ુ યાતી કવલતાન ુંુ ઈ–વાભવમક )
( ગજ
વપ્ટે મ્ફય- ૨૦૧૩
લષ – ૨

અંક – ૪ વું ગ અંક – ૧૦

તુંત્રી-વુંાદક

મગે ળ લૈદ્ય
યાભળષક
જનક દલે

વાહશર

ળવળકાુંત બટ્ટ ’ળૈળલ‘

જજત ુ યુ હશત

આ અંકના પટકરાકાય : લ ૂઈજી ફેનેદેત્તી (Luigi Benedetti) પ્ર ૂપયીહડિંગ : જજત ુ વત્રલેદી

રેઆઉટ : મગે ળ લૈદ્ય

અક્ષયાુંકન : ભ ૂરક દલે

O ‘વનસ્મુંદન’ વલળે

O મ ૂરત: ગુજયાતી કવલતાને લયે લ ુું ‘વનસ્મુંદન’ ુન્મ બાાની કવલતા તેભજ ુન્મ કાને ણ સ્ળશલા ધાયે છે .
O રલાજભ – ુઅન ુઈભક ુને ુઅની કાવ્મવનષ્ઠા
O વનસ્મુંદન’ ુઅના ુઇ-ભેુઆર ુઅુઆ.ડી. ય વનમવભત ભેલલા ુઅટલુું કય

: ુભાયી નલી લેફવાુઇટ

જુઇ ‘વનસ્મુંદન’ નાભક વલબાગભાું વાુઇડફાયભાું મ ૂકેર ‘નાભાુંકન ત્ર’ભાું વલગત બયી

submit

http://yogish.co.in ય
કય.

ુથલા https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHRQTnYzLVI4YWZmNHpXVF9VS3R4cnc6MQ
કડી ય

Ctrl+Click કય. ખ ૂરેરા પભશભાું વલગત બયી submit કય.

O ુઅના વાહશત્મકાય વભત્ર તેભજ કાવ્મયવવક વભત્રને ‘વનસ્મુંદન’ના નાભાુંકન ભાટે પ્રેયી ‘વનસ્મુંદન’ના પ્રવાય ભાટે ભદદરૂ થલા
વલનુંતી.

O ‘વનસ્મુંદન’ ભાટે આલકામષ છે
O ુપ્રગટ ભોલરક કાવ્મયચના તથા કાવ્માનુલાદ / ભીભાુંવા. કૃવત વાથે વાહશત્મકાયે તાન પટગ્રાપ ણ જડલ.
O ુપ્રગટ યચના જ ભકરળ . બ્રગ / લેફવાુઆટ ય મુકામેરી પ્રગટ યચના ભકરલી નશીં .
O ુઅની ુઅવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાહશત્ત્મક ઘટનાના વભાચાય / રઘુવ ૃત્ાુંત ( પટગ્રાપ તથા લીહડમ ક્લરવિંગ
ણ ભકરી ળક. )
O ુઅના અંગત વુંગ્રશભાુંથી કાવ્મઠનની ઑહડમ/લીહડમ ક્લરવિંગ.
O ‘વનસ્મુંદન’ના સુળબન / મુખ ૃષ્ઠ ભાટે ુઅના દ્વાયા લઝરામેરા સુદય
ું
પટગ્રાપ / ુઅનાું ફનાલેરાું લચત્ર.
O ુસ્તક-હયચમ ભાટે ુસ્તકની એક નકર ભકરળ.
O ‘વનસ્મુંદન’ભાું પ્રગટ થતા વલચાયની જલાફદાયી જે તે કવલ / રેખકની યશે છે .
O કૃવતના સ્લીકાય / ુસ્લીકાયન વનણશમ એક ભાવભાું રુઇ રેલામ છે .

O અભને ભલાનાું ઠાભ-ઠેકાણાું :
O ટારી દ્વાયા –

મગેળ લૈદ્ય, ‘હ્રદમ કુું જ’, મગેશ્વય વવામટી, ૬૦ ફૂટ યડ, લેયાલ. ૩૬૨ ૨૬૫ (ગુજયાત) બાયત.

O ઇ-ભેઇર દ્વાયા -

mryogi62@gmail.com

O લેફવાઈટ

http://yogish.co.in

O બ્રગ

http://yogesh-vaidya.blogspot.com

* અનક્રુ ભ *
વુંાદકીમ – ૩

મગેળ લૈદ્ય -૧૩

ભશેન્દ્ર જી - ૬,

ુસ્તક હયચમ – જજતુ ુયહશત -૧૫

શ્રદ્ાુંજલર – ૫

બાસ્કય બટ્ટ - ૭

વભલરન્દ્દ ગઢલી - ૮

વતીળચન્દ્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’ - ૯
પારૂક ળાશ – ૧૦

ીય ૂ ઠક્કય – ૧૦

શેભાુંગ દે વાઈ – ૧૧, ૧૨

ડૉ .નીયજ ભશેતા – ૧૪
વાહશત્મવ ૃત્ત – ૧૬

હશભાન્દ્શ ુ ટે ર – ૧૭

આના પ્રવતવાદ -૨૦

એક ત્ર - જજતુ વત્રલેદી - ૨૧

આ અંકના પટકરાકાય – ૨૨

આણી વાહશત્મ ધયશય – ૨૩

ુ યાતી કવલતાની વાભાજજક વનસ્ફત
ગજ
ુઅણી કવલતાની વાભાત્જક વનસ્ફત વલે વલચાયતાું જે કુંુઇ ુઉગી ુઅવ્યુ ું તે ુઅ વભક્ષ લધુ વલચાયાથે મ ૂકી યહ્ય

છું. ુઅ અંગત ુલરકન છે જેના ુઈય લધુ વલચાય થુઇ ળકે. કશુ ું પ્રવતાહદત કયલાન શેત ુ નથી.
ુઅઝાદીની ચલના કાભાું ુંહડતયુગની ચુસ્ત ભયજાદી, દુગશભ ુને ચખરી કવલતા ુઅયવનાું ગવથમાું ુઉતયી
રક લચ્ચે, રકની ફનીને ધ ૂભાું ફેવી ગુઇ શતી. ગાુંધીપ્રબાલભાું પ્રલતશતા રકજુલાને, રકરાગણીને વીધી જ કવલતાભાું
ઝીરતી કવલતા ગાુંધીયુગભાું રખાુઇ. ુઅ એલી કવલતા શતી જે બાલકને તાની જ રાગણીન ડઘ ાડતી જણાુઇ.
કેટરીક કવલતા એ યુગના વુંઘશન ુ ું પ્રવતલફિંફ ફની ગુઇ ુને કેટરીક ત યુગહયલતશનની પ્રલતશક ણ ફની યશી. ુઅ

ુગાુઈની સુધાયાલાદી કવલતા ણ વીધા જ જીલાતા જીલનના વુંદબશની કવલતા શતી. ુશીં કવલ એક કાકાય શત
ુને વાથેવાથે એક દાળશવનક ુને ભાગશદળશક ણ

શત. ણ ુઅઝાદી ભળ્મા છી ેરી ધ ૂભાુંથી ુઉબી થમેરી, રકને

તાની જ રાગતી ગુજયાતી કવલતા ધીયે ધીયે પયીથી એકદું હડમા ભશેરભાું યશેલા ચારી ગુઇ.

ુશીં લાસ્તલલાદ, ુવતલાસ્તલલાદ, ુસ્સ્તત્લલાદ, વોન્દમશલાદ લગેયે વિભી વલચાયધાયાની આંગી ઝારીને

ગુજયાતી કવલતાએ તેની વનજી આંતહયક ુને ફાહ્ય વોન્દમશની ચયભવીભાને સ્ળશલાના પ્રમત્ન કમાશ.

કુંુઇક અંળે એક

ુઅગલી મુદ્રા ણ પ્રાપ્ત કયી. ુનુગાુંધીયુગ ુને ુઅધુવનકયુગભાું ગુજયાતી કવલતાએ તેનાું કરાકીમ વળખય સુેયે વય કમાાં

ુને ગુજયતી કવલતાને ઘણી કરાવનષ્ઠ કરભએ યલમાત કયી. ગુજયાતી બાાના, કવલતાના ુને ુલબવ્મસ્લતના

ુઈત્્ાુંવતગત વલકાવ ભાટે ુઅ તફક્ક ુવત ભશત્લન ગણામ છે . ુઅણે વનવિતણે ગુજયાતી કવલતાન ુઅ સુલણશકા ગણી
ળકીએ, જેભાું તેણે લૈવિક ગવતવલવધ વાથે કદભ વભરાવ્માું. તાની લૈવિક ખ ફનાલી . ણ એ નોંધવુ ું યહ્ુું કે ુઅ
દયમ્માન

ુ ન ભટેબાગે ( કેટરાક
ેરી તેની જીલાતા જીલનના વુંદબશની કડેરી આંગી ક્ાુંક છૂટી ગુઇ. કવલતાનુ ું વુંતર

ુલાદને ફાદ કયતાું ) કા ુને તેના આંતહયક વોન્દમશ તયપ જ ઝૂકેલ ુું યહ્ુ,ું બાલક જાણ્મે ુજાણ્મે વલવયાુઇ ગમ.

ુઅધુવનકયુગના ઊંડા પ્રબાલ દ્વાયા તૈમાય થમેરી ભ ૂવભ ય ુઅજન કવલ ખેડાણ કયી યહ્ય છે . જયા

નજય કયીએ ત જણામ છે કે કવલતાભાું

વલતેરા ુઅધુવનકયુગના ઘયાા વભા ુવત

ુઅજની સ્સ્થવત ય

અંગત ુનુભ ૂવતનાું ુક

ગચ
ું ૂ ાું (નયી Personal Poetry ), વાટી યના વામ ૂહશક છફછલફમાું ુને કળે જ ના રુઇ જતી લુંધ્મ વુંયચના વલખયાુઇને
ડી છે . નલા યુગન સુયેખ ચશેય કે વીધી જભીની શકીકતભાુંથી ુઉબી થમેરી કુઇ ફકટ વલબાલના છી નજયે ચડે છે .

