
 
 

 
 
 
 
 
 
 

( ગજુયાતી કવલતાનુું    ઈ–વાભવમક ) 

એવિર  ૨૦૧૪ 
લષ – ૩   અંક – ૧  વુંગ અંક – ૧3  
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તુંત્રી-વુંાદક 
                                                                 મગેળ લૈદ્ય 



 

યાભળષક 
જનક દલે     વાફશર   ળવળકાુંત બટ્ટ ’ળૈળલ‘    જજત ુયુફશત 

* 
આ અંકના પટકરાકાય :  ટભી ઇનફગષ  (Tommy  Inberg) 

* 
ફયકલ્ના અને વજાલટ : મગેળ લૈદ્ય 

* 
પ્રપૂયીફડિંગ : જજત ુ વત્રલેદી 

* 
અક્ષયાુંકન : ભરૂક દલે 

* 
ટેકવનકર વશમગ : ગુુંજા લૈદ્ય 

* 
O ‘વનસ્મુંદન’ વલળે   
O મરૂત: ગજુયાતી કવલતાને લયેલુું ‘વનસ્મુંદન’ અન્મ બાાની કવલતા તેભ જ અન્મ કાઓને ણ સ્ળષલા ધાયે છે . 

O રલાજભ – આન ઉભક અને આની કાવ્મવનષ્ઠા 
O વનસ્મુંદન’ આના ઈ-ભેઇર આઇ.ડી. ય વનમવભત ભેલલા આટલુું કય : અભાયી લેફવાઈટ   http://yogish.co.in  ય  
  જઈ  ‘વનસ્મુંદન’ નાભક વલબાગભાું વાઈડફાયભાું મકેૂર ‘નાભાુંકન ત્ર’ભાું વલગત બયી submit  કય. 
  અથલા    
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHRQTnYzLVI4YWZmNHpXVF9VS3R4cnc6MQ  

  કડી ય Ctrl+Click કય. ખરેૂરા પભષભાું વલગત બયી submit કય. 
 O આના વાફશત્મકાય વભત્ર તેભજ કાવ્મયવવક વભત્રને ‘વનસ્મુંદન’ના નાભાુંકન ભાટે િેયી ‘વનસ્મુંદન’ના િવાય  ભાટે ભદદફૃ થલા  
    વલનુંતી. 
 

O ‘વનસ્મુંદન’ ભાટે આલકામષ છે 
      O અિગટ ભોલરક કાવ્મયચનાઓ તથા કાવ્માનલુાદ / ભીભાુંવા. કવૃત વાથે વાફશત્મકાયે તાન પટગ્રાપ ણ જડલ .  
      O અિગટ  યચનાઓ જ ભકરળ .  બ્રગ / લેફવાઇટ ય મકુામેરી િગટ  યચનાઓ ભકરલી નશીં . 

    O આની આવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાફશજત્મક ઘટનાઓના વભાચાય / રઘવુતૃ્ાુંત ( પટગ્રાપ તથા લીફડમ ક્લરવિંગ  
      ણ ભકરી ળક. )                                  

 O આના અંગત વુંગ્રશભાુંથી કાવ્મઠનની ઑફડમ /લીફડમ ક્લરવિંગ.                  

 O સુ્તક-ફયચમ ભાટે  સુ્તકની એક નકર. 

      O ‘વનસ્મુંદન’ભાું િગટ થતા વલચાયની જલાફદાયી જે તે કવલ / રેખકની યશ ેછે. 

      O કવૃતના સ્લીકાય / અસ્લીકાયન વનણષમ એક ભાવભાું રઈ રેલામ છે .  

 

O અભને ભલાનાું ઠાભ-ઠેકાણાું : 

O ટાર દ્વાયા – મગેળ લૈદ્ય,   ‘હ્રદમ કુુંજ’,  મગેશ્વય વવામટી,  ૬૦ ફૂટ યડ,  લેયાલ - ૩૬૨ ૨૬૫  (ગજુયાત)  બાયત. 

O ઇ-ભેઇર દ્વાયા -      mryogi62@gmail.com                                     

     O લેફવાઈટ -             http://yogish.co.in                 O બ્રગ -   http://yogesh-vaidya.blogspot.com                                                              

     O પેઇવબકુ ેઇજ  -    https://www.facebook.com/Nisyandan            

http://yogish.co.in/
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHRQTnYzLVI4YWZmNHpXVF9VS3R4cnc6MQ
mailto:mryogi62@gmail.com
http://yogish.co.in/
http://yogesh-vaidya.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Nisyandan


      
અનકુ્રભ 

( ષૃ્ઠ  નુંફય ય ક્લરક કય અને વીધા ઇક્છછત ષૃ્ઠ ય શોંચ, ષૃ્ઠના તલમે મકેૂર વુંજ્ઞા     ય  ક્લરક કયી અનકુ્રભ ય યત આલ ) 

 

વુંાદકીમ 

ઑફપવ કવલતા : નલા જ વલમની ભ્રભણકક્ષા ય કવલતાની પેયફુદયડી – ૪ 

યભણીક અગ્રાલત 

ઑફપવ વત્રકાર – ૬ 

વલનદ જળી 

ટાઈવસ્ટ ગરષ : મુુંફઈ – ૭ 

નટલય ગાુંઘી 

શલે વનવવૃત્ભાું– ૭ 

શયીળ ભીનાશ્ર ુ

(અન)ઑફપવવમર ભેટ(પ)ય – ૮ 

મકેુળ જી 

ઑફપવ – ૯ 

ન્ના નામક 

એક રાઈબે્રયીઅન ફયટામય થામ છે – ૧0 

વુંસ્કૃવતયાણી દેવાઈ 

એક તાયીખના ીભાુંથી... – ૧૦ 

બયત વત્રલેદી 

ઑફપવ-૧૧ 

વલયાપ કાફડમા 

ત્રણ જણાું - ૧૧ 

સધુીય ટેર 

ઑફપવભાું – ૧૨ 

શભેાુંગ જી 

ઑફપવ–ફૅગ   - ૧૨ 

મગેળ લૈદ્ય 

તેઓ ,   કચેયીન ફાુંકડ – ૧૩ 

ીયૂ ઠક્કય 

કાભની લાત એક જ ! - -૧૪ 

ડૉ. નીયજ ભશતેા 

ઑફપવ-સતૂ્ર – ૧૬ 

જજત ુવત્રલેદી 

ત્રણ ઑફપવકાવ્મ -૧૫ 

એક ગઝર – ૧૬ 

ાુંચ ઑફપવ શઝર – ૨૧ 

 

 

‘વાફશર’ 

 ઑફપવ, ઈન્તજાય  – ૧૭ 

ળવળકાુંત બટ્ટ’ળૈળલ’ 

ફે ઑફપવ કાવ્મ -૧૭ 

ઇંદુ જળી 

ભેદાનભાુંથી ાણી ઉરેચત ભાણવ – ૧૮ 

ગરાું – ૧૯ 

જજગય જી ‘િેભ’ 

ઑફપવ એક લીજીન લામય – ૧૯ 

 मिमिन्द  गढवी 

कुछ कववताए ं– ૨૦ 

ફકુરેળ દેવાઈ 

ગાય-શયૂા (શવુું ઓપીવગીત) – ૨૩ 

લુંલચત કુકભાલારા 

ઑફપવ – ૨૩ 

 

* 
અનલુાદ 

યેંન્ડર ભન    અન.ુ મગેળ લૈદ્ય – ૨૪ 

 ડબ્લ્ય.ુ એચ. ઓડન;  અન.ુ મગેળ લૈદ્ય – ૨૫ 

 સઝુાન યઝુના;  અન.ુ વલયાપ કાફડમા – ૨૭ 

ભર્જ વએવી: અન.ુ- આસ્લાદ મગેળ લૈદ્ય -૩૦ 

 

* 
લાતામન  ીયૂ ઠક્કય – ૩૨ 

 સુ્તક-ફયચમ  જજત ુયુફશત -૩૬ 

 આ અંકના પટ-કરાકાય –૨૯ 

વાફશત્મવતૃ્ – ૩૮ 

આના િવતવાદ – ૩૮ 

આણી વાફશત્મ-ધયશય – ૩૯ 



 

O ઑફપવ કવલતા : નલા જ વલમની ભ્રભણકક્ષા ય કવલતાની પેયફુદયડી  
 

     ઑફપવ એ તેની ચાય દીલારની દેખીતી ને મતં્રલત/જડ નનમભની દ્રશ્મ વીભાભા ંફધંાઇને 
યશતેી એક અગલી વ્મલસ્થા છે; Stupid જણાત   ંસ્થનલળે છે, નકયી–ધધં કયતા ંવાભાજજક પ્રાણીના 
જીલનન  ંકદાચ ણગભત  ંણ નનલામય અંગ છે. પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ યીતે ઑફપવ અણા ંવલેના ંજીલનભા ં
તાની ઈસ્સ્થનત પ્રસ્થાનત કયી જ યશ ેછે. ઑફપવની ેરી ચાય જડ દીલાર લચ્ચે જીલતા-ંજાગતા ં
ભાણવ કાભ કયે. વ્મલસ્થાન નતયેક ને નીનત-નનમભની નલચચત્ર જડતા લચ્ચે અ જીલતા ંભાણવની ચૈતનવક સ્સ્થનતને 
તાવલાન એક ઈક્રભ કનલતાના ભાધ્મભથી થામ, તેવ  ંકૈંક ળફૃઅતભા ંનલચાયેલ .ં પટ-કરાકાય ટભી આનફગયના કાભને 
‘નનસ્મદંન’ભા ંભકૂલાની યલાનગીએ અ નલચાયફીજને ઉગી જલા ખાતય-ાણી અપમા.ં ાછથી ‘ઑફપવ કનલતા’ની 
વ્માખ્માન વ્મા ેફટમ  ંયલા થતી પ્રવનૃિની કનલતા - ‘Work Poetry’ સ ધી ણ નલસ્તામો ને ‘ઑફપવકાવ્મ નલળેાકં’ 

પ્રગટ કયલન ભનસફૂ જાશયે કયામ. ગ જયાતી કનલતા કઇ નલા જ નલમની ભ્રભણકક્ષા ય જઇને પેયફુદયડી પયે ત કેલી 
રાગે તે જાણલા-ભાણલાની એક આચ્છા ણ ખયી. જકે પ્રલતયભાન વાફશજત્મક પ્રલાશ લચ્ચે અ નલચાયને વાય પ્રનતવાદ ભે 
તે ફાફતે ફહ  ભટી ેક્ષા નશતી જ.( અણે કાવ્મપ્રકાયની ફાફતભા ંછીએ તેભ, કાવ્મના નલમની ફાફતભા ંણ 
ાખંા જ છીએ ) છતા ંજે પ્રાપત થમ  ંછે તે સ ખદ ને ભશદૌઅંળે ેક્ષાથી લધ  છે. 
 

     શીં વલાયે, ફયે ને વાજંે ઑફપવભા ંથતા ંસકૂ્ષ્ભ ફયલતયનના ંયવપ્રદ લરકનન  ંઑફપવની ળબ્દાલરીભા ં
અસ્લાદ્ય નનફૃણ કયતા ંયભણીક ગ્રાલતના ં કાવ્મ ( વાલ નનચલાઇ ચકેૂરી કામયક્ષભતા / લયટાઇભના અંદેળાથી 
ઘફડમાભા ંઘભૂયડીએ ચઢે. / ભકપૂી લશતેી થામ. / ટલામેરી ચ કલણી ચટીભા ંઈકેરામ. / લશીલટી ળબ્દકળભા ં
ેધેરી ગયલી ઉધઇ / ઘડીક અઘીાછી થઇ જામ ) છે. ત ઑફપનવમર ભૅટયન  ં નઑફપનવમર ભેટપય યજૂ કયતી શયીળ 
ભીનાશ્ર ની  વ-યવ કનલતા ( ચાના કન  ંફદાભી યંગન  ંચકયડ  ંડ ેછે નભવ ગ દંીગયાના ટેફર ય / જે ફી ભાથ ફકમા 
ભતં્રભ ગ્ધ થઇને એને, - અઇભીન, ચકયડાને – જમા કયે છે / નભવ ગ દંીગયા ટાઇ કયે છે : સ્ટ નડ / ‘છટે હ એ ગઝરકાય’ની 
જેભ જે ફી ભાથ ફકમા કાફપમાફદંી કયે છે : ક્ય નડ ) ણ છે. ઑફપવના કભયચાયીન ભનવ્માાય ને ગભતા-ણગભતા 
ચબગભની મથાથય યજૂઅત કયતી જજત   નત્રલેદીની કનલતા છે ત નલયાપ કાફડમાની અધ નનક કભયચાયીના 
ભનજગતને પ્રનતચફિંચફત કયતી ભાનભિક કનલતા ણ છે. નલનદ જળીના વૉનેટભા ંભ ફંઇની ટાઇનસ્ટ ગરયના અંગતને ગ્રવી 
જતા ઘોંઘાટન,ે ઑફપવના ટાઇયાઇટયના ‘ટકકૌ .ટક’ભાથંી રક્કડખદના ‘કટકૌ .કટ’ભા ંથત  ંયલાન કાયી ફૃાતંયણ વયલા કાને 
વાબંતા ંઅસ્લાદ્ય રાગે છે. ઑફપવથી બાગી છૂટલાની ઝખંનાને  વસં્કૃનતયાણી દેવાઇએ “ નથી યજ વશી કયલી/ જજિંદગીના 
શાજયીત્રકભા ં/ નથી પયજજમાત રવયાલવ  ંએટેન્ડન્વ કાડય શાજયીના ભળીનભા ં/ છ ગેયશાજયી ગણામ કે ગણામ યજા” – 

જેલી વીધી ને વય ફાનીભા ંનનફૃી અી છે. ત જજગય જીએ “પાઇરના ંફૂર ફધા ંજગંરના ંફૂર વભા ં– ઉઘડ ેણ 
ખ શ્ફ ૂના શમ / ગમ્ભે ત્મા ંસ્ળીએ ણ દ ખાલ થામ જાણે ટેયલા ય ગભૂડ  ંના શમ / વાતવ ને ચમાયળી એકયભા ંઑફપવ 
ણ રાગણીન ક્ામં નશીં ટાલય” જેલી સ દંય સં્તત અી છે. બયત નત્રલેદીની ‘ઑફપવ’ યચના એક નોંધાત્ર કનલતા છે. 
“ ઑફપવને કાન શમ / ણ તભે તેને કયડી ના ળક / ભન ત થઇ અલે ક્ાયેક / કે એટરી ઊંચાઇ ય / શોંચી જાઉં 
કે/ છી તેને ખબે ફેવીને / તેના લા ખેંચ ,ં / તેના ગભટ ગાર ંાીને / એક શલી થપડ ભાર ”ં- અ ઑફપવ 
પ્રત્મેના ણગભાની નાલીન્મવબય ને ફકટ ચબવ્મસ્તત છે. ભ કેળ જીએ ઑફપવને નલશ્વફૃભા ંઢાી અી ઑફપવને 
જલાન એક નલ જ શકાયાત્ભક ચબગભ દાખવ્મ છે. “ક્ાયે અવ ભયડલી સતૂી ખાઇએ ક્ાયે લયત થલાન  ંખીણફાઇએ 
/ શય બકંૂે નવ  ંશ  ંવયજવ  ંયહ્  ંતેર ક્ાયે થલાન  ંશળે યાઇએ / છે ેની અખી ગણતયી છતા,ં પાઇર લચ્ચે રખેલ  ં
નથી કાઇંએ / ડા કે છકયી ફેઈ સ દંય દીવે એટલ  ંકાભ કયલાન  ંઅંગડાઇએ...... આંખ ઝીણી કયીને જ  ત ખયા ક્ાકં 
ચારે છે ઑફપવ ફકયતાયની” જેલી એક તયતાજા ને ઈિભ યચના પ્રાપત થઇ છે. 
 

     ઑફપવભાથંી નનવનૃિ ાભતા કભયચાયીની ભનવ્મથા ન્ના નામકની કનલતાભા ં“એને રાગે છે: / એને કઇક / લખાયે 
ભકરી યહ્  ંછે.” એ ળબ્દ દ્વાયા તથા નટલય ગાધંીના વૉનેટભા ં“ શલે નનવનૃિભા ંખફય ડી કે કાભ વઘા ં/ થતા ંભાયા 
નલના, નથી ટકત  ંકાઇં, વભજ / ને ના ફરે જે જન રી રી લાત કયતા,ં / ન’તી ભાયી શસ્તી ફવ જગત ત એભ 



લયત.ે”-ભા ંસ ેયે નનફૃાઇ છે. અ વ્મથા ઑફપવ નલેના ેરા ણગભાને, ેરી નકાયાત્ભકતાને વાલ ખટી ાડી દે છે. 
જીલન અખ  ંજે સ્થ ફનંધમાય રાગ્મ  ંતે જ સ્થને છડતી લેા અલ નલાદ ણ થામ એ કેવ  ંનલચચત્ર વત્મ છે?  ડૉ.નીયજ 
ભશતેાએ ‘ઑફપવ-સતૂ્ર’ભા ંઑફપવન વીધ ઈલ્રેખ કમાય લગય જ ઘય ને ઑફપવ લચ્ચે વામ જ્મ વાધી અતી યચના 
અી છે.“ બયજે ફટફપનભા ંભીઠડી તાજી શલાના ંચવરા ં/ થડ કં તીખ  ંચારળે થડાક તડકા ભકૂજે “ -ભા ંતાજગીવબય 
ગઝરન ભા ચબવ્મસ્તત ધ્માન ખેંચે છે. ેક્ષા ભ જફ શીં ગઝર પ્રભાણભા ંછી પ્રાપત થઇ છે. સ ધીય ટેર (“નાભ ત 
એના ંછે Musterભા ંભગય, શાજયી  No Where  છે  ઑફપવભા ં!),  શભેાગં જી (“ થામ છે તાકીદઃ વાજંે ઘયે લશરેા ંઅલજ, 
ને છી રઇ જાલ છ ંતકયાય ફપવ–ફૅગભા.ં”) તથા જજત  નત્રલેદી દ્વાયા  (શ્વાવ ઈય યંધાની ણઘડ છરછંર / ગાઈ-
ગાઈના ગાે કઇની ઑફપવ છે) દ્વાયા ગઝરભા ંઑફપવ નલે મથચચત નનફૃણ વધામ  ંછે. ત પકત ગઝર જ રખતા 
‘વાફશર’, ને ળળીકાતં બટ્ટ ‘ળૈળલ’ ાવેથી પ્રથભ લખત જ છાદંવ કાવ્મ ભે તેને અ ‘ઑફપવ’ જેલા નલમની સ ખદ 
દેનગી જ વભજલી યશી. ીમૂ ઠક્કય ાવેથી Work Poem ણ ભળમ  ંછે – (અખયે, એ એક જ લાત ને વભજ્મ છે / ફે 
શાથ, ફે ગ, ફે આંખ, એક જીબ ને ફે કાન લડ ે/ બખૂના ઊંડાણને ને / ભનના ેટાને / વભજી રેલાન  ંશમ છે.) 
 

