ ફધાુંમ છતાું ભાનવુું યહ્ુું કે  
આ નાટક નથી 
નાટક ભાટે ત ગુંબીયતાથી ભશનેત કયલી ડ ે

ળબ્દ- લયાઈ ગમેરા તનયધના ફૂગ્ગા જેલા 
શલ ેળેયીઓભાું આભતેભ યખડ ેછે 

ક્યાયેક છકયાઓ ણ એન ેટલ્રે ચડાલે છે 

ળબ્દ - વાત લાય દાઢી કમામ છીની 
બાયત બ્રેડ ! 
એન ેળામનયભાું નાખ કે ન નાખ 
દઢીના એક લાનેમ ઈજા કયે 

ત બાયતના વગુંદ ! 
ત ચાર આ ળબ્દન ેળણગાયીએ ! 
એનુું વયઘવ કાઢીએ ! 
એના કાે કુભકુભ અક્ષત રગાલીએ ! 
કદાચ આ ળબ્દન ે 
ક્યાુંક ભઢી ળકાળે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ભન થામ છે ! 

ભન થામ છે કે 

આણી આ કયચબરમાી ચાભડી ય 

શજાયશજાય લલ્ટની ધગધગતી અસ્તયીઓ પેયવુું 
અકાે વધૃ્ધ થમેરા આ ચશયેાઓ 

ાટણલાાના ઠુંડા રેે ફદરામ તેભ નથી. 
ભન થામ છે કે  
ઠયી ગમેરા ઠુુંઠલાઈ ગમેરી નવના ભાખાન ેઉાડીને ઝીંકી દઉં 

જ ુંગરના કાઝા દાલાને 

ટનવ 7 ની જાશયેાતે રશી લશતે ુું નથી થતુું અશીં 
દાલાનની આંખ ે

એ કદાચ લશતે ુું થામ 

મઢૂ થઈ ગમેરા ભન વાગયન ે 
ભથલા તલ્રલના 
ભશા તપાનના ભુંત્રન ેતનભુંત્ુું 
ભન થામ છે કે 

નલી આંગીઓ ઊગળે તેની બચિંતા કમામ લગય 

વડરેી છે તે કાી નાખુું 
ભાણવ એટરે ફ ેશાથ-ફ ેગ 

ભાણવ એટરે ફ ેઆંખ-ફ ેકાન 

એ વભીકયણથી છેતયલાનુું ફુંધ કય 
ભન થામ છે કે 

ભન થામ છે કે - ણ 
 
 



 
O અભે વડકુુંના વાુંઈ 

 

ઊંચી યે ભેડીના તભે આદભી 
અન ેઅભ ેવડકુુંના વાુંઈ 

તભાયા અભાયા તળખય જુદા 
લચભાું લવભી છે ખાઈ 

તભાય અભાય નેડ નઈ નબ ે

 

ફૂર છ ફૃાાું યેળભ ાુંદડી 
અન ેઅભ ેકાુંટાા છૈ થય 

તભને પાલે યે ભધભીઠી રેયખી 
અભન ેતપાનન તય 

તભાય અભાય  નેડ નઈ નબ ે

 

તભે ળીા સખુડ ચુંદન રે છ 
અભ ેવડવડતા તેજાફ 

તભાયે કેવય ઘ ૂુંટયા લાટકા 
અમ્ભાયે ખાયી ાતય યાફ 

તભાય અભાય નેડ નઈ નબ ે

 

પાલે યે પાલે યે   ારખી 
અડલાણે ામ ેલીંધલાના લન 

નજરુું તભાયી ઝાુંઝય ઝભખ ે

અંતયભાું આથડ ેઅભ ભન 

તભાય અભાય નેડ નઈ નબે 
 

રાખ ક્રડ કેયી લાત ુું તભ આંકડ ે

અભ ેયજ ઘ ૂુંટતા ભન શનૂ 

આંકડા અંતયના ભરૂલા ભથ 
એ જ ફધા આંકડાની અશીં ધનૂ 

તભાય અભાય નેડ નઈ નબ.ે 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      O આથભવુું શમ ત છ આથભી યે જાલ 

 

આથભવુું શમ ત છ આથભી યે જાલ 

ભાયાું ઊછીનાું રીધેરાું ફૃ 

ચશયે ધલાઈ જામ ચશયે યખાઈ જામ 

એલ શ ફફત ધૂ- 

 

ચશયેાઓ ચીતયીને ફેવવુું ફજાય 

અન ેઊબા કયલાના આબાવ 

બઝુાતા દીલડાઓ બીતયભાું ભેર 

તમ કશવે ુું કે જ્મત શ્વાવ શ્વાવ 

બીખલાનુું ળીખલાત ુું આંગીઓ ઝારીને 

કશલેાનુું થઈળ આભ ભૂ. 
 

દુતનમાના દયળનભાું બાળ્યુું કુંઈ નલતય 

કે પટ્ટ રાગે જીલન ેએ ચાવક 
ઠારા આબાવ યહ્યા ઓગી કે શુું 
એન શૈમાભાું યજયજ ધ્રાવક 
આણન ેઆણા જેવુું ન કશુું જીલતય છે 

આણે ત કકના છૈ ઉ. 
 

એકલાય મકૂી દઈ જૂઠન આ વુંગ 

શાર જઈ રઈ વતન ફૃઆફ 

ઉછીના ચીંથયાુંઓ પેંકી દઈ દસ્ત 

છી દુતનમાને દઈએ જલાફ 

એકલાય શૈમાન ેહશભત દઈ શારીએ 

જયા આયાધી વાચકરાું ફૃ 

નક્કી થઈ જાળ ેત્જિંદગી અનુ. 
આથભવુું શમ ત છ આથભી યે જાલ 

ભાયાું ઉછીનાું રીધેરાું ફૃ. 
 

 



 
 
O તભે વળવળયની યાત વખી 
 

તભે તળતળયની યાત વખી 
ને હુું લૈળાખી તડક 
હશભ ઠાયત ુું તભે અન ે

હુું બડબડ બડક      
       
તભે સગુુંધી ધૂ 

દાતાું ભયચાની હુું ગુંધ 

તભે યેળભી ફૃ 

અભાયે ફયછટતા અકફુંધ 

કભ કભ કેડી તભાયી 
ગયભ ગયભ અભ વડક 
 

ભેઘ ધનુના યુંગ તભે 

હુું લીજ અગનની યેખા 
તભે ભધનુ સ્ળમ 
અભાયે ઉય અગનના રેખા  
તભે મદુૃ નલનીત 

અભાય ખેર વદામે ખડક 
તભે તળતળયની યાત વખી 
ને હુું લૈળાખી તડક 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
O અણ ુજેલડુું અંતય એને શાડ જેલડી ીડ 

 

અણ ુજેલડુું અંતય એન ેશાડ જેલડી ીડ 

વાુંધ ેવાુંધા તળતથર લીંધલ બફશાભણા કુંઈ ફીડ. 
 

ગરુભશય ળી આ દુતનમાભાું યુંગ શળ ેતનત ઢતા 
ભયકુંતા ચશયેાઓ ભાયગ યજ યશળેે ભતા 
એન ેફદર ેકદભ કદભ ય આજ જીલનની ચીડ 

 

પ્રીત ાુંખડી શળ ેભશકેતી ગીત ગરુાફી ઘયેાું 
રશય રશય શય ભસ્તી તપુાન ક્યાુંમ ન કઈએ શયેાું 
પ્રીતખેતયે ક્યાુંથી ટક્યાું આજ ત્રાવના તીડ 

 

ભાણવ નાભ ેભાણવ ક્યાું છે ભશફત નાભ ેભશફત 

યુંગ બયેરી વુંગત ક્યાું છે સખુ ળભણાુંની વફત 

આજ અશીંના ભાણવ છે, છે બયચક બયચક બીડ 

 

ખલામેરા અલાજ છે વો આંસ ુણ ખલામાું 
અયભાનની એ જ દળા છે પ્રાણ ીડ ેપ્રલામા 
કણ વાુંબે યણભાું કશળે યડનાયાની યીડ. 
અણુું જેલડુું અંતય એન ેશાડ જેલડી ીડ. 

 
 



 
 
 
O વપ્રમદવળિની ! 
 

તભને રખુું કે ન રખુું? 

ભનભાું ભટી મ ૂુંઝલણ છે ભને  
અંદયથી બાુંગેરા ાહકસ્તાન વાથેની 
રડાઈભાું ભેરા તલજમથી 
ફધા આજ કઈક કેપભાું છે 

યમાયે તભને એવુું રખામ કે  
આજે ભાયે ભાયી ઘયલાી વાથ ે

ૈવા ભાટે ઝઘડ થમ શત 
ળાકના લઘાય કે ચાના ક વાથે 
તભાયા જેલા દેશ્દુગામને જડુું 
ત આ દેળના રક 
ભને શયેાન યેળાન કયી નાખ ે

તભને હુું એમ કેભ કયીને રખુું? 

કે 

આજ અશીં સયેુળે આઘાત કમો. 
સયેુળને ત તભે ળાના ઓખ? 

એલા ત કેટરામે સયેુળ છે! 
એ નકયી કયત નગયાબરકાભાું, 
ઉંભય ફાલીવ-યણેર 
એની નગણુી યની 
તતની રાળન કફજ રેલાનમ 

એણે ઇન્કાય કમો- 

રઈન ેશુું કયે એવુું છૂી ણ ફેઠી! 
તપ્રમદતળિની 
તભને એવુું ફધુું કુંઈ રખામ? 

ફધાની વાથ ેહુું ણ સધૂબધૂ 

ભરૂીને શલ ેત તભાયાું જ ગીત ગાઈળ 

ફધાની ભાપક વત-અવત છડીને 

હુુંમ તભાયી આયતી ઉતાયીળ 

ફધાુંની જેભ વાચુું-ખટુું મકૂીને 

હુુંમ શલ ેતભાયે ડગર ેડગર ે

ફૂર લેયીળ 

તપ્રમદતળિની, 
ફીજુ ું કુંઈ રખલાનુું નથી 
આટલુું જ - ફવ આટલુું જ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O તટસ્થતાની ચાશના 
 

ઊબા યશી તટસ્થતાને તીય 

લશણેના યુંગ ઢુંગની ચચામ કયતાું  
ભશાનબુલ તયીકે ઓખાતાું આણ ેવો 
ચાર ! શલ ેલશણેભાું ઊતયીએ 

ાણી ત ડા ઊંડા, લેગીરા 
યશલેાના જ, યશલેાના જ. 
એનુું જ નાભ ત છે લશણે 

તભાયે  
દસ્તી જઈએ છે હકનાયાની ! 
ત કય ણ ત છી 
લાત કયલી યશલેા દ લશણેની, 
લશણે ત લશલેાનાું 
એની તાની આગલી યીતે જ  
એ લશણેને ધાય ત ફદરી ળકામ 

ણ 

એ ભાટે ત જાતન ેઝીંકલી- છાડલી ડ ે

લશણેની લચ્ચલચ્ચ 

ભશાબાયતના બા બીભની જેભ. 
પ્રલાશ અભસ્થા નથી રટાતા 
ણ આણી ત અનખી છે પ્રીત ! 
તટસ્થતાની આણી ચાશના ! 

 

 



 
 
O એક તારુું આકાળ, એક ભારુું આકાળ, 

 

એક તારુું આકાળ, એક ભારુું આકાળ, 

ફેમ આકાળ લચ્ચ ેઆકાળ છે 

તુું છે તયડાતી રાળ, હુું છું ભયડાતી રાળ, 

રાળ લચ્ચ ેઅશીં રાળની રાળ છે ! 
 

રાળનાું જ ુંગર છે, રાળનાું આકાળ, 
રાળનાું ળશયે, નગય, ગાભ છે : 
શાડકાુંના બુંડાય, ખયીના ખહડમાઓ, 

એક એક શાડકાએ ડાભ છે 

શાડકાુંઓ શાડકાુંની વાથ ેતનત અથડાતાું 
શાડકાુંને શાડકાુંની આળ છે !  
 