પ્રશ્ન થામ છે કે શુ ું ુઅણી વાભાત્જક ચેતના વતત ુઈદ્દીપ્ત ુલસ્થાભાું નશીં યશેતી શમ.?(કભ વે કભ ગુજયાતી

કવલતાની ફાફતભાું ?) જકે ુઅ વાભાત્જક વનસ્ફતના ુબાલનુ ું કાયણ શુ ું શુઇ ળકે તે એક ુરગ ચચાશન વલમ છે . એવુ ું
ણ નથી કે વાભાત્જક વુંદબશ એટરે ુબાલ ુને વુંઘશન જ વુંદબશ. પકત દલરત કવલતા જ વાભાત્જક વનસ્ફતની કવલતા

નથી. ુઅભ ત દયે ક વાચ્ચી કવલતા એ કુઇ ને કુઇ ુઅઘાતની પ્રવતહ્મા રૂે જ વજાશતી શમ છે . ુને કવલની ુઅવાવ
ફનતી ફાહ્ય કે આંતહયક ઘટનાન પ્રવતઘ તેની કવલતાભાું યક્ષ યીતે ણ ડત જ યશે છે . એ યીતે ત કુઇ ણ
કવલતા જીલાતા જીલનની વનસ્ફતની કવલતા ગણી ળકામ. જ ુઅભ જ થતુ ું શમ ત તેની કવલતા દયે ક બાલકને તાના

વુંદબશની/ તાની વનસ્ફતની કવલતા રાગલી જુઇએ. જે શકીકતે ફનતુ ું નથી. ુશીં વલાર બાલક ક્ષે જરૂયી પ્રવતફદ્ધતાન
ત છે જ ણ વર્જકના ુલબગભન ણ છે . ુને ુલબવ્મસ્લત ફાફતે કેલ ુલબગભ ુનાલલ તે દયે ક કવલના ભોલરક
ુવધકાયક્ષેત્રની ફાફત છે . કવલની ક્ષભતા ુને કમા
ભશત્લનુ ું ફની યશે છે .

શેત ુ ( Motto ) વાથે કવલ કાવ્મવર્જન તયપ જામ છે તે ણ ુશીં

ફરકા થુઇ જલાના કાલ્વનક બમે કે વલલેચક શુ ું કશેળે એ વલચાયે કવલ તેભની યચનાભાું વીધી વાભાત્જક

વનસ્ફતને ધયાય ુઅલતી યકી યહ્યા શમ તેવ ુ ું ણ જણામ છે . તેભના ુઅ લરણને શુ ું કશેશ ુ ું ? પલત કવલતાના વોન્દમશની જ
લચિંતા કમાશ કયત ુઅણ કાભઢ કવલ તેની બીતયી ુનુભ ૂવતને ત ક્ાુંક ુલગણી નથી યહ્યને ? જલાફ ‘ના’ભાું શમ ત
વારુંુ . શકીકતે કવલતાના આંતહયક ુને ફાહ્ય વોન્દમશને રેળભાત્ર શાવન શોંચાડયા લગય ણ વાભાત્જક વનસ્ફતની સુદય
ું
કવલતા રખી ળકામ તેનાું સુખદ ુઈદાશયણ કવલ વીતાુંશ ુ મળિન્દ્ર, કવલ ુવનર જળી વભેત ુનેક કવલએ  ૂયાું ાડયાું જ
છે .

શાર ત, ુઅ ભ્ાુંવતના ુઅકાળને ચીયી નાુંખતા એકાદ જગરી
ું
ફાલની જરૂયત છે . ુને ુઅણે ફધા ુઅવુ ું કશુ ું ના
ફને ત્માું સુધી સ્લીકૃવત ુને ુસ્લીકૃવતની વીભાભાું એક એક ગ યાખીને દશીં-દૂ ધભાું યભતાું ુઉબાું છીએ.

મગે ળ લૈદ્ય

તાયીખ : 30.૦૯.૨૦૧૩

* શ્રદ્ાુંજલર *

O ગઝર

છીરાના કાનભાું ફલ્મા કયુ.ાં
થયના ુંજાભાું ફવ જમાું કયુ.ાં
ળુંખરે વાગય થુઇને ઘ ૂઘવ્મા,
પીણભાું જવ ફધુ ું ખમાું કયુ.ાં
ત્માું શયામા ઢયની ત્જહ્વા શતી,
વુંસ્કૃવતની લાડ ય કળ્માું કયુ.ાં
થ્થય ત કૈં જ કૂણા ના થમા,
પ્રાથશનાભાું ુભી ઢળ્માું કયુ.ાં

યવતરાર ‘અવનર’
(૨૩-૦૨-૧૯૧૯ થી ૨૯-૦૮-૨૦૧૩)
નથી એક ભાનલી ાવે ફીજ ભાનલ શજી પ્શોંચ્મ,
‘અવનર’, ભેં વાુંબળય ુંુ છે ક્યાયન ફુંધામ છે યસ્ત !

O થઈ ગય ુંુ છે
ુવતળમ ફધુમ
ું ે વશજ થુઇ ગયુ ું છે ;
એ બ્રહ્ાુંડ જાણે કે યજ થુઇ ગયુ ું છે .
ુઈનાળુ ભધ્માહ્ન ભાથે તે છે ,
ફધુ ું કુઇ મગ
ું ૂ ી તયજ થુઇ ગયુ ું છે .
હુ ું તડકાના કેન્લાવે ચીતરુું છું કમર;
ઘણુ ું કાભ એવુ,ું પયજ થુઇ ગયુ ું છે .
છે દે લાનાું ડુગ
ું યળાું તોંતેય લો,
કે ુસ્સ્તત્લ ભટુું કયજ થુઇ ગયુ ું છે .
„ુવનર‟, વલસ્તયુાં ભોન તડકારૂે ુઅ,
ભને ભાલાન જ ગજ થુઇ ગયુ ું છે .

O

દૂ યતાન તાગ ભેલલા ‘ુવનર’,
આંખ ય ુઅકાળને તળ્મા કયુ.ાં

O શેરી પ્રીત

મોલનની પ્રીત પ્શેરી, પાગણની યું ગશેરી !
શૈય ુ ુવત ુધીરુું ને આંખ વાલ ઘેરી !
નમને કટાક્ષ ુઅછા લાણી પ્રીતે યવેરી,
શૈમાભાું પ્રીત જાણે મ્શેંકી ુઉઠી ચભેરી!
પ્રવયે છે એભ ફાહ,ુ લીંટામ છે જેભ લેરી.
ળયભાુઇ તે યહ્યાું છે , ભેં વાલ રાજ ભેરી!
ુઇષ્માશળુ કેટરી છે , ુઉગી ુઈા લશેરી!
જુઇ યહ્યાું છ સ્લપ્ન ! કાું આંખ છે ઢે રી ?
તાયી ળયભની રારી ગુરમ્શયભાુંમ યે રી !
કાું આંગી ુઅજે ારલથી ખ ૂફ ખેરી ?
ફૂર ત શુ ું લવુંતે કી છે છકેરી,
સુદય
ું છે એ „ુવનર‟, ભેં લસ્તુ વો ચશેરી.

***

મક્ુ તક

વશજભાું યહ્ય ને ફધે વલસ્તમો,
યહ્ય જ ને ાછ હુ ું જભાું તમો !
કે ‘સ્સ્થવત’ભાું ભાયી યશી છે ‘ગવત’
નથી હુ ું ભમો કે નથી ુલતમો !

***

ુસ્સ્તત્લના યા્ભે ુઅ શુ ું કયુાં ‘ુવનર’
દશણ ફનાલલા જતાું ચશેય ફૂટી ગમ.

રૂનાું વનભશ પ્રવતલફિંફ ડયાું વલના યશે ?
ભેં જગત સુદય
ું કયુ,ાં હુ ું એટર સુદય
ું થમ.

***

એ યહ્ય ુઆિય, ખે એને ુરૂ;
ભાનલી છું, ભાયે ઘડવુ ું જુઆએ !

O યવતરાર ‘અવનર’

O ચાય ડળણની એક લાત
તે કાચની કાભણગાયી  ૂતી નથી

ુપ્વયા ,ુઅમ્રારી ,વિની કે રૂભતી નથી
તભે કદાચ કાભદે લની કલ્નાભાું શ ત
જલા દ, લાત જુદી છે !

તે ુઅધેડથી છી ાક્કી યણેતય છે
એ ચાયભાુંની શેરી

ઠીંગણી ુને ફટકફરી છે

તેન ુલાજ રવલિંલગમા પટાકડા જેલ

ણ તેણી ીલાના ાણી જેલી ચખ્ખી છે

ફીજી, શેરી ત્રણ કયતાું રૂાી તેથી ુલબભાની છે
લઢકણી લહુ ખયી ણ

કુઇ વાભેથી ફરાલે ત ભયી ડે તેલી
જે ત્રીજી છે , તે દૂ ધની જાડી તય જેલી

ચથીન દે ખ રુઇ પૅળન કયે ત્માયે જલા જેલી
ણ શવમુખી ફહુ ..

ચથી,ચતુયચુંચરા કૃષ્ણકી

ફીજીના ભત મુજફ ુઇ ુદે ખી મ ૂુઇ છે
ણ ધયભધ્માનલાી ખયી
ુઅભ જુ ત

ઘયી રે ફપ્યે થાક ુઈતાયલા
પયી વાુંજન વુંવાય ..

અંધકાય ુઈતયે છી ઢૂન્ગર લે ક્ાયે ક
ખટટન ખટયવ ઘ ૂવ ૂવ તાી ખી ખી ..

ચાયે મ ચુફ
ું કના વલરુદ્ધ ધ્રુલ જેલી

ક્ાયે ક ળાુંવત છલાુઇ જામ

ુફરાું શમ ુને ન ણ શમ!
કુઇ લાતભાું લાુંકુ ડ્ુું શમ તે બગલાનન વલમ!

તેના લય ભડા ુઅલે

શેરીને ત્રીજી વાથે ને ફીજીને ચથી વાથે

એક લાતભાું ચાયે મ વયખી

ુઅ કાભઢી ચકરીન ચી ચી વુંવાય

લીતી લાત વલવયી લશેરી વલાયથી જ ળરૂ ...
ઝાટે લાે ાણી બયે .તાું કયે
ઘવી ઘવી ઘય ુયીવા કયે
છકયાને વનળાે

લયના બાણાું બયી કાભધુંધે
છે ક ફયે યલાયે ..

ધણી–ધલણમાણીના ઝગડા
યવ ૂલશક જુએ ટી.લી. ય

રૂાી યખાત ય થકું ૂ ે ભનભન

ક્ાયે ક ચાયે મ ચચાશ કયે ુરકભરકની

લયની લાતુ ું ના કયે એકફીજીને એલી ાક્કી
લયને ફચાલે એકફીજીની નજરુંુ થી ...