          કલનમત્રી ઇંદ  જળીના ંકાવ્મભા ં‘ભેદાનભાથંી ાણી ઈરેચતા ભાણવન  ંઑફપવ વાથે ફપરવફપકર વધંાન પ્રાપત 
થામ છે; ત “ વાલ વાટ જભીનને / જ દા જ દા અકાયલાી ફનાલતા ં/ અ ગરા ંજ રઇ જામ ભને / ઑફપવના 
ભસ્ટયભા ં/ વશી કયાલલા.”- સં્તત અ કલનમત્રી ાવેથી બનલષ્મભા ંલધ  ફકટ ચબવ્મસ્તતની અળા જન્ભાલે છે. કોયેટ 
કલ્ચયને નનફૃત  ંકાવ્મ અલાની કનળળ અ રખનાયે (મગેળ લૈદ્યએ ) ણ કયી છે ને  ઑફપવ ફશાય પ્રતીક્ષાના પ્રતીક 
વભા ફાકંડાને ચચનત્રત કયલાન પ્રમત્ન ણ કમો છે. ત નભચરન્દ ગઢલીએ   दिन में बीवी का काम पर जाना / रात को 
मेरी नौकरी अक्सर / अपने बच्चों की आॉखों में िेखी / हमने ककश्तों की ज़ ॊिगी अक्सर – દ્વાયા ઈદૂય  કનલતાના યંગ ણ 
મૂાય છે.  

   

     શીં ઑફપવને વ્મગંન યંગ ણ ચઢય છે. જજત   નત્રલેદી (એક દી હ  ંફે નભનનટ ફેઠ ત રાગ્મ  ં/ ફૉવની ખ યળી ત 
ભાયા ભાની છે), લચંચત ક કભાલારા (ત્મા ંપ્રશ્ન થળે શર, તભે વાશફેને ભ / વભજ જયા નવગ્નર, તભે વાશફેને ભ) 
તથા ફક રેળ દેવાઇએ ( ગાય છે છ - અછ ? .કે. ઈયની અલક ભફરખ શ ! / ઈંડા ંદઇ દે...છીંડા ંદઇ દે ત  .ં.. 
કટકીફટકી...ાનવાયી: અળા વખની શ ! ) ચણમાા વ્મગંની ભશફેપર વજાલી અી છે. 
 

     કેટરાકં નલદેળી બાાના ંકાવ્મના ન લાદ ણ ઈરબ્ધ થમા છે. નલદેળભા ંઑફપવકાવ્મના જ  નલળે ભેાલડા / 
વભેંરન કયતા કનલવભશૂ ણ ભી અલે છે. કલનમત્રી ભર્જ નએવીન  ં‘વેકે્રટયીન  ંકીતયન’ કાવ્મ એક નાયીલાદી ઑફપવકાવ્મ 
છે. શીં અધ નનક નાયીલાદની જ્લરનળીર ચબવ્મસ્તતને ાભી ળકામ છે.   
 

       ત, નભત્ર,  કંઇક અલ યચામ છે અ ઑફપવ-કનલતાન કરા. ભાયા નનભતં્રણને સ્લીકાયી, ફપવ-કનલતા રખી 
ભકરનાય વલય કનલશ્રીન શાફદિક અબાય વ્મતત કર ં છ.ં ગ જયાતી કનલતાના પ્રફ દ્ધ લાચકને, વાફશત્મકાયને, નલલેચકને અ 
ઈક્રભ કેલ રાગ્મ તે જાણલાની ખયેખયી તારાલેરી છે. ( કનલ કભર લયાએ ત રખી જણાવ્મ  ંછે કે–“ ગ જયાતી કનલ 
ઑફપવ નલે શ  ંરખે છે તે ભાણલા ઈત્સ ક છ”ં) અના પ્રનતબાલ ને સચૂન જ ભને અલા ખતયા કયતા ંયશલેા જભ 
રૂ ં ાડળે. અ ઈક્રભની નોંધ ‘પ્રથભ લખત’ જેલા નલળેણ વાથે બરે ન રેલામ, ણ  એક ‘ઈત્વાશણૂય’ પ્રમત્ન તયીકે ણ 
મથામગ્મ નોંધ રેલાળે ત ભને શયખ થળે. 
  

અને વાબંલા ભાયા કાન ઈત્સ ક છે.      
    

 
O મગેળ લૈદ્ય                                                                           તાયીખ : ૩૧ . ૪ . ૨૦૧૪                              

                                                                             
 



 

O ઑફપવ વત્રકાર  

 

૧. 

 
વલાયે વલાયે 

ઝન રેલર ઈછા ય શમ છે. 
ફને છે એવ  ંકે ફયફય ત્માયે જ 

ફપવન શનૂ્મકા શમ છે. 
નશીં ત દેન છે કઇ ત  ભાયની કે  
શલ્માચલ્મા નલના પાઇરભા ંગ ખડી ડી યશી ળકે? 

દેન છે કઇ ફજલણીની કે 

જયામ ચવક્ા નલના ફવ એભ જ ખ યળીભા ંઘમાાં કયે? 

વભમ વભમને ભાન. 
ઝન જેલ ઝન (વાશફેની ધાક જેલ, 
એ કંઇ થડી દેખામ, એ ત શમ !) 

કંઇ ણ કમાાં નલના પાઇરને ખખંત  
પયપમાય કયે લશરેી વલાયે. 
 

 

 

 

 

 

 

૨. 
 

ફયની ફપવન યંગ વાલ જ દ 
સ્ટેળનયી, પાઆર, ટેફર–ખ યળી 

ાટરી, ગ–ટેકચણમા,ં ઘટંડી, ફ્રૅ–ડય 

ફધાભંા ંજીલ અલી જામ. 
જીલ ય અલી ગમેરા અવાભી 

અલી ગૂે નલ ફદલવ ઈઘાડતા.ં 
તકેદાયી થામ ઊંચે કાન. 
સચૂના, ભાફશતી ને ભાગયદળયન વંી જઇન ે

મજના ઈય શલ્ર રાલે. 
દીલારના કાન શારાકીના ખફય રઇ જામ 

તે શરેા ંઅટાતા નનકાર ને 

અવાભીની શાળ લચ્ચ ે

ખયેખય કેટલ  ંઅંતય યશી જળે  
(શેં શેં શેં) એ ત કેભ કશી ળકામ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૩. 
 

વાજં ડતા ંડતાભંા ં
વાલ નનચલાઇ ચકેૂરી કામયક્ષભતા 
લયટાઇભના અંદેળાથી ઘફડમાભા ં
ઘભૂયડીએ ચઢે. 
ભકપૂી લશતેી થામ. 
ટલામેરી ચકૂલણી ચટીભા ંઈકેરામ. 
લશીલટી ળબ્દકળભા ંેધેરી ગયલી ઉધઇ 

ઘડીક અઘીાછી થઇ જામ. 
છાતી તાણતા યફદાય ત  ભાય 

યલાનગીને ખખે  યામ. 
ચલીવ કરાકન ફદલવ 

રાફંાભા ંરાફં થઇ ળકે તેટર થામ. 
  

             O યભણીક અગ્રાલત 

 

   



  

 O ટાઈવસ્ટ ગરષ : મુુંફઈ 

 (વૉનેટ : થૃ્લી છદં) 

 

ટકકૌ .ટકટકકૌ .ટકકૌ .ટકટકકૌ .ટકકૌ . ટકૌ .ટકકૌ .....   
પયે ભદૃ ર ટેયલા ંઝડબેય ટાઇ ે. 
ધવે ળત પ્રશાયથી ક્ષત ક્ષણે ક્ષણે થૈ જતા 
નેક ભ ડદાર કાગ, ફદલાર ડકંા થઇ  
ફજે, તયત ફશલ્વ વેન્ડર તણી વયે ચરફ્ટભા.ં 
ગરી, વડક, ટે્રન, ટેતવી- ટકે જ હ ૂફીચભા.ં 
 

શર ફડમય ! હૌ મ  નૉટી, ડ  મ  ન મ  ટ  રેઇટૌ ટ  ડ,ે 
મ  વી, ફયમરી વૉયી, ડન્ટ ફી નવચર, ફકસૌ ભી, શાવૌ સ્લીટૌ મ  અરૌ !  

 

ધ ભીર જલાવ ર ગ્ણ શલ ેયહ્ય અથભી, 
યશી ભરકી તેજ જં તણી શૃખંરા ચતયપૌ; 
રઇ સયૂજ ફાથભા ંચક્ષનતજ ગાઢ બીંવે તશીં, 
પરલગં વભ ઉછે બયતી-રઢ કાઠંા રગી. 
 

શજી રકડખદ ક્ાકં ખણતા ંક્ષણને વતતૌ- 
કટકૌ .કટકટકૌ .કટકૌ .કટકટકૌ .કટકૌ .કટૌ .કટકૌ .....   

 

O વલનદ જળી 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O શલે વનવવૃત્ભાું    
 

વલાયે ઉઠીને સ્લજન વહ ને ભકૂી ડતા ં
જત’ત દડી હ  ંજગ વકન  ંકાભ કયલા 
થત -ં ભાયા નલના ફધ  ંટકળે રક છૂળે: 
બરા ક્ા ંછ? ક્ા ંછ? તભ નલણ ડ ેના ખફય કૈં 
રઇ બાય જાણે બયતબનૂભન યાત ફદન હ  ં
જંે, ના વં,ે શીં તશીં ધસ ,ં હ કભ કર ં, 
ને રક કંે, કંઇ કયગયે, કૈંક થયથયે, 
થમ  ંભાર ં ધામ ાં- લયવ ત્રીવ ત એભ જ ગમા.ં 
 

શલે નનવનૃિભા ંખફય ડી કે કાભ વઘા ં
થતા ંભાયા નલના, નથી ટકત  ંકાઇં, વભજ 
ને ના ફરે જે જન રી રી લાત કયતા,ં 
ન’તી ભાયી શસ્તી ફવ જગત ત એભ લયતે. 
ઘયે ફેઠ ફેઠ પયી પયી જત ઑફપવ છતા ં
કદાચે ભાયી જ જફૃય ડી ત એભ ગણીને. 
 

O નટલય ગાુંઘી 
 

 



 
O (અન)ઑફપવવમર ભેટ(પ)ય         

 

જે ફી ભાથ ફકમા ત્માયે નનવનૃિના અયે 
ને વનૃિના લાયે છે  
એક જનતી નભતે્ર કશલે ,ં જન્ભાક્ષય જઇને, 
કે ફવ, ળયીયે અવ  ંજ યશળેે,વાતભા કે વાઠભા ઘયભા ંળનન છે ને , એટરે..... 
અવ  ંએટરે કેવ ?ં – એ ફાફત વભજ્મા નલના બયવ ફેવી ગમેર 
વભજ્મા નલના ફેવી ગમેર બયવ ટકાઈ શમ છે  
 

ફયે શ્રી વલા લાગ્મા છે 
વભમ થઇ ગમ છે : ફાજ ના ટેફરલાા,ં- 
ડળણ જ કશને, - નભવ ગ દંીગયા..... 
( ફધા એભને નભસ્ચીનલમવરી નભવ કશ ેછે ) ચા ભગાલે છે 
ને તાના ફૃલંાટીદાય શઠથી ફ ચકાયા ફરાલે છે 
અ ફ ચકાયા તભે વભજ છ એલા નૉટી નથી, 
એભા ંકેફપનની ભાત્રા પટી પરવ વન્નાયીને છાજે એટરી જ છે 
એ નનદો છે, ચાની ચ સ્કી જેટરા ંજ. 
નભવ ગ દંીગયાને ખગનલદ્યાભા ંજયામ યવ નથી 
શા, અંગ્રેજી ગનવ ભેગેચઝનભા ંપટા જલાન ચસ્ક ખય  
એટરે ફયે શ્રી વલા લાગે, વી ને ગનવ : ચ સ્કી ને ચસ્ક. 
 

ચાના કન  ંફદાભી યંગન  ંચકયડ  ંડ ેછે નભવ ગ દંીગયાના ટેફર ય  
જે ફી ભાથ ફકમા ભતં્રભ ગ્ધ થઇને એને, - અઇ ભીન, ચકયડાને – જમા કયે છે  
નભવ ગ દંીગયા ટાઇ કયે છે : સ્ટ નડ  
‘છટે હ એ ગઝરકાય’ની જેભ જે ફી ભાથ ફકમા કાફપમાફદંી કયે છે : ક્ય નડ 
ફપવના અંતયીક્ષભા ંત્માયે કેલ 
નભવ ગ દંીગયાન  ંઉજફંૄ ગભટ ભઢ ં તયી યહ્  ંછે, જ્મનતનિંડની જેભ  
જે ફી ભાથ ફકમા તર્જની લડ ેચાન  ંએ ચકયડ  ંભદૃ તાથી ઈાડ ેછે, ફચરવ ડની ચયેરી તર્જ ય 
ગ ગ પેયલે છે ને નભવ ગ દંીગયાના ચશયેાની પયતે ભકૂી દે છે  
ળનનના લરમની જેભ. 
 

અ ખગીમ ઘટનાની કઇને જાણ નથી, નવલામ ળનનને 
જે ફી ભાથ ફકમા બરે ઘયબગં શમ 
એ ત શજીમ વાતભા કે વાઠભા ઘયભા ં- 
દેશસ્થાને ફેઠ છે 

ને એટરે ( જે ફી ભાથ ફકમાન બયવ, - કે’વ  ંડ ે! ) 
ળયીયે અવ  ંજ યશળેે, જે ફી ભાથ ફકમાને, જીલળે ત્મા ંરગી. 
જનતી કૈં ખટ ં કશતે શળે ?  
 

O શયીળ ભીનાશ્ર ુ 

 

 



 

O ઑફપવ  

 

ાદંડ  ંક્ાયે રીલ  ંને ીફંૄ થળે ક્ા ંજળે એ ખયીને ખફય યાખતા ં
એક કીડીએ ઈલાવ ક્ાયે કીધા એને વાકય ભે એ નજય યાખતા ં
વકૃ્ષન એક ડછામ રાફં કયી ગામ ફેવી ળકે એ ખફય યાખતા ં 
એક ખંીએ ટહ ક જ છ કીધ ત એ શ  ંકાભ એની નજય યાખતા ં
          કેટરી ઝીણલટથી કયે કાભ વહ  તમ અળા ના યાખે  યસ્કાયની  
          આંખ ઝીણી કયીને જ  ત ખયા ક્ાકં ચારે છે ઑફપવ ફકયતાયની  
 

પન કે પેતવની ક્ા ંજફૃયત યશી, લામયાથી ફધી લાત શોંચી જતી 
ક્ામ થૃ્લી ન થાકે ન સયૂજ સએૂ, ધ્માન એવ  ંળનનની લધે ના ગનત 

કઇ તાયા ન છડ ેજગા એભની, ને ખયે ત એ ક્ા ંલાત નક્કી થતી 
ચદં્ર ભાથે ગ્રશણ કેટલ  ંયાખવ  ંએ ગનતનીમ વાચી વભીક્ષા થતી 
          ભાત્ર જલાવ નશીં ણ કદય શીં થતી શય ભાવે ભઢેરા ક અંધાયની  
          આંખ ઝીણી કયીને જ  ત ખયા ક્ાકં ચારે છે ઑફપવ ફકયતાયની 
 
જાણે છે વહ  વભદંયને ઉડલા નલ,ે કે ફકયણ અલળે એભને રઇ જલા 
શમ છે જને યભાચં કેલ જ  જેને બામગભા ંઅલે છે લાદ થલા 
કની છત્રી ઈય, કે કમા ફૂર ય કે કમા છાયે એ લયવળે દ અ 
કાભ ઘર ં છતા ંસ્સ્ભત વાથે કયે નાચતી ઝૂભતી ગીત ગાતી શલા 
         કઇ ડી.એ. નશીં કઇ ફનવ નશીં તમ લ્શાણી કયાતી જધાયની  
         આંખ ઝીણી કયીને જ  ત ખયા ક્ાકં ચારે છે ઑફપવ ફકયતાયની 
 

ક્ાયે અવ ભયડલી સતૂી ખાઇએ ક્ાયે લયત થલાન  ંખીણફાઇએ 
શય બકંૂે નવ  ંશ  ંવયજવ  ંયહ્  ંતેર ક્ાયે થલાન  ંશળે યાઇએ  
છે ેની અખી ગણતયી છતા,ં પાઇર લચ્ચે રખેલ  ંનથી કાઇંએ 
ડા કે છકયી ફેઈ સ દંય દીવે એટલ  ંકાભ કયલાન  ંઅંગડાઇએ  
        સ્ટાપ કેલ વયવ છે જ  ત ખયા કે ના લાત કયે એ નધકાયની  
        આંખ ઝીણી કયીને જ  ત ખયા ક્ાકં ચારે છે ઑફપવ ફકયતાયની 
 

O મકેુળ જી     
 

 



 

 

 

 

 

 

O એક રાઈબે્રયીઅન ફયટામય થામ છે  

નલથી ાચંની જજિંદગીભા ં
કંઇ કેટરામં  સ્તક 
કેટરાકં 

    જૂના ં
કેટરાકં 

    નલા ં
ગઠવ્મા.ં 
નકાભા ંશતા ં 
તે લખાયે ભકલ્મા.ં 
  

જાણ્માએ છેૂરા વલાર વાબંળમા, 
એભના જલાફ ળધ્મા, 
જડયા ત્માયે અનદં થમ. 
  