શાડકાુંઓ ખેતયભાું લાલ ેછે શાડકાું 
ને શાડકાુંઓ રણતાું યે શાડકાું: 
કચડ કચડ કચડ યજ કચડાટી ફરતી, 
યજ રડતાું યશ ેશાડકાુંનાું રાડકાું- 
દધીબચના દીકયાઓ દધીબચની વાભ ેછે, 

એન ેદેલાના લીંટામા ાળ છે ? 

 

રાળની લચ્ચ ેઅશીં રાળની રાળ છે, 

ફેમ આકાળ લચ્ચ ેઆકાળ છે ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O વાાંચતા જો  આવડે  રે  એક  મને  અકશર 

 
લાુંચતાું જ આલડ ેયે એક ભને અકળય 

ત તને આખી ને આખી દઉં લાુંચી 
ગરાુંની ધૂ તાયી ુંથે યખામ 

એની યજ યજ ય યગે યહુું નાચી. 
 

અમ્ભ ેઅબણ અન ેફયછટ છૈ રક ભટી ભટી લાતભુાું શુું જાણીએ 

આંખ્યુું ને યયલી આંખ્યુુંની આયાય ભરાત ુું ભનબયી ભાણીએ 

આડી યે અલી કઈલાત બરા કીધી નથી કીધી છે લાત શાલ શાચી. 
 

અભન ેઉકેરલાનાું ગભતાું આકાળ અન ેગભતી ઉકેરલાની યાયયુું 
યુંગી યજ યજ વાુંજ ને વલાય જીલ એની અંકામ વદા બાયયુું 
યવન એ થામ જયી ફે એ વારુું ળુંકયને યજ યહુું જાચી. 
 

દુતનમાના રક ભને યજ યજ વભજાલ ેપ્રીતતણ ભનને બયભ છે 

એવુું મે શમ તમ બલ્ર ેને શમ એભ બયભાવુું એમ ત ભયભ છે 

કેનાયા છન ેવો લાત ુુંને કેતા યે અમ્ભાયી શભજણ છે કાચી.... 
 

ઝાઝું નહશ કક ભને તળખલાડ ેવશજે જયી અકળયન ેલ્ર ભયડ 

ઉકેરીળ આમખાના આમખાની લાત ુું ને ગણતાું ળીખીળ હુું કયડ 

તવુું છે ખફૂ ણ ાકા ના થાવુું છે પ્રીત ાુંગયતી જતાું યહુું યાચી. 
 

લાુંચતાું જ આલડ ેયે એક ભને અકળય 

ત તને આખી ને આખી દઉં લાુંચી. 

 
 



 
      O ગામ ભયી ગઈ  ફાઈ ભયી ગઈ 

 

ગામ ભયી ગઈ 

અયે ભયી ગઈ 

બય ફજાયભાું રથડી રથડી 
ભખૂ ેેટે તપડી તપડી 
ેટ ાુંવાું ચોંટેરાું રઈ 

 ભાું યખડી યખડી 
અયે, યાભ છેલટ જુઓ 

આ ગામ ભયી ગઈ 

અન ેજુઓ 

આ ભુંહદયભાુંથી વયઘવ નીકળ્યુું 
ધજા તાકા ઢર ધડકૂતા 
અફીર-ગરુારે ગામ ભયેરી 
ઢુંકાઈ ગઈ 

ને અંતતભ વુંસ્કાય કાજ 

ર ચારી જાતયા 
ઘડી જીલનની આજ વપ થઈ 

ભશાજન ઊભટ્ુું 
ફજાય વઘી ફુંધ કયીને 

યાભધનૂની યભઝટ જાભી 
ધભૂ ભચી ગઈ 

ધયભ નાભની ધભૂ ભચી ગઈ 

કાાું નાણાુંલાા આવ્મા ળેઠ કયભચુંદ 

દૂધ ાણીન ેબેલનાયા 
ને રકન ેછેતયનાયા 
ધયભદાવ ણ આલી શોંચ્મા 
વ્માજે જેણ ેઘય ડરાવ્મા 
ખેડુ કેયા ખેતય ભાુંડયાું 
લીયચુંદજીમે જડામા 
અન ેબગત જેને યમાું 
વાચેવાચ ા વો નાચ કયે છે 

વોથી આગ વયઘવ ભાુંશ ે

યહ્યા ચારતા 
ઝર ેયેળભી ઝબ્ફા ઉય 

ળાર કાળભીયી 
યાધેશ્માભ તણી વો ભામા. 
અયે ભયી ગઈ 

કલૂ યૂી ગાભ ફધાને 

શામ અયે શયેાન કયી ગઈ 

ધણી બફચાય યઝી ડય‘ત 
યજી એની તટૂી ગઈ'તી 
ઘયે શાુંડરી ણ નશતી યશી 
શામ ! ફીચાયાના જીલનભાું 
આઝાદી ના ક્યાુંમ લવી ગઈ 

યજી તટૂી યજી ખટૂી 
અન ેએક ઓયતની ઇજ્જત 

ળેઠ તણા ળેતાન ેલ ૂુંટી 
ઘયે બાખયી એકે નશતી 
શાથ ચાકયી ક્યાુંમ ેનશતી 
ભખૂ્માું ફાક ભખૂી ભાતા 
કાભ ગતતી યતી યતી 
બભતી થઈ'તી શાથ ડી ગઈ 

ટીલુું તાણી ફેઠેરા એક  
ળેઠતુ્રને શાથ ડી ગઈ. 
અન ેભયી ગઈ 

ફાક રઈન ે

ફ ેફાકની ભાત ભયી ગઈ  
કલૂ યૂી. 
ભખૂ ેઅશીંમ રથડી રથડી 
શૈમે યજે પપડી પપડી 
ડતી ભાયગ ખાતી ચકયી 
જીલન કેય યાશ ચકૂી ગઈ 

અયે ભયી ગઈ એક ભજૂયણ 

બાયત કેયી એક ભજૂયણ 

નહશ ભુંહદયે વયઘવ નીકળ્યુું 
નહશ ળેઠના શૈમાું શાલ્માું 
નહશ બગતને બાલ ઊભટયા 
દેળ તણી દૂફી દુહશતાને  
ચગયદભ છે આગ પયી ગઈ 

ગામ ભયી ગઈ ! 
શામ ! બફચાયી ગામ ભયી ગઈ 

ફાઈ ભયી ગઈ ! 
શામ ! બફચાયી ફાઈ ભયી ગઈ ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
O ક્ાાંતત 

 

ભને એ ફહ ુગભે છે 

શભણાું ત યજ બટકામ છે છાાભાું 
ભેં એન ેજઈ નથી 
તભે જઈ છે ? કેલી છે ? 

નથી  ખફય ? 

ભને રાગ ેછે કે 

એ  'શયે કૃષ્ણ શયે યાભ' 

જલા ભાટે ભાટે ઊબયાતી 
ેરી ુંદય - ચીવ લચ્ચેની 
ન છયલીઓ જેલી શળ.ે 
અન ેએલી નહશ શમ ત કદાચ 

વાુંજે લયા ફજાયભાું ફકરન ેફુંગડીની 
ભાથાકટૂભાું ફ ેકરાક ફગાડતી 
ેરી ફેરફટભ ધાયી કન્મકાઓ જેલી શળ,ે 

નહશતય ઘઘા દયલાજે બેગી થતી 
તલતલધ લેભૂાભમ તરુણ ટી 
જેલી યુંગીન ભસ્તી બયી શળ ેએ ચક્કવ ! 
આણન ેત આનુંદ આનુંદ ગભ,ે 

એમ ફાબ ુભળામ ! કશી શવી ડલાનુું, 
કઈન ેધબ્ફ રગાલલાનુું - બટકાઈ જલાનુું 
એ એ જ શલી જઈએ 

આ ફધુું ન શમ ત  

એ ળી ફરા છે? 

જયા ફર ત ખયા ! 
ગાુંજાન દભ ?- ભતનકા ! 
- ભામ ડાબરિંગ ! 
ાટીઓ- વન્ભાન વભાયુંબ 
કઈ વભજાલતુું નથી. 
છાાભાું ત યજ એના હૂુંપાા ળબ્દ 
ટુરાઈન, પયરાઈન, તવતવ રાઈનભાું 
ઠરલામ છે 

ભને એ ફહ ુગભે છે 

તભે આ ક્રાુંતતની ઓખાણ કયાલળ ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ગઝર 
 

જઈ યહુું છું શ્વાવન ેધભુાડ ગી જામ 

ક્ષણેક્ષણ ેઆ શ્વાવભાું ધભુાડ બી જામ, 

 

ખલુ્રી શલાન ેઆલલાનાું ફાય કમાં ફુંધ 

ગુંધના ખ્મારન ેશલ ેધભુાડ ચી જામ. 
 

ડગલુું જયાક હુું બરુું યમાું ળ કુંઠભાું 
ભનની ફધી મયુાદને  ધભુાડ  છી  જામ, 

 

તભને હુું ળધુું છું કશળે કેટરા છ દૂય 

માદનાું ઉલનન ેઆ ધભુાડ ઝી જામ. 
 

કતળળ કરુું છું ક્યાુંકથી પાટે તા અશીં 
યમાું ત ધીભેથી આલીન ેધભુાડ ઢી જામ. 
 

વહ ુયુંગ ત્જિંદગીના ફધા થઈ ગમા ીા  
કૂુંને ફૂટતાું જ અશીં ધભુાડ દી જામ. 
 

હુું સ્લ્ન મતુત શ્વાવના જત યહુું વદા 
સ્લ્ન પે નહશ અન ેધભુાડ પી જામ. 
 

આકાળન ેઆ લાત કશલેાન અથમ ના 
એન ેમ ભાયી શરેા જઈ ધભુાડ ભી જામ. 

 



 
 
 
O ચાય કદભ કવલ હશિંભતબાઈ વાથે !                                                                યભેળ ય. દલે  
 

 

      
       આણ ેવો જાણીએ છીએ કે હશિંભત ખાટસહૂયમા કતલ શતા ણ એભનાભાું, હુું કતલ કભમ કયી યહ્ય છું - એલી કળી 
વબાનતા રગીયેમ ન શતી. આભ ણ હશિંભતબાઈનુું વ્મક્તતયલ દવ ેહદળાએ તલશયતુું અન ેવાલ ભકફૄું - મતુત શતુું .સ્થાતત 
અન ેશ્રીભુંત વાભ ેસતૂ્ર નશીં ણ એભન જીલનતુંત ુફહધુા છેલાડ ેઊબેરા ભાણવ વાથ ેલધ ુલણામેર શત. 
યાજકીમ તલચાયધાયા અનવુાય આ કતલ વામ્મલાદી બચિંતનન ેવભતિત શતા. આભ શઈન ેએભન ેકઈએ કદી કટ-ેન્ટ અન ે
ટાઈ-બટૂભાું જમા નથી. એ જ ભતૂભકાએ હશભતબાઈન ેધાું ફાસ્તા જેલા કડક-આય-ઈસ્ત્રી કયેરાું ઝભ્બા-રેંઘા ને અણીદાય 
ટી ણ અનકુૂ ન શતાું. 
        મયુબ્ફી-તભત્ર શલાું છતાું એભની કાવ્મકૃતતઓન તલતધલત કળ અભ્માવ ભેં કમો નથી. એભણ ેએલી અેક્ષા ણ 
યાખી ન શતી. અરફત્ત, બાલનગયના શલહુયમા ચકભાું ભાયી વાઈકરનુું શને્ડર કડીને એભ જ ઊબા ઊબા, એભની નલી 
યચામેરી કૃતતઓ એક તલળે રગાલ વાથ ે એભણ ે વુંબાલી શતી. કાવ્મઠન છી હકટરીલાાની કડક-ભીઠી ચા ણ 
તલામ-તલામ જ ! ને છતાું એના કડક-ભીઠા સ્લાદન ેઓુંગીન ેેરી યચનાઓભાુંથી ગુુંજત કાવ્મનાદ કાનભાું ડઘાત 
યશતે. નગયચકભાું અભ ે વહશમાયી ભાણેરી કાવ્મઠન અન ે આસ્લાદની અભાયી એ બરજ્જત, ગભતા ગ્રુંથભાું વાચલેરા 
ભયતચ્છ વભી વચલાઈ છે. આજે લો છી મગેળ લૈદ્યન આદેળ....શા, પે્રભાદેળ થતાું- એ સ્મતૃતભુંજૂા ખરૂી અન ે
ગભતાુંન ગરુાર કરુું છું - 

        ત્જન્દગીન ેઆ કતલએ નયી ભજ-ભસ્તીથી અન ેઆલી તેલી આદાન ેઆ ભાણવ ેનયે બફનધાસ્ત યીતે-ફૃે ભાણી શતી. 
આ તલધાનની વાશદેી એભની આ કાવ્મુંક્તતઓ જ યેૂ છે: 

થઈ થઈને શુું થઈ જલાનુું, થઈ થઈને બઈ, થઈ થઈને, 

ગીત આણે ગાલાનુું ચક લચાે જઈ જઈને 

બરે કાયભાું શ અંધાયાું તમ સયૂજ ઊગલાન છે, 

બરે તપુાન દેતાું ડાયા, યાશ છતાુંમે સઝૂલાન છે; 

પ્રીત ુંથની, ગીત ુંથનાું શવતાું-ગાતાું જાલાનુું ! 
........     ...........        ............ 