કુઇની આંખે ીલુડાું ડે, લુછામ !
ખુલ્રા યશેતાું ફાયણાું લબડામ
ચુંદ્રની ચકયી ગામફ
ક્ાયે ક ભધયાતે કુઇક કુઇકના

ઘયભાુંથી દફામેરા ુલાજ વુંબામ

ભાથા ુપામ રૂદન થામ ડૂવકાું વુંબામ
વભજામ નશીં

લયના ેટ ુને ેડુને ાભી ગમેરી
ુઅ ાક્કી યણેતય

ભાયી ડળણને ચાય બીંત લચ્ચે
કયુ ું દુ:ખ ત ૂટી ડતુ ું શળે?

O ભશેન્દ્ર જી

O કશુંુ રખેર નથી
તભાયી માદ છે તે માદ છે , ખરેર નથી,

એ ચાલુ થામ,  ૂય થામ તેલ ખેર નથી.

નજય ભી છે છતાુંમે નજય ન કાુંુઇ ચડે,

ુભાવી યાત છે ને દીલાભાુંમ તેર નથી.
ફનાલ ખ ૂફ ફને ને વનળાન શમ નશીં,

સુનાભી નાભ યહ્ુું ને કશુ ું ફચેર નથી.

ભે ર િાવ ુઈયની ફધે વલાયી છે ,
એ એલા ઊંટ છે જેને ડી નકેર નથી.

કરભ નભે છે કાગને યજ ુઇળ ગણી,

રખાુઇ જામ છે ક્ાયે કશુ ું રખેર નથી.

બીતયના તાથી તતાું વયે છે આંસુ,

ફતાવુ ું કૈ યીતે તે ફપશ થુઇ વયે ર નથી.

વુંફધ
ું

વોન જડામ ુદીઠ

દયાથી,

થલાનુ ું થામ છે જેન કદી ુઈકેર નથી.
તભાયી માદને રુઇને છી વલદામ થશુ,ું

જીલન ત ત છે , હકલ્ર નથી કે જેર નથી.

O બાસ્કય બટ્ટ

O શહયલય – ગાણુંુ
શહયલય ભી ગમ પગટભાું,

ભેં ખરી જમાું ઘયની ફાયી,

ુઉબ શત એ ટભાું... શહયલય

ફૂર-ળી એણે આંખ ુઈઘાડી,

લન વભી આંગ ુડકાડી,

ુંખી ટહકૂ ે ચટ લગાડી,

સ ૂતી આંખને એભ જગાડી,

ઘયવતી એણે રુઇ રીધી,

રક ઝકતાું ચટભાું... શહયલય

નજય વભાુઇ વનુ ું  ૂછ્ુ,ું

જીબ પેયલી આંસુ લ ૂછ્ુ,ું

ભને ન કાુંુઇ કશેલાનુ ું સ ૂઝ્ુ,ું

કા ુડકી એની મ ૂછ્ુ,ું

નાડભાું નાચી એણે કીધુ,ું

નાભ શલે તુ ું યટભાું... શહયલય

O બાસ્કય બટ્ટ

O ગઝર

રુઇને પયીળ ક્ાું સુધી ુઅખુું તાલ, માય !

ાવે ુઉબીને એક-ફે પટા ડાલ, માય !
જજે, વળશુની જેભ એ ભાની જળે તુયુંત
યડતા હૃદમને શાથભાું તેડી શવાલ, માય !
જજે કે ેચ ુઅણા રાગી ન જામ ક્ાુંક
તાયી તુંગ તુું જયા ુઅઘે ચગાલ, માય !
દયકાય જ નશીં કયે , જાભી જળે પ્રદે ળ
થીજી ગમેર આંસુ તડકે તાલ, માય !
ુઇિય ભે જ ક્ાુંક ત કશેવ ુ ું છે એટલુું જથડી ત ભાણવાુઇથી દુવનમા ચરાલ, માય !

O વભલરન્દ્દ ગઢલી

O

ટ્રામરેટ : ેયેડાઈવ

એભના ઘયની વાલ ફાજુભાું

ભેઘધનુે ડાલ નાખ્મ છે !
લાદીનુ ું તાલ ફાજુભાું
એભના ઘયની વાલ ફાજુભાું
તુ ું મ તુંબ ૂ તણાલ ફાજુભાું

ભેં ખુદાને સુઝાલ ુઅપ્મ છે !
એભના ઘયની વાલ ફાજુભાું
ભેઘધનુે ડાલ નાખ્મ છે !

O વભલરન્દ્દ ગઢલી

O ગીત
ાુંદડાું ખેયલી નાખ્માું એન યાખલ ળાન ્ધ,

ખાખયાને એની ફદરે દીધ ફૂરડાું કેય ધધ.

જ તભવથી ુજલાવની હદળા એટરે પ્રગવત શમ,

ત ાુંદડાું ુને મ ૂની ગવત ુઉરટી-સ ૂરટી શમ,

તેજ ુને બેજના બેદને બાુંગત રાધળે ક્ાયે ફધ

ાુંદડાું ખેયલી નાખ્માું એન યાખલ ળાને ્ધ.

એક જ ડીંટડી ુઈય કેયી-ભુંજયી બેગી થાત,
ખેયલી દુઇને ભુંજયી છી પ પાલે જાત,

વ્શાર લધાયે કયતાું જેને એ જ ફને ુલયધ,

ાુંદડાું ખેયલી નાખ્માું એન યાખલ ળાને ્ધ.

O વતીળચન્દ્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’

O ગીત
કયી યશેર કી િાવની જયામ ણ ના ઢી

જે રી તે રી !

રીરા િાવને ફૂુંક રગાલી,

સ ૂય તણી ના સ ૂયતા ુઅી !
જીલતયલનભાું બટકી લળ્મા,

તમ છતાું વગણ ના ભળ્માું !
જાન િાવની રીરા તયણે ઠારી ાછી લી,

કયી યશેર કી િાવની જયામ ણ ના ઢી !
ફૂરને સ્ળીને જલાની ુઆચ્છા થુઇ ન  ૂયી,

ભાયી ત યવ – રૂ – યું ગની ુઆચ્છા વદા ુધ ૂયી.

છડ સુધી જમાું હુ ું શોંચુ ું ત્માું કી જામ છે પી,
જે રી તે રી !

O વતીળચન્દ્ર વ્માવ ‘ળબ્દ’

O ગચ
ૂું
ન કુઇ ભનભે

ન કુઇ એકભેકના ત ાભલા
હદરથી ધવભવતા જુઇ
વતયહશત થુઇ

ઐક્ની ભ ૂવભએ ુઈછાા ભાયલાની લાત
સ્નેશીજન, ુઅણે ત યહ્યાું

શતાું ત્માુંનાું ત્માું
અંકુહયત થમા વલનાનાું ફીજ જેલાું
ભલરનતાના કલચથી ભઢામેરાું

કુઇ ણ યીતની ુઅ-રે વલશણાું
ુકફુંધ

ુઅણી અંદય વળખયે

ક્ાયનુ ું લાટ જતુ ું વાચ
વ ૃદ્ધ થુઇ ચ ૂક્ુ ું

O હુકભની બાા

ગગને ચકયાુઇને ેલ ુું

ુઅકાળની વામુ ું ન જુઇળ

એને બેટી

શભદદીલુું ગાણુ ું

વાુંબલાની લાત ત
છે ક રગી કયે જ યશી
તભારુું કે ભારુું

ભાટી ખતયલાનુ ું ફુંધ કય

લયવાદને તાયા ળયીય ય ઝીરીળ નશીં
બરેને તા ફધુમ
ું ે તારુંુ ાણી ુઈરેચી જામ

કુંુઇ જ ન થુઇ ળકે

વળમાે તાયા શાથની ગયભીથી

વદીથી ુઉબેલ ુું ુઅ વલિ
શજુ ું કટામેલ ુું જ

દશાડા ગણલાનુ ું યશેલા દે

તભાયા ુને ભાયા ુઅધાયે

O પારૂક ળાશ

ુઅ લનને હપ
ું ૂ ુઅ

તાયા ફચેરા િાવન આંકડ ભાુંડ
ાણીથીમે ાત થુઇળ
ત્માયે જ ત ભમાશ લગય

શેભખેભ ુઅ લૈતયણી ાય કયીળ
રે ભાી ફતાડ

શજીમે કેટલુું ાણી ફચ્યુ ું છે , તાયાભાું?
ઝટ કય !

O ીય ૂ ઠક્કય

O રુંતી ાુંખ....
રુંતી ાુંખ શીંચતી
પયકુંતી આંખની કાફયી ચકરી ય
ભ ૂયા ુઅકાળન ખયે ર ટુકડ ઝળુંફે છે
ત્માયે તે ઘેરી પયપયે છે
છટટે છે , તયપડે છે
છત ય નાવી છૂટેરી
સ્મ ૃવતભ્ુંળી ગયીની
કાુઇ ગમેરી છ
ું ૂ ડી જેલી
-સ્લન છુંદફદ્ધ પ્રવતઘ કયતી
ગયીની ક્સ્પ્રટ વેલ્પ
ુ ૂણશતાભાું  ૂણશ,  ૂણશતાભાું ુ ૂણશનીરાુંફયી ટુકડાને ઝીરલા
એની દગ્ધ યતુફડી
ું
છાતી ય ભવલા
ચ ૂનાભાું ચાતા તભાકુ
તભાકુભાું ચાતા ચ ૂના ેઠે
એનાું ફાયીફાયણાું લગયના યડાની દીલારે ટાુંગલા
યું ત ુ
એના સ ૂમશવલમુખી ુંજા
વડામેરા છે કયલમાનાું જહટર જાાભાું
ુઅડીુલી ુવુંખ્મ રક્ષ્ભણયે ખાનાું ભાાભાું
એની ાુંખ ય ુઉતયી ુઅવ્મ છે
યણનાું ઝાુંઝલાુંન બાય
એની નવેનવભાું લશે છે
વદી જૂન કાયાલાવન અંધકાય
ુઅખા ુઅકાળને બયખી ગમેર દહયમ
ચટીબય ભુયાળને ણ બચબચ ગચી જામ
તે શેરાું ચકરીએ ભલબમાન ભશ છાુંડલ ડળે
વગતા લનભાું ભા ફાુંધલ ડળે
લભાતા લુંટના મ ૂભાું સ્લપ્ન લાલલાું ડળે
બડવથમાું ળશેયની ભાતેરી ભેળ આંખે આંજલી ડળે
લેયણ યાતને ચાુંચે ઝારી રૂુંલેરૂલ
ું ે ભાુંજલી ડળે
ભજાયલાડાન ભાતભ નાલબએ દાટલ ડળે
ુઇષ્ષ્ટકાના ામે રથડતા ુઇવતશાવના ગે કયલત મુકાલલી ડળે
 ચકરીફાુઇ

બરે ત ૂટે ત્રણ ણ તેય વાુંધ

લ ખાતી લેદનાની કાથીએ
કામાની કયકટી ફાુંધ.