અ ફધ  ં
યજે યજ  

નલથી ાચં. 

  

  

શલે એ ફયટામય થામ છે ત્માયે  
એને માદ અલે છે : 
"યે, ભાયા જાણીતા ને ભાનીતા રકએ છેૂરા  
વલારના જલાફ 

અલાના  
શજી ફાકી છે." 

  

એન ેરાગે છે : 
એને કઇક 

લખાયે ભકરી યહ્  ંછે. 

 

O ન્ના નામક 

 

        

      O એક તાયીખના ીભાુંથી... 

 

નથી યજ વશી કયલી 
જજિંદગીના શાજયીત્રકભા ં
નથી પયજજમાત રવયાલવ  ંએટેન્ડન્વ કાડય શાજયીના ભળીનભા ં
છ ગેયશાજયી ગણામ કે ગણામ યજા 

યજ ભાયી જાતને ઢવડીને 
એક તાયીખના ીભાથંી કાઢી 
ફીજી તાયીખના ીભા ંનથી નાખલી... 
 

ગમા ભફશના કયતા ંકામયનવદ્ધદ્ધના ગ ણાકંભા ંક્ા ંક્ા ંસ ધાય 
થમ? 

ને ગમા લયની વયખાભણીભા?ં 

નથી ગણાલલા ભેં કભામેરા ૉઆન્્વ 

ફવ, બેગા કયેરા  ૉઇન્્વને 
અકાળભા ંઈછાી 
લેયી નાખલા છે બ્રહ્ાડંભા ં
અખા બાયત ય જેભ શચેરકૉપટયભાથંી 
સ્સ્થ લેયી દેલામ છે તેભ 
યજ ગણલેળ શયેી નથી નીકવ  ંકચૂ કયલા. 
 

તયવ  ંછે ભાયે ીઠ ઈય 
અકાળને જતા ંજતા,ં 
ને ઈનદીભાથંી નદીભા,ં નદીભાથંી વાગયભા ં
વાગયભાથંી ભશાવાગયભા.ં.. 
 

ઑયનલર ને નલલ્ફય યાઇટ વાથે ઉડવ  ંછે શલાભા ં
લૂયનનધાયફયત ભજંજર લગય. 
 

યજ વારી અ ખીચખીચ બયેરી રકર ટે્રન 
ચાફ ક ભાયે છે 
અણને. 
 

O વુંસ્કૃવતયાણી દેવાઈ 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
O ઑફપવ-  
  

ઑફપવને કાન શમ  
ણ તભે તેને કયડી ના ળક  
ભન ત થઇ અલે ક્ાયેક  
કે એટરી ઊંચાઇ ય  
શોંચી જાઉં કે  
છી તેને ખબે ફેવીને  
તેના લા ખેંચ ,ં  
તેના ગભટ ગાર ંાીને  
એક શલી થપડ ભાર ં  
તેની ભછૂને ફનેં શાથભા ંરઇને  
એલી ત ખેંચ  ંકે  
તેની આંખથી આંસ  ટકલા ંરાગ ે

વાભે ઉબેર ચયાવી   
શાથભા ંકૅભેયા રઇને તક ઝડી રે  
ને યનલલાયના   
ખફાયભા ંતે પટ અલે છે   
  

O બયત વત્રલેદી 

 

O ત્રણ જણાું          
 

ત્રણ જણા,ં રચં રીધા છી ઑફપવે 
એચરલેટયભા ંાછા ંપયતા:ં 
એક મ લક, એક અધેડ સ્ત્રી, એક  ર  ― 

લા બખૂયા અછા ડતા; 
મ લક કવી કવીને ફૉવની ફરલાની 
રઢણના ંલાક્ ટાકંત, 
સ્ત્રી શવી શવીને એચરલેટયની યેચરિંગ કડી 
ફેલડ લતી, 
 ર  ખંાની ળીત શલાભા ંપયકતી ભછૂ શઠે 
ભયક ભયક ભીઠાળભા ંટાવી યૂત. 
ઈયીની સસૂ્તત, મ સ્તત, ચરગત, શયકતના ં
નાનકડા ંળયફતી નાટક 
ઘનાકાય એચરલેટયના નલભ તત લાતાલયણભા.ં 
દાકાયી  નીચે ગામેરા વભાદયભા ં
યવામેરા ચફયાદય; 
તેડીને રઇ જત  ં
ભા ઈય ભા ઈય ભાની પા બયત  ં
નલનધ ચાલ્મે જત  ંવશાવ ઈય 
એચરલેટય. 
 

ચાનક આંચક… ધાયદાય ઘટંી. 
ઉતયતી સ્ત્રીની ઘાટીરી આચ્છા: 
“જઇશ  ંને પયી લાય ― 

બબયાવ્મ, બયચક, કકય ને તાજાતભ, 
કેટર કભાર શત એન્જરન નત્ઝા ! ” 

 

 O વલયાપ કાફડમા  
 



 

O  ઑફપવભાું            

ભેજ  વાભે  Chair  છે  ઑફપવભા,ં 
કાભના   કૈં   ઢેય   છે   ઑફપવભા!ં 
 

કાભ ને ફયલાય  લચ્ચ ે ખેંચતાણ, 

તટૂતા    તોંતેય    છે   ઑફપવભા!ં 
 
લાતન  ં  થાત   ં  લતેવય  ચટીભા,ં 
ફવ Rumourન કેય છે ઑફપવભા!ં 
 

કાભ કયતા ંજય છે કાભણન  ંઅજ, 

ના  કશ મેં   Fair  છે   ઑફપવભા!ં 
 

લાત ણ WhatsAppભા ંકયળે ફધી, 
Net   ફવ   ચભેય  છે  ઑફપવભા!ં 
 

નાભ ત એના ંછે Musterભા ંભગય, 
શાજયી  No where  છે  ઑફપવભા!ં 
 

Bossની  ાભ ે ફચરશાયી  'સ ધીય', 
એન ે   રીરાલ્શયે   છે   ઑફપવભા!ં 
 

O સધુીય ટેર 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O  ઑફપવ–ફૅગ   
 
શમ છે ફવ કાગ ફ–ેચાય ઑફપવ–ફૅગભા ં,  
તમ રાગ ેજીલતયન બાય ઑફપવ–ફૅગભા ં.  
 
ફૂર, ીંછા,ં છીરા ંએવ  ંકશ મેં ના ભે,  
શમ ચીજ કેટરી બગંાય ઑફપવ–ફૅગભા ં!  
 
થામ છે તાકીદઃ વાજંે ઘયે લશરેા ંઅલજ,  
ને છી રઇ જાઉં છ ંતકયાય ઑફપવ–ફૅગભા.ં  
 
હ મં છ ંભ સ્તાક એના લાય ય ને ધાય ય,  
છે કરભફૃી ખયી તરલાય ઑફપવ–ફૅગભા!ં  
 
યજની અ ખેંચતાણભામં “જી‘ જીલશ ,ં  
 સ્તકન છે ઘણ અધાય ઑફપવ–ફૅગભા.ં  
 
O શભેાુંગ જી  

  



  

O તેઓ 

દેખાલે સ ઘડ ને ઘાટીરા રાગે તે  
ણ જયા સ્ળય કય 
ત કઇ જગંરી લનસ્નત જેલા  

અંદયની તયપ લેરા સ લંાા કાટંા શમ  
  

કાચભશરેભા ં
ધ મ્ભવના દેશ રઇને શયે-પયે 

ફશચરમભથી  ખીચખીચ બયેરા 
શરકા ફૂરકા ગા જાણે- 

કઇ જાદૂઇ સ્સ્લચ ‘ન’ થામ 

ત ચકૂ ઝશે  

  

કઇ ફૂરના ગ ચ્છા જેલા  
બયાલદાય ને બાયઝલ્રા 
ટચ ય એકરા જીલલા જન્ભેરા 
વતત ભાણસડૂા ંશલાની પ્રતીનત કયાલતા ંપયે 

તાને ન ે ન્મને  
  

કન્પયન્વ શરભા ંકઇ જાદૂગયની દાથી 
વપેદ ીંછાનેં ગ રાફી 
ન ેગ રાફી ીંછાનેં ીા ંફનાલી દેખાડ ે

ત્માયે ડરેી નળષ્ટ તાી  

વાજંની વ્વ્શસ્કીના ફયપ વાથ ેભડ ેસ ધી ગળમા ંકયે 

  

એક A-4 વાઇઝના કાગ ય 

જન્ભ ાભી ઘરે ં ઘરે ં ઘ ૂટંયા ંકયે 

ટેફર વોંવર ં ઈતાયે ફધ  ં
નીચેના ભાે ફેવતા અજ્ાફંકત 
શોંળે શોંળે ઝીર ે

એક શાથ શભંેળા ંઇશ્વયી ભ દ્રાભા ં
ત ફીજ શાથ ભટાબાગ ેરીંણા ંકયત યશ ે

 

અભ જ એક ફદલવ 

A-4 વાઇઝન એક શલ શડદર અલ ે

ને એચરલેટય દ્વાયા જેટરી ત્લયાથી 
લચ્ચેના ભાેથી છેક ઈયના ભાે શોંચેરા- 

એટરી જ ત્લયાથી 
વડવડાટ નીચે ઉતયી 
ધ મ્ભનવમા યાજભાગય ય  
ચકચકતી ગાડીના ટ્રાફપક જાભભા ં 
ક્ાકં ખલાઇ જામ  
 

O મગેળ લૈદ્ય 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O કચેયીન ફાુંકડ  

 

કઇએ  
સકૂા થડભાથંી ફનાલીને ભકેૂર....  
કચેયીની ખ લ્રી ળયીન  
અ ફાકંડ. 
 

અંદયના, ફશાયના 
વખં્મ અલેગથી બડામેર  
વાધંાની જડફેવરાક વ્મલસ્થાભા ં 
ફધં  
 

રાણભા ંકૂંન વલાાટ 

ને ડાીની ધક્કાભ ક્કી જેવ  ં
બીતયભા ંરીલ  ંરીલ  ંપયકે 

ક્ાયેક કશ કં. 
 

ફાકી ત, તડક-છામં,  ટાઢ-તાય, રીરી-સકૂી 
-વકેંરી રીધ  ંછે ફધ .ં 
 

બગૂબયની પ્રચડં ગનતનલનધ ઝીરત  ં 
ઠંડ ગંાય વીસ્સ્ભક મતં્ર  
એક નનનિત નલસ્પટને  
દફાલીને યાખ્મ છે તાભા.ં 
 

શ્રદ્ધા-શ્રદ્ધાની ઘનીબતૂ તાણભા ં 
તટૂલાની ણી ય અલી ને ટક્  
ઈન્ભ ખ, ફર એકાકી દ્વી-  
અ ફાકંડ. 
 

O મગેળ લૈદ્ય 



 

O કાભની લાત એક જ ! 
 

એ કાભની ળધભા ંનીકળમ છે 

એની ાવે કલ્રાક છે અઠ, દવ કે ફાય 

ફે શાથ, ફે ગ, એક જીબ, ફે કાન ને ફે 
આંખ 

એ ળીખી ગમ છે 

કઇ ણ ળેઠને વાબંલા ગભે એલા ળબ્દ 
કઇ ણ ળેઠને કશલેી ગભે એલી લાત વાબંલાને  
એણે કેવ્મા છે તાના કાન 

ફે શાથે ને ફે ગે  
કઇ ણ ગચણતના પ્રભેમ જાણ્મા નલના 
એ આંકી ળકે છે કઇ ણ ળેઠની આચ્છાન ફયઘ 

કાભભા ંભજા ડ ેછે? કઇ તકરીપ ખયી? – જેલા 
લાફશમાત પ્રશ્ન ભાટે એને સ્ક નથી યશલેા દીધ 
એને અલડ ેગણતા ંકલ્રાક ને  
કલ્રાકના ફશવાફે ભજૂયી. 
 

એ કાભની ળધભા ંનીકળમ છે 

જકે એ જાણે છે:  
લૂય નિભ ઈિય દચક્ષણ જેલી 
ફપકય કમાય નલના – એ બયળે એટરા ંડગભા ં
કઇ ણ કાભ જડી અલળ ે

અખયે, એ એક જ લાતને વભજ્મ છે 

ફે શાથ, ફે ગ, ફે આંખ, એક જીબ ને ફે કાન લડ ે

બખૂના ઊંડાણને ને  
ભનના ેટાને  
વભજી રેલાન  ંશમ છે. 
 

O ીયૂ ઠક્કય 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ઑફપવ-સતૂ્ર 
 

અલી ગમ  ંછા  ંશલે વ્શારી! જયા ચા ભકૂજે 
’ને ટસ્ટની લચ્ચે ભધ યા ફેક ફકસ્વા ભકૂજે 
 

બયેટ તાયા ંગોયલણાાં ખજંન ીધા ંછી 
ત   ંસ્સ્ભત રૈ અલી પયી ત હ મં કહ  ં‘શા, ભકૂજે’ 
 

બયજે ફટફપનભા ંભીઠડી તાજી શલાના ંચવરા ં
થડ કં તીખ  ંચારળે થડાક તડકા ભકૂજે 
 

ાછ પર ં જ્મા ંગૅટ ય થડાઆ ત્મા ંભીઠી નજય 
જાણે કશી યશી શ વભમને ક્ાકં વયલા ભકૂજે 

 
ચ ચા નીયખે ડસે્ક યથી ફ્રભૅભાનંી આંખ ફે 
’ને માદ અવ્મ  ંલાક્ એ- ‘સ્ભયણને વયખા ંભકૂજે’ 
 

વાજંે યત અવ  ંને ખરૂે ખ ળીના ંફાયણા ં
તાયી નજયને એ છી ભાયી નજયભા ંભકૂજે 
 

વઘફંૄ ભધ ર ં શમ ત કંટાળે અ ભન છી 
અખા ફદલવભા ંએક-ફે ઝઘડામ શલા ભકૂજે 
 

શા, વાજંના બજનભા ંતાય વાથ ખફૂ જ બાલળે 
અખા ફદલવન થાક ળીકે ીગલા ભકૂજે 
 

O ડૉ.નીયજ ભશતેા 
  



 

O ત્રણ ઑફપવકાવ્મ 

એક 
 

જઇ નથી ળકાત   ં
વાબંી નથી ળકાત   ં 
તરાકયન  ંઑફપવે યજ યજ ભડ  ંઅલવ  ં 
ને ાછ ંરશયેથી ભને ‘ગ ડ ભનનિંગ વય !’ કશવે   ં
ાઠભાાન શરે ાઠ બણાલલા  
લત  ં‘ગ ડ ભનનિંગ’ કશલેાન  ંટાળમ  ં 
ત અંદય ચેમ્ફયભા ંઘવૂીને શસ્તધનૂન કયલા.....  
ણ 
ભ ૂગં ત ભ ૂગં, હ  ંભૂ ત એન ઑફપવય ને !  
વાબંળમ  ંજ નથી એવ  ંકયીને  
નીચી ભ ૂડંીએ રખલાન  ંચાલ  યાખ  ં
એણેમ ચાલ  યાખ્મ  ંભડા અલલાન  ં
ચેમ્ફયના કાચભાથંી 
ચશ્ભા ંને નેણ લચ્ચેથી ગભે તે વભમે  
જયા ભડથેી એને જઉં ત્માયે  
એમ ભને જત જ શમ 

ને કશતે શમ ‘ગ ડ ભનનિંગ વય’ ! 
અજે ફહ  થાકેરા દેખા છ ખયેખય ! 
ફયવેવ છી તયત જ 

કઇ વાચીખટી વાદડીભા ંશોંચલા ઈતાલચમ એ 
’લશરે જઇ ળક ં વાશફે?’ છૂલાને ફદરે 
’ગ ડ ફામ વય !’ કશ ેછે ત્માયે 
ને ત્માય ફાદ ણ 
ભને તેની ખ યળીભા ં
એ ફેવેર જ દેખામ છે  
એવ  ંદેખાવ  ંખટ ં કે વાચ  ં? 
ખયાફ કે વાર ં ?  
અ વલાર વાભે જાતને શા કહ  ંકે ના ? 