વહનુી શાયે શાર શલે, મકૂી ભકળું શૈમાને, 

ગાઓ-ખેર, ખફૂ ફજાઓ-નચાલ વાગયનૈમાને, 

નાભ અભારુું છે ભસ્તાના, ના કુંઈ ફીજુ ું રખાલાનુું, 
વભજ આટરી જામ ડી ત ના કુંઈ છે વભજાલાનુું. 

        ના, અશીં નથી કળ ુંહડતયગુી લાગાડુંફય કે નથી ળબ્દ-લૈબલ.  છે ત નયી ભકાળ, શલાળ ને લધાયાભાું છે લમ-
તનયેક્ષ વાશત્જકતા. ભન શળ ેત ભાલે શોંચાલાનુું જ છે- ના, ઘયેથી કળાું નકળા-તનળાનીઓ રઈન ેનીકલાનુું નથી, યાશ 
ત એભ જ જડી જલાન છે, કાયણ કે ભાુંશ ેગલાતાું ુંથનાું ગીતન ગુુંજાયલ કદી-ક્યાુંમ ઓવયલાન નથી. 
હશભતબાઈ તાન ેાભલા તનયુંતય-આજીલન ભથતાું યહ્યા. અંદયની તછાણ ઊણી ન યશી જામ- એની એભન ેવશજે ખેલના 
શતી. કૃતકતા કદી એભની ાવ ેપયકી નશીં. તાન ેપાવ્યુું એભ જ જીવ્મા. ઘણાું સ્લજન-તભત્ર એભની શયેલેળની જ નશીં, 
વભગ્ર વ્મક્તતયલની રઘયલઘયતાથી અકાતાું, ણ આ બાઈ વાશફે ત એભના ભનના યાજ્જા ! આભ શલાન ખરુાવ ણ 
આ યહ્ય - 

આથભવુું શમ ત છ આથભી યે જાલ, 

ભાયાું ઊછીનાું રીધેરાું રૂ ! 
ચશયે ધલાઈ જામ, ચશયે યખાઈ જામ, 

એલ શ ફફત ધૂ ! 
 

 



 

    આવાવનાું જ નશીં , વો કઈ ભાણવ , કઈ ણ ક્સ્થતત-હયક્સ્થતતભાું એનુું આગવુું મદુ્દર કદી ગભુાલે નશીં એની બચિંતા-
હપકય આ પકીયી ભાણવે વદા વેલી શતી. લી , કાુંઈ શદયના ગાુંહઠમે ગાુંધી ન થઈ જામ - એલી કાવ્મ ચેતલણી ણ એભણે 
વેલી શતી –  

રીટી-ફે રીટી કુંઈ ફલ્મા ના ફલ્મા 
કે ચા ભશાનતાન ઊડ ે! 

 

       આલી આગાશી કયીને કતલ અટકી નથી ગમા, આલી વતૃત્તથી ફચીને ભાણવે મેૂ શુું કયલાનુું છે- એ લાત  ણ એભણે 
વાદીવીધી યીતે કશી છે -  

ભાથાું પાટે ત બરે પાટે, 

ને ઉઝયડ-ેઉઝયડ ેરશીઝાણ થા ; 

તયસ્મા ક' કુંઠે કેલ ફાઝે છે ળ, 

જયા જાણલા ત ુું તતે યણ જા, 

ઝુંઝા કે ઝાુંઝલાું કે શમ ભશાકું 

નીક ખહડમાભાું ખાુંણને ફાુંધી ! 
 

       વાભાન્મ વભજ અને છા એલી છે કે વામ્મલાદીઓને પે્રભબાલ વાથે રગબગ આડલેય શમ છે. ચાશલાનુું નશીં જ એભ 
નશીં ણ ચાશ ત એક વાથે , એક-વયખુું ફશા જનવમશૂને ચાશ , કઈ એકાદ વ્મક્તત-તલળેને નશીં ! ણ ખાટસહૂયમા ત 
કતલ ણ છે અને કતલ પે્રભા ન શમ ત ફીજુ ું શુું શમ ? આ લાતની નાજુક-નભણી વચ્ચાઈ આ ગીત ધયાલે છે - 

ભાયે અંફડ ેગ ૂુંથ એક ફૂર લારભ ! ત હુું ભયકુું-ભયકુું, 
તાયાું ટેયલાું અડ ેને થઉં ડરૂ, વનાું રકે વયકુું-વયકુું. 

 

       કતલએ ભાગણી ત મકૂી છે ણ એ કેલી યબમાત છે ? તપ્રમજનને કહ્ુું છે - 'ભાયા અંફડ ેગ ૂુંથ ફૂર ' અને છી ? ત 
કશ,ે 'ભાયા અંતયભાું આલીને ઝર! '. કઈની આ કાભના વુંતામ છી ત રીરારશયે જ શમ ને ? તાયા સ્ળે થઈ જાઉં હુું 
ફૂર અને હુું પ્રીત તાયી યખુું-યખુું, તારુું લેણ અને આમખુું કબરૂ -ભયતાું ભયતાુંમ હુું ત શયખુું-શયખુું ! 
પ્રેભઘરેી કાવ્મનાતમકાએ ત એની લાત, અેક્ષા, આળાબયી કશી દીધી. ણ વાભે ડછુંદ ણ ડય છે ભ'ેયફાન ! 

લાુંચતાું જ આલડ ેયે એક ભને અકળય, 

ત તને આખીએ આખી દઉં લાુંચી. 
ગરાુંની ધૂ તાયી ુંથે યખામ, 

એની યજ-યજ ય યુંગે યહુું યાચી ! 
 

        કાવ્મનામકે જયા અઘયી લાત ત કશી જ છે, ણ તાના તલળે કળ એલતેલ ભ્રભ-ખાભખમાર-નથી જ નથી ! તે 
શુું છે અને શુું નથી - એની ાક્કી યૂી જાણ એને છે- 

અમ્ભે અબણ અને ફયછટ છૈં રક, 

ભટી ભટી લાત ુુંભાું શુું જાણીએ ? 

આંખયુુંને યલી આંખયુુંની આયાય, 

ભરાત ુું ભન બયી ભાણીએ. 
અભને ઉકેરલાને ગભતાું આકાળ અને ગભતી ઉકેરલાની યાત્યુું, 
યુંગી યજ-યજ વાુંજને વલાય જીલે, એની અંકામ વદા બાત્યુું, 
યવન એ થામ જયી -ફે એ વારુું, ળુંકય યજ યહુું જાચી 

 

      આ પ્રેભગીતની છીતે જ જાણે આરેખાઈ છે- એકલીવ લયવ યૂાું કયનાયી કઈ યલુતીની  લવુંત ખીરે તે શરેાું જ 
આલી ગેરી ાનખય ! એ યચનાએ ભને દઝાડય શત ને છતાું એ તભને લાચનલગી કયાલલા ચાહુું છું -  
 



 

શા, હુું શલે એકલીવની થઈ, 

તભે લવુંતની લાત કય છ નશીં ? 

 

ણ કણ જાણે કેભ 

લવુંત આલતાું શરેાું જ 

અશીં ાનખય ઠયી ગઈ છે. 
......       ..........       ........ 

ભાયા ગાર ય રાર ગરુાફની 
ઝાકબીની ાુંદડીની કુભાળ 

અને રશયેખડીઓ નથી ઊઠતી, કાું ? 

અને ભાયા કાે 

યાણે કલેરા-ગતા  

લાવી કેાની કયચરીઓ દેખામ છે, કાું ? 

કાે રાર ભઝાના ચાુંદરાની 
જગ્માએ દેખામ છે વાણવીના 
ભાયન ડાઘ, 

ડઘાઈ જાઓ છ, કાું ? 

હુું શલે એકલીવની થઈ છું 
અને આ ઠેયઠેયથી લચયામેર 
ચલણમ ળેની ચાડી ખામ છે ? 

ભાયા ગબાષળમની બીની-બીની  
ભાસભુ દીલારને  
ફનાલટી દલાઓએ, શયાભી દાલતયએ 

આડધેડ લેતયીને-વેડલીને 

ફગાડી નાખી છે. 
અને ભને નીચલી નાખી છે, 

ઉયાઉયીની કાયભી કસલુાલડની 
પ્રાણઘાતી ીડાઓએ. 
શજુ થડ જાન છે 

ભારુું કાનુું વવિંદૂય 

અને ભાયી વિંડીન યુંગ 

શજુ વાલ નથી ઝાુંખા ડયા. 
ભાયા ય થમેરા ફાત્કાયએ 

ભનભાું ાડરેી વતયાડ એલી ઊંડી છે 

કે મરુામભભાું મરુામભ ભરભ ણ 

ભાયા આ ભનના ઘા નશીં રુઝલી ળકે ! 
.........        ............         ........... 

ણ ભેં લવુંતની આયાધના છડી નથી 
હુું ત લચયકુભાયી છું 
અને આ કાવતર કાી ડફેાણ 

યાત છી 
રશયેાળે ઉાની રારીન યુંગ. 
જજિંદગીના છરક છરક થતા 



 

વયલયની રશયભાું પ્રગટતી 
યઢની એ રારી 
ભાયી આંખની આજુફાજુ વાબતૂ થમેર 

 

શ્માભ દીલારને તડી ાડળે 

અને ભાયા કયભાઈ ગમેરા 
કા ય ઊગતા સયૂજ જેલ 
રારઘભૂ ચાુંદર 
ફધામ ડાઘ વાપ કયી ળબી ઊઠળે. 
અને શલાની ફશાય આલી 
ભાયા શૈમાને એભ કશ ેછે 

જજિંદગીની કડલાળ અને ઝેય છી ણ 

ભાયા ગબાષળમની બીની બીની ભાસભુ 

દીલાર ચભાવાના શરેા લયવાદ છી 
ડુુંગયા ય જાભતી રીરી લનયાજજની 
જેલી તાજી થઈ જળે. 
અને ભાયી છાતીએ ઊબયાતાું અભીની 
ધાયે ધાયે વધિંગી જજિંદગીનાું જતન હુું કયીળ. 
હુું શલે એકલીવની થઈ છું. 
શા, હુું શલે જીલનની નલી હદલાીના 
હદલવની યાશ જતી અશીં ઉંફયે 

ઊબી છું. 
યાશ જઉં છું. 
ઢર ધડુકલાની યાશ જઉં છું, 
શા, હુું શલે એકલીવની થઈ છું. 

 

     હશભતબાઈ વલામશ્રેી  ભાણવ શતા- એભની પ્રતીતત એભની કાવ્મસષૃ્ષ્ટભાું અશીં-તશીં-વઘે વાુંડ ે છે. નશરુેતુ્રી  
'તપ્રમદતળિની'ને એભણે રખેર કાવ્મત્ર, કતલફૃ ેએભની અદના ભાણવ ભાટેની બચિંતા-હપકયન ેપ્રગટ કયે છે: 

તભને રખુું કે ન રખુું? 