O શેભાુંગ દે વાઈ

O તલાઈ ગમેરી યાત અને હુું
તલાુઇ ગમેરી યાત ુને હુ ું
વનલશસ્ત્ર ુને વળવથર

સ ૂતાું છીએ વભમની ુઇથય ચડાલેર તીક્ષ્ણ ધાય ય
ુનગશર યાતની વાથ લચ્ચેથી ઝયી

ભાયી યભાુંલચત ચાભડી ય યે રાુઇ ગમેરી િેત ચાુંદનીભાું
ુઅજે મ ૃત્યુની ગુંધ છે ુને

ુઉરટા ગે એના જાાને ુનુવયત

છત ભ ૂરેર કયલમ કૂચ કયે છે ુઅત્ભજ્ઞાન તયપ
ુલાયનલાય ુઅ ભાઝભ યાતે ભને કહ્ુું છે ,
’ભાયા યલતભાું તારુંુ પ્રમાગ છે
રે ભાય ડૂફકી.’

કારે ુઅ ુઈન્ભત્ વનળા ભાયી ફાુંશભાું લશી નશીં ુઅલે
એટરે જ ુઅજે ભેં એન લાુંવ નશમો છે

એના ુબ્ર વભાું સ્તનભાું ભાયા યાક્ષી દાુંત ખડયા છે
એનાું ત ય ચડેરાું તાયરા ુઉખેડયા છે

એના ુઈષ્ણ યલતન સ્લાદ શજી ભાયી જીબ ય પયકી યહ્ય છે
એના િાવભાુંથી સ્ત્રલતી મ્શેંક ભાયા યભે યભે ગશેકી યશી છે
શલે શયશુંભેળ ુઅ યાત ભાયી વાથે છે

ઘટું ૂ ીને ઘેયા કયે રા ુસ્સ્તત્લન થાય ભાયી વાથે છે
ુને વાથે છે

લવુંતને પીકી ાડી દે એલા યોદ્ર ુઈનાા

એક જન્ભાયાથી લેંઢાયે રી નુવ
ું કતાને લખડતાું રૂક

માદના કૉરાજનાું કુઇ ઊંડા ખ ૂણેથી લશી ુઅલતી વલસ્મ ૃવતની ચીવ
કભતે ભયે રા વફુંધનાું ુસ્સ્થ

લેયાન આંખભાું ઊંડેઊંડે ટભટભત ધીભ ુજલાળ

રીરી નવભાું જાલી યાખેરા વનફીડ લેદનનાું ભભી
ખયીની ગુપાભાું ‘ુકફુંધ

ુનુભ ૂવત ુને સુન્નતાનાું ઉંફયે ુઉબી દયે રાું બીંતત્ર
બવલષ્મ ત એક મ ૃગજ

ુને લતશભાન એક વનાતન
ત ભ ૂત એ વનાતનનુ ું વત્મ

ભ ૂતકાને ઝીરતી પ્રરુંફ ુઅયવી છે લતશભાન

પકશ એટર કે એ ુઅયવીભાું દે ખાતી લસ્તુ શમ
તેનાથી દૂ ય દે ખામ છે .

O શેભાુંગ દે વાઈ

O અજાણ્મ પ્રલાવી
૭.૪૦ની ટ્રેન
ુઉડી
ુને

પ્રેટપભશ યની ઘહડમા
રુંગડાલા રાગી.
ચા લા છકય

સ્ટેળનના દયલાજા સુધી ત શત ભાયી જડે
ગુભ થુઇ ગમ ુચાનક ક્ાુંક...
બ્શાય વડક ય

લરવની વીટીન ુલાજ

ભાયા સુધી શોંચતાું શોંચતાું
ત ૂટીને વલખેયાુઇ ગમ.
કેભ કહુ ું ?

ભાયા જ ઘયન યસ્ત
ગચ
ું ૂ લાુઇ ગમ છે .
૭.૪૦ની ટ્રેનના

O ગઝર
એ તયપ ગીતભાું તયફતય છકયી
ુઅ તયપ ધાયલુંતા છયા દસ્ત
વેંકડ સ્લલેયપીટભાું વભાતાું નથી

એણાનાું ુનગશ યાું દસ્ત
ળાુંત ડતી ગુઇ ળેયી ગાભની

વ ૃધ્ધ ફનતા ગમા છકયા દસ્ત
ીઠ છે ુઅણી ભખભરી એ ખરુું
કાના શાથ છે કયકયા દસ્ત

વનત ુઉઠી આંગણે જૂુઇનાું ાુંદડાું !
વનત ુઉઠીને નલા ખયખયા દસ્ત

O મગેળ લૈદ્ય

 ુજાણ્મા પ્રલાવી
તાયા વાભાનને

જુઇ-તાવી રેજે ને , બાુઇ !...

O મગેળ લૈદ્ય

O ગઝર
વલાયના ુઈત્વાશ ુઈભુંગ વાુંજ સુધીભાું ઘયડાલાના
વુંફધ
ું  ભાટીનાું લાવણ એક હદલવ ત તયડાલાનાું
ફાગ ભળ્મ- ત કુંટકળધન કયવુ ું ડળે એ નક્કી છે
પયભને વાચલલા જાતાું શાથ વતત ુઈઝયડાલાના
દૃષ્ષ્ટ ભાત્ર ડયેથી રક એની હકિંભત કાઢી રેળે
ખ ૂન કય કે કાભ કય લસ્ત્ર ફુંનેભાું ખયડાલાનાું
એ જ ભથાભણ યુગયુગથી ચારે એભાુંથી નીકલાની
સુખ શ દુુઃખ શ ફુંને ુજગય જીલન-પયતે બયડાલાના
વનણશમને લગી યશેલાભાું વાચ વાય વભામ‟ નીયજ„
વોને યાજી કેભ કયીશુ ું થડા ભોં ત ભયડાલાનાું

O ડૉ. નીયજ ભશેતા

O ગઝર
વાચલીળ સ્ભયણ ક્ાું રગ? છાતી ય ભગ દળે , ભગ.
જાણુ ું છું એની યગયગ , છાતી ય ભગ દળે, ભગ.
સ્ભયણ જીલલાન ુઅધાય, એકરતાભાું છે વવધમાય
લાત ફધીમે છે

શમ્ફગ, છાતી ય ભગ દળે , ભગ.

એને ના આંસુથી વીંચ, લધળે બીતય ગીચગીચ
યશેલા દે ળે નહશ ભાયગ,

O

વભતલા

યહ્ય ન એલ રગાલ વભતલા
વભમ વભમન પ્રબાલ વભતલા
વલમગન ભાગશ ખ ૂફ કય
કે છે તાય ુબાલ વભતલા
તુ ું એક  ત વલતાલ વભતલા!
જે વત્મ છે એ જ ત કહુ ું છું
ન દે ુક શાલબાલ વભતલા
ઘણા પ્રમત્ન કમાશ ફદરલા
યદ્દીપ જેલ સ્લબાલ વભતલા
નબી ળકે ત વનબાલ વભતલા
ડયી ગમાું છે ફધાુંમ ળસ્ત્ર
ફન્મ શળે શુ ું ફનાલ વભતલા?

O ડૉ. નીયજ ભશેતા

છાતી ય ભગ દળે , ભગ.

સ્ભયણ ય યાખીને ભશ, વ્શમો

છે તેં જાતે દ્રશ

એને તુ ું ના ુઅભ લગ, છાતી ય ભગ દળે , ભગ.
કયળે લતશન વાલ ુરગ, ીડાની લાયળે લગ

છાતી ય યાખીને ગ, છાતી ય ભગ દળે , ભગ.

O ડૉ. નીયજ ભશેતા

Oસ્ુ તક હયચમ

જજત ુ યુ હશત

૦ એક પ્રકાળજ
ુંુ વભાન – ઈથયના વમરુ
‘ુઇથયના વમુદ્ર’ યાજકટના કવલ ભશેન્દ્ર જીનુ ું વાતમુ ું ુસ્તક છે . ુઅ ુસ્તકભાું કવલએ ૪૯ ગઝર ુને ૧૪ ુછાુંદવ

યચના ુઅી છે .

ુઅયું બભાું કવલ વુંજુ લાાએ ુભ્માવ ૂણશ પ્રસ્તાલના- ‘વબાનતા ૂલશકની ભથાભણ’ ભાું ુઅ કવલની યચનાની વલસ્તાયથી
મ ૂરલણી કયી છે . વુંજુ લાા રખે છે :
“ુઅ કવલની ુલબવ્મસ્લત મુખ્મત્લે ગઝર સ્લરૂભાું શુઇ, ુશીં ુન્મ કાવ્મના પ્રભાણભાું ગઝરની વુંખ્મા લધાયે છે .

વર્જક ભાટે ુલબવ્મલત થવુ ું જરૂયી ફને ત્માયે તેને લધુ શથટીલાા સ્લરૂભાું વ્મલત થવુ ું ગભતુ ું શમ છે .”
કવલ વુંજુ લાા ુઅગ રખે છે : “ ુઅ વુંગ્રશની ગઝરને ુઅધુવનક કાની ુને કેટરેક અંળે ત્માુંથી ુઅગ લધતી
ગઝર તયીકે પ્રભાણી ળકામ તેભ છે .”

“ ુઅ કવલ ાવે ગઝરની ચક્કવ પ્રકાયની વલબાલના છે . વનરુણની એક ળૈરી છે .ુને વબાનતા ૂલશકન એક ુઅળમ

ણ છે . એની ભથાભણ કવલતાનાું આંતહયક ભભશસ્થાન ુઈઘાડલાથી જણાુઇ ુઅલે છે .”
કવલ વુંજુ લાાએ તાના ભતને વુંષ્ુ ટ કયતાું દે ષ્ટાુંત ણ વુંગ્રશભાુંથી ટાુંક્ાું છે .

કવલની યચનાભાુંથી વાય થતાું ુનેક સ્થે બાલકને યવપ્રચ ૂય ગઝરુંસ્લત પ્રાપ્ત થામ છે . એ ફાફત વનવલિલાદ
છે . કેટરાક ગઝરકાયની તાની એક ુઅગલી છટા શમ છે , જેભાું ભશેન્દ્ર જીન વભાલેળ થામ છે . કવલન ુઅ ળે’ય જુ ભધભાું ઓગતી ભધયાત,
ભાયે ભન ત એમ પ્રબાત.

યાતની સુદયતા
ું
પ્રબાતથી ુનેયી કવલએ ફતાલી છે . લી કવલન ુઅ ળે’ય જુ આ વિંડભાું જાણે અજયન લાવ થાત જામ છે .
ને ાુંણની ાય કૈં અજલાવ થાત જામ છે .