એના ગમા છી ચાનક ફશાયથી એન  ંકઇ નત પ્રબાનલત 
વગ  ં
ગાઈ ફે લાય નનષ્પ પેયે અલેર એભ જ  
ભ રાકાતી થઇને અલે છે  
એના ંવાપ ટેફર ને ખારી ખ યળી વાભે આંગી કયીને  
છેૂ છે : ‘વાશફે યજા ય છે ?’ 
ત્માયે હ  ંએને એના ક્ા વદંબે 
શા કે ના ાડ  ં?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ફે  

 

તભાયા બાઇ ફહ  ભટી કંનીભા ંકાભ કયે છે 
જકે , ઑફપવને ત  
નવભેન્ટની ચાય દીલાર કેલી ને લાત કેલી ! 
એક કન્ટ્રાતટ યૂ થામ એટરે  
ઈચાા બયીને ફીજે 

જ્મા ંત્મા ં 
તફંભૂા ંકે તયાનંા ળેડભા ં
રાકડાના ંૅકીંગફૉતવ ય ફેવીને  
વતત ટક ટકાટક કમે યાખલાન  ં
ને શભણા ંત  
ેલ  ંરૅટ અવ્મ  ંછે ને ? 
એ શમ ત્મા ંલી  
ટેફર ફેફરેમ ળેના ંશમ ?  

એભને ક્ાયેક 
દમાભણા ચશયેે કહ  ંત એ ચચિંતા લગય ફરે : 
ભાયે ત કાભથી કાભ 
ને તાયે નનવફત ભાયા ગાય શાયે  
અણા ઘયને ત ચાય દીલાર છે ને ?          

               



 

ત્રણ 

 

એભના ભાટે પન યણક્ 
જૂાભા ંફેઠા ંફેઠા ં 
એભન ઇળાયાણૂય અદેળ થમ 
કશી દે 
કે  
ઑફપવ જલા નીકી ગમા છે  
કશલેાઇ ણ ગમ  ં
ગણનત, ળકંય-ાયલતી, ગામત્રી દેલી 
છફી ય છફીને કંક ચાલ્રા ંકયતા ંકયતા ં
વત્મનાયામણની છફીનેમ  
આંગી ડી ન ડી 
ચડી વહ્ય ઈધયવ 
યજ છફી ાવે ઝૂકત  ંભસ્તક  
રી ડ્  ં 
અગને  ફદરે ફાજ ભા ં 
ને છી ાછ 

ઢળમ  ંખ લ્રી પળય ય  
છતને તાકતી જણાતી આંખ  
આંખ જઇને યડતી આંખ 
શ્વાવની છત ય 
  

O જજત ુવત્રલેદી 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O એક ગઝર 
 

ચરફ્ટ લગયના ઢાે કઇની ઑફપવ છે 

દાદયના વયલાે    કઇની ઑફપવ છે 

 

શ્વાવ ઈય યંધાની ણઘડ છરછંર 
ગાઈ-ગાઈના ગાે કઇની ઑફપવ છે 

 

લાત નીનતની એક કાભઢા ભાણવની 
નવ્લાણ  ંજણ ટાે , કઇની ઑફપવ છે 

 

ભન કે’ળે ખખંેય , તયત ખખંેયાળે 
એલી શયેણ-ચાે કઇની ઑફપવ છે 

 

શવં-કભ જે રખાલે તે-તે રખલાન  ં
ળાતં વયલય ાે કઇની ઑફપવ છે 

 

O જજત ુવત્રલેદી 
 



 

O ઑફપવ 

 

૧. 
પાઇરભા ંકાગ ળધતી 
આંખને 
જલા જ ન ભળમ  ં
દીકયી 
ક્ાયે ભટી થઇ ગઇ. 
 

૨. 
ઑફપવના નીનત-નનમભ 

ત 
શાથીના દાતં છે 
રખામેરા ણ જ દા 
ને 
અચયલાના ણ જ દા. 
 

૩. 
ફયલાયના સ ખ ભાટે 
શમ છે જફૃયી ઑફપવે જવ  ં
એ વત્મ ફયલાયને 
વભજાલતા ંવભજાલતા ં
નનવનૃિની  અલી ગઇ. 
 

૪. 
કાચી ડરેી ેઢીની જેભ જ 
વકેંરલા ડયા છે 
કેટકેટરા વાભાજજક વફંધં 
ત 
કેટરા ંવનાંને ખ દ ભાયે જ 
તડલા ંડયા ંછે. 
 

૫. 

છાળલાયે 

ઘયે ભડા અલલા ફદર 
ફયવામેર શ્રીભતીને ભનાલલાભા ં
થમ છે વત્માનાળ 
કેટરી વનેયી વાજંન ! 
 

               O ‘વાફશર’ 

 

O ઈન્તજાય 

થડ શકાય જેલ  થડ નકાય જેલ 

લતાય થઇ ગમ છે તદ્દન ત  ભાય જેલ 

કાગભા ંદસ્તખતની જલા ભશય ‘વાફશર’ 

ભાણવને ભેં નનશાળમ છે ઇન્તજાય જેલ 

O ‘વાફશર’ 
 

 

 

O ફે ઑફપવ કાવ્મ 

૧. 

વદીથી  
હ  ં
કઇ વયકાયી કચેયીના ત  ભાયભા ંટલામેર 
કાગની ભાપક 
વખં્મ 
Remarks , Endorsements ને 
Enclosers ન 
બાય લશન કયત યહ્ય છ.ં.. 
 

૨. 
ઑફપવ, 
ફયલાય, 
ને વભાજની લચ્ચેન  ં
વતં  રન  જાલતા ંજાલતા ં
હ  ં
નત્રળકં  ફની ગમ છ.ં.. 
 

O ળવળકાુંત બટ્ટ ’ળૈળલ’ 
 



 
O ભેદાનભાુંથી ાણી ઉરેચત ભાણવ 
 
ત્રણ શજાય ભાણવ અયાભથી વભાઇ ળકે 
એલા નલળા ભેદાનની એક તયપ 
લત યાકાય યીતે ફધંામેલ  ં
ળાાન  ંભકાન ને 
ફીજી તયપ થડ ેથડ ેઅંતયે 
એક ભટ દયલાજ ને 
ફીજ નાન દયલાજ. 
ચભાવાની ત ક્ા ંલાત કર ં 
ણ અ બયનળમાે 
જે ભાલઠ ં ડ્  ંતેભા ં
ભેદાન ાણીચ  ંથઇ ગમ .ં 
ભેદાનની જભીન ઉફડખાફડ શમ 
ને ન શમ ત 
ળાાના નલદ્યાથીના ગ નીચે યગદાઇન ે
તે થઇ જ જામ. 
ભાલઠ ં થમ  ં 
તેભા ંભેદાનની એક તયપ 
ાણી ળાઇ ગમેલ  ં
ને ફીજી તયપ 
ફે ભટા ંખાફચચમા ંબયામા.ં 
અડ ફદલવ શત ત 
કંઇ લાધં ન શત 
ણ ફીજે ફદલવે યભતત્વલ શલાથી 
અદેળ છૂટય શળે કે 
એક ભાણવન ે
અ ાણી ઈરેચલા ભાટે 
ભકરલાભા ંઅલે. 
વલાયે રગબગ અઠેક લાગ્મે 
લગયભા ંબણાલતા ં
ભાયી નજય ડરેી. 
એ ભાણવ ે
લાઇયથી ાણી ફીજી તયપ ખવેડલાન 
પ્રમત્ન કમો ને 
થડીલાય છી એક ડર ને ડફલ  ંરઇ 
ઈબડક ફેવી 
ાણી ઈરેચલાન  ંળફૃ કમ ાં. 
હ  ંકંઇ અખ ફદલવ 
અ જલા ઉબી ન શતી 
ણ લચ્ચે લચ્ચ ે
જેભકે ફયવેવ શમ ત્માયે 
કે છી 

        

         
        અભ જ નજય ડ ેત્માયે 

હ  ંએને જતી શતી 
ત તે ળાનંતથી ને ધીયજથી 
ાણી ઈરેચત દેખામ 
ને ડર બયામ 
ત ફીજી ફાજ  ઉગેરા છડભા ં
ાણી નાખત જણામ. 
ફદલવ વાય થત શત 
ને ભાયે ળાા છૂટયા ફાદ ણ 
યભતત્વલની તૈમાયી ભાટે 
યકાલાન  ંશત   ં
ફે લાગ્મા ફાદ 
ગયભાગયભ ઈભા ને ચા ભી 
તે ફફડતા ંફફડતા ં
ભે ેટભા ંધયાલી 
ને કાભે રાગ્મા.ં 
પયી ક્ાયેક ભજાક-ભસ્તી 
કે ક્ાયેક એકફીજાંની ટીકા કયતા ંકયતા ં
કાભ કયલા ંરાગ્મા.ં 
ાચં લાગ્મે છૂટલાન વભમ થમ 
કે બાગ્મા.ં 
તે વભમ ે
ભસ્તી જ 
ભાયી નજય ભેદાનભા ંગઇ 
ત ેર ભાણવ 
શજીમ ળાનંતથી 
ેરા નાનકડા ડફરાથી 
ડરભા ંાણી યેડત શત 
તે તયપ ગઇ. 
ખાફચચમા ંધીયે ધીયે 
સ કાઇ યહ્યા ંશતા ં
ને શલ ે
ફહ  થડ  ંાણી 
ઈરેચલાન  ંફાકી શત  .ં 
ભાયી નજય 
તે તયપ થડીલાય સ્સ્થય થઇ 
ને ભાયી ચાર 
થડી ધીભી ડી ગઇ. 
 
O ઇંદુ જળી 

  



 
O ગરાું  
 
યજ એ ભેદાન વાય કયલાન  ંથામ. 
ળાાભા ંપ્રલેળતા ંશરેા ં
ભ ખ્મ દયલાજેથી પ્રલેળ ત 
શરેા ંધચૂમ  ંભેદાન. 
એક શાથે વય ખરી કાડંા ઘફડમા 
શયેતા ંશયેતા,ં ભેદાન વાય કયતા,ં 
ધૂભા ંઉઠેરા ગરાનંી છા, 
ક્ાયેક નાની, ભધ્મભ, ભટી, 
એતફીજાભા ંવેબે ત ક્ાયેક 
વાલ રગ 
જતી શઉં. 
ચભાવાભા ંઅખા ભેદાનભા ં
જ્માયે કાદલ ન શમ, 
ણ વશજે બીનાળ શમ 
ત્માયે 
વાલ વાટ જભીનન ે
જ દા જ દા અકાયલાી ફનાલતા ં
અ ગરા ંજ રઇ જામ ભન ે
ઑફપવના ભસ્ટયભા ં
વશી કયાલલા.   
 
O ઇંદુ જળી 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ઑફપવ એક લીજીન લામય  

ઑફપવન  ંનાભ શલે ઑફપવ ન યાખીએ – ઑફપવ ત લીજીન લામય 
પમ્મ યરા એ જ છે કે “BOSS  એક વાચ ને અણે ફવ ધ્રજૂલાન  ંથય-થય” 
 

પસ્ટય તરાવ કેચફન છે, રૅટ, ઇન્ટયનેટ ઈયથી A.C.ની ટાઢક 
ચભાવે ભનડ  ંઅ એવ  ંભ ૂઝંામ વાલ્રી ક્ામંથીમે અલે નફશ લાછટં 
ગભત એક કાગચમ સ ધ્ધા ંના શમ જાણે ટેફર ય ફેઠી શ ાનખય 
ઑફપવન  ંનાભ શલે ઑફપવ ન યાખીએ – ઑફપવ ત લીજીન લામય 
 

પાઆરના ંફૂર ફધા ંજગંરના ંફૂર વભા ં– ઉઘડ ેણ ખ શ્ફ ૂના શમ 
ગમ્ભે ત્મા ંસ્ળીએ ણ દ ખાલ થામ જાણે ટેયલા ય ગભૂડ  ંના શમ 

વાતવ ને ચમાયળી એકયભા ંઑફપવ ણ રાગણીન ક્ામં નશીં ટાલય  
ઑફપવન  ંનાભ શલે ઑફપવ ન યાખીએ – ઑફપવ ત લીજીન લામય 
  

O જજગય જી ‘િેભ’ 
 



 

 

O कुछ कववताएं 
 
नज़्ि – थकन  
 
रो  जाता ह ॊ अपने िफतर मैं 
सच तो ये है कक जाना पडता है 
ज़ ॊिगी एक खचच है यारों 
ज़जसकी खाततर कमाना पडता है 
 
रॊग गहरा नहीॊ है फाइऱों में 
कोई चहरा नहीॊ है फाइऱों में 
सबको चऱना है, चऱत ेजाना है 
कोई ठहरा नहीॊ है फाइऱों में 
 
दिन में बीवी का काम पर जाना 
रात को मेरी नौकरी अक्सर 
अपने बच्चों की आॉखों में िेखी 
हमने ककश्तों की ज़ ॊिगी अक्सर  
 
आओ ख्वाबों की बात करत ेहैं 
ख्वाब जो ससफच  इक बहाना है  
आओ कुछ िेर म ॊि ऱें पल्कें  
कऱ को स रज भी तो उठाना है 
 
ककतनी मज़ुश्कऱ से दिन ग ुारा है 
ककतनी मज़ुश्कऱ से रात पाई है ! 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

त्रिपदी 
 

कफर से वोही रो  का ककस्सा 
िफ्तर  से  घर  आत े आत े
परछाई  को  भ ऱ  आया ह ॊ ! 

 
 

त्रिवेणी 
 

आज बरसों के ग़म तनकऱत ेहैं 
इज़स्तफा िे के हम तनकऱत ेहैं 

 
आज आिम की याि आई है ! 

 
 

हाइकु 
 

तमुसे खुिा 
काम नहीॊ हो पाता 

VRS  ऱे ऱो ! 
 

            O मिमिन्द  गढवी 



 

 

O ાુંચ ઑફપવ શઝર 

 

૧. 

 

ખટ ત કેલ ફશિંડા-ખાટની છે  
નાભની ઑફપવ નમાય અયાભની છે  
 

વાઆડભા ંઅ નકયી વયકાયી એક જ  
ભેઆન ત ચ્ચીવ રાયી ળાકની છે 

 

એક દી હ  ંફે નભનનટ ફેઠ ત રાગ્મ  ં
ફૉવની ખ યળી ત ભાયા ભાની છે 
 

કેભ કે ખ દ મ નનમને વોંી છે એને 
કાભગીયી ફૉવના ભ્માવની છે  
 

જ્મા ંફદલવબય કાગડા ઉડયા કયે છે  
એ જ ઑફપવ ભશફેપરની યાતની છે 
 

કણ જાણે કઇ શલા કણે બયી છે  
સ્ટાપ અખાને જફૃયત દાફની છે  
 

 

૨. 

 

ભૅડભ ને  એન શ્વાન અલે એટરે ઑફપવ ફધં 
શવફન્ડ છ ંએ જ્ાન અલે એટરે  ઑફપવ ફધં 
 

વાશફેન  ંવગ્ગ  ંફધ મેં સ્ટાપન  ંવગ્ગ  ંજ ને ! 
ભકાણ અલે જાન અલે એટરે ઑફપવ ફધં 

 

વાશફેને ભીઠાવ ભતરફ જઇએ ભીઠાવ ફવ 
સ્શજેેમ કડવ  ંાન અલે એટરે  ઑફપવ ફધં 

 
તૈમાય થઇને પાઆર ત છે ક્ાયની ટેફર ઈય 

ટેફર નીચે ળમતાન અલે એટરે  ઑફપવ ફધં 

 

જાવ  ંડ ેનફશ ફપવે કંઇ એટર ૈવ ભળમ  
ફવ જેરન  ંપયભાન અલે એટરે  ઑફપવ ફધં 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૩. 

 

ફેઠા ંફેઠા ંઑફપવભા ંશ  ંકયલાન  ં? 
ટેફર ભાથે ઊંધ  ંભાથ  ંકયલાન  ં
 

ડ્રયભાથંી કંઇ જ ન રેવ  ંશમ છતા ં
ફૉવ જ એ ત કાઢ ં-નાખ  ંકયલાન  ં 
 

ફાકી ત કંઇ કયલા જેવ  ંશમ જ ક્ા ં
થઇ ચકેૂલ  ંઅઘ ંાછ ંકયલાન  ં
 

ઑફપવભા ંકે’ ળે : ઍરજી ધૂની છે 
ઘયભા ંજખ ભાયીને ઝાડ  કયલાન  ં
 

ઑફપવભા ંલશરેા ંશોંચીને શ  ંછે કાભ 

ઘયે જલાભા ંભડ  ંળાન  ંકયલાન  ં! 
 

કાભ વોંતા ંકઇ નલચાયે ફસ્વ લાય 
કાભને એવ  ંકાચ -ંાક ં કયલાન  ં        

 

 

 

 

 



 
૪. 
 

ઘઉં-ચણા જેવ  ંકશ  ંક્ા ંઘટંરે દવ  ંડ ે!  
ઑફપવે જઇએ ત થડ  ંકાભ ત કયવ  ંડ ે!  
 

ફૉવ દથા રટભાથંી ચટી દેત શમ ત  
ફૉવની ફે ગા વાથે થ ૂકંને ગવ  ંડ!ે  
 

ભાયલી જ શમ ગ ટરી ત જીબે અલે જે નાભ  
એ વગાએ ભત શરેા ંણ કદી ભયવ  ંડ ે!  
 