ભનભાું ભટી મ ૂુંઝલણ છે ભને 

અંદયથી બાુંગેરા ાહકસ્તાન વાથેની  
રડાઈભાું ભેરા વલજમથી  

ફધાું આ જ કઈક કેપભાું છે 

ત્માયે તભને એવુું રખામ કે   

આજે ભાયે ભાયી ઘયલાી વાથે 

ૈવા ભાટે ઝઘડ થમ શત. 
.........        ............         ........... 

 

વપ્રમદવળિની, 
તભને આવુું ફધુું કુંઈ રખામ ? 

ફધાુંની વાથે હુું ણ સધૂબધૂ 

ભરૂીને શલે ત તભાયાું જ ગીત ગાઈળ. 
 



 

ફધાુંની ભાપક વત-અવત છડીને 

હુું મ શલે તભાયે ડગરે ડગરે 

ફૂર લેયીળ 

વપ્રમદવળિની ! 
 

ફીજુ ું કુંઈ રખલાનુું નથી 
આટલુું જ - ફવ, આટલુું જ. 

 

       મયૃય ુએ ભનષુ્મની અપય તનમતત છે. આ મયૃય-ુઘટનાને આણે વો રકએ ફુગ્ગાની જેભ ફુરાલીને કેલી ત લયલી કયી 
દીધી છે એનુું એક કાવ્મબચત્ર હશિંભતબાઈની કરભે વયજાયુું છે. મતૃ  વ્મક્તતની ચતયુુંગી તવલીય અને આડકરભની શડેરાઈન 
વાથે થતી , એભની તલદામની જાશયેાત  નગયના વોથી ભટા ચકભાું   વાુંજના વભમે રાહપક જાભ કયી દેતી , નગયના અબગ્રભ 
નાગહયકએ મજેરી બવ્મ ળકવબા-   આલાું-આલાું કુંઈક કૃતક તલતધતલધાન તાના અલવાન છી કઈ ન મજે ત કળ 
લવલવ નશીં થામ. અશીં કતલના મયૃયનુી જાણ થતાું તે જે ળાાભાું તળક્ષક છે યમાું અનાધ્મમનનુું એરાન નશીં અમ તમ 
ઓછું નશીં આલે ણ કતલ અંતે કબરૂે છે:  

ણ હુું ભયી જાઉં ત્માયે 

જભાનાએ જેભની જજિંદગીભાું 
ઝેય જ બમાાં છે એલાું ફે-ચાય અજાણ્મા ભાણવ 
ભાયા ભાટે એકાદ આંસ ુટકાલળે 

ત ફવ-ફવ થઈ જળે. 
 

      અરફત્ત, કાવ્માુંતે વ્મતત થમેરી નાની -ળી આ કાભનાથી ણ કતલ મતુત થલા ભાગતા શતા  એ લાતને ટેક કયનાયા 
સ્લજન તભત્ર આજે ણ વોયાષ્રભાું ભી આલળે. 
         'તીયે ઊબાું જુએ તભાળ'- એ દુંક્તતની માદ અાલ ેએલી યચના ણ હશિંભતબાઈ ાવેથી વાુંડી છે. આભ ણ 
આણન ેવોન ેતટસ્થ યશવે ુું-તનયેક્ષ થવુું ફહ ુગભ ેછે. એભ થલાથી ેરી રાુંફી ચારનાયી ર્નછ્નથી લેગા યશલેાનુું 
વાનકુૂ સખુ ણ ભામ છે. ણ કતલને આ વ્માક અન ેવોન ેજચતી-ગભતી તટસ્થતા-તનષ્ષ્ક્રમતા યશયીને અઘહટત મદુ્દા-
ફાફતે તેના તલયધ ભાટે સ્ટેન્ડ રેલા/તયપેણ કયલા આહ્વાન આ ેછે – 

ઊબા યશ તટસ્થતાને તીયે 

લશણેના યુંગઢુંગની ચચાષ કયતાું 
ભશાનબુાલ તયીકે ઓખાતાું આણે વો 
ચાર! શલે લશણેભાું ઊતયીએ. 
ાણી ત ડાું, ઊંડા, લેગીરાું 
યશલેાનાું જ, યશલેાનાું જ. 
એનુું જ નાભ ત છે લશણે. 
તભાયે 

દસ્તી જઈએ છે હકનાયાની ?  

ત કય ણ ત છી 
લાત કયલી યશલેા દ લશણેની, 
 

      ભાણવ તયીકે ભાણવભાું યવ અને શ્ર દ્ધા ધયાલતા આ કતલએ ભનષુ્મયલની આકયી ણ ઉભદા કવટી કયલા ખ રાગે 
એલા ળેય-ગઝર ણ યચેરાું છે- એક દૃષ્ટાુંત જઈએ- 

કબ્રસ્તાનની શમ કતાય છ ચગભ, 

એ કફય નીચેથી ધફકે એલ ભાણવ છ ? 

      શા, આ કતલપ્રશ્નન જ જાણે ઉતય શમ એલ ણ એક ળેય માદ આલે છે અયમાયે- 



 

શલે જે જન્ભ નલ થાળે- કવભ એની કહુું, 
છું ભોંસઝૂણુું, અનુંત યાતન હુું શય નથી. 

 

        હશિંભતબાઈના કતલ-વ્મક્તતયલના આરકભાું એભની વાથેની વાલ અંગત યશરેી વાુંબયણ ણ અયમાયે કરભને કાુંઠે 
આલીને ફેવી ગઈ છે.......... 
       યમાયે આ રખનાય બાલનગયના આંફાલાડી તલસ્તાયભાું એકર યશત શત અને નગયાબરકાભાું નકયી કયત શત. 
આ લવલાટ દયમ્માન ળતન-યતલની યજાઓ ફહધુા વણવયા ગાભ અને રકબાયતીભાું ગાત શત. 
એક શકુ્રલાય-વાુંજે લડીર તભત્ર શહયબાઈએ છૂ્ુું: 'કારે વણવયા જલાન ન?ે' 

'શા સ્ત !' 
'ત એભ કય, તાયા ઘયની ચાલી ભને દેત જા.' 
ભેં ડુપ્્રકેટ ચાલી એભને આી. રેતાું રેતાું એભણે છૂ્ુું: ચાલી, એભનાભ કુંઈ કાયણ છૂયા તલના દઈ દેલી છે?' 

'એની જફૃય ક્યાું શતી-આ તભે વાભે ચારીને ન છૂ્ુું’ 
'ખય છ ત ુું ત...ણ જ , આણા કતલતભત્ર ખાટસહૂયમાને ફે -ચાય હદલવ ભગૂબમલાવ કયલાની નફત આલી છે , તુું યતલલાયે 
યાતે નશીં ણ ભુંગલાયે યાતે આલજે,  ફયાફય ?' 

'ઓકે.' 
          અન ેચાય હદલવ છીની વલાયે ઊતભિરાફશનેે આબાયમદુ્રાભાું ઘયનુું ફાયણુું થથાવ્યુું. હુું નકયીએ જલા તૈમાય 
શત. અંદય આલલા કહ્ુું ણ એભણ ે એભના ઉષ્ભાબમામ શાથ લચ્ચ ે ભાયા શાથ રઈ દફાવ્મા, વલામામ અન ે રગબગ 
તલસ્ભયતાું કહ્ુું: 'પયીલાય આલી જફૃય ડ ેત.... 
 
 
O કવલ  હશિંભત ખાટસહૂયમા - ભાયા ફાજુી                           વનલખર ખાટસહૂયમા 
      
      હશિંભત ખાટસહૂયમાને, એક કતલને, એક કભમતળર- એક કભયેડને, ભાયા તતાશ્રીન ેએક વ્મક્તત તયીકે ખફૂ 
નજીકથી જમા છે, તેભની કેટરીક લાત તભાયી વાથ ેકરુું છું ફ-ેત્રણ પ્રવુંગ માદ આલે છે. 
      હુું વાતભા ધયણની યીક્ષાભાું વાભાન્મ ભાતવમ વાથ ેાવ થમ. બાલનગયની તે લખતની વહથુી વાયી 
શાઈસ્કુર એટરે દબક્ષણામતૂતિ ળાા. તેભાું પ્રલેળ ભેલલા જેલા ભાયા ભાતવમ નશીં છતાું પ્રલેળ ભેલલાની તલતધ કયલા ગમ. 
શડેભાસ્ટય દીક ભશતેા ભાયા ફાજુીના તભત્ર. ભારુ નાભ ત બરસ્ટભાું છેલ્ર ેઊભેયલા તૈમાય થમા ણ કહ્ુું હશિંભતબાઈન ે
કશજેે વાુંજે ભને પન કયે. વાુંજે ફાજુીને લાત કયી. ફાજુીએ કશી દીધુું – “હુું પન નશીં કરુું. તાયી ાત્રતા ના શમ ત તે 
ળાાભાું રાગલગથી પ્રલેળ ના રેલ. ફીજી ળાા ળધીર ે “ તે તળક્ષણના ભાણવ. જીલનબય  જફૃયતભુંદ તલદ્યાથીઓન ે
ભદાદફૃ થમા. તળક્ષણભાુંથી અથોાર્જન  કયલાન ક્યાયેમ શતે ુનશીં.  

      અભેં લો સધુી બાડાના જ ભકાનભાું યહ્યા. ભશાભશનેતે શાઉતવિંગ ફડમના ભકાનનુું એરટભેંટ પ્ર્ત થમેલુું. યમાું યશલેા 
જલાના જ શતા તે દયમ્માન ફાજુીના કેટરાક કભમળીર તભત્ર તેભને યપ્રાુંતથી ભલા આવ્મ. તેભને પ્રવતૃત્ત કયલા 
ભકાનની જફૃયત શતી. ફાજુીએ એક  તલચામામ લગય ેલુું  ભશાભશનેતે પ્રા્ત થમેલુું અને ભયણ મડૂી વમુું શાઉતવિંગ 
ફડમલાફૄું ભકાન આી દીધુું. આ હદલવભાું ભાયી નાની ઉમ્ભય. તેભની આ પ્રવતૃતથી થડ દુ:ખી થમ ણ તભણ ેવભમ જતાું 
ળીખલી દીધુું ;” આણા ભાટે ત વહ ુજીલે. ફીજા ભાટે જીલવુું એ વાચુું જીલવુું છે.” તેઓ જેવુું તલચાયતા તેવુું જ જીલતા. 
ફૃઢીઓ વાભેન ફુંડ એ તેભના યતતભાું લણાઈ ગમેલુું જીલનવયમ શતુું. ભાયાું ફા વાથ ેતેભનાું રગ્ન થમાું તે બફરકુર વાદાઈ 
થી. ઇત્સ્ત્ર કમામ લગયના યત્જિંદા કડાું શયીને વાભાન્મ તલતધથી કઈણ ધાભધભૂ લગય તેભણ ેરગ્ન કમામ અન ેવહ ુ તભત્ર 
અન ેવગાુંલશારાુંન ેએક એક સ્ટકાડમ રખ્યુું. – અભાયાું ફન્નેનાું રગ્ન થઈ ગમાું છે. તભેં જ્માું શ યમાુંથી અભન ેઆળીલામદ 
ાઠલી દેળ જી..  

       ઘયભાું ભાયા ફાજુી એક તભત્રની ભાપક અભાયી વાથ ેલતમતા. અભન ેઅભાયા તલચાય વ્મતત કયલાની યૂી સ્લતુંત્રતા 
શતી. એક વાચ્ચા કભમળીર – કભયેડ..જેભના ‘વભાજ શરેા, ઘય છી’ ના જીલન સતૂ્રને અભેં વહએુ શવતાું શવતાું સ્લીકાયી 
રીધેલુું અન ેતેભણ ેણ તાના વુંધમભમ જીલન દયમ્માન અભન ેસખુ આલાના ફધાું જ તનષ્ઠાલાન પ્રમયન કમામ. 
 