વિંડભાું ુજયન લાવ થતાું બીતય ુજલાળુું ુજલાળુું બાવે છે .
એક કવલની વભરકત કેટરી ? કવલ રખે છે કાગ કરભ ને ભેજ છે એથી લધ ુ શ ુંુ જઈએ
આંખભાું થડ બેજ છે એથી લધ ુ શ ુંુ જઈએ

કવલને ફવ ુઅટલુું જ ખે. ફીજાના દુ:ખે દુ:ખી થત કવલ ુઅગ રખે છે શાથથી છૂટી ગમેરા કઈ ભુંજીયા વમ,ુંુ
વશેજ અભથ ુંુ યણઝણીને લ્મ અભે ફેવી ગમા.
લી ુઅ ળે’યની સુદયતા
ું
જુ આંખ દાફી કઈ લો ફાદ  ૂછે કણ છું ?
નાભ ત્માયે ધાયવ ુંુ એ છે ક અઘયી લાત છે .

ુશીં ળે’યભાું યશેરી ભ ૂતકાની બવ્મતા ુને સુદયતા
ું
દૃશ્મભાન થામ છે . લી ુઅ ળે’યભાું જુ પ્રલાવી ત ુંુ મ રખ તાયી વપ્રમાન ુંુ નાભ,
પયી ઝણકી

જળે ઝાુંઝય શલેરીભાું.

એ જ ગઝરન ફીજ ુઈભદા ળે’ય -

યભ વૌંદમષની ક્ષણ જરકભરલત્ છે
ુ
ન બય લસ્તઓ
ઝાઝી યજ થેરીભાું.

ુઅજના દભ દભ વાહ્યફીભાું યાચતા કવલને ણ કવલએ ુઅ ળે’ય કહ્ય છે . -

ળાર ઓઢી યે ળભી કવલતા કયે
ક્યાું બરા ત,ુંુ ક્યાું કફીયી કાભી !

અંતયભાું છરકાતી લેદના-વુંલેદનાનુ ું પ્રગટીકયણ લાુંછતા ુઅ કવલ રખે છે લશન ઝયણાન ુંુ દે અથલા ઉડાલી દે લયાભાું
ત ુંુ ભાયી આંખના ખાફલચમાન ુંુ દ્વાય ખરી નાુંખ.

કવલ યભ ાવે ણ એક ુનેયી માચના કયે છે દે ભને ત ુંુ આટરી ફવ ાત્રતા,
એક ભાું ઊઘડે આખ ુંુ અરખ.
ુશીં કુઇ કુઇનુ ું વાુંબતુ ું નથી.જુ ુ ે છે
કણ કશે છે કણ સણ
શાશા - શશ દે કાય છે .

લી ુઅ ળે’ય ભાણ -

ચારળે ના ચારફાજી શે ચતયુ ,
જણ બરે શ અધષઘેલ ુંુ ચારળે.

કવલની ુછુંદવ યચનાભાું ણ કાવ્મત્લ શેરે ચડેલ ુું નજયે ચડે છે . પયી વુંજુ લાાના ળબ્દ: “ ુઅ કવલએ ફરચારની
બાાભાું ઠઠ્ઠ કે લ્સ્લત કયલાની શમ કે તત્વભ દાલલર રુઇને પ્રાકૃવતક તત્લની ુલખરાુઇને સ્ળશલાની શમ ત્માું બાા
પ્રત્મે વબાનતા દે ખાુઇ ુઅલે છે . ”

કવલની ુઅ વબાનતાને વરાભ ! શજી ણ ુઅ કવલ તયપથી લધુ ને લધુ સુદય
ું કવલતા વાુંડે તેલી ુભ્મથશના.
‘ઈથયના વમરુ ’

કવલ: ભશેન્દ્ર જી,

પ્રકાળક -દળષક પાઉન્દ્ડેળન,ાનાું- ૯૧ , હકિંભત - રૂ. ૧૦૦ .૦૦
કવલ વુંકષ : ૦૨૮૧ ૨૫૬ ૧૦૩૭

– વાહશત્મવ ૃત્ત –
O

ુ ાુઇ દે વાુઇના શસ્તે
કરર ખાતે તા. ૨૭-૦૮-૨૦૧૩ના યજ ‘પ્રત્માળા’ નાભક વાભવમકનુ ું વલભચન વાહશત્મકાય ડૉ. કેશબ

થયુ.ું વાભવમકના તુંત્રી શ્રી રક્ષ્ભણ ડી. બ્રાહ્ણનુ ું પ્રાવુંલગક પ્રલચન તથા કવલશ્રી ળૈરેળ ુંડયાનુ ું વુંચારન. ુઅ પ્રવુંગે

મજામેર કવલવુંભેરભનભાું વલશશ્રી ુવનર ચાલડા, બાલેળ બટ્ટ, ભવન ાઠક, તેજવ દલે, કારીદાવ પ્રજાવત, વુંજમ ચોશાણ
ુ ાુઇ દે વાુઇએ કાવ્મઠન કયુ.ાં
ુને કેશબ

O

રુંડનનાું શ્રીભતી શીયરફેન ળાશે ુઇન્ટયનેટ ય ફાક/ હકળયના વળક્ષણ ભાટે એક લેફવાુઇટ 'ુઇ -વલદ્યારમ'

(http://evidyalay.net/ ) ળરૂ કયી છે ; જેભાું તેભણે ફનાલેરાું ૩૦૦ ુઈયાુંત ળૈક્ષલણક વલહડમ, પ્રેયક જીલનચહયત્ર,

ફાલાતાશ / ફાગીત, નેટ ુઈય વળક્ષણને રગતી ફધી લેફવાુઇટ અંગે ભાહશતી ુને લરિંલવન વભાલેળ કયલાભાું
ુઅવ્મ છે .

O જાભનગય

ખાતે જે.જે.વાહશત્મ ુઈાવના ગઝર સ્ધાશ લશ - ૪નુ ું ુઅમજન થુઇ યહ્ુું છે . વર્જકને ગઝરની યદીપભાું

‘દીકયી’ ળબ્દન ુઈમગ કયી રખામેરી ગઝર ડૉ.કેતન કાહયમા, ૪૦૧,યઘુરીરા, લાલ્કેિયી નગયી, જાભનગય. ભફાુઆર -

૯૮૯૮૨૬૧૬૭૬, ુઆ-ભેુઆર : dr.ketankaria@gmail.com ને તા. ૨૩-૧૦-૨૦૧૩ શેરા ભકરી ુઅલા જણાલામેર છે . દય
લશ ભાપક વલજેતા કૃવતને ુયસ્કૃત કયલાભાું ુઅલળે.

O

„ઝરૂખ‟ અંતગશત તા.૭/૯/૨૦૧૩ના યજ ફયીલરી, મુફ
ું ુઇ ખાતે જાણીતા વર્જક, વળક્ષણળાસ્ત્રી તથા કટાયરેખક બદ્રાયુ

લછયાજાનીએ શ્રી વાુઇરીરા લેલ્પેય દ્વાયા ુઅમત્જત કામશ્ભભાું ‘ભાયી ભાત ૃબાા, ભાયી ત્લચા’ એ વલમ ય તાનુ ું યવપ્રદ
લલતવ્મ ુઅપ્યુ ું .

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

૦ આ કઈ સલ
ુંુ ાી કન્દ્માઓ નથી- બાગ ૨

મ ૂ રેખઃ ભજોયી અગવીન
ુ ાદ : હશભાન્દ્શ ુ ટે ર.
અનલ

(રેહટન ુભેયીકાની કલવમત્રીનાું કામશન પ્રવતવનવધ વુંગ્રશ These are not sweet girls ના ુઅમુખનુ ું ગુજયાતી બાાુંતય શ્રી
હશભાન્શુ ટેર દ્વાયા કુર ત્રણ શપ્તાભાું ુઅ વભક્ષ મુકાુઇ યહ્ુું છે , જેન આ ફીજ હ્પપ્ત છે .રેહટન ુભેયીકાની કાવ્મપ્રવ ૃવત્
ુને કલવમત્રી વલે ઘણી યવપ્રદ ભાહશતી ુઅ રેખ દ્વાયા ુઅણને ભી યશે છે . - વુંાદક)

ુઅ ફીજા બાગની કલવમત્રી પ્રેભ, ુઅતુયતા ુને બાા- ખાવ કયી કૃવતવર્જન, રખાણની રાક્ષલણકતાથી વુંકામેરી

છે . " ુઉવભિયલુ ત નાદ ુઅ વલબાગભાું રૂઢી વાભે ભાથુ ું ઊંચકે ુને ુઈથરાલે; એને એ જેર ગણાલે. બાાથી ફલ કાયતાું
વર્જક જે યત્જ િંદા જીલનને યુદ્ધનુ ું ભેદાન ફનાલી પ્રકાળ ાડે જમાું ુઈદ્દે ળ ુવ્મલસ્થા ુને સ્લતુંત્રતા સ ૂચલલાન થુઇ જામ
છે ..."

૦ ત ુંુ કવલતા નથી
તાયી શમાવતને રીધે
ભાયે ણ શવુ ું જ જુઆએ, ત એ જૂઠાણુ ું છે .
ુઅણાથી લધાયે કશુ ું નથીુઃ એક યુગ્ભ,
ફાકભાું સુવગ
ું ત ફે લરિંગદે શ,

વુંરગ્ન ભસ્તક, એકભેકને વલચાયતાું નથી

( જેથી ફેભાુંથી એકેમ પ્રવતલફિંફ ના થુઇ જામ )
ણ તાકી યશે વીધુ,ું ફીજા વાભે.

ુન્મતય : ભધ્મસ્થી, ન્મામાધીળ, વભતુરન
વલયધીનુ,ું વાક્ષી,

ગાુંઠ એભાું જમાું ત ૂટેલ ુું ુનુઃગાુંઠેલ.ુું
ુન્મતય મગ
ું ૂ ાણુ ું જે ભાગે દ્વવન
ફરે છે તેભાુંથી

ુને વાુંબે છે તે કાન ભાટે તકાદ કયે .
ુન્મતય. ુન્મ વાથે

ભાનલતા, વુંલાદ, કવલતા, ુઅયું બામ.

૦ યઝાહયઓ કાસ્સ્ટરાન , ભેલક્ષક
૦ શલે જ્માયે હુું ખ્ુ ત થઈ છું, ભા
તુ ું જે વાલ ુબુધ શતી ફધુ ું વભજી શતી
ુયલ ુને બય ૂય તુ ું ભને ુલતયી
ભાયા ટ ય ઢાતી
તારુંુ ળાુંત, સ્લસ્થ વલિ.