જાંચ ને ડતાર એલી ચીજ છે વાશફેજી 
અને ણ લટ ભકૂીને કેડથી રવ  ંડ ે!  
 

સ્ટાપના નાના ખયચ ય ખફૂ છણકા કમાય 
ઑફડટયન  ંચફર ત જકે ફા કશી બયવ  ંડ ે! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૫. 
 

ઑફપવ ઑફપવ યભીએ ચાર  
ભાલ ખાતા ંશરેા ંચા ર ! 
 

ત્મા ંકઇ લાત કયાલે વ્શાર  
શીંમા ંકાભ કયે છે કાર 
 
જયથી કે’ળે: અલ વાશફે 
ભનભા ંભનભા ંકશળેે : વાર !  
 

ઑફપવભા ંક’ ઢય શયામ  ં
ઢીંક રગાલી ખામ છે ાર 
 

ફૉવે છૂ્  ં: ખટ ં કયશ  ં? 
ફધામ ફલ્મા : શાર, શાર !  
 

O જજત ુવત્રલેદી 



 

   

   O ગાય-શયૂા (શવુું ઓપીવગીત)  

                                  

                           ભે ત ગાય-શયૂા ! 
   દય શરેીએ ભે જણાતા નલશ્વનલજેતા  યેૂયૂા....... 
  

   ચથી...છઠ્ઠી ભાડં અલે ને ગાય ીગે...ચફર ચકૂલતા..ફદર યીઝલતા 
   નન્કીને વાઇકર, ડ્રવે ફફનેૂ..ભીવીવ ત વેન્ટે ભઘભઘતા..દાભ ધગધગતા 
   ફાય લયવના ંવાત ખટના ંનવતાય-ખયીદી કેયા ંયતા ંચયેૂચયૂા ં
 

  ગાય છે છ-અછ? .કે. ઈયની અલક ભફરખ શ ! 
   ઈંડા ંદઇ દે...છીંડા ંદઇ દે ત  .ં..કટકીફટકી...ાનવાયી: અળા વખની શ ! 
   'ખાલ ને ખાલા દ' અજે 'ાલ ને ાલા દ'...કારે ફદલવ શ ફયૂા !   
  

   ફચેઝક-ટી.એ.-ડી.એ.-ભેફડકર-નાજ ેળગી-નધયાણ-ફનવ...ફવ, ફવ.... 
   ગયીફગ યફા-ંદચરત-ીફડત-નલધલા ભાટે યશળેે કે થડકે યવકવ ?! 

   યેૂ ગાયે નનવનૃિના ઘ ૂટંડઘે ૂટંડા ીએ ત ણ વદા ધયૂા ....  !! 
 

  O ફકુરેળ દેવાઈ 

 O ઑફપવ 
 

ત્મા ંપ્રશ્ન થળે શર, તભે વાશફેને ભ. 
વભજ જયા નવગ્નર, તભે વાશફેને ભ. 
 

જરદી કય, નફશતય છી વ્મલશાયન  ંવતત 
ઊંચ  ંજળે રેલર, તભે વાશફેને ભ. 
 

ફેવે ન ફેવે, ેન ણ ખરે નશીં કદાચ 
શભણા ંથળે ઝર, તભે વાશફેને ભ. 
 

છ ઠીંગણા, ણ કદ તભાર ં ખફૂ ઊંચ  ંછે 
અવ્મ, થઇ શાકર, તભે વાશફેને ભ. 
 

ાડા ઈય ાણી વભી શડતાર, ભયચા 
છડી ફધી ધભાર, તભે વાશફેને ભ. 
 

ફાજ  ખવ, લશીલટના સતૂ્રધાય ધામાય 
’ખાદી’ ને ‘ચફંર’, તભે વાશફેને ભ. 
 

O લુંલચત કુકભાલારા 



O Proximity  

     Randall Mann  

 

Out of the fog comes a little white bus. 
It ferries us south to the technical mouth 
of the bay. This is biopharma, Double Helix Way. 
 
In the gleaming canteen, mugs have been 
dutifully stacked for our dismantling, 
a form of punishment. 
 
Executives take the same elevator as I. 
This one's chatty, that one's gravely engrossed 
in his cloud. Proximity measures shame. 
 
I manage in an office, but an office 
that faces a hallway, not the bay. One day 
I hope to see the bay that way. It all began 
 
in the open, a cubicle—there's movement. 
My door is always open, even when I shut it. 
I sit seven boxes below the CEO 
 
on the org chart. It's an art, the value-add, 
the compound noun. Calendar is a verb. 
To your point, the kindest prepositional phrase. 
 
Leafy trees grow a short walk from Building 5. 
Take a walk. It might be nice to lie and watch the 
smoky 
marrow rise and fall, and rise. Don't shut your eyes. 

 

 
O વનકટતા  

નાનકડી વપેદ ફવ ધ મ્ભવભાથંી ફશાય અલી 
ભને દચક્ષણે ખાડીના માનંત્રક ભ ખ સ ધી શોંચાડ ે

ડફર શચેરક્ષ લે –  

દલા ફનાલતી કંની છે અ. 
  

ચકચફકત કેવ્ન્ટનભા ં 
નળસ્તફદ્ધ  ગઠલામેરા પમારા (તડી ાડલા ભાટે) 

નળક્ષાન  ં એક ફૃ 

 

ભાયા નધકાયી ણ એ જ ચરફ્ટન ઈમગ કયે છે જે હ  ં
-અ એક ફડિંગ છે , 
કફય યન  ંરખાણ ફની ગમેરી  લાદ ય  
(ફાકી) અ નનકટતા ત ક્ષબપ્રેયક. 
  

હ  ંફેસ  ંછ ંએક ઑફપવભા ં 
ણ એ ઑફપવ યવા તયપ ખરૂતી 
ખાડી તયપની નશીં 
ભને અળા છે એક ફદલવ હ  ંએ ખાડી તયપની ઑફપવભા ંજઇળ.  
અ ફધ  ંખરૂાભા ંજ ળફૃ થમેલ  ં–  

એક ખ લ્રી ફેઠક વ્મલસ્થાભા ં
ત્માથંી અગ લધ્મ  ં
ભાર ં દ્વાય શભેળા ંખ લ્લ  ંયશ ે 
ભેં લાવી દીધ  ંશમ ત્માયે ણ ! 

 

ભાયી વસં્થાના કઠાભા ં
હ  ંભાયા વી.ઇ..થી વાત ચકઠા ંનીચે ફેસ  ંછ ં

એક કા – ભલૂ્મવદૃ્ધદ્ધ કયેર  
વમંજજત નાભ છે તે. 
તાયીચખમ  ંએક ફક્રમાદ છે  
તભાયી દૃવ્ષ્ટએ 

ઈદાય નાભમગી વ્મમલા ળબ્દવભશૂ 

 

ચફવ્લ્ડિંગ નફંય ાચંથી ગાા શોંચામ તેટરે જ દૂય  
ઘઘેયૂ વકૃ્ષ ઉગ્મા ંછે. 
ત્મા ંચારીને જા. 
વાર ં રાગળે તને, જયા અડ ડ  
ને યાખ થઇ જઇને ઉડતી શાડકા ંલચ્ચેની ભજ્જજાને  
ઉઠતી,ડતી ને પયી ઉઠતી જમા કય. 
આંખ ફધં ના કયીળ. 
 

O યેંન્ડર ભન                    અનલુાદ : મગેળ લૈદ્ય 



 

O The Unknown Citizen    W. H. Auden 

(To JS/07 M 378 

This Marble Monument Is Erected by the State) 

 
He was found by the Bureau of Statistics to be 
One against whom there was no official complaint, 
And all the reports on his conduct agree 
That, in the modern sense of an old-fashioned word, he was a 
   saint, 
For in everything he did he served the Greater Community. 
Except for the War till the day he retired 
He worked in a factory and never got fired, 
But satisfied his employers, Fudge Motors Inc. 
Yet he wasn't a scab or odd in his views, 
For his Union reports that he paid his dues, 
(Our report on his Union shows it was sound) 
And our Social Psychology workers found 
That he was popular with his mates and liked a drink. 
The Press are convinced that he bought a paper every day 
And that his reactions to advertisements were normal in every way. 
Policies taken out in his name prove that he was fully insured, 
And his Health-card shows he was once in hospital but left it cured. 
Both Producers Research and High-Grade Living declare 
He was fully sensible to the advantages of the Instalment Plan 
And had everything necessary to the Modern Man, 
A phonograph, a radio, a car and a frigidaire. 
Our researchers into Public Opinion are content  
That he held the proper opinions for the time of year; 
When there was peace, he was for peace:  when there was war, he went. 
He was married and added five children to the population, 
Which our Eugenist says was the right number for a parent of his 
   generation. 
And our teachers report that he never interfered with their 
   education. 
Was he free? Was he happy? The question is absurd: 
Had anything been wrong, we should certainly have heard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O અજાણ્મા નાગફયકના તૂા નીચેનુું વયકાયી રખાણ 

( પ્રનત જ.વ./07 ભ 378 
અ અયવન  ંતૂફંૄ વયકાય દ્વાયા ઉબ  ંથમેર છે.) 
લસ્તી ગણતયી ખાતા દ્વાયા 
તેને એક એલી વ્મસ્તત તયીકે ળધી કાઢય છે કે 
જેની વાભે 
કઇણ વિાલાય પફયમાદ નથી 
ને તેના યના ફધા જ  તાવ શલેાર  
એક ફાફત ય વશભત છે કે- 
જૂનલાણી ળબ્દને અધ નનકતાલૂયક કશતેા 
તે એક વતં શત. 
 

તેણે જે ફધ  ંકમ ાં 
તેણે એક ભશાન કભની વેલા ભાટે કમ ાં 
નવલામ કે મ દ્ધના ફદલવભા ં
જ્મા ંસ ધીભા ંતે નનવિૃ થઇ ગમેર. 
તે એક કાયખાનાભા ંકાભ કયત શત 
ને તેને ક્ાયેમ ણ ઠક ન્શત ભળમ. 
ણ તેણે નકયીદાતા ભાર નત ભટવયને 
વતં અપમ શત. 
તે જયા ણ ફદભાળ કે અડડ નલચાયધાયાન ન્શત. 
તેના કભયચાયી વઘંના શલેાર પ્રભાણે 
તેણે તેના ંફધા ંજ રેણા ંચકૂતે કયી દીધેરા.ં 
(ભાય શલેાર દળાયલે છે કે કભયચાયી વઘં વદ્ધય શત) 
 

ને ભાયા વભાજનલજ્ાની પ્રભાણે 
તે તેના વશકભયચાયીભા ંરકનપ્રમ શત 
ને તેને દાફૃ ીલ ગભત. 
 

ત્રકાય સ્લીકાયે છે કે  
તે દયયજ છા  ંખયીદત 
ને તેભા ંછાતી જાશયેાત યની તેની પ્રનતફક્રમા  
દયેક યીતે વાભાન્મ યશતેી. 
 

તેના નાભ ય રેલામેર 
લીભા ચરવી વાચફત કયે છે કે - 
તે વંણૂય યચક્ષત શત. 
ને તેન સ્લાસ્થ્મ શલેાર જણાલે છે કે – 

તે એક લખત દલાખાનાભા ંદાખર થમેર 

 

 

 

 

ણ વાજ થઇને ફશાય અલેર. 
ઈત્ાદ વળંધક ને ઈચ્ચ જીલનધયણલાા 
જાશયે કયે છે કે- 
શપતે ખયીદી ફાફતે 
તે વંણૂય વલેંદનળીર શત. 
ને એક અધ નનક ભાણવની જફૃફયમાતન  ં
ફધ  ંજ તેની ાવે શત  .ં 
એક થાીલાજ ,ં એક યેફડમ ને એક ફ્રીઝ 
 

ભાર ં જનભત યન  ંવળંધન વતં  ષ્ટ છે કે- 
તેન તેના દેળ-કા ફાફતે મગ્મ ભત શત. 
જ્મા ંળાનંત શતી ત્મા ંતે ળાનંત ભાટે શત 
જ્માયે મ દ્ધ અવ્મ ,ં તે ચાલ્મ ગમ. 
 

તે ફયણીત શત ને 
તેણે ાચં ફાક જનલસ્તીભા ંઈભેયેરા ં
જે ભાયા નાગફયકળાસ્ત્રી પ્રભાણે 
જે-તે ેઢીના ંભા-ફા ભાટે મગ્મ વખં્મા શતી. 
 

ને ભાયા નળક્ષક શલેાર અે છે કે - 
તે તેના ંફાકના નળક્ષણભા ંક્ાયેમ શસ્તક્ષે કયત ન્શત. 
 

તે સ્લતતં્ર શત ? તે સ ખી શત ? અ પ્રશ્ન લાફશમાત છે. 
જ તેની વાથે કંઇ ણ ખટ ં થમ  ંશત 
ત તેને જફૃય વાબંલાભા ંઅવ્મ શત. 
 
O મૂ: ડબ્લ્ય.ુ એચ. ઓડન         અનલુાદ: મગેળ લૈદ્ય 
 



 
O The Telephonist 
Susan Yuzna  

 for David Foster 

 

I had my order. Not of the choirs 

of angels, but of the countries we called 

 

in the stone dead heart of the night. Japan 

was a young woman's voice, a cool river 

 

through a thirsty land, sliding over my bone- 

tired body like an icy, blue-green 

 

wave. Australia was next--their perpetual 

joking could keep me awake. I even 

 

made history once: for eight years, a man 

had been calling his brother in the bush. 

 

He loved me, loved my voice, my flipping of 

the switches in Oakland, California, 

 

so that, at last, it worked. But usually 

I was just too tired to care. My first 

 

graveyard shift and I was much too tired 

to give a shit when the businessmen yelled 

 

about lines down in Manila again, 

as if I could stop those typhoons, as if 

 

I could make the old crones in Manila 

love us, which they didn't, or be somewhat 

 

helpful, which they weren't. Why don't you try 

again in two weeks? I would say (the stock 

 

response, a polite voice, then flip the switch, 

cut him off, quick, before his swearing 

 

poisons my ear). Too tired to care 

about anything, not their business dealing, 

 

O ટેલરપન સ્સ્લચફૅડષ ય યાતાી 
(મૂ: સઝુાન યઝુના;  અનલુાદ: વલયાપ કાફડમા) 
 

ભાય ણ એક ક્રભ શત. દેલદૂતની ામયીન  
નશીં, ણ યાનત્રના થ્થય જેલા જડ અંતયતભભા ં
 

જે દેળ વાથે ભે પન જડતા’તા તેન. જાાન 

એટરે કઇ તર ણીની સ્લયયણક, તયવી જભીનની  
 

અયાય ળીત નદી, શાડશેાડ થાકેરા ભાયા ળયીય  
ઈયથી ઠંડી બયૂીરીરી રશયેની જેભ વયી જતી.  
 

એના છી અલે સ્ટે્રચરમા — એભની વતત ચારતી 
યભજૂ ભને યાતબય જાગતી યાખી ળકતી. એક લાય 

 

ત ભેં આનતશાવ યચેર: એક જણ એના જગંરનનલાવી 
બાઇને અઠ લયવ સ ધી પન જડત જ યહ્ય’ત.                          
 

હ  ંએને ગભી ગમેરી, ભાર ં ગફંૄ એને ગભી ગમેલ ,ં ને ભાર ં 
સ્સ્લચને અભતેભ પેયલલાન  ંકરેન્ડ કેચરપનનિમાભા;ં 
 

તે અખયે, વપતા ભી, પન રાગ્મ. ણ વાભાન્મ યીતે 

હ  ંએટરી થાકી જતી કે કળાભા ંયવ ડત નશીં. ભાયી શરેી 
 

યાતાી ને હ  ંશતી એટરી બાગંેરી કે ેર ચફઝનેવભેન 

ભનનરાભા ંપયીથી તટૂી ગમેરી રાઆન નલળે ફયાડય 
 

ત્માયે ભેં દયકાય જ કયી નશીં; શ  ંહ  ંેરા લટં યકી  
ળકલાની શતી ? ેરી ભનનરાની ડવી ાવે અણી ય  
 

રાગણી યખાલી ળકલાની શતી ? (જે તે યાખતી જ નશીં.) 
કે ભદદ ાલી ળકલાની શતી ? (જે તે અતી જ નશીં.)             
 

તભે ફે ઠલાફડમા છી પન જડલાની પયીથી કનળળ  
કયને, હ  ંકશતેી (ભાય ચાલ  જલાફ, નલનમન સ્લય,  

 

છી સ્સ્લચ પેયલી નાખલાની, એને કાી નાખલાન, તયત જ,  

એના ળબ્દન  ંઝેય ભાયા કાનભા ંઠરલામ તે શરેા ંજ.) 
 

હ  ંએટરી ફધી થાકી જતી કે કળામની યલા ભને 

યશતેી જ નશીં, નશીં એભના લેાયધધંાની રેલડદેલડની,  
 



not the drunken nostalgia for a whore 

known during the war--he can't remember 

 

her name, or the place where she worked, 

 the street it was on, but could I help him find her? 

 

He's never forgotten . . . I grew so tired 

of phones ringing for eight hours straight. 

 

I wanted to pull my hair out, one thin 

strand at a time. It was a newly 

 

invented circle of hell, and if you 

had been there, you just might understand 

 

why that infamous hippie girl rose up, 

out of her chair, yanked the earphones off, and 
climbed 

 

onto a counter running the length of the room 

beneath our long, black switchboard, then,crawling 

 

from station to station, pulled each cord 

from its black tunnel, breaking one connection 

 

after another, like a series of 

coitus interruptus all down the board, 

 

before they stopped her, and led her away. 