 



 

O સ્લેછછાએ સ્લીકાયેર ધલૂમ ભાયગ....                                              મગેળ લૈદ્ય                                              

                                                                                                                                              
         કતલ હશિંભત ખાટસહૂયમાના કતલકભમની તલગતે લાત કયીએ તે શરેાું તેભન તાન કતલતા પ્રયમેન 
અબબગભ તેભના જ ળબ્દભાું વાુંબીએ. તેભની આ કેહપમત તેભનાું કાવ્મને જાણલા, ભાણલા અને નાણલાભાું 
ભશયલની હદળાસચૂક ફની ળકે છે. તેભના કાવ્મવુંગ્રશ „યતતકણ‟ની પ્રસ્તાલનાભાું તેઓ કશ ેછે :  
       
“ ‘યતતકણ’ની આ કતલતાઓ એક વીધા યાજકીમ વુંઘમની - ધનવત્તાના યાજકીમ દાવયલની- રક્ષ્મશીન મોલનની- તલદ્રશી -

તલ્રલ બચનગાયીઓન ે ગ ૂુંથતી કતલતાઓ છે. આ કતલતાન ધભમ-એના ળબ્દ- એના પ્રતીક- એન ેળ થમાન ઢુંગ તભને 

વાભાન્મ કતલતાથી ક્યાુંક જુદ ડત દેખામ એવુું ફને મ ખરુું ! કેટરાક કતલતા-ાયખઓુને આભાું ભરૂેચકેૂમ ક્યાુંક કતલતા નહશ 

દેખામ ત કઈ કતલતા ભીભાુંવકન ેઆભાું ભાત્ર પ્રચાયરક્ષી જસ્વ જ દેખાળે. એભની લાતભાું ક્યાુંક થડી વચ્ચાઈ છે. કતલતાના 
તળલ્ભાું ભારુું ટાુંકણુું કદાચ ફયછટ યીતે જ ચારે છે. આભ ેહુું એક આડધેડ ગીત ગાનાય અદન આદભી છું અન ેએટરે ભાયી 
કતલતાની કટાયે જે તનળાન રીધાું છે એભાું વપાઈદાય ભીનાકાયી ન દાખલાઈ શમ ત એ ભાપ ગણાળે એલી આળા. આ કતલતા 
બાયતના ફૂટુુંફૂટુું થતા ઈન્કરાફની આયાધના કયતી ળબ્દકથાન એક નાનકડ બાગ છે. સ્લયાજ્મ છીના બાયતીમ યાજકાયણ-

વાભતમક વુંઘોની એક છફી- ‘યતતકણ’ છે. ‘યકતકણ’ની કતલતાભાું કૃષ્ણ ને યાધા નથી ને નથી એભાું રીરાછભ ખેતયની ભન 

ભશકેાલતી ગુંધ. યમાું છરકાત નથી કેસડૂાન ભનબય યુંગ કે નથી રશયેાત ુું એભાું પાટપાટ મોલનનુું ભદભસ્ત બચત્રણ. આ ફધુું નથી 
એ કબરૂ છે. આ ફધુું ગભે એમ કબરૂ છે. ણ એલી કતલતાઓન ેભાણનાય હુું આ જ કણ જાણ ેકેભ ભાયી કતલતાભાું કુંઈક જુદી લાત 

ઘ ૂુંટી ફેસુું  છું. 
 
         ભને ખફય નથી, ગજુયાતી કતલતાના તળષ્ટ પ્રલાશન ેઝીરનાયા રક વાથ ેભાય કઈ ભે છે કે નહશ; ણ ભને એભ રાગે 
છે કે આ યગુના વર્જકન કશલેાન ઢુંગ ક્યાુંક ને ક્યાુંક ચીરાઓ તડનય યશલેાન. હુું જબ્ફય ચીરાતડુું ફની ળકુું- ભાયી કતલતાભાું-     
ભાયા ળબ્દભાું એ ફ શમ એલી ઝુંખના ણ ક્યાુંક ને ક્યાુંક ચીરાભાું હુું મ પવાઈ જત શઈળ કદાચ આલી કતલતાઓ લાુંચલાની 
ટેલ ણ કદાચ તભને નહશ શમ. તમ લાુંચજ. જે મ ૂુંઝલતુું જીલન આણન ેઓતટવ જેભ લીંટાુંમેલુું છે -છડત ુું નથી- એના 
ુંજાઓન ેઉખેડલાન એક પ્રમાવ છે આ. તભે આલી કતલતા લાુંચળ ત ેરા અષ્ટાદના બયડાને ઉખેડલાભાું કઈ તભત્ર ભળ્માન 
આનુંદ થળે.” 

 

     શકીકતે આ એક જનલાદી કતલની વચ્ચાઈબયી કેહપમત છે. જાણે કતલતા એ (તેના તાત્યલક અથમભાું) તેભના ભાટે કઈ 
વાધ્મ નશીં ણ એક વાધન શતી, એક શતથમાય શતી. ( તેભના એક ગીતનુું મખુડુું છે : ગીત એક શતથમાય, અભાયા ગીત એક 
શતથમાય) તાના ક્રાુંતતતલચાયને એક તલળા જનવમશૂ સધુી શોંચાડલા ભાટે કાવ્મની(ગીતની) રમાયભકતાને ખભાું 
રેલી તે તેભન ભશદુંળે ઉદે્દળ જણાઈ યહ્ય છે. શકીકતે કઈ કૃતતને મરૂલલા તેના વર્જકન જે કે તે વર્જન કયલા ાછન 
ઉદે્દળ , વર્જન પ્રયમેન તેન અબબગભ જાણલ જ પ્રથભ અને ભશયલનુું વાધન છે અને ત આ જનલાદી કતલની કતલતા છે 
આથી તેને મરૂલલા આટરી સ્ષ્ટતા જફૃયી રાગે છે. જકે અશીં એવુું જયા ણ નથી કશલેાનુું કે વાચી કતલતા તવધ્ધ કયલાન 
કવફ (તેના વોન્દમમમરૂક હયભાણ ફાફતે ) તેભની ાવે ન શત. ઊરટુું, કતલએ તેભની તીકી અને ાક્કી કાવ્મસઝૂની 
પ્રતીતત તેભનાું કાવ્મભાું આી જ છે.( આ વાભતમકભાું પ્રસ્તતુ તેભનાું કાવ્મ ણ તેની વજ્જડ વાશદેી યેૂ છે.) 
 

       એક બાલક ફનીને  તેભના કાવ્મવુંગ્રશભાુંથી વાય થતાું ભને જ્માું જ્માું સખુદ તલવાભા વાુંડયા તેન આરેખ આ લચ્ચ ે

મકૂલાન અશીં પ્રમાવ કયી યહ્ય છું. ગીત  આ કતલન ેવશજ શતાું અન ેતેભણે સ્લીકાયેર આમાભ ભાટે લધ ુઅવયકાયક ણ શતાું.  
 

       પ્રથભ તેભનાું ગીતની લાત કયી એ. 

 
       ચાવ ડઘાઈ યશરેા અધકૂડા અને ફૃકડા ળબ્દ-ળણગાયની આ ઊયથી સુુંલાી ણ બીતયથી જયઠ ફની 
ગમેરી કાુંચીને કેલી વલકુાઈથી આ ગીત દ્વાયા કતલ તડી ાડ ેછે તે જુઓ.. 
 

 



 

લીયા ભાયા ુંચ યે વવિંધનેુ સ્ભળાન  
યાણા ત્રણ રૂખડા શજી 
લીયા એના થીભાું રૂડયેાું યશતેાું ગાન 

અભે ત વો અધકૂડાું શજી 

 

અભે અધકૂડા અભે રૂકડા અભે ળબ્દ-ળણગાય 

ઘય ભલૂ્મા છ ભલૂ્મા ઉંફય અશીં કેલા અંગાય 

ુંચ વવિંધનુી લાત શમ ત છ ઇવતશાવે યશતેી 
બગતવવિંશની લાત કશતેી શમ બરે ત કશતેી 
અશીં અભાયે રીસ્વા રીસ્વા ળબ્દની છે પ્રીત 

શલા ગરુાફી ભજ ભધયુી વેજ સુુંલાી વનત. 

 

અશીં કતલએ, અભ ે ત વો અધકુડાું શજી – કહ્યા છી કશરેી ગીત ુંક્તત : ઘય ભલૂ્મા છ ભલૂ્મા ઉંફય અશીં કેલા અંગાય. 
બચનગાયી પ્રગટાલલાન આ કેલ કાવ્માયભક પ્રમાવ છે ! લી અન્મ એક ગીતભાું આ અધકૂડાઓન ઉધડ જ રેતા તેઓ કશ ેછે : 

શદને ગાુંઠીએ ત ુું ગાુંધી ના થા 
ને યાખ તાયે મઠૂીને ફાુંધી 
 

ભેદાન ભાગે છે કાજાના કર 
ત ુું ત થીંગડથાગડ વાુંધે યાચત 
વળખાળે ખાફકવુું મકૂી હશવાફ 
કદી જમ છે દાલાન નાચત 
તલમા દાઝે ત બરે દાઝે ત ુું આલી જા 
ભાણી જ ઊઠતી આ આંધી       

 

એક અન્મ ગીતની સુુંદય ભાુંડણી કયતાું તેઓ કશ ેછે 

અભે ાદયના છૈ જીલતા ાલમા 
તભે ખટે યે ઠાભ જીલ ઢાલમા 
 

અભને ચઢાલલાનુું છડ વવિંદૂય 
અને મકૂ અંધાય ભશીં લશતેા 
જીલતયની ઝુંખનાભાું ઝૂઝે જે શયૂ 
એની વુંગાથે ળીખ જયી યશતેાું 
અંધાયા જૂ્મે ના આલે અજલાવ 
અભે તટૂ્ાું ખુંડયે તણાું જાલમાું 
 

    જાણે સ્લજનને કશ ેછે : તભે ખટે યે ઠાભ જીલ ઢાબમા ....કતલની મકુ્તતઝુંખના જુઓ... કશ ેછે : અભને ચઢાલલાનુું છડ 
તવિંદૂય, અને મકૂ અંધાય ભશીં લશતેા. અને છી ઉભેયે છે : અંધાયા જૂ્મે ના આલે અજલાવ, અભે તટૂયાું ખુંડયે તણાું જાબમાું. 
 

  કતલતા દ્વાયા તે કુંઈ ક્રાુંતત થઈ ળકે ? કતલ કશ ેછે તે ળાુંબ : 
      લાણીનાું લયદાન ઝુંખતા યે જુગ લીત્મા 
      શલે  લતષનનાું  લયદાન   જઈએ 
      તાણા ને લાણા આ જજિંદગીના ાયખીને 
      જીલનાયાું     જમગાન   જઈએ      



 

     જીલાતા જીલનભાુંથી જ ઊબાું થમેરાું જમગાનની અબી્વા તેભને શુંભેળા યશી શતી. 
તેભના આ ગીતભાું બાલની અને રમહશલ્રની કરાયભક ગ ૂુંથણી જુઓ. અશીં બાલરટા વાથે વાથે થતા રમરટાને 
નોંધળ..... 

નાલ ના નાુંગયવુું આ ઠાભ ભાયાબાઈ 
છૂળે આલીને આખુું ગાભ ભાયા બાઈ 
  
આજ છે એ ઘાટ જ્માું એ શવતી’તી ઝૂભતી’તી 
ન્શાતી’તી દડતી’તી પાલે એભ ઘભૂતી’તી 
આંખ યશી જાતી’તી એના ય આભનાભ 
ધ્રજૂતાું’તાું ચયણ ને નજય એને ચભૂતી’તી 
 

માદભાું અટલામે ગાભ ભાયા બાઈ ! 
એથી શડીને છડ ના આ ઠાભ ભાયા બાઈ! 
 

   અશીં શવતી‟તી, ઝભતી‟તી, ઘભૂતી‟તીનાું આલતમન આસ્લાદ્ય ફની યહ્યાું છે. 
 