તેથી હુ ું તને પયી પયી મ ૂકી જતી શતી,ુઈછયતી,
જીલન યુદ્ધભાું ખડતર યશેજે
હુ ું જાણુ ું છું કે શભેળાું

ખખડાટ ાછ મ ૂકી
ઘેય ાછી પયી ળકુું છું,

તાયા વ્શારવમાણાના ુજય મ ૂભાું
જમાું હુ ું ણ નાની દીકયી શતી
તાયા પ્રેભભાું જલામેરી.

શલે હુ ું ુખ્ત છું, ભા
ુને શતાળા ભારુંુ હ્રદમ ચાટે છે ,
બમન યવેલ

ભાયી આંખને વનષ્કભશ કયી જામ.
રશીથી વજ્જ, યાત્રે
ભેં તારુંુ ગુંબીય નાભ યટ્ુું

ુઅજે મ ૃત્યુભાું નગ્ન ુને ુઈજ્લ.

ુ યે ઝ , શાન્દ્ડુયવ
૦ ક્રેભેસ્ન્દ્ટના સઆ
(ગતાુંકથી ચાલ)ુ

જકે સ્ત્રી કાવ્મ -યું યા વલળે કશેવ ુ ું ુને એ

કાવ્મને

ુઅધુવનક લા ુનુુઅધુવનક, વુંલક્ષપ્ત કે ુરુંકાહયક તયીકે
ખાલલાું, વશેલ ુું નથી. ભને રાગે છે કે ુઅ ાઠ દે ખાડે છે કે એલી સ્ત્રી કવલ „વુંસ્કૃવત‟ છે જે લૈમસ્લતક , છતાું વામ ૂહશક યીતે
ુઆવતશાવ યચી ળકે છે . જેભ જેભ દલક્ષણ વલિભાું કાવ્મલાુંચન નવ્મ ભશત્લ ભેલતુ ું ગયુ ું - જમાું સ્ત્રી વાહશત્મ પયતે ુયલ ુને
જાતીમ કાલતરુંુ પ યી લળ્યુ ું છે , ખાવ કયી વયમુખ્ત્માય કાભાું- સ્ત્રૈણ વાહશત્મ પ્રવત નવ્મ ધ્ધવત સ ૂચલતાું. સ્ત્રીએ તાના
વર્જનથી પ્રત્માઘાત ુઅપ્મ ુને પ્રમત્ન કમો , એભનાું વર્જન દ્વાયા વાહશત્ત્મક વુંધાન પયીથી વલસ્તાયલા ુને પ્રત્મક્ષ વુંલાદ
વાધલા જે ુનેક યું યા લચ્ચે ુઈરબ્ધ શતુ.ું

વુંાદકએ ુલાયનલાય દલક્ષણ ુને ભધ્મ ુભે યીકાના વર્જક લચ્ચે બેદ વજમો છે એભને ુઆવતશાવથી દૂ ય ુને છે ટા યાખલા.

( કદાચ ગુજયાતી વાહશત્મભાું દે ળી-વલદે ળી વર્જનની ુઅ યીતે જ ભાલજત કયાુઇ છે .) ુઅ વુંગ્રશને એના વર્જકની સ્લકીમ ળૈરી

ુને ુઆવતશાવ યચલાની માત્રા સ્લરૂે લાુંચલ જુઆએ. રેટીન ુભેયીકાના ુનેક વર્જકને ુશીં પ્રવતવનવધત્લ ુાયુ ું છે , જેભ કે
ુઅર્જષ્ન્ટના, ક્ુફા, ફલરવલમા, ડૉવભવનકન હયબ્બ્રક, ુઈરૂગ્લે ુને લચ રી. ુઅ વર્જકની કૃવત લચ્ચેની વુંરગ્નતા , સ્ત્રૈણ કાવ્મ
ઢફ સ્થાે છે .

ુઅ વુંગ્રશન ુઅળમ , ત છી, ફાકામદા સ્ત્રી-ળસ્લતન વુંલાદ યચલાની ળસ્લત છે જે સ્ત્રી કાવ્મત્લને મુખ્મ વાહશત્ત્મક ધાયાથી

વલહયત યાખે છે . ુઅ વુંગ્રશ ફહવુ લધ ુને વલકેન્દ્રી વુંલાદ વાથે સુભે વાધેુઃ જ કે , પ્રેભ વેષ્ન્દ્રમતા ુને તીવ્રતા ભટાબાગનાું
કાવ્મભાું વ્મલત છે , એ કચડામાું નથી લા રાગણી રુંુ ધાુઇ નથી ણ તેને ફદરે એભના ળબ્દ ુને દે શભાું ુઅનુંદની ળધ
છે .

ફહુ ુગત્મની વલરક્ષણતા ુઅ વુંગ્રશભાું વ્મલત થુઇ છે તે એભની ધગળ ુને કલ્કળસ્લતભાું યજૂ કયાુઇ છે . ુઅ વર્જક ખાવ
કયી જે વદીની ળરૂુઅતભાું ુલતમાશ છે , એભના રખાણભાું નક્કય છે ; એભના કાવ્મ નીડય , ુને તેથી, એભનાું લતશભાન ુરુ
વર્જકથી લબન્ન છે . એલી એક વર્જક છે લરેભેન્ટીના સુુઅયે ઝ, જેનાું કાવ્મ ુઅધુવનક શલાની છા મ ૂકી જામ છે :
ભને અલતયતી જઈ છે ભેં સ્લમું
ઉછયી અયલ

ડાીઓ લગય જે શાથ વભ દુબલે
ચારાક, અયલ, અળબ્દ દુબલલા
****

હુું ભાયાું કડાુંભાુંથી ફશાય નીકી

અને હુું ભાયા ળયીય ઉય ગફડી ડી
છી હુું વભજી ળકી

હકિંભત ભાયાું તલમાું, ભાયા શાથ અને

ભાયા ગ
ભારું ુ ેટ અને ભાયી લાવના, ભાયી આંખ
અને ચશેયાની..

સુુઅયે ઝની ફાની દે શ વાભે ફલ છે , ુને નગ્નતાનુ ું એ રૂક ુઅ સ્ત્રીનાું કાવ્મનુ ું વુંમજન તત્લ થુઇ જળે. ભેં જમાયે

ુઅ કાવ્મ ગઠલલાનુ ું ુને લગીકયણનુ ું મુશ્કેર કાભ ળરૂ કયુાં, ભને ુચાનક કાયુ ું એનુ ું લશેણ ; દે ખાયુ ું એભનુ ું વામ્મ. વહશમાયાું
રૂક, ુઈઘાડી વેન્દ્રીમ ુને સ્પટ કાલ્વનકતા. ભેં એ ણ જયુ ું છે કે ુઅ સ્ત્રીનાું કાવ્મ ળબ્દાડુંફયી લા લીયયવના નથી, ણ
લૈમસ્લતક ુને ઐવતશાવવક છે . એભનુ ું વલબાગીમ લગીકયણ કયલા જે ભાનદું ડ લયામ છે તે ભટાબાગે વલમ ુઅધાહયત છે .
એ યીતે હુ ું વુંદગીને વાુંકળુું, સ્ત્રીના ધ્લવન ચુંદયલા રૂે.
‘સ્લગશના જાદુુઇ ચકાટ વભ

’ ળરૂ થામ ુઅ વુંગ્રશ, જેભાું પ્રેભ , ુઆચ્છા ુને રેખનથી વુંકામેરા , લરેભેન્ટીના સુુઅયે ઝ,
ડેરભીયા ુગુસ્સ્તની, ુઅુઆડીુઅ વલરાહયન્મ, એના ુઆસ્તારુ, હ્સ્ટીના ેયી યવી, ુને જુલરમા ડ ફગોવ વાથે ભી ુલાદરૂ

જડાણ વાધે છે બાાની ળધ ભાટે, વહશમાયા ુલાજ ુને ખ ભાટે. હ્સ્ટીના ેયી યવી વર્જનને પ્રલાવીની ુઆભેજથી વજ ે
છે પ્રેભની ગુપ્તતા ુને ડૂફેરા તન વલળે ફરલાુઃ
ઢાુંકી દ એને ઔવધ અને છૉડલાથી.
રઈ આલ દૂ યાવતદૂ યથી ઝીણાું ાુંદડાું
વ ૃક્ષના તુંત ુ
તાજાું ફૂર.

ુઅ લચત્ર દ્વાયા ેયી યવી સ્ત્રી ુને ુઆચ્છાને વુંફધે છે . એના ુઆસ્તારુની કવલતા, ુરુના તનને એની બવ્મતાથી ુઅરેખે છે ,
ણ એક સ્ત્રી જે ુઆચ્છે ુને રાલી ુઅે છે - પ્રેભ તથા ુષ્ષ્ટ :
ક્યાુંથી આવ્મ છું
ુ પ્ુ ત ભાનલી
સષ

કય ુંુ લાદળું તને ઢી ગય,ુંુ
કય ુંુ જશાજ ?
ટશ હયકન જુલરમા ુને ુઈરૂગ્લેની ડેરભીયા ુનેલક્ષત ણે વુંકામેરાું છે , જુલરમા ળધે છે ુઆચ્છા ુને પ્રેભ, ત ડેરભીયા

પ્રેભનુ ું સ્લાતુંત્ર્મ. શેરીલાય પ્રેભન ુઆવતશાવ ુને ગેયશાજયીના દ્રષ્ષ્ટકણથી વાુંકી ફરતાું, જે ખલામાું શતાું ત્મલત ટાુ
ય લા લજમશ કામા વલમક વાશવનુ ું ુનવશર્જન છે , એક જ વલબાગભાું એ ફે સ્ત્રીનાું કાવ્મ મ ૂક્ાું એ ળરૂુઅત છે સુધાયણા

ુને પેયપાયની, સ્ત્રી-કાવ્મ યું યાના લરણભાું. ુઈયાુંત ુઅ વલબાગભાું વાભેર છે ક્ુફાની વોથી ુઅદયણીમ કલવમત્રી ડૂલ્વી
ભાયીમા રમનાઝ. વાહશત્મ ભાટેના ાહયતવક વલાશન્ટીવની વલજેતા લાસ્તવલક ણે એનુ ું વર્જન અંગ્રેજી બાાને વાલ

ુજાણ્યુ ું છે . ુને લરેભેન્ટીના વભ રમનાઝનુ ું વાહશત્મ ૧૯૨૦ની ળરૂુઅતથી લણઆંતયી સ્લતુંત્રેચ્છા ુને શૃગ
ું ાયથી બયુય
છે . કારોત્ા કષ્લ્પલ્ડ, ક્ુફન-ુઅુઆયીળ વર્જક જે શાર કેલરપવનિમા વનલાવી છે , તે તાના વભકારીન ુને એને હ્સ્ટીના

વભ તાની પ્રાચીનતા ુને ુલાશચીનતા લશેંચે છે - કવલતા જે વભથીકર કાના સ્થ તથા રૂક વભવશ્રત બાા જેભાું
ુઅત્ભખજની માત્રા કુળતા ૂલશક લણામેર છે . કરહપલ્ડ ુઅ વલબાગભાું લણખ્મા વ્મસ્લતત્લની માત્રા છે જે અંતય
પ્રલાવની ળસ્લતને તાવે છે , જે માત્રા છે સ્લક ુને ‟ુઅત્ભવુંલેદનાત્ભક તુંત‟ુ ની.