She must be on LSD, said a wife 

 

from the Alameda military base. And she wears 

no underwear, either, added another. 

 

That was 1970, back when Oakland 

Overseas was still manual, but the hatred 

 

of a ringing phone is with me yet. 

I will stand at the center of a room 

 

and watch the damn thing ring its little head off, 

and I will grin, quite stupidly, at its 
 

કે નશીં નલશ્વમ દ્ધભા ંકદી બેટી ગમેરી કક ચાલ  ભાટેના  
ભદભાતા ઝુયાાની — ર, એને માદ નથી અલત  ં
 

એન  ંનાભ, કે એ કાભ કયતી’તી તે ઠાભ, તે યસ્ત  
જ્મા ંએન ડ્ડ શત, ણ શ  ંહ  ંભદદ કયી ળક ં ળધલાભા ં?                

 

એ ક્ાયેમ લીવમો નથી . . . હ  ંએટરી ત થાકીાકી જતી 
અઠ અઠ કરાક વતત ચારતી પનની ફટ્રિંગ ફટ્રિંગથી 
 

કે ભન થત  ંકે ભાયા લા ખેંચી કાઢ ,ં એક એક કયીને  
ફધીમે ાતી રટ નભટાલી દઉં. એ એક નવ  ંળધામેલ  ં 
 

નયકન  ંનલ-લત ય શત  .ં; ને તભે જ ત્માયે ત્મા ંશત  
ત કદાચ એ લાતને વભજી ળક્ા શત કે  
 

ળાથી ેરી ફદનાભ ફશપી છકયી ચચિંતી એની 
ખ યળીભાથંી ઉઠી, આયપન ખેંચી કાઢયા, ને ચઢી ગઇ  
 

કાઈન્ટય ઈય, જે ભાયા રાફંા કાા સ્સ્લચફડય છલાડ ે

ફૃભની યૂી રફંાઇ સ ધી વંગ થયામેલ  ંશત  ,ં                         
 

ને છી સ્ટેળનથી સ્ટેળન ખવતી દયેક કૉડયને એના કાા 
ફગદાભાથંી ખેંચતી ગઇ, એક છી એક જડાણન ે

 

કાતી ગઇ, જાણે કે શ ૃખંરાફદ્ધ શ ક્ર્ધાયાન  
જાણીજઇને થમેર લયધ, અખામ સ્સ્લચફડય સ ધી. 
 

અંતે રકએ એને યકી ને દયીને રઇ ગમા.  
એ જફૃય LSD રઇ ચકૂી શળે, અરાભીડા નભચરટયી  
 

ભથકની એક યણેરી ફરી; ને એ ન્ડયલેય  
ણ શયેતી નથી, કઇ ફીજીએ લી ઈભેમ ાં.  
 

એ ૧૯૭૦, તે જભાન જ્માયે ‘કરેન્ડ લયવીઝ’  

શજી શાથથી ચરાલલાભા ંઅલત ,ં ણ પનની ઘટંડીન                  
 

નધક્કાય ત્માયેમ ભાયી બીતય બયેર ડય છે. 
હ  ંકઇ ફૃભની ફયફય લચભા ંઉબી યશીળ 

 

ને એ કભફખ્ત ચીજને એન  ંનાન  ંભાથ  ંઢી ડ ે

ત્મા ંસ ધી લાગતી જમા કયીળ, ને એની રાચાયી ય  
 



helplessness. I will walk out the door, fill 

my lungs with ice, head for the far-off peaks. 

 

I will lose myself, become one small, dark stroke 

in the white stillness of snow. I'm telling you 

 

now, it was a brand new circle of hell, 

but how could we know that, then? We had jobs, 

 

the market was tight, and the union 

won us cab rides home when we worked at night. 
 

ભયૂખની જેભ શવીળ. છી ચારી નીકીળ ફાયણા ફશાય,  

ભાયા ંપેપવાભંા ંફયપ બયીને અઘનેા ંનળખય બણી. 
 

જાતને ખઇ દઇળ, ને ફયપની વપેદ નનસ્તબ્ધતાભા ં 
નાન ઘયે રીટ ફની જઇળ. અ હ  ંતભને ત્માયે  
 

કશી યશી છ,ં કે એ નયકન  ંનવ નંક્કય ક ંડાફંૄ શત  ,ં  
ણ ભે એ કેભ જાણી ળક્ા શત, તે લખતે ? ભાયી ાવે                
 

ત નકયી શતી, ને ભાકેટ તગં શતી, મ નનમનલાાએ 

યાતાી છી ઘયે જલા ટૅતવીની યકભ ણ જીતી અી શતી.                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ટભી ઇનફગષ 
   (Tommy  Inberg) 

 

 

ઑફપવ અને ફપલ્ભ 
 

     પ્રખ્માત અંગ્રેજી ફપલ્ભ  ‘Playtime’ અધ નનક ઑફપવની વસં્કૃનતને નનફૃતી નોંધાત્ર કૃનત છે. એક યવપ્રદ ન બલ ફની 
યશળેે. અ ફપલ્ભના ઘણા લતાય YouTube / Web ય ઈરબ્ધ છે. એક ચરિંક અ વહ  લાચક ભાટે શીં ભકૂી યહ્યા છીએ. 
અળા છે કે અને એ ગભળે...  ચરિંક : http://www.ebertfest.com/seven/playtime.htm 

 

O  આ અંકના પટ-કરાકાય 
     સ્સ્લડનના યશલેાવી મ લાન પટ -કરાકાય ટભી આનફગય  (Tommy Inberg) કમ્પમ ટય નલજ્ાનભા ં
ફડગ્રી ભેલી અફે પટગ્રાપી ળીખ્મા છે. પટગ્રાપી ળીખ્મા છી એક વભમે વાલ શનૂ્મભનસ્ક 
લસ્થાભા ંશોંચી જઇ પયીથી નાલ-લતયણ ાભેરા ને નતલાસ્તલલાદભા ંકાભ કયતા અ 
મ લાન પટ-કરાકાયને ટૂંકા ગાાભા ંનેક આંતયયાષ્ટ્રીમ  યસ્કાય પ્રાપત થમા છે. તેભના ં
પ્રદળયન દેળ-નલદેળભા ંમજામા ંછે. તેભની કેફપમત ભ જફ તે કરા દ્વાયા આંતય ને ફાહ્યના 
નલયધાબાવ લચ્ચે સ્લફકમ વભત રા પ્રાપત કયી ળક્ા છે. 
તેભના કાભ ને તેભા ંલયતાતા નતલાસ્તલ નલેન યવપ્રદ રેખ લાચંલા અ ચરિંક ય  
ક્તરક કય : 
http://theglobalpanorama.com/reality-rearranged-by-tommy-ingberg/ 

 

તેભન  ંકાભ તેભની લેફવાઇટ www.ingberg.com ય ઈરબ્ધ છે.   

http://www.ebertfest.com/seven/playtime.htm
http://theglobalpanorama.com/reality-rearranged-by-tommy-ingberg/
http://www.ingberg.com/


 
 
O ભને 'વ' લગષભાું પાઈર કયજ : એક નાયીલાદી ઑફપવ-કાવ્મન અનલુાદ-આસ્લાદ               O મગેળ લૈદ્ય                                                                                   
                                                                                                                                            
 
The Secretary Chant  

My hips are a desk,   

From my ears hang   

chains of paper clips.   

Rubber bands form my hair.   

My breasts are quills of   

mimeograph ink.   

My feet bear casters,   

Buzz. Click.   

My head is a badly organized file.   

My head is a switchboard   

where crossed lines crackle.   

Press my fingers   

and in my eyes appear   

credit and debit.   

Zing. Tinkle.   

My navel is a reject button.   

From my mouth issue canceled reams.   

Swollen, heavy, rectangular   

I am about to be delivered   

of a baby   

Xerox machine.   

File me under W   

because I wonce   

was   

a woman. 

 

O Marge Piercy  

 

વેકે્રટયીનુું કીતષન 

 
ભાયા ઢગયા ટેફર છે. 
ભાયા કાનભાથંી રટકે છે 

મ -નનની વાકં 

યફયફૅંડ ભાયા લા ફન્મા ં
ભાયા ંસ્તન વાશીના ખફડમા 
ગ ખ યળીના ંૈડા ંછે 

ટફડિંગૌ.. ટફડિંગૌ. ક્તરકૌ  
 

ભાર ં ભાથ  ંલીંખાઇ ગમેરી પાઆર છે 

ભાર ં ભાથ  ંછે સ્સ્લચફડય 
જ્મા ંછેદાતી રાઇન તડતડ ેછે 

ભાયી આંગીને દાફ 
ભાયી આંખભા ંદેખાળે જભા-ઈધાય 

ટફડિંગૌ.. ટફડિંગૌ 
 

ભાયી નાચબ છે નકાયન  ંફટન 

ભાયા ભોંભાથંી ભેલ યદ થમેરા કાગચમા. 
 

સજૂેર, બાયેખભ, ચયવ 

હ  ંએક ફા ઝેયક્ષ ભળીનને 
જન્ભ અલાની તૈમાયીભા ંછ.ં 
 

ભને 'વ' લગયભા ંપાઇર કયજ 
કાયણ હ  ંએક વભમે 

સ્ત્રી શતી. 
 

        O ભર્જ વએવી             અનલુાદ: મગેળ લૈદ્ય 

     વેકે્રટયીન  ંકીતયન  – અ ૧૯૭૩ભા ંયચામેરી ભેફયકન કનલતા એક ઑફપવ વેકે્રટયીના ભ ખભા ંભ કામેરી ને ભેૂ એક 
નાયીલાદી કનલતા છે. પ્રથભ સં્તતથી જ અ કનલતા તેન જરદ નભજાજ પ્રદનળિત કયી દે છે. ભેફયકન કલનમત્રી ભર્જ  નએવી 
તેના અલા નભજાજ ભાટે જાણીતા ંછે. તે કશ ેછે- 
          
         ભાયા ઢગયા ટેફર છે 

ભાયા કાનભાુંથી રટકે છે 

ય-ુવનની વાુંક 

યફયફેંડ ભાયા લા ફન્માું 
ભાયાું સ્તન વાશીના ખફડમા 
ગ ખયુળીનાું ૈડાું છે 



    શીં જાણી-વભજીને જ કલ્નન ઈમગ થમ છે. સ્તન વાશીના ખફડમા છે. (વાશીના ખફડમા જેલા ંનશીં) ગ 
ખ યળીના ંૈડા ંછે (ખ યળીના ંૈડા ંજેલા નશીં) થડા નલચચત્ર ને નાટકીમ રાગતા ંકલ્ન(ભેટપય)ની એક રાફંી શ ૃખંરાભાથંી 
વાય થતા ંથતા ંકાવ્મનાનમકાન  ંભાનલભાથંી ભાનલભા ંફૃાતંય ચચત્રીત થલા રાગે છે. જીલતા ળયીયન  ંનનજીલ દાથોભા ં
સ્સ્થત્મતંય ને વાથે વાથે અ જરદ કલ્ન સ ધી રઇ જતી ેરી ઊંડી ભાનલીમ ીડા ણ અફાદ યીતે કનલતાભા ં
યલાઇ ગઇ છે. ભણકાની ભાાને ભાા ફનાલી યાખત ને છતા ંનયી આંખે ન દેખાત કઇ દય જાણે. એક બાલક 
તયીકે અણે લાયણા ંત અ દયાના ંજ રેલાના ંશમ છે.  
 

ભારુું ભાથુું લીંખાઈ ગમેરી પાઇર છે 

 

ચૈતનવક પ્રનતફક્રમાન  ંથઇ ગમેલ  ંઅ ગાચણનતક/વ્માાફયક ફૃાતંયણ જ  ; 
 

ભાયી આંગીઓને દાફ 
ભાયી આંખભાું દેખાળે જભા-ઉધાય 

 

અગ તે કશ ેછે ; 
 
ભાયી નાલબ છે નકાયનુું ફટન 

ભાયા ભોંભાુંથી ભેલ યદ થમેરા કાગલમા 
 

   જ્મા ંવ્મસ્તત વ્મસ્તત ભટીને ભળીન ફની જતી શમ ત્મા ંધાન ણ ભળીનના ંયશતેા ંશમ ને જન્ભ ણ ભળીનના જ 
થતા શમને !  
 

હુું એક ફા ઝેયક્ષ ભળીનને 
જન્ભ આલાની તૈમાયીભાું છું. 

 

    શીં સ ધી શોંચતા ંશોંચતા ંબાલક ણ વશજતાથી જ સ્લીકાયી રે છે અ સ્લાબાનલક પ્રફક્રમાને. એક જીલતી-જાગતી 
વ્મસ્તત એક નનજીલ ઝેયક્ષ ભળીનને જન્ભ અે ત્મા ંેરા ફૃાતંયણના ચયભને ાભી ળકામ છે. ને જ્માયે એક વ્મસ્તત, 
વ્મસ્તત તયીકે સ્સ્તત્લભા ંયશ ેજ નશીં ત્માયે.. 
 

ભને 'વ' લગષભાું પાઈર કયજ 
કાયણ હુું એક વભમે 

સ્ત્રી શતી. 
 

    શીં કનલતા થડી ફરકી ને નાટકીમ થઇ ગમેરી જણામ. ણ અજીલન ફીજાના ર અફ તે તાના લાજને 
દફાલી યાખનાય કઇ વેકે્રટયી તેના ભોનની નલસ્પટક સ્સ્થનતએ શચે ત્માયે અલ નલચચરત કયી દેત ‘ખખડાટ’ ત થલાન 
જ. 
 

 

 
 

 

 

 

        



 
O લાતામન                                                                                 O ીયૂ ઠક્કય 

                                                         

( અણ ફયલેળ શલે ફહ બાાન ફયલેળ ફનત જામ છે. અણે બરે કઇ એક બાાભા ંઅણ વ્મલશાય ચરાલતા ં
શઆએ, ણ અણી વ્મલશાયની બાાના લણાટભા ંફીજી નેક બાાના રમ–રશકેા બેરા શમ છે.  જ્માયે વ્મલશાયની 
બાાના ધયાતર યથી અણે ન્મ બાાની લસ્તીભા ંપ્રલેળ કયીએ ત્માયે ઘણા ંટટા ંવભીકયણ વાથે અણ 
ભ કાફર થામ છે. કેટરાક ભતા-બતા ત કેટરાક અગલા ને જાણ્મા દાથોન ભભેા થામ છે.  રગબગ એક વયખી જ 
વાભાજજક ને યાવ્ષ્ટ્રમ ચેતનાભા ંજીલતા વર્જક કઇ એક નલમને કેલી યીતે તતાની બાાભા ંની ર ે છે તે જાણવ -ંભાણવ  ંણ 
ખયેખય યવપ્રદ ફનત  ંશમ છે. અ પ્રફક્રમાથી બાયતીમ વાફશત્મ ને બચગની બાા ફાફતે અણને વ્માક એલી વભજણ રાધે છે, 
અણી બાાની બગૂન ખ્માર નલસ્તયે છે.  
       કંઇક અલી છે અ ‘લાતામન’ની ી ફઠકા. અણી બાાની ફાયીએથી પ્રલેળતા ંને ક નેશથી અણી બાાભા ંતાની જગા કયી 
રેતા ંનેક લનને, જલાાનેં, અંધાયાનેં, ગધંને ાભલાન શતે   શીં અણા મ લાન કનલ શ્રી ીમૂ ઠક્કયન છે. – વુંાદક )    

 

 વલષ્ણ ુનાગય:  

 

(જ. ૧૯૫૦ ; અધ નનકિય ફશિંદી કનલતાના પ્રનત વ્ષ્ઠત કનલ , લાતાયકાય, નલરકથાકાય, વ્મગંકાય ને રકનપ્રમ ફશિંદી વાપતાફશક 
‘શ ક્રલાય’ના વંાદક. વાફશત્મના ંસ્લફૃભા ંલૈનલધ્મ ને નલીનતા એભન  ંજભા ાસ  ંછે. વખં્માની દૃવ્ષ્ટએ  સ્તકભા ંઅઠ 
કાવ્મવગં્રશ, વાત લાતાયવગં્રશ , ચાય રેખ/નનફધંવગં્રશ , એક નલલેચનવગં્રશ , છ વ્મગં્મરેખન વગં્રશ ને એક નલરકથા. લય 
૨૦૧૧થી નનમનભત પ્રકાનળત થતી ‘શ ક્રલાય’ વાપતાફશકની વાફશત્મ લાનિકીએ વાભગ્રી ને વમંજનાની દૃવ્ષ્ટએ લાચકભા ંનેર ં 
અકયણ જન્ભાવ્મ  ંછે.) 