   આલી જનલાદી કતલતાઓ રખ્મે શુું લળે? અબણ, ભખૂ્મા, ઉેબક્ષત કુંઈ તાીઓ ાડલા, લાશ લાશ કયલા, કતલતાને 
ોંખલા કે યુસ્કૃત કયલા ઓછા આલળે ?? આ વલાર આણા લેાયી અને નમામ વ્મલશારુ ભાનવને ત આલે જ આલે. 
આણને વાલ ભીંઢા અને યીઢા કયી મકૂતી ેરી - ભને શુું અને ભારુું શુું - લાી, આણા દયેક તનણમમના તાા ખરલા 
ખભાું રેલાતી એકભાત્ર વ્મલશાહયક ચાલીને, આ કતલ જુઓ કઈ યીતે તાની કતલતાના તેજાફભાું ઝફકી દે છે : 
 

આ ટલતી ખબતી બભકાનાું ગીત રખમે 
ફુંગરાઓ નહશ યે ફુંધામ 
આ વડવડતી બડબડતી જજિંદગીને પ્રીત કીધે 
લૈબલ નહશ દ્વાયે ઊબયામ 
તને કાું ના વભજામ? તને કાું ના વભજામ? 
 

ાણી ના શમ બરે ખેતયભાું 
શમ બરે ફેડાુંઓ ઘયઘયભાું ખારી 
ચીતય ત ુું તેતય ને ચીતય ત ુું વનશાયી 
તાયી ફરાળે ફેરી ફલરશાયી 
તાય ઠસ્વ ને ઠાઠ લખણામ તને આ ના વભજામ? 

 
      જ્માું જીલનની કઠય જભીની શકીકતએ ઈશ્વય નાભના વલમળક્તતભાન, વલમ વત્તાધીળના અક્સ્તયલને જ નકાયી કાઢ્ુું 
શમ  યમાું સ્લગમની કે ભક્ષની ત કાભના ત ક્યાુંથી શમ ?...એક હકર ખાુંડ કદાચ એથીમ લધ ુદહ્યરી ફની ગઈ શમ. 

યાભ તભે યેળનની રાઈન ભશીં ઊબા યશી 
     રાલી દમ ાુંચ હકર ખાુંડ  
આણાું ચહયત અને કાુંડ ફધા ભરૂીને 
     વભજ આ ખાુંડ, તેર કાુંડ 
 

   ગીત ભાપક ગઝરભાું ણ આ કતલની કરભ સેુયે ચારી છે. તેભના કેટરાક ળે‟ય ભાણીએ.. 
નગય તલળેની આ ગઝર જુઓ... 
 



 

ઠુંડી વડક ને ધમુ્ભવે લીંટાતા શાથભાું 
ઊંડા ઊંડા અંધાયભાું અટલામેલુું નગય 
 

ચુચા જજિંદગીની જજિંદગી લીતી જળે 
બટકાળે વભી વાુંજના ઠલામેલુું નગય 
 

   કળા જ અલાજ કમામ લગય જન્ભતા, જીલતા અને મયૃય ુાભતા કયડ ભનષુ્મના નાના નાના શયખ-ળકની કણ નોંધ 
રેલાનુું છે?? ચુચા ત્જિંદગીની ત્જિંદગી લીતી જળે . કતલ આગ કશ ેછે. 
 

નાકા લગયન ચાન ક, એંઠા ઠૂુંઠાન દભ 
ચીંથયે લીંટ્ુું દેખામ વનચલામેલુું નગય 
 

   અને આભ જ જીલતા કયડ જીલનુું લજૂદ શુું ? કતલ ધાયદાય ને વોંવય જલાફ આે છે. વાુંબ... 
 

કુંઈ ફર કે કુંઈ ના ફર  હુું ભોન મયૂત થઈ યશલેાન 
ભતની માદીભાું જીલત છું  ણ ભયી ગમેર ભાણવ છું. 
 

   આલી લાત કયલા આકાળભાુંથી ઊતયી આલેર કઈ દૈલી ળબ્દ નશીં, બોંભાુંથી ઊબ થમેર ભટભેર ળબ્દ જ જઈએ... 
 

ભને વભજાતુું નથી કેભ ળફદ તટૂી યહ્યા 
જીલન ભાગે છે એલા કેભ એ કઠય નથી 
શલે યશી યશીને વભજવુું ળફદનુું ફ ક્ાું યહ્ુું 
ળફદ ભાટીભાું છે અલકાળની એ ઘય નથી 
 

   કતલના એક ળ‟ેય ય ત જફૃયથી લાયી લાયી જલામ... 
 

ફૂરની ગુંઘ મફુાયક તભને શ વપ્રમતભ ! 
અભાયે યટરી ળેકામ એની લાવ ખે ! 

 

     એક જનલાદી ગઝરન આ ઉત્તભ ળ‟ેય છે. 
     કતલએ અછાુંદવ કાવ્મભાું ણ કાભ કયુ ંછે. આ અંકભાું તેભાનાું કેટરાુંક સુુંદય કાવ્મ મકૂ્યાું છે.  
     અશીં, કતલ હશિંભત ખાટસહૂયમાને તેભનાું કાવ્મ ભાયપત જાણલા, ભાણલાન ઉક્રભ યહ્ય. તભના વ્મક્તતયલના તલતલધ 
ાવાુંઓ તેભના કાવ્મભાું વચ્ચાઈલૂમક ઉસ્માું જ છે. યુંત ુતેભની વાભાત્જક અન ેયાજકીમ ગતતતલતધઓન ે સ્ળમલાથી 
જાણી જઈને દૂય યહ્યા છીએ. 
     તભારુું ભાથુું આબન ેસ્ળમત ુું શમ તેવુું તભારુું કાઠુું શમ તે છતાું તભે સ્લેચ્છાએ ધૂભાું ફેવીને કતલતા કયલાનુું સ્લીકાય 
એ કઈ નાનીસનૂી ફાફત નથી. તેભને તલશ્વવાહશયમન ફશ અભ્માવ શલા છતાું અન ેલૈતશ્વક, વાભાત્જક અન ેયાજકીમ 
હયક્સ્થતતની તરસ્ળી જાણકાયી શલા છતાું ( તેભને યમાું ઘણાું તલદેળી વાભતમક આલતાું ) તેભણ ે તાના જ્ઞાનને 
પ્રદળમનની ચીજ ન્શતી ફનાલી. વાભા ભાણવન ેવભજલાભાું ક્યાયેમ તેભણ ે તલદ્વત્તાને આડખીરી નશતી ફનલા દીધી. એક 
ફાકનુું કુતશૂર તેભને વશજ વાધ્મ શતુું. અન ેઆ જ તેભના વ્મક્તતયલની એક આગલી ખાતવમત શતી જેણ ેઆલાું જનલાદી 
કાવ્મ રખાવ્માું. ત ેદાઝેરા શલા છતાું કઈન ેદઝાડલાના શતેથુી કતલતાઓ નથી રખી. અત્ર ેએ ણ માદ યખવુું યહ્ુું કે આ 
કાવ્મ આધતુનકલાદની કતલતાન સમૂમ ભધ્માહે્ન તત શત તેલા કાખુંડભા રખામાું છે. 
 

અરગ ચીર ચાતયલાલાા આ આગલા, અરગાયી વડકના વાુંઈને હ્રદમલૂમક લુંદન... 



 

O સાડાત્રણ અક્ષરના ભવ્યભ્રમ પર ચોકડી  (કાવ્યા સ્વાદ)                            કયશનદાસ લહુાર 
                                   

ખદુા શમ ના શમ કશ,ે શુું પેય જગતભાું ડલાન;  

ભાણવની ઓરાદની વાથે ભાણવ ક્ાું રગ રડલાન? 

 

નાભ ધયભનુું રઈને રશી યેડયા કયતા ળમતાન; 
ભાણવભાું પેરામા કશળે ક્ભ ન જડ ેકૈં બગલાન? 

 

ભુંહદય ને ભસ્સ્જદ ભાણવને ભટે બાગે ફશકેાલે, 

દાલ જુઠ્ઠ ધયભ-કયભન ભાણવ જેવુું ઘડલાન. 
 

બરે ફૂટતાું, બરે પાટતાું લેયણ-છેયણ ભઠ, ભસ્સ્જદ, 

ભાણવ થાલા ફીજ ન યસ્ત વાચે ાટે ચડલાન. 
 

એક ચકડ ભટ દય ઈશ્વય-અલ્રા અક્ષય ય; 

નહશ ત યશળેે ભાણવ ગુંધાત ને યજે વડલાન. 
 

('અલબમાન' કાવ્મ વુંગ્રશભાુંથી) -હશિંભત ખાટસહૂયમા 
 

ઉદૂમ ળામય જ.ભશુંભદ અલ્લીની એક નાનકડી નઝભભાું: 'ઈશ્વય' ળીમક તે કુંઈક એવુું કશલેાય ુછે :" ઘયની નકાભી લસ્તઓુભાું 
એક નકામુું પાનવ ણ છે. ક્યાયેક રાઈટ જતી યશ ેછે ત અભ ેએને ળધીન ેવગાલીએ છીએ. ભાુંડ ભાુંડ વગ ેછે યમાું 
રાઈટ આલી જામ છે. તયુત એન ેપયી ાછું ઘયની નકાભી લસ્તઓુભાું પેંકી દઈએ છીએ. આ પાનવનુું પ્રતીક ળાન તનદેળ કયે 
છે, એલી સ્ષ્ટતા કયલાની કઈ જફૃય નથી. નાક્સ્તક મગુંફય તનયળેએ " GOD IS DEAD” ઈશ્વય અલવાન ામ્મ છે. એલી 
જાશયેાત કયી શતી. આ તલચાય વાથ ેએક મતુતક સ્ભયણ-ઠેવે ડ ેછે :  

ળમતાન એ વનશાીને થયથયી ગમ છે, 

એનાથી ના ફન્ય ુએ ભાણવ કયી ગમ છે, 

કાઢ નનાભી એની ભુંહદય ને ભસ્સ્જદેથી- 
રાગે છે નક્કી ઈશ્વય-અલ્રા ભયી ગમ છે. 

     અશીં અંતતભ ુંક્તતભાું 'રાગે છે-' ની રગરગ 'નક્કી' ળબ્દ મકૂીને ઈશ્વય-અલ્રાશના શલાના ભ્રભન ેએક તકરાદી ટેકે 
ઊબ યાખલા પ્રમયન થમ છે. જ્માયે  તનયળેએ ત સ્ષ્ટ કશી દીધુું છે. આટરી  નાનકડી પ્રસ્તાલનાની ગદુંડી ય આછાું 
ગરાું મકૂીને વીધાું જ શોંચવુું છે હશિંભત ખાટસહૂયમાની આ ગઝર ાવ.ે મવુરવર (વાતયમણૂમ)ગઝરના પ્રકાયભાું ફેવતી 
આ યચના ગઝરની જર્જહયત તલબાલનાથી વાલ જુદી પુંટામ છે. 
     વડકના વાુંઈ ગણાતા હશિંભતબાઈ ભાટે કતલત ( કે,વાહશયમ) એક વાધન શતુું, વાધ્મ નશીં. એના દ્વાયા તેઓ રક સધુી 
શોંચીને રકની લેદના વ્મકત કયતા શતા. તેથી તેઓ CLASS ના નહશ MASS ના વાહશયમકાય ફની યહ્યા શતા. તથાકતથત, 

ધુંધાદાયી અન ે તકવાધ ુ વાહશયમકાય અન ે એભની તાફટાતી ટીઓએ હશિંભતબાઈન ે ક્યાયેમ વાહશયમકાય ગણ્મા ન 
શતા.યુંત ુવાભાન્મ ભાણવના ત એ તપ્રમ વર્જક શતા.  ળતત, લુંબચત અન ેદબરતની રશીલશુાણ ીડા એભની વાચકુરી 
કરભભાુંથી ટકતી યશી શતી. 'હુું રાયીલા રશયેી' નાભનુું તેભનુું એક ગીત બાલનગયના એક ગયીફ રાયીલાાન ેએટલુું 
ગભી ગમેલુું કે તેણે એક કાગભાું ભટા અક્ષયે રખીન ેતાની રાયી ય ચોંટાડ્ુું શતુું. ગીતની ુંક્તતઓ એ ગણગણત 
યશતે. હશભતબાઈન ેઆ લાત કઈકે કયી યમાયે એભન ેખફૂ જ આનુંદ થમ શત. રાયીલાાઓના યાષ્રગીત વભા આ ગીતને 
હશભતબાઈના કુંઠે વાુંબવુું એ એક રશાલ શત, જે આ રખનાયે રીધ છે. હશભતબાઈના ઘણાું ગીત રકરડતનાું કચૂ ગીત 
થલા સધુી શોંચ્મા શતાું. 
ભાય ગઝર વુંગ્રશ ભેં યભતભત્ર હશિંભતબાઈ ખાટસહૂયમાને અમણ કમો શત. અમણષૃ્ઠભાું ભેં ઉદગાયુ ંશતુું :  