ુઅ ‘ભીઠડી કન્દ્માઓ નથી ’ વલબાગભાું,ુઅણને ુઅિમશકાયક વામ્મ ભે છે , જાણીતી ભેલક્ષકન વર્જક યઝાહયમ કાષ્સ્ટરાનેવ
ુને રુની ત્જમફાના રયર લચ્ચે ુઉવભિયલુ ત નાદ ુઅ વલબાગભાું રૂઢી વાભે ભાથુ ું ઊંચકે ુને ુઈથરાલે ; એને એ જેર

ગણાલે. બાાથી ફલ કાયતાું વર્જક જે યત્જ િંદા જીલનને યુ દ્ધનુ ું ભેદાન ફનાલી પ્રકાળ ાડે જમાું ુઈદ્દે ળ ુવ્મલસ્થા ુને
સ્લતુંત્રતા સ ૂચલલાન થુઇ જામ છે .

ટશ યીકની લ્ગા નરા મ ૂગાભી ુને જસ્વાબમો ુલાજ છે કયે ફીમનન. એનાું
કાવ્મભાું ુનાદયથી  ૂલશસ્સ્થવત, રૂઢીયસ્તથી ુ રુપ્રધાન વભાજ સ્ષ્ટત : નજયે ચડે છે . એન ‘કાવ્મપતલ‟ નવ્મ પારને
ગજ
ું ૂ ત કયે છે . ુઅ વલબાગ, ુઈયાુંત જે વલબાગ પ્રેભ ુને ુઆચ્છાને વ્મલત કયે છે , તેભાું ુઅણે વનવિત લરણ જુઇ ળકીએ
છીએ, સુપ્રવવદ્ધ ુઈસ્લતથી યઝાહય કાસ્ટીરાનવ સુધી, જે સ ૂચલે ” શલાના ફીજા યસ્તા”, બવ્મ ુને લ્સ્લત બમાાં.

ત્જમફાના રયરના કાવ્મ કશે છે , ‟ હુ ું  ૂછું છું, શેરાું ુઅણે ળાની લાત કયતાું શતાું , જમાયે ુઅણને ન શતાું

ફાક, વત કે નકય ? ‟ ાઝ ભલરના, ચીરેની એક મ ૂગાભી ુને ુઈશ્કેયણીદામક વર્જક છે એની ેઢીની. લ્ગા નરાની
વભકાલરન, એની લ્સ્લત ુને સ્ત્રી-ુરુના વુંફધ
ું  વલળે ુનાદય, ખુલ્રી ુલજ્ઞાવ ૃવત્ ુને યઝાહયમની કાવ્મફાનીની લાયવ
ફનાલે છે . એના વર્જનના પ્રેભ ુને દૂ દૈલતાની આંટીઘટું ૂ ી જીલુંત થામ છે ુઃ
ભાયા યક્ષણના. ‟(લધુ ુઅલતા અંકે )

„હુ ું તપાનથી ુજાણ છું / ુઆિયે વભ ખાધા છે

કડી-http://www.amazon.com/These-Are-Not-Sweet-

Girls/dp/1877727385/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1365735543&sr=14&keywords=latin+american+poetry#reader_1877727385

O આના પ્રવતવાદ......
O

શ્રી મગેળબાુઇ, તભાયી કાવ્મપ્રીવત ુને વાહશત્મવનષ્ઠા ુનન્મ છે . ‘વનસ્મુંદન’નાું લાચકલગશભાું પ્રવતલશ ધધભાય લયવાદ

લયવત યશે ુને લાચક તયફ થતાું યશે એલી બાલબીની ભુંગ કાભના ાઠલતાું શશ ુઉબયામ છે . - શષદ દલે

O

‘વનસ્મુંદન’ન અંક લાુંચીને તુયત પ્રવતબાલ ભાટે તૈમાય થુઇ ગમ. અંક સુદય
ું વાભગ્રીથી વજ્જ શમ જ છે . કેટરીક નલી

વપય કયાલ છ ; જેભ કે, હશભાન્શુબાુઇની વલદે ળી કવલતા વલળેન ુ ું વલિ ...ગભે છે ુઅ ફધુ ું ..વુંાદકીમ રેખ વયવ ુને
વચ્ચાુઇથી બયે ર છે ...ુઅનુંદ ...લધાવુ ું છું તભાયી વર્જનળીરતા ુને ુઈદ્યભળીરતા ને .....- ભશેન્દ્ર જી, યાજકટ

O

તુંત્રીશ્રી મગેળબાુઇ,„વનસ્મુંદન‟ -૯ લાુંચ્મ.વુંાદકીમ રેખ ભનનીમ યહ્ય. જકે હુ ું છુંદળાસ્ત્રભાું ભાહશય નથી ુને ુઅની

ટકયભાું તથ્મ શુઇ, નવુ ું ળીખવુ ું જુઇએ એલી પ્રતીવત થુઇ. ુઅખાએ અંકભાું ુઅે લૈવલધ્મ જાવ્યુ ું છે તે દે ખાુઇ ુઅલે છે .
„ુઅણુ ું અંધારુંુ‟- ીય ૂ ઠકકય ુને „વાહશર‟ ની ગઝર ગભી. પારૂક ળેખની કવલતા ભાયી વભજણની ફશાય યશી. યભણીક

ુગ્રાલતની „ભ ૂયા ુઅકાળભાું રીલુું ઘય‟ ભાયી ણ સ્મ ૃવતને ઢુંઢી ગુઇ. વલલેક ટેરયની ફુંને યચના ગભી, ખાવ ત ભાયા
ુઅયાધ્મ દે લ શ્રી કૃષ્ણની „ના, નશીં ુઅવુ....‟.લું
ું
લચત કુકભાલારાની „ત્ની‟ કવલતા ખ ૂફ જ ગભી, ુને „ભભશય‟ની „ગીત નદીનુ ું
નાભ...‟ „સુખ‟ ુઅની કવલતાનુ ું ુઆચ્છાથી અંહકત દદશ ભમ લણશન ખ ૂફ જ ગમ્યુ.ું ડૉ. નીયજ ભેશતાની ગઝર “ દે વિંજરુંુ ...
ુઈડ્ડમન દે જે‟ લાુંચતાું સ્લ. નાલઝય દે ખૈમાની ગઝર, „ખુળી દે જે જભાનાને...‟ માદ ુઅલી, ગભી. ઘણી વામ્મતા છે એભાું. પારુક
ળાશન રેખ ગમ્મ. ફગવયાના કવલશ્રી વળલજી રૂખડા વલે જાણલા ભળ્યુ.ું સુવભત્રાનુંદન ુંતના પટા જુઇ ુઅનુંદ થમ.

“વનસ્મુંદન‟ ુઅભ જ પ્રગવત કયતુ ું યશે ુને નલહદત કવલ-રેખકને ણ વાુંકતુ ું જામ એ જ ુભ્મથશના વાથે, ુઅને ુને
ુ ુ ત્તભ ભેલાડા, ‘વાજ’
ુઅની ટીને ખ ૂફ ખ ૂફ ુલબનુંદન ! - ડૉ. ર

O I wish to thank you specially and exclusively for your choice of the masterpieces/ photographs of TRI JOKO.
He paints with light. Uses light as the source in many ways e.g. back light, twilight, low light,high light. He fills
his subjects with light and its different hues. Very soft, highly poetic, no subject is out of place in any single
snap, He writes poetry spreading light. The solid and void mingles in each other in such a way that it becomes
utmost difficult to separate background from the subject or vice varsa. My heartiest congratulations to you and
huge thanks. Ashok Pandya

૦ એક ત્ર
સ્નેશી શ્રી મગેળબાુઇ,

તભે ભને ‘વનસ્મુંદન-૯’ ન અંક ભેુઆર કમો તે ફદર ુઅબાય. વલમ તયીકે કેલ કાવ્મ વાથે વાથે નાભાુંહકત વલદે ળી
તવલીયકાયની યું ગીન કરાકૃવત ખ ૂફ જ સ્ળે એલી શમ છે . પ્રત્મેક અંકભાું એક હદગ્ગજ એલા  ૂલશજ વાહશત્મકાયને ુાતી

અંજલર દ્વાયા લતશભાન વાથે પ્રેયક ુનુફધ
ું જલામ છે . ફધી વાહશત્ત્મક પ્રવ ૃવત્ના વભાચાય ફધે જ છાતા ન શમ એ

વશજ હયસ્સ્થવતભાું ‘વનસ્મુંદન’ એલા વભાચાયન પ્રવાય કયે છે તે વાયી લાત છે , ુઅલ પ્રવાય ાનાુંનેમ પેરાલત યશે ખય.
ફધુ ું જ શ્રેષ્ઠ બાગ્મે જ શલાનુ.ું જેભ ગઝરના ફધા જ ળે’ય વયખા ભાણલામગ્મ ન ણ શમ, ગીતની પ્રત્મેક બાલબુંલગભા
ુઅકશક ન ણ શમ, ુછાુંદવના ટુકડા તેના કાવ્મ સ્લરૂભાું  ૂણશ ચુસ્ત ન શમ છતાુંમ ભટેબાગે ભાણી ળકામ તેલી ુઅ,

રેખનપ્રવ ૃવત્ને તી પ્રકાળનપ્રવ ૃવત્ પ્રળુંવનીમ છે . ગઝરકાય નાલઝય દે ખૈમાના દે શાુંત વભમના અંકન મુલતક વાથેન
વભાચાયઅંળ મથાતથ ુઅ અંકભાું વભાલામ તે ગમ્યુ.ું ભને ફયાફય માદ છે : એ જ હદલવે ુભાયી સ્ટેટ ફેંક પ વોયાષ્ટ્ર

લતી ળકાત્શ હયલાયને ળકવુંલેદનાત્ર ાઠલલાનુ,ું બ્બ્રક હયરેળન્વ હડાટશ ભેન્ટના ુવધકાયી કવલ શ્રી ીયુ ાયાળમશ
વાશેફે ભને કશેલ.ુું ખ ૂફ બાલભાું ડૂફીને રખામેરા એ નાનકડા ત્રને લાુંચીને એભણે ભાય શાથ એટરા જ બાલથી દફાલેર.
ફેન્કની નજીક જ દે ખૈમા હયલાય યશેત શુઇને એ ત્ર હુ ું જ શાથશાથ ુઅલા જાઉં એલી એભની સ ૂચનાથી હુ ું રૂફરૂ ગમેર.
નાલઝય દે ખૈમાના ોત્ર ભેહડકર ડૉલટય ુઈયાુંત એક સુપ્રવવદ્ધ કવલ છે . મગેળબાુઆ, તભે સ ૂક્ષ્ભબાલે ‘વનસ્મુંદન’ નુ ું

સ્થ ૂ

કશેલાતુ ું ુયાણુ ું તત્ત્લ વાચવ્યુ,ું જેણે ભાયા ુતીતની સ ૂક્ષ્ભતાને ઝકઝયી. સ્ભયણનુ ું ુઅભ ટકતાું ને બતાું યશેવ ુ ું એ ણ
વનસ્મુંદન.