 

૧. નકયી જલાની શતી 
 

યઢ થલાભા ંશત   ં
ચકરી ચકચક કયલાભા ંશતી 
ચકીદાયને ઊંઘ અલલાભા ંશતી 
છકયી એકથી ફીજા વનાભા ં 
જલાભા ંશતી 
 

અ ફધ  ંજ ફનલાભા ંશત   ં
ત્માયે જ ત એ ગબયાભણભા ંફેઠ થઇ ગમ 
અજે એની નકયી જલાની શતી 
 

યઢ થલાભા ંશત  .ં  (‘શવઁને કી તયશ યના,’ ૨૦૦૬ ) 

 

૨. એ ભળીન ફની ગમ શત 
 

એ ભાણવભાથંી 
ભળીન ફની ગમ શત 
એટરે જ ત એ થાકત ન શત  
છી બરેને એ ગભય થઇ જત શમ 

 

એ ભાદં ડત ન શત 
ખટકાઇ જત ક્ાયેક 

એની વાયલાય કયાલલાભા ં અલતી નશીં 



ફલ્કે ફયેય કયાલલાભા ંઅલત 
શરેા ંએ કાભ કયત શત 
શલે એ ઈત્ાદન કયલા રાગ્મ છે 

 

લી એ ભમો ણ નથી ક્ાયેમ 

જૂન જફૃય થમ છે  
એટરે જ એને જ્માયે બગંાયભા ંકાઢમ 
ભાચરકે ત એભા ંણ ખાસ્વા એલા ફૃનમાની કભાણી કયી. (‘શવઁને કી તયશ યના,’ ૨૦૦૬) 

 

 

૩. વયલટે ફવ સ્ટેન્ડ 

 

ઈંદોયના વયલટે ફવ સ્ટેન્ડ ય કઇ દેલાવ જલા ભાટે નથી અવ્મ  ં
જકે ભાયી ફવન એ કંડતટય કશ કે છી તરીનય  
દયેકને દેલાવ રઇ જલા ભાટે તત્ય છે 

એની લાત વાબંલા છતા ંજે એને લગણી યહ્યા ંછે  
એભને ણ ફીજી ત્રીજી લાય કશતે પયે છે 

‘યે દેલાવ અલવ  ંનથી ! 
કા ંજળ બઆવાફ, કા ંજળ ફેનફા, ફેવ ફેવ 
ફવ શભણા ંનશીં ભે, કરાક છી અલળે, અલી જા 

નશીંતય સ્તાળ’ 
 

લાસ્તલભા ંત દેલાવભા ંએવ  ંતે કંઇ જ નથી કે દયેક જણ ત્મા ંજામ 

લી ભશાકારના ભફંદય નવલામ ઈજ્જૈનભા ંણ એવ  ંકંઇ જ નથી કે 

ફધાએં ફધાનેં ત્મા ંજવ  ંશમ 

રક ત દેાર ય, ભાચર ય, ળાજા ય, શાટીલ્મા, ફદનાલય, નયનવિંશગઢ, 
યાજગઢ ણ જલા ભાગંે છે 

અભ જ  ત ત્મા ંત કશ  ંજ નથી છતા ં
ફઘડી ત એભન  ંફધ મં ત્મા ંજ છે 

જકે દેલાવ–દેલાવ–દેલાવની એની શાક ળભતી નથી 
જ્મા ંસ ધી ફવ સ્ટેન્ડન  ંદયેક પ્રાણી વાબંી નથી રેત   ંદવ–લીવ–ચ્ચીવ–ચાવ લાય 

એ ટકત નથી 
તેભ છતા ંફવ ઉડતી નથી કેભ કે એ દયેક ભાણવ જે ફવ સ્ટેન્ડ ય છે 

ફવ સ્ટેન્ડ ેઅલી યહ્ય છે 

દેલાવ જલાલા શઇ ળકે છે 

શઇ ળકે એભ નશીં ફલ્કે જલાન જ છે 

શ  ંખફય એભને ણ જવ  ંડ,ે જે શભણા ંત કડા થઇને ઉબા ંછે 

જે એન લાજ લગણી યહ્યા ંછે 

 

જકે એને જ ક્ામં જવ  ંનથી 
દેલાવ અલી જળે ત એ ઈંદોય– ઈંદોય– ઈંદોય કયલા રાગળ ે

એ નથી ત અંત સ ધી શોંચલા ંભાગત કે ન નતં 

એણે ત દયેકને રઇ જલ છે દેલાવ, દેલાવ, દેલાવ. (‘જીલન બી કનલતા શ વકતા શૈ,’ ૨૦૧૪) 



 

૪. ગધેડ 
 

જ ગધેડ 
ખ યવી ય ફેઠ શમ  
ત શરેીલાય એભ જ રાગલાન  ંકે 

કે ના, અ એટર ગધેડ ન શત 
જેટર કે અણે એને વભજતા શતા 
 

જકે તેભ છતા ંઅણ ચબપ્રામ એ જ યશ ેછે 

કે અખયે છે ત અ ગધેડ જ 

ને અજે નશીં ત કારે અ  યલાય ત થલાન  ંજ 

 

જકે અલતીકારે ણ જ્માયે એ ગધેડ  યલાય નથી જ થત 
ત અણે કશીએ છીએ કે શત ત અ ગધેડ જ 

ણ ખ યવીએ એને ળીખવ્મ  ંછે કે 

ગધેડાએ ણ છાભા ંછ ંઘડા જેવ  ંત રાગવ  ંજ જઇએ 

અજ સ ધી એટરે જ ત એ ફચ્મ છે 

ને એકાદ ફદલવ જ્માયે  યલાય થળે કે અ ગધેડ જ છે 

એ જ ફદલવથી એની ફાજી ફગડલાની 
 

એ ફદલવ અલે એ શરેા ં
અણને ગધેડાન  ંએક ર્જન્ટ કાભ નીકી અલે છે 

ભનભન ગધેડાને ગધેડ ભાનલા છતા ં
અણે ગધેડાના ળયણે જઇએ છીએ 

ને જ્માયે ગધેડ અણી વાથે આજ્જજતથી લતે છે 

ત અણે એભ ભાનલાને રાચાય થઇએ છીએ કે 

ના, ગધેડ ત અ શત જ નશીં 
અણે જ એને અજ સ ધી ખટ વભજી યહ્યા શતા 
 

ને એક ફદલવ યસ્તે જતા ંજ્માયે એ અણને એક રાત ઠકી દે છે 

થલા ત નજીક જતા ંજ ેળાફ કયી દે છે 

ત અણે પયી અણ ચબપ્રામ ફદરીએ છીએ કે અ ગધેડ છે જ 

ને વેંટ યવેંટ ગધેડ છે 

 

જકે અણે કશી ળકતા નથી કે ફે મ ગધેડીના 
ને જ્માયે એ અણને કશ ેછે કે યસ્તા ય ફયાફય ચારલાન  ંયાખ  
ત અણને ખયેખય જ એભ રાગે છે કે બરૂ અણી જ શતી 
ને અણે યસ્તા યથી નીચે ઉતયીને ચારલાન  ંળીખીને અણી બરૂ 

જીલનબય ભાટે સ ધાયી રઇએ છીએ.  (‘શવઁને કી તયશ યના,’ ૨૦૦૬ ) 

 

 

 



૫. નકયી 
 

જ  બાઇ, ભે ત ખાનદાની ભાણવ. ફનળે ત્મા ંસ ધી ભે અને છૂટા નશીં કયીએ. ફવ એટલ  ંકયીશ  ંકે 
લચ્ચે લચ્ચે થડ કં થડ કં અન  ંભાન કયતા યશીશ .ં જેથી અ એટરા ંત ઘડાઇ જાલ કે કઇણ 
ફયસ્સ્થનતભા ંનકયી કયલાન  ંળીખી જાલ. ને અન  ંતેભ જ અના ફયલાયન  ંબયણણ ચારત  ંયશ.ે  
 

અ ભાનના કાયણે જ અ છ ંકે ક્ાયેક કંઆક લધાયે ભાદંા ડી જા ત લાધં નશીં. ભે અની 
મથાળસ્તત વાયલાય કયાલીશ  ંને અ વાજા થઇ જા ત્માયે અને શ બેચ્છા ાઠલતા ંકશીશ  ંકે જીલનભા ં
ભાદંગી ત ચાલ્મા જ કયે. એ છીના થડાક ફદલવભા ંભે પયી અન  ંભાન કયીશ .ં જકે લચ્ચે લચ્ચે 
અની પ્રળવંા કયતા ંયશીશ  ને ન્મ વાભે અન જ દાખર ણ અીશ  ં ને અને એલા ત ભ્રભભા ં
યાખીશ  ંકે યખેને અ નકયી છડીને ચાલ્મા જા કે છી વતત વતંા/ તણાલના કાયણે અ અત્ભશત્મા ન 
કયી ફેવ, કાયણ કે એવ  ંઅ ભશાાતક ભે ભાયા ભાથે રઇએ જ ળાના ! એનાથી ત ભાયી કંની ને 
ભાયી બ્રાડં ફદનાભ જ થામ ને! 
 

ઠીક, ત છી જ્માયે ભાયા અલા ંનાના ંનાના ંભાનથી અ ટેલાઇ ગમા શળ ત્માયે  અના જ ફશતભા ં
ભે અન  ંએક ફદલવ ચાનક જ ભટ ં ભાન કયી દઇશ .ં એટરે કે અના જ નનમયની વાભે અને 
લઢીશ  ંકે છી અને ઈઠફેવ કયાલી દઇશ  ંકે છી ફડભટ કયી દઇશ .ં જકે એથી અ ગબયાળ નશીં, એને ત 
આગ્નય જ કયજ, એભ ભાનીને ચારજ કે નકયીભા ંત અવ  ંલાયનલાય જફૃયી છે. એથી અને રાબ એ થળે 
કે અને અન  ંભા શભેંળા ંમાદ યશળેે. કેભકે, ઘણીલાય નત ઈત્વાશી કભયચાયી તાની લપાદાયી 
ફતાલલાના ચક્કયભા ંતાના શાથ નીચેના કભયચાયી વાથે એલ ત વ્મલશાય કયતા શમ છે કે જાણે તે જ 
ભાચરક ન શમ. અભ ત જકે એથી કંનીને જ પામદ  થત શમ છે. ને એટરે જ ત કંની તાના 
કભયચાયીન અલ ભખૂયતાબમો વ્મલશાય વશન કયી જામ છે. ણ ક્ાયેક ક્ાયેક તાની લપાદાયીના પ્રદળયનભા ં
એ એટર ત અગ નીકી જામ છે કે ભેનેજભેન્ટ ભાટે પ્રબ્રેભ થઇ ડ ેછે.  
 

અભ ત જકે કભયચાયીને અલી ટ્રીટભેન્ટના કાયણે ભટ એલ ળૉક રાગત શમ છે. એ નલચાયત શમ છે કે 
‘માય, અ ત હ  ંકંઇ ભાયા ભાટે ત ન’ત કયત, કંની ભાટે જ ત કયત શત, ને એની ણ વજા ભને જ 
કયલાભા ંઅલી યશી છે.’ અલા ંતે કંઇક ળૉકના કાયણે એના ંક ટ ંફીજનએ એને શસ્સ્ટરભા ંદાખર ણ 
કયાલલ ડ ેછે. લી એ એટર ફધ તે શતાળ થઇ જત શમ છે કે એકાદ ફે ફદલવ નકયી ય ણ નથી 
અલત.  

 

શસ્સ્ટરભા ંદાખર થવ  ંડ ેત ઠીક, નફશતય એના ફશતભા ંત એ છે કે, એ એવ  ંન  જ જતાલે કે એને જબ્ફય 
ભટ અઘાત રાગ્મ છે. ફલ્કે ફીજા  જ ફદલવે ઑફપવભા ંઅલીને એણ ેજફૃય કયતા ંલધાયે ભરકાવ  ંજઇએ. 
છી બરેને એના વાથીદાય એની ભશ્કયી કયે.  
 

એને એવ  ંત ફતાલવ  ંજઇએ કે અલી ફયસ્સ્થનતભામં એ ભેનેજભેન્ટન નપ્રમ છે. ભાન–ભાન ત નકયીભા ં
ચાલ્મા ંજ કયે. કઇ ન્મ જગાએ જળ ત ત્મા ંણ અભ જ થલાન .ં અજે જે એની વાથે ફન્મ  ંછે તે કારે કઇ 
ફીજા વાથે ણ ફની જ ળકે.  
 

લાસ્તલભા ંત કઇ ગભે એટર લપાદાય કેભ ન શમ, ભને ત એન  ંભાન કયલાના ંકઇ ને કઇ કાયણ 
લગયળધ્મે ભળમા ંજ કયલાના.ં ત બાઇ, જલાદ ને લાત, ત્માયથી કંઇ એની ફપકય કયલાની જફૃય નથી. અ 
ભન દઇને કાભ કય ને તયક્કી ાભ. અન  ંશાફદિક સ્લાગત છે. ફેસ્ટ ઑપ રક. એ બાઇ, જયા અભને એભની 
વીટ ફતાલજ ન ે!  (‘ઘય કે ફાશય ઘય,’૨૦૧૦) 

 



Oસુ્તક-ફયચમ                                                                                                           O જજત ુયુફશત                                                                

O વલદેળની ધયતી ય છરછર છરકત 'િેભયવ પ્માર ' 
 

           "શીઁ રખાતી ગઝર દેળલટ ને વાથે બાાલટ ણ બગલતા ને લતન  ઝુયાા વાથે જીલતા રક ભાટે 

રકબગ્મ ફની યશ ેને તે ગ જયાતી બાાભા ંને એભા ંરખાતી કનલતા ને ગઝરભા ંયવ રેલાન  ંચાલ  યાખે એ 
અળમથી ભે પ્રથભથી જ ભાયા એ લાચક ને શ્રતાને ધ્માનભા ંયાખીને ગઝર વીધીવાદી બાાભા ંભટાબાગ ે

યંયાગત પ્રતીકને ઈમગી રખલાની નેભ યાખી છે." 

          ઈયતત નલધાન નલદેળની ધયતી ઈય બાયતીમ શ્વાવ બયતા ગ ર્જયીના ગઝરકાય "ભશકે" ટંકાયલીના છે. તેભના 
ચથા ગઝરવગં્રશ "પ્રેભયવ પમાર"ના  અયંબ ેકેફપમતભા ંતેભણે અ નલધાન કહ્યા ંછે. 
          અભ ત છેક ૧૯૬૬થી નલદેળની ધયતી ય ગ જયાતી ગઝર ફૂરતી-પારતી યશી છે ને એ યીતે ગ જયાતની એક 
ગઝરળાખા નલદેળભા ંણ વાયી એલી ાગંયી છે. વદનવીફે ત્માનંા ગઝર-ઈલનને દભ ટંકાયલી જેલા ભાી ભળમા ને 
એથી જ એ ઈલનભા ંગઝરક સ ભ વદા ખીરતા ંયહ્યા ંછે. 
         પ્રસ્તાલનાભા ંકનલ દભ ટંકાયલી રખે છે- “એભની ગઝરના બાલનલશ્વભા ંછે યભતત્ત્લને ાભલાની અયત-અત યતા 
એ ભાટેની ખજ-ખખં,યફ સ ધીની શોંચ ને શલે એ યફભાથંી પે્રભયવન પમાર ી યભતકૃ્પત.” કનલ દભ ટંકાયલી 
અગ રખે છે- “અ પ્રલાવને અયંબે કનલ "વગતા ંયણ"ભા ં "પમાવા ંશયણ"ની તૃા રઇને નીકે છે ાણીની તરાળભા ં
'યણભા,ં ક્ષણભા,ં કઇના ચયણભા ંબટકે છે.” 

 

                      સકુ્કા  વગી  યશરે યણ  ભાુંશ ે

                      પ્માવા શયણની પ્માવ બટકે છે. 
 

                       કઇ ઉજડી ગમેર ઉલનભાું 
                       જાણે ફૂરની  લાવ બટકે  છે. 
           યભને ાભલા બટકી યશલે  ંકનલન  ંશયણ ફૃી સ્સ્તત્લ યભ ભાટે તીવ્રતાથી છટટે છે -તડે છે. 
 

                     સ્લપ્ન તણી ખળુી ણ દુવનમાએ લ ૂુંટી રીધી, 
                     યાત    વલયશવ્મથાની  ને  જાગયણની આી. 
            અ કનલની ગઝર યંયા ને પ્રમગળીરતા લચ્ચે એક વેત   ફાધંલા ભથતી યશ ેછે. વીધી ને વય બાાભા ં
હૃદમની બાલ-ઉનભિ એભની ગઝરભા ંનીતયતી યશ ેછે ત્માયે કનલ દભની ગઝરન એક ળેય માદ અલે છે- 
 

                     કશી દ અદભ ગઝર વીધીવાદી, 
                     જીલીકાકીની    વયરા     જેલી. 
            કનલ ભશકેની ગઝર અભ જીલીકાકીની વયરા જેલી ફની યશ ેછે. ઇશ્વયની વલયવ્માકતા અ કનલની યચનાભા ંઅ યીતે 
અલે છે- 

 

                    ભત્રાભાું  નાભ  તારુું, ભલતાભાું  નાભ  તારુું, 
                    ભાયી ગઝરના શય એક વભવયાભાું નાભ તારુું 
 

                   તારુું  જ  નાભ  ગુુંજે   ભુંફદયભાું   ભસ્સ્જદભાું, 
                   કાળીભાું  નાભ  તારુું   કાફાભાું  નાભ    તારુું . 
             શીં કનલન વનભ વાથેન વીધ વલંાદ વધામ છે ને એ યીતે  ગઝરન થય ણ કનલએ વાથયક કયી ફતાવ્મ છે. 
 

                  



           ફલ્મા  તભે એ   લાતને લો  લશી ગમાું 
                  ફદરભાું શજીમ કેભ એ ડઘામ છે અલાજ. 
 

                  જે ફદનથી તાયી માદના દીલા બઝૂી ગમા, 
                  સયૂજ  ત   ઊગે   યજ અંધાય છે  ફધે. 
            અ વગં્રશના ંાનેાને ગઝરયવના પ્રેભપમારા છરકતા ડયા છે. ને એભાથંી એક-ફે ફ દં છરકાઇને અણને 
ચાખલા અકે છે. 
 