 



 

શ,ે વડકના વાુંઈ ! 
અભે ક્ાયેમ ના આંફી ળક્ા 
આની ઉંચાઈ ! ('જકપન" ગઝર વુંગ્રશ) 

યમાયે વચ્ચાઈભાું ઝફકામેરા હશિંભતબાઈના ળબ્દ યણકણતા શતા રુહદમાભાું- 

ઊંચી યે ભેડીના તભે આદભી, 
અભે યે વડકુના વાુંઈ ! (કારગીત) 

 

ભને ળધલ શમ ત વપ્રમે ત ળધી રેજ, 
વડક ઉય ભી જઈળ હુું ! (અબબમાન)  

 

       પ્રતતફદ્ધ તલચાયધાયાને વભતિત એલા આ કતલએ તભાભ કાવ્મપ્રકાય ય વશજ અન ેવય યીતે ખેડાણ કયુ ંછે.  એ 
વર્જનભાું વર્જકની વચ્ચાઈ અન ેબાયબાય પ્રાભાબણકતા પ્રતતઘામ છે. દુંબ, કૃતકતા કે તશ્ચભભાુંથી આમાત થમેરી ઉછીની 
એફવડમ અનભૂતૂતઓને તેભાું કઈ સ્થાન નથી. 
      અવભાનતા, તલભતા વાભ ેવાચકુર આક્રળ અન ેજ્લાા જેલ તલદ્રશ તેભની કૃતતઓભાું તનયુંતય ધફકત યહ્ય છે. 
ભાણવ લચ્ચ ેહયફાતા ભાણવની ીડા છે તેભના ળબ્દભાું. હશન્દી કતલ દુષ્મુંતકુભાયની જેભ હશિંભતબાઈને ણ ગઝર ફહ ુતપ્રમ 
શતી. " ૪૭ છીના હશન્દુસ્તાનની વ્મથા-કથા કશલેા ભાટે વફ અને વય ભાધ્મભ ગઝર તવલામ ફીજુ ું એકેમ નથી" એભ 
તેભણ ેનોંધ્યુું છે. એભના ગઝર-વુંગ્રશ 'અબબમાન ' ભાુંથી છેલ્રી અન ેછ્નભી આ ગઝર ધ્માનાશમ છે. 
        ઈશ્વય એટર ેવાડાત્રણ અક્ષયભાું વીતભત એલ એક બવ્મભ્રભ. આ ભ્રભન કા, જાડ ફડીક (ડુંડ) શાથભાું રઈન ે
ભાણવ કામભ ભાટે ભાણવન ેઠભઠયત જ યહ્ય છે. ધભમની આડળભાું ભાણવ બગલાનના ભ્રભને ત ભાણવના રશીની 
નદીઓ ફ ેકાુંઠે લશાલી ળકે છે, ણ ભાણવનાું આંસ ુલ ૂુંછી ળતત નથી. આ કઈ જાતની ધાતભિકતા અન ેકેવુું ઈશ્વયનુું શલાણુું? 

કતલ કશ ેછે : ખદુાનુું શવુું ન શવુું શુું કાભનુું ? ભાણવના ખણૂેખણૂા પુંપવી જાઓ, એનાભાું ક્યાુંમ બગલાન દેખામ છે ? ળમતાન 
ળયભાઈ જામ એલાું કૃયમ કયતા ભાણવને ભુંહદય-ભક્સ્જદની તનજીલ ઈભાયત તલળે ફશકેાલે છે. યાભયથમાત્રાઓએ ભાણવન ે
યાલણભાું ફદલ્મ છે. ગઝરના ાુંચભા ળેયન ઉરાતભવયા જાણે આણન ેખફૂ ભટેથી કાનભાું કશ ેછે :  

 

બરે ફૂટતાું, બરે પાટતાું લેયણછેયણ ભઠ-ભસ્સ્જદ 

 

ઢોંગી ધભમગરુુઓ, વત્તાકાુંક્ષી યાજકાયણીઓ ભાટે ધભમનુું નાભ એક ધીકત ધુંધ છે. ઈશ્વય-અલ્રાશ ક્યાુંમથી ાછા ન પયે તેલા 
ચરણી તવક્કા છે. એલા રક ભાટે "ભજશફ ખતયે ભેં શૈ" કે "હશન્દુયલ ય શાણ" જેલી ફ-ેબતુનમાદ, લાહશમાત લાતનાું ઢર-
નગાયાું લગાડીને ખયુવીના ખા સધુી શોંચવુું વાલ આવાન છે. બર ેભાણવની રાળ વડતી-ગુંધાતી યશ.ે 
 

એક ચકડ ભટ દય ઈશ્વય-અલ્રાશ અક્ષય ય, 

નહશત યશળેે ભાણવ ગુંધાત ને યજે વડલાન. 
 

ઈકફારની ુંક્તતઓ "ભઝશફ નહશ તવખાતા આવભેં ફૈય યખના" નુું તલસ્ભયણ થામ યમાયે વાડાત્રણ અક્ષયના વડતા ભ્રભ 
ય ચકડ મકૂ્યા તલના છૂટક નથી અન ેએભ ન શત ત હશિંભતબાઈને તાના એક ગીતના એક મખુડાભાું આવુું કશવે ુું ન 
ડત -  

યાભ તભે યેળવનિંગની રાઈન ભશીં 
ઊબા યશી રાલી દ્ય ાુંચ હકર ખાુંડ ! 
આણાું ચહયત અને કાુંડ ફધાું ભરૂીને 

વભજ આ ખાુંડ, તેર કાુંડ ! 
 

 

 

 



 

   

 હશિંભત ખાટસહૂયમાનાું પ્રકાળન 
 

 ઈજન (કાવ્મવુંગ્રશ)   

 અબબમાન (કાવ્મવુંગ્રશ)  

 ક્ે કાજી (કાવ્મવુંગ્રશ) 

 ચુંદ્રળેખય આઝાદ (જીલનચહયત્ર)                                                              

 હશિંદસ્તાું શભાયા (કાવ્મ કુ્સ્તકા)  

 યતતકણ (કાવ્મવુંગ્રશ )  

 હદળાુંતય (લાતામવ ુંગ્રશ)  

 ક્રાુંતત પ્રશ્ન (તનફુંધ)                        
    

 

 ઝુંઝા (કાવ્મવુંગ્રશ ) 

 કારગીત (કાવ્મવુંગ્રશ ) 

 બગતતવિંશ (જીલનચહયત્ર) 

 બક્ષતતજની આયાય (તનફુંધ) 

 

 

 

 

કાયવ ઈમનતુસૌ 
 (Caras Ionut) 
 

 
 
 
 
 

* શ્રદ્ાુંજલર * 
 

ડૉ. યભેળ  ભ. શલુર 

૨૭-૧૧-૧૯૨૯  ૦૫.૦૨.૨૦૧૪  

 

* શ્રદ્ાુંજલર * 
 

જ્યવુથકા યમ 

૨૦.૦૪.૧૯૨૦   ૫.૦૨.૨૦૧૪  

* શ્રદ્ાુંજલર * 
 

ડૉ. ધીરુબાઈ ઠાકય 

૨૭.૬.૧૯૧૮   ૨૪.૧.૨૦૧૪ 

 
 

 

O  આ અંકના પટકરાકાય 
     યભાતનમાભાું જન્ભેરા યલુાન પટકરાકાય કાયવ ઈમનતુસૌ (Caras Ionut) તાના  કાભનુું 
સ્લ્ન વાથે અનવુુંધાન જુએ છે, તે કશછેે  “ કાની એક ફહશુ્રતુ વ્માખ્મા છે –સ્લ્ન દ્વાયા કાની 
ભટાબાગના રક સ્લ્ન તલે તલચાયે યમાયે તે શકાયયભક અન ેસુુંદય જ શમ છે. ભને સ્લ્ન ભાયી 
કાભાું કુંડાયલાું ગભે છે. ભને તે સ્લ્નની ધ ૂુંધી/અંધાયી ફાજુ ણ  સ્ળમલી ગભે છે. તે 
નાકાયાયભક નથી શતાું. કદાચ અસ્ષ્ટ અન ે એકાકી શમ છે.” યુંગની ફાફત ે યભાતનમન 
આગતલમતા તેભના કાભભાું સ્ષ્ટણ ે જણાઈ આલ ે છે. માુંતત્રક કુળતાના કાયભક વભન્લમે 
તેભનાું કાભભાું ઘણાું સખુદ હયણાભ રાવ્માું છે. તેભની પટકા અનેક યાષ્રીમ અને 
આંતયયાષ્રીમ ભાધ્મભભાું સ્થાન ાભી યશી છે. સલુણમચુંદ્રક ભળ્મા છે. પટળ ય તેભનાું સુ્તક 
પ્રગટ થમાું છે.  
  તેભનુું કાભ  લેફવાઈટ http://carasdesign.com  અન ે http://500px.com/carasionut  ઉય 
ણ જલા ભે છે.      



 

 

– વાહશત્મવતૃ્ – 

  
O જાણીતા કતલ અને પ્રતવદ્ધ બચત્રકાય શ્રી ગરુાભભશમ્ભદ ળેખને તેભની બચત્રકાયી ભાટે 
અને પ્રતવદ્ધ વુંળધક, તલલેચક, વુંાદક (સ્લ.) ડૉ. ધીરુબાઈ ઠાકયને તેભની વાહશત્યમક 
વેલાઓ ભાટે બાયત વયકાય દ્વાયા દ્મભૂણના બખતાફ એનામત થમા. આનુંદ.... 
 

 
O કતલ શ્રીઅળક ચાલડાને તેભના કતલતાવુંગ્રશ  'ડાખીથી વાલ છૂટાું ' ભાટે વાહશયમ 
અકાદભી, હદલ્શી દ્વાયા ગજુયાતી બાા ભાટેન 'વાહશયમ અકાદભી યલુા યુસ્કાય ૨૦૧3 '  
જધયુ ખાતે તા. ૫ પેબ્રઆુયીના યજ એનામત થમ . આ યલુાયુસ્કાયની શે્રણી 
અંતગમત ૨3 તલતલધ  બાાના યલુા વર્જક ભાટે આ યુસ્કાય જાશયે થામ છે.  કતલશ્રીને 
અબબનુંદન. 
 

 

O કતલશ્રી વુંજુ લાાને શ્રી "દળમક" વાહશયમ  વન્ભાન – ૨૦૧૪  અાયુું. શ્રી યતતરાર 
ફયીવાગય પ્રતતષ્ઠાન લતી શ્રી ભયાયી  ફાનુા શસ્તે વન્ભાન કયલાભાું આ વ્યુું. કતલશ્રીને 
અબબનુંદન. 

 
 
 

O  ધફકાય-મુુંફઈ દ્વાયા ૫૯ભી કાવ્મ ગષ્ષ્ઠ  ગ્રાુંટયડ ક્સ્થત શ્રી ચેતન ફે્રભલારાના તનલાવસ્થાને ગઝરકાય કતરયામ ઠક્કય 
'ભજન'ૂની માદભાું તા. ૯-૨-૨૦૧૪ના યજ ગઝરકાય કીતતિ લાઘરેાની અધ્મક્ષતાભાું મજાઈ.ચુંદુબાઈ  ફે્રભલારાએ પ્રાથમનાથી 
ળફૃઆત કયી. વુંચારકે કતર 'ભજન'ૂ વાશફેનાું જીલન અને વર્જન તલળે વોને ભાહશતગાય કમામ શતા. કતર વાશફેના દહશત્ર 
હટન્કુ (વુંજમ) ભશતેાએ તલળે શાજયી આી, આ ગષ્ષ્ઠભાું કીતતિ લાઘરેા, દેલદાવ અભીય, આતળત શૈદયાફાદી, નલીન ળેહઠઆ, 

ળૈર ારનયુી, નટલય જાજર , પ્રકાળ દેલજી 'પ્રદેલ', વયયફુેન થાનાલારા, ભાબરની ફક્ષી , અળક ળાશ , અળક ભશતેા, 
ફીનીતા યુહશત, જમદી ઝલેયી તથા ચેતન ફે્રભલારા વહશત કુર ૨૩ કતલ તભત્રએ એભની કતલતા યજૂ કયી શતી. 
 

O શ્રી વાઈરીરા લેલ્પેય રસ્ટ દ્વાયા આમત્જત  „ઝફૃખ‟ અંતગમત ફયીલરી, મુુંફઈ ખાત ેડૉ. નયેળ લેદ નુું પ્રેભાનુંદનાું કાવ્મ 
યનુું લતતવ્મ  મજાયુું. ભધ્મયગુભાું આણને આખી આકાળગુંગા જેલા વુંતકતલઓ ભળ્મા એન ઉલ્રેખ કમો અને પ્રેભાનુંદનાું 
ત્રણેક આખ્માનની ઊંડી  છણાલટ કયી શ્રતાઓને ભુંત્રમગુ્ધ કમામ.  વુંજમ ુંડયાએ  ભતૂભકા ફાુંધી ડૉ.  નયેળ લેદન હયચમ 
આ્મ તથા રસ્ટી મગેન્દ્રબાઈ તથા  બચત્તયુંજનબાઈએ નયેળ લેદનુું તથા  તલળે અતતતથ   તલજ્ઞાની શ્રી  જે. જે. યાલરનુું  
સ્લાગત કયુ.ં  

O ગજુયાતી વાહશયમ હયદ –અભદાલાદ ખાત ેતા. 2 પેબ્રઆુયીના યજ ‘નલી ેઢીન અલાજ’ નાભક નવ્મકતલઓનુું  અનખુું 
અન ેઆલકામમ  કતલવુંભેરન કતલશ્રી ધીરુ યીખની અધ્મક્ષતાભાું મજાયુું. કતલગણ શત : વલમશ્રી ભનજ જી, કુરદી 
કાહયમા, અનુંત યાઠડ, ત્જગય જી, નયેળ વરુંકી, વોયબ ુંડયા, આહદયમ જાભનગયી, કેતન કાનહયમા તથા નીયજ ભશતેાન. 
અતતતથતલળે શતા કતલશ્રી શમ બ્રહ્મબટ અન ેવુંચારન શતુું કતલશ્રી તભબરિંદ ગઢલીનુું. 
(આની આવાવ ફનતી વાહશજત્મક ઘટનાઓને ઝીરલા ‘વનસ્મુંદન’ ઉત્સકુ છે.) 
 



 

 
O આના પ્રવતવાદ...... 
 

O તનસ્મુંદન ૧૧ - હયદના અતધલેળનન તનચડ લાુંચી વશજેે દુ :ખ થામ. આવુું થલાનાું   કાયણ ઘણાું છે જેની ચચામ અશીં 
અસ્થાને છે. કાવ્મની વુંદગી ખફૂ ગભી. કાવ્મ તલમક તનસ્ફત લયતા ઈ આલે છે.  ઓહપવ કાવ્મ તલળેાુંક ....  ફહ ુવયવ 
તલચાય... રખાળે ત જફૃય ભકરીળ. અબબનુંદન અને શબુેચ્છાઓ. - રતા હશયાણી 
 

O હયદના અતધલેળનતલમક વુંાદકીમ લાુંચીને - A good recall. I would like to meet that Vinod Joshi getting down 

from the bus! - વલનદ જી 
 

O  નલ અંક જમ-લાુંચ્મ. મખુષૃ્ઠ વયવ છે. વભગ્ર પટગ્રાપી ગભી. સ્નેશા ટેરની પ્રથભ ગઝર વાયી રાગી. તભે 
વુંાદકીમભાું કયેરી લાત જઈ દુ:ખ થયુું ણ આશ્ચમમ વશજે ણ ન થયુું.  વાહશયમ કઈ દૈલી ઘટના નથી ણ વ્મક્તતની 
તાની અનભુતૂતઓ-રાગણીઓન ેળબ્દ-અક્ષયના ભાધ્મભથી ફીજી વ્મક્તતઓ સધુી શચાડલાની ઘટના છે એલી વાભાન્મ 
લાત વભજલાભાું આણી કશલેાતી વાહશત્યમક વુંસ્થાઓ તનષ્પ ગઈ છે. એભની શારત યયુના ભધ્મયગુીન દેલ જેલી છે. 
આલી વુંસ્થાઓ તાના અંગત ભત ઊબા કયલાની જગાએ જે કુંઈ વભકારીન છે તેન વભગ્રણ ે સ્લીકાય કયી પ્રચાય, 

પ્રવાયનુું કામમ કયળ ેત કદાચ તાની થડી ઓખ જાલી ળકે. ફાકી ગજુયાતી લાચક કઈ વુંસ્થા કે તનમભથી ફદ્ધ નથી. 
એ ત જે વારુું શળ ેયમાું જલાન.......  - હદનેળ જાગાણી 'અલરપ્ત' 

 

O „તનસ્મુંદન‟ ના અંક તનમતભત યીતે ભકરલા ફદર ખફૂ ખફૂ આબાય. સુુંદય અને આકમક બચત્ર અને ગણુલત્તાથી  વજ્જ 
આ અંક ળરુઆતથી જ લાુંચતી યશી છું. આને ખફૂ ખફૂ અબબનુંદન અને શબુેચ્છા. -દેવલકા ધ્રલુ 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                

                                                              

 

                       ‘ ઑહપવકાવ્મ વલળેાુંક’ 
 

ગજુયાતી કવલગણને ‘ઑહપવકાવ્મ’ ાઠલલા ‘વનસ્મુંદન’ બાલબયુાં વનભુંત્રણ ાઠલે છે. 
ઑહપવની, વ્માલવાવમક જીલનની ગવત-યીવતઓને, તેના દાથોને, વુંદબોને અને 
વુંલેદનને  ઝીરતાું કાવ્મન વલળેાુંક પ્રગટ થલા જઈ યહ્ય છે. કાવ્મના વલમ 
ફાફતે જયા નખા અલબગભભાું આના વશમગની અેક્ષા છે.  
તા. ૫.૪.૨0૧૪ શરેાું આનાું કાવ્મ અભને ભી જામ તે અેલક્ષત છે - વુંાદક 



 

આણી વાહશત્મ ધયશય  

 

 

 

 

 

 

 

 

સુુંદયજી ફેટાઈ: કવલ - વલલેચક.  ( ૧૦.૮ .૧૯૦૫    ૧૬ .૧ .૧૯૮૯ ) 
 

       ફેટાઈ સુુંદયજી ગકદાવ , ‘દ્વૈામન’, ‘વભત્રાલરુણો’ : જન્ભ  લતન જાભનગય ત્જલ્રાના ફેટ દ્વાયકાભાું. ૧૯૨૮ભાું 
અંગ્રેજી-ગજુયાતી તલમ વાથ ેમુુંફઈ યતુનલતવિટીભાુંથી ફી.એ., ૧૯૩૨ભાું એરએર.ફી., ૧૯૩૬ભાું ગજુયાતી-વુંસ્કૃત તલમભાું 
એભ.એ. પ્રાયુંબનાું ચાયાુંચ લમ „હશિંદુસ્તાન‟ને „પ્રજાતભત્ર‟ભાું વફઍહડટય, ચાયાુંચ લમ મુુંફઈની એક વુંસ્થાભાું આચામમ, એ 
છી મુુંફઈની એવ. એન. ડી. ટી. તલભેન્વ કૉરેજભાું તનવતૃત્તમંત ગજુયાતીના અધ્માક. ઇષ્ન્ડમન ી.ઈ.એન.ના વભ્મ.નભમદ 
સલુણમચુંદ્રક તલજેતા. મુુંફઈભાું અલવાન.  
          ચાવેક લમ સધુી વતત કાવ્મવર્જન કયનાયા આ ગાુંધીયગુના કતલ નયતવિંશયાલની કતલતાથી તલળે પ્રબાતલત છે,  

જે ખુંડકાવ્મ અન ે કરુણપ્રળક્સ્તઓની સ્લસ્થગુંબીય ળૈરી,  જીલનનાું ભુંગરભમ તયલ ય આસ્થા, પ્રકૃતત પ્રયમેનુું આકમણ 
લગેયેભાું જઈ ળકામ છે. અરફત્ત, વૉનેટનુું વ્માક ખેડાણ કે તનષ્કાભ કભમલાા જીલનનુું આકમણ એભની કતલતા ય 
ગાુંધીયગુના  પ્રબાલની ણ પ્રતીતત કયાલે છે.  
           „જ્મતતયેખા‟ (૧૯૩૪)ભાું ોયાબણક અન ેઐતતશાતવક પ્રવુંગ ય આધાહયત ાુંચ ખુંડકાવ્મ છે. „ઇન્દ્રધન‟ુ (૧૯૩૯), 

„તલળેાુંજબર‟ (૧૯૫૨), „વદગત ચુંદ્રળીરાન‟ે (૧૯૫૯), „તરુવીદર‟ (૧૯૬૧), „વ્મુંજના‟ (૧૯૬૯), „અનવુ્મુંજના‟ (૧૯૭૪), 

„તળતળયે લવુંત‟ (૧૯૭૬) અન ે „શ્રાલણીની ઝયભય‟ (૧૯૮૨) એ એભના કાવ્મવુંગ્રશની કતલતા યથી દેખામ છે કે 
અધ્માયભબચિંતન, પ્રણમ, પ્રકૃતત અન ેસ્લજનમયૃયથુી જન્ભત ળક પ્રાયુંબથી અંત સધુી એભની કતલતાનાું ચારકફ યહ્યાું છે. 
અલ્હયબચત વુંસ્કૃત ળબ્દના તલળે ઉમગલાી વુંસ્કૃતાઢય પ્રસ્તાયી ળૈરીને રીધ ેવૉનેટ કયતાું રાુંફાું બચિંતનભનનનાું 
કાવ્મ લધ ુવપ નીલડયાું છે.  
          લેૂ પ્રકાતળત „ગજુયાતી વાહશયમભાું વૉનેટ‟ (૧૯૩૫)ને વભાલતા તલલેચનવુંગ્રશ „સલુણમભેઘ‟ (૧૯૬૪)ભાું ન્શાનારાર, 

ફ. ક. ઠાકય અન ેભેઘાણીની કતલતાનુું તટસ્થ તનયીક્ષણ કયતા વભદ્રષ્ષ્ટલાા ધ્માનાત્ર રેખ છે. „આભદ‟ (૧૯૭૮)ભાું 
„ગજુયાતી કતલતાભાું અનષુ્ટુ‟ જેલા ભશયલના રેખ ઉયાુંત વુંસ્કૃત અન ેગજુયાતી કતલઓ અન ેતેભની કતલતા તલળેના રેખ 
છે. „નયતવિંશયાલ‟ (૧૯૮૦) એ નયતવિંશયાલ હદલેહટમાના લાઙભમરુુાથમની ઝાુંખી કયાલતી કુ્સ્તકા છે. કતલ તથા કતલતા તયપ 
જલાની વભદ્રષ્ષ્ટ એભના તલલેચનન રાક્ષબણક ગણુ છે.  
„વાહશયમભાધયુી‟, „વાહશયમદ્યાન‟ અન ે„વાહશયમસુભા‟ એ એભનાું ળામગી વુંાદન છે. 
( તલકીીહડમાભાુંથી  શ્રી જમુંત ગાડીતનુું રખાણ ) 

 