                 એલા  કયે છે   વદા  દીલાના ઇશ્કભાું 
                 વયલા ફાદફાકી ગણુાકાય થામ ના 
 

                                              ખારી થલાન શમ છે આનુંદ કુંઈ જુદ 
                                              જે કુંઈ ભળયુું છે તેને લ ૂુંટાલીને ત જુઓ. 
 

               ખલુ્લુું ભન યાખી િલેળી ત જુઓ 

               ફુંધ   કઈ   દ્વાય જેવુું   કુંઈ  નથી.  

                                            કદી ત રળે કદી ત ીગળે 

                                            હુું થ્થય ઉય ણ લયસ્મા કરુું છું  

               એ જ ભરૂી ગમા છે વો  અશીંમાું 
               ક્ાુંથી આવ્મા ને ક્ાું જલાનુું છે.   

                                           આયુંબથી તે અંત સધુીની આ દડધાભ 

                                           ફે ગજ જભીનથી લધ ુાભી નશીં ળક.  

              છે લતનની ધૂન અશીંમાું અબાલ 

              ફાકી ત અશીંમાું   ફધુું વારુું  જ  છે.  

                                           તાયી કૃા ત લશતેી  શતી  ઘયને આંગણે 

                                            ને રક એને ાભલા  ક્ાું-ક્ાું સધુી ગમા. 
 

 અ કનલની કરભ શજ  ણ લધ  ને લધ  ભશયતી યશ ેકતી યશ ેએલી શ બકાભના ાઠલીએ. 
 

         િેભયવ પ્માર 
         ગઝરવુંગ્રશ  -  કવલ ‘ભશકે’ ટુંકાયલી 
         37 The Beeches       Bolton UK 

         BL1    7BS  Mob.+441204591709 

 

 

" Traditional conscription armies produced discipline, the most precious resource for traditional, ancient regime 
societies. Contemporary offices and factories produce obedience, the necessary cement for a society struggling 
to maintain an abstract, immortal roof over its head. If we want to understand this relationship between 
obedience and Religion, we must begin by taking a closer look at obedience itself "  

By: Frederico Campagna      From:The Last Night 

 



– વાફશત્મવતૃ્ –  
O કનલ ધ્લનનર ાયેખન  ંકાવ્મઠન લેયાલ ખાતે શ્રી નલરબાઇ બાલવાયના નનલાવસ્થાને તા. ૨૨-૦૪-૨૦૧૪ના યજ 
મજામ .ં ભડી યાત સ ધી લેયાલલાવી કનલતાથી તયફતય થમા. 
 
O ૨૧ ભાચયન ફદલવ મ નેસ્ક દ્વાયા ‘નલશ્વ કનલતા ફદલવ’ તયીકે ઈજલામ છે. શ્રી વાઇંરીરા લેલ્પેય ટ્રસ્ટ, ફયીલરી, ભ ફંઇના 
ઈક્રભે  ‘ઝફૃખ’ની નલળે ફઠેક મજાઇ, જેભા ંનેક કનલએ તાના ંકાવ્મ યજૂ  કમાાં. તેભા ંભીનાક્ષી દીચક્ષત, પ્રનતભા 
ડંયા, સ નનર ભેલાડા, શભેતં કાફયમા, જમેળ ચચતચરમા, દીક્પત ફ ચ, બાલેળ ળાશ, પ્રણમ ફૃાયેર, નનફકતા ફયમા, નનનધ યભાય, 

યાજ ર બાન ળારી, ગીતા નત્રલેદી, વતી વ્માવ, યાજેળ ડંયા, વજંમ ડંયા લગેયે શાજય યહ્યા શતા. ડ।ૅ.ભયે તાની ફશિંદી 
યચના વબંાલી ત ટ્રસ્ટી મગેન્દ્રબાઇ યાલર ેટાગયની યચના વબંાલી. શ્રપ કૅ।રેજના ત્રણ નલદ્યાથીએ કાવ્મઠન વાથે 
નયનવિંશ ભશતેાની યચનાન  ંગાન  કમ ાં શત  .ં 

 
O  ધફકાય-ભ ફંઇ દ્વાયા કાવ્મગવ્ષ્ઠ અંતગયત ગ્રાટંયડસ્સ્થત શ્રી ચેતન ફે્રભલારાના નનલાવસ્થાને ગઝરકાય યાશી ધાફયમાની 
માદભા ંતા.૩૦-૩-૨૦૧૪ના યજ તથા યેન  ગ યનાનીની માદભા ંતા.૨૦-૪-૨૦૧૪ના યજ સ દંય કામયક્રભ મજામા. ઘયદીલડાન  ં
કાભ કયતા અલા ઈક્રભભા ંબાગ રેલા ભ ફંઇભા ંલવતા વાફશત્મયનવક શ્રી ચેતન ફે્રભલારાન વંકય કયી ળકે છે. તેભન 
ભફાઇર નફંય ૦૯૩૨૦૦૩૩૭૨૨ છે.  
(આની આવાવ ફનતી વાફશજત્મક ઘટનાઓને ઝીરલા ‘વનસ્મુંદન’ ઉત્સકુ છે .) 

 
O આના િવતવાદ...... 
 

O તભને એક ખાનગી લાત કહ  ં: ભેફયકાભા ં લવતા એક વાક્ષયે જ્માયે જાણ્મ  ંકે હ  ં‘નનસ્મદંન’ નથી લાચંત. ત પ્રેભબાલથી 
ભાયી ઝાટકણી કાઢી શતી. - શયવનળ જાની 
 
O Yogeshbhai, You have done literary justice by publishing this issue on Himmat Khatsuriya. I had met him in 
Bhavnagar with our beloved poet Dr. Pathik Parmar. I have gone through the whole issue and you really 
deserve congratulations. - Harish Mangalam 

 

O 'નનસ્મદંન' એક દબ ત પ્રમાવ.... કનલતાને વાચ  ંવયનાભ  ંઅલાન  ંકતયવ્મ  'નનસ્મદંન' દ્વયા ળફૃ થમ  ંછે, જે ખફૂ 
પ્રળવંનીમ છે. પેઇવફ કના ભાધ્મભ ધ્લાયા 'નનસ્મદંન'ના ફયચમભા ંઅલલાન  ંથમ  ંને અની લેફવાઆટ યથી ઘણા 
અંકન અસ્લાદ ણ ભાણ્મ. - ભ. ફયઝલાન ઘાુંચી 
 

O  Thank you very much for your files, is look great (to bad that i cannot read it ), but I'm sure is a lovely one. 

But I have one question, is this one also a printed magazine? because I will love to have one. 

My best regards,  - Caras Ionut (અંક ૧૨ ના પટકરાકાય) 
 

O ફશિંભત ખાટસફૂયમા નલળેાકં ફે કાયણે ગમ્મ. પ્રથભ ત તભ ેએક ખફૂ જ વક્ષભ છતા ંગ જયાતી વાફશત્મભા ંઈેચક્ષત એલા 
કનલને માદ કમાય. અ કનલ ઈ લગોના (વફાલ્ટનય) કનલ છે. ભફશરાની સ્સ્થનત અંગે તેભન  ંકાવ્મ 'ગામ ભયી ગઇ, ફાઇ ભયી 
ગઇ ' ખફૂ જ ખ્માનત ાભેલ .ં ગભલાન  ંફીજ  ંકાયણ અંગત છે. ખાટસફૂયમા લયતેજની ળાાભા ંબણાલતા શતા ત્માયથી ભે 
નભત્ર. ફને્નના ઘયે યસ્યની અલનજાલન. ણૂય વલેંદનળીર વ્મસ્તત. અટલ  ંઅંગત . - વલદ્યતુ જી 
   
O અન અબાય ભાનીએ એટર છ. અની ઇ-ભેઇર જઇને ફધં કયલાન  ંભન નથી થત  ંને વભમ ાછ દડનાયા 
ભે લચંામ એટલ  ંલાચંલા પ્રમત્ન કયીએ છીએ. યશીએ છીએ US, ણ ફદર ત અ લાચંીને આવ્ન્ડમા શોંચી જામ છે 

- ષુ્ા ટેર  

 

O  વયવ અંક થમ છે...’નનસ્મદંન’ના અંકની ગ ણલિા જાલલા ભાટે અને નલળે ચબનદંન ઘટે છે.તભાયી ‘વર્જકના 
કામાકલ્’ની લાત ણ ગભી ..તવલીય ણ વયવ... - દકે્ષળ કન્રાલટય                                                                                                                                



આણી વાફશત્મ ધયશય 

 

 

 

 

 

 

 

‘ધભૂકેત’ુ: નલલરકાકાય, નલરકથાકાય, લચિંતક-વલલેચક, વનફુંધકાય, ચફયત્રકાય, નાટયકાય.  (૧૨.૧૨.૧૮૯૨  -  ૧૧.૩.૧૯૬૫) 
ગોયીળુંકય ગલધષનયાભ જળી ‘ધભૂકેત’ુ: જન્ભ વોયાષ્ટ્રના લીય યભા.ં ૧૯૧૪ ભા ંભૅફટ્રક. ૧૯૨૦ ભા ંઅંગ્રેજી-વસં્કૃત નલમ 
વાથે ફી.એ. ગોંડર યાજ્મની યેરલે ઑફપવભા ંને છી ગોંડરની શાઇસ્કરૂભા.ં ૧૯૨૩થી ભદાલાદભા ંસ્થામી થમા. 
પ્રાયંબભા ંઅંફારાર વાયાબાઇના ફગંરાની ખાનગી ળાાભા ંનળક્ષક તયીકે ને છી વય ચીન બાઇ ફેયનેટના ફગંરાની 
ખાનગી ળાાભા ંનળક્ષક તયીકે કાભ કમ ાં. ૧૯૩૫ભા ંયણજજતયાભ સ લણયચદં્રક ભેર, ણ યત કયેર. ૧૯૫૩ભા ંનભયદ 
સ લણયચદં્રક. ૧૯૪૪ભા ંલડદયાભા ંભેરા ગ જયાતી વાફશત્મ ફયદના ૧૫ભા નધલેળનભા ંવાફશત્મ નલબાગના પ્રભ ખ. 
૧૯૫૭-૫૮ભા ંવાફશત્મ કાદભી, ફદલ્શીના ગ જયાતી બાાના વરાશકાય ફડયભા ંવભ્મ.  
 

     એભણે નેક ગદ્યસ્લફૃ ખેડયા ંછે, યંત   એભની કીનતિ ત નલચરકાકાય તયીકે જ પ્રનતવ્ષ્ઠત છે. ‘ધભૂકેત  ’ ગ જયાતી 
નલચરકાના અદ્ય પ્રણેતા ગણામા. ‘તણખા’ ભડં ૧ થી ૪ (૧૯૨૬, ૧૯૨૮, ૧૯૩૨, ૧૯૩૫), ‘લળે’ (૧૯૩૨), ‘પ્રદી’ 

(૧૯૩૩), ‘ભક્લ્રકા ને ફીજી લાતાય’ (૧૯૩૭), ‘નત્રબેટ’ (૧૯૩૮), ‘અકાળદી’ (૧૯૪૭), ‘ફયળે’ (૧૯૪૯), ‘નાનભકા’ 
(૧૯૪૯), ‘લનછામા’ (૧૯૪૯), ‘પ્રનતચફિંફ’ (૧૯૫૧), ‘લનયેખા’ (૧૯૫૨), ‘જરદી’ (૧૯૫૩), ‘લનક ંજ’ (૧૯૫૪), ‘લનયેણ ’ 
(૧૯૫૬), ‘ભગંરદી’ (૧૯૫૭), ‘ચન્દ્રયેખા’ (૧૯૫૯), ‘નનક ંજ’ (૧૯૬૦), ‘વાન્ધ્મયંગ’ (૧૯૬૧), ‘વાન્ધ્મતેજ’ (૧૯૬૨), 

‘લવતંક ંજ’ (૧૯૬૪) ને ‘છેલ્ર ઝફકાય’ (૧૯૬૪) એ ચલીવ વગં્રશની નલચરકાભા ંવાભાન્મ, દીનદફયદ્ર ાત્રન 
પ્રથભલાયન પ્રલેળ ગ જયાતી નલચરકાક્ષેતે્ર ક્રાનંતફૃ શત. ‘સ્ટઑફપવ’, ‘બૈમાદાદા’, ‘રખભી’, ‘હૃદમરટ’, ‘એક ટૂંકી 
ભ વાપયી’, ‘જીલનન  ંપ્રબાત’, ‘નતરકા’, ‘ચફન્દ ’, ‘વનેયી ખંી’, ‘નત્રકણ’, ‘યનતન ળા’, ‘યજતૂાણી’, ‘ભાછીભાયન  ંગીત’ 

આત્માફદ નલચરકા એભની નોંધાત્ર કરાત્ભક કૃનત છે.  
 

     એભણે વાભાજજક-ઐનતશાનવક નલરકથા નલ ર પ્રભાણભા ંઅી છે.‘થૃ્લીળ’ (૧૯૨૩), ‘યાજભ ગ ટ’ (૧૯૨૪), 

‘ર દ્રળયણ’ (૧૯૩૭), ‘જજતા’ (૧૯૩૯), ‘યાજમ’ (૧૯૩૯), ‘જીલનના ંખડંયે’ (૧૯૬૩), ‘ભચંઝર નશીં ફકનાયા’ (૧૯૬૪) 
‘ચોરાદેલી’ (૧૯૪૦), ‘યાજવનં્માવી’ (૧૯૪૨), ‘કણાયલતી’ (૧૯૪૨), ‘યાજકન્મા’ (૧૯૪૩), ‘લાચચનીદેલી’ (૧૯૪૫), ‘જમનવિંશ 
નવદ્ધયાજ’ (ફફયયજજષ્ણ ) (૧૯૪૫), ‘જમનવિંશ નવદ્ધયાજ’ (નત્રબ લન ખડં) (૧૯૪૭), ‘જમનવિંશ નવદ્ધયાજ’ (લતંીનાથ) (૧૯૪૮), 

‘ગ ર્જયેશ્વય ક ભાયા’ (૧૯૪૮), ‘યાજનિ ક ભાયા’ (૧૯૫૦), ‘નાનમકાદેલી’ (૧૯૫૧), ‘યામ કયણ ઘરે’ (૧૯૫૨), ‘જજત 
બીભદેલ’ (૧૯૫૩), ‘અમ્રારી’ (૧૯૫૪), ‘લૈળારી’ (૧૯૫૪), ‘ભગધનત’ (૧૯૫૫), ‘ભશાભાત્મ ચાણક્’ (૧૯૫૫), 

‘ચન્દ્રગ પત ભમય’ (૧૯૫૬), ‘વમ્રાટ ચન્દ્રગ પત’ (૧૯૫૭), ‘નપ્રમદળી ળક’ (૧૯૫૮), ‘નપ્રમદળી વમ્રાટ ળક’ (૧૯૫૮), 

‘ભગધવેનાનત  ષ્નભત્ર’ (૧૯૫૯), ‘ક ભાયદેલી’ (૧૯૬૦), ‘ગ ર્જયનત ભૂયાજદેલ’ : ૧-૨ (૧૯૬૧), ‘યાધીન ગ જયાત’ 

(૧૯૬૨), ‘બાયતવમ્રાટ ચન્દ્રગ પત’: ૧-૨ (૧૯૬૩, ૧૯૬૪), ને ‘ધ્ર લદેલી’ (૧૯૬૬).‘જીલનનલચાયણા’ (૧૯૭૦)ભા ં
વભાજનલમક નનફધં છે, ત ‘વાફશત્મનલચાયણા’ (૧૯૬૯) ભા ંટૂંકીલાતાયની સ્લફૃનલચાયણા છે. ‘ાનગવ્ષ્ઠ’ (૧૯૪૨) ભા ંણ 
ચચિંતન છે, ‘ગદંડી’ (૧૯૪૦) ભા ંએભણે પ્રકૃનતવૌંદમયના ંલણયનને અરકંાફયક ગદ્યન સ્ળય અપમ છે. ‘યજકણ’ (૧૯૩૪), 

‘જરચફિંદ ’ (૧૯૩૬), ‘ભેઘચફિંદ ’ (૧૯૫૦), ‘દ્મયેણ ’ (૧૯૫૧) જેલી કૃનતભા ંચચિંતનકચણકા છે.‘કચરકારવલયજ્ શભેચન્દ્રાચામય’ 
(૧૯૪૦) એભન ચફયત્રગ્રથં છે, ત ‘જીલનથં’ (૧૯૪૯) ને ‘જીલનયંગ’ (૧૯૫૬) એભની અત્ભકથા છે; ‘જીલનથં’ ને 
‘જીલનયંગ’ભા ં૧૮૯૨ થી ૧૯૨૬ સ ધીના ંવસં્ભયણન  ંઅરેખન છે. ‘એકરવ્મ ને ફીજાં નાટક’ (૧૯૩૩) તેભ જ ‘ઠંડી 
ક્રૂયતા ને ફીજાં નાટક’ (૧૯૪૨) એભના નાટયવગં્રશ છે. જજબ્રાનની કૃનત ને ટાગયની‘ગીતાજંચર’ના એભણે કયેરા 
બાલાન લાદ ઈયાતં ‘આનતશાવદળયન, ‘આનતશાવની તેજભનૂતિ’ (૧૯૫૫) ને ‘આચરમડ’ (૧૯૬૧) એભના ંન્મ  સ્તક છે.     
( નલકીીફડમાભાથંી શ્રી યલીન્દ્ર ઠાકયનારખાણના અધાયે ) 
 

 