ુઅ લખતે ‘વાહશર’ ની ફે ગઝર વાથે કે ુઈયાુંત ‘ળૈળલ’ની બાલવબય ગઝર લાુંચલા ભી તે ગમ્યુ.ું એક ુથે

તે ‘વનસ્મુંદન’ ભાટે વર્જક તયીકે પયી યલામા તે ગમ્યુ.ું નદીને ઝાડ નાભ ુઅતી ‘ભભશય’ ની ગીત કવલતા ફહુ ગભી, છતાું
એ ભને અંગત યીતે ચભાવા ુગાુઈની વહયતા જેલી જયા છી રાુંફી રાગી.

એક ુઅખી કવલતા રખલી ુઘયી છે .  ૂણશ કવલતાની ુેક્ષા ત દયે ક સ્તયે કામભ યશેલાની. એટરે જ તભે

વુંાદકીમભાું વ્મલત કયે રી ુેક્ષા મથાથશ છે . ુવતયે ક ન થુઇ જામ તે ભાટે ુઅલા વુંકેત ણ જરૂયી. બરે કુઇ બાલકને

કુઇના વર્જનભાું કુઇ ભમાશદા દે ખામ; ુયે , એ કવલતાનાું છતયાું બરે કાઢી નાખે, ણ એ ફશાને એક વજાગ લાચક ણ
ુઈભેયામ તે ુઅ વભમની ભાુંગ છે . કમ્પ્ય ૂટયથી હયલચત એલી નલી ેઢીએ ુને વલનમનના વલદ્યાથીએ ત વાહશત્મના

કુઇણ ુઇ- ભેગેલઝનને ખાવ લાુંચવુ ું જુઇએ. ુઅ એભના ભાટે ણ સ્લાથશન વલમ ગણામ. કેભ કે, લાુંચવુ ું એટરે ાવુ.ું

રખતાું ને છાતાું-છાલતાું કેટરી લીળે વ થામ છે એ સુજ્ઞ લાચકને જાણભાું શમ જ. એભને ુઉડતી નજય કયલાન વભમ
ભે તમ રખનાયે તેભન ા’ડ ભાનલ ડે એલ બાલનક્ષેત્રે ુને પ્રવતબાલ ક્ષેત્રે ણ દુષ્કા પ્રલતે છે . રેખક ત તાના
રેખનના ભશભાું કદી ળબ્દન દુકા નશીં ુનુબલે.
પ્ર ૂપયીડય તયીકે ‘વનસ્મુંદન-૯’ ભાયા ભાટે ભાત્ર ત્રીજ અંક છે . વળશુજન્ભ વભમે ડૉલટય વાથે ુઈસ્સ્થત યશેતા ભદદનીળ

સ્ટાપભાું ભને વાભેર કમો ુને ભને ્ેહડટ રાુઆન ણ ભી તેન ુઅનુંદ થમ. ભેં શભણાું જ, જાભનગયી વભત્ર શ્રી વતી
વ્માવ ‘ળબ્દ’ વાથે લાત કયી ત્માયે તેભણે ણ તભાયે ને એભને ભાયા વલળે ુગાુઈ થમેરી લાત ભને ુઈભકા વાથે કશી. ભેં

તેભને કહ્ુું તેભ, ુઅદયણીમ વલશ શ્રી કે.કા.ળાસ્ત્રી, શહયલલ્રબ બામાણી જેલાું ુનેક બાાવલદ્દ વાભે ભાયા જેલ વાલ નાનેયી

જાણકાયી ધયાલત કુઇ, ફીજાને ુઈમગી થુઇ ળકે ત એ ુઅનુંદની લાત છે . ફહુ છા વાહશત્મકાય બાાને ઘીને ી
ગમા શમ છે , એ વાભે ભાયા જેલ કુઇ રેખક-પ્ર ૂપયીડય બાાનુ ું વ્માકયણ ીલા ભાટે તેને ઘી યહ્ય શમ. ક્ાયે ક દ્રાલણ

વુંત ૃપ્ત ન શુઇ, ભન ણ વુંત ૃપ્ત ન શમ. કૉરેજભાું બાા બણાલતા કેટરાક રેલચયય ને પ્રપેવય તાના વલદ્યાથીકાભાું
બાાવાહશત્મને વવલળે કેન્દ્રભાું યાખીને બણ્મા શલાનુ ું ભારુંુ વનયીક્ષણ છે . બાાની જડણી, વનમભ લગેયે એભનેમ ુઘયાું
ડતાું શમ છે . ક્ાયે ક ુલગણના ને ુઅવ ણ બાગ બજલે. પ્ર ૂપયીડય તયીકે ભને ત, ુનેકની એકવયખી ભ ૂરબયે રી
જડણી લાુંચીલાુંચીને ભાયી તાની જડણી વલળે ળુંકા થલા રાગે ! એલા વભમે, નલાુઇ રાગે એ શદે , કેટરાક ળબ્દ ુને

વુંદબો ન ણ ધયાલત શલા છતાું ુઅણ વાથશ જડણી ક જ ુઈમગી નીલડે. ુઅલી ન વભામેરા ળબ્દ ુને ુધ ૂયી
ભાહશતી તયપ ધ્માન દયત ત્ર ગુજયાતી બાાના જે-તે જાણીતા લડાને વાદય ભલલ્મ શત, ણ કુઇ જાતન પ્રવતબાલ કે
પ્રત્યુતય નહશ! ુઅભાું ુઅબાયત્ર ભલાની ુેક્ષા ત ક્ાું વેલલા જેલી !

શભણાું જ ફુંધ કયલાભાું ુઅલેરા ‘ુઈદ્દે ળ’ વાભવમકના ફહુ ભડા હયલચત થમેરા સુહ્રદ ુઅદયણીમ તુંત્રી સ્લગશસ્થ બાુઇ શ્રી

ૂ ા ગાાન યું ત ુ ુાય સ્નેશ યહ્ય. એભના દે શાલવાનના ફે ભાવ  ૂલે એભણે એકલાય ભને
પ્રફધ ય. જળીન ભાયા ય ટુંક
પન ય કશેલ,ુું “ ...ુયે , તભને શુ ું લાત કરુંુ ! ‘ઝાુઆડવ’ કુંનીની બાયે જલાફદાયી થકલે છે , છતાું ભાત્ર વાહશત્ત્મક રુલચને રીધે
જ હુ ું ખેંચાુઇ ળકુું છું. ફાકી, બરબરા ગદ્યવર્જકનાું રખાણ લરટયરી ભાયે તે ભઠાયલાું ડે છે ! તભે નહશ ભાન, ણ

વવન્ટેલવ (લાક્યચના) ભાું ણ સુધાય કયલ ડે છે ! લાુંચીને કુંટાી જલામ એ શદે બાાદ શમ. ક્ાયે ક ત ુઅખેુઅખ

રેખ ભેં પયી રખ્મ શમ. જમાયે તભાય રેખ એક જ ફેઠકે વનવલિઘ્ને લાુંચ ુ ું છું. ુગાુઈ એક ત્રભાું ણ ભેં તભને ુઅ લાત
રખી છે . તભે જ ભાયી વાથે ુશીં (ુભદાલાદ) શ ત ભાય વવત્ેય ટકા બાય શલ થુઇ જામ. શા, તભને કુહયમય ભાયપત
ભકરી ળકામ. જુઇએ શલે...”

પ્ર ૂપયીહડિંગ અંગત રેખનનુ ું શમ કે ુન્મનુ,ું ુઅવથિક યતય-લતયયુલત શમ કે કેલ વેલાબાલે થતુ ું શમ, વનષ્ઠા ફહુ

ભશત્લની ફાફત છે . પ્ર ૂપયીહડિંગ છાભાું છા છું ફે લાય ને ફે જાણકાય દ્વાયા થવુ ું જુઇએ. તમ ફે ભ ૂર યશી જામ એવુ ું
ફને. હુ ું ત દૃઢણે ભાનુ ું છું કે કુઇણ જાશેયાતની હડઝાુઆન વાથે છાત એકેએક ળબ્દ હડઝાુઇનન એક ુવનલામશ બાગ
ગણાલ જુઇએ; પ્ર ૂપયીહડિંગની ભશત્ા વાલફત કયલા ુઅ લાત હુ ું ફહુ વબાનણે રખુું છું.
ભને ક્ાયે ક એક ુપવવ થત યશે કે હુ ું પ્રપેવય ુથલા રેલચયય ન થુઇ ળક્. ુનેક પ્રવ ૃવતભાું પુંટાત યશેત હુ ું
બાાવલદૌ ન થુઇ ળક્. જ કે, વલદ્યાથી ુલસ્થાન ુઅનુંદ જરૂય ભાણુ ું છું. નલા ળબ્દાથશ ળબ્દકળ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયી રઉં છું.

ુઅદયણીમ વલશ શ્રી કે.કા.ળાસ્ત્રી, શહયલલ્રબ બામાણી, રાબળુંકય ુયહશત જેલા ુનેક વળયભય બાાવલદને ભાત ૃબાા વલળે જે
દાઝ શમ તે દયે ક ગાભ કે ળશેયના વર્જકભાું શમ ત કેવ ુ ું વારુું ! બાલનગયભાું યશીને હુ ું વલશ શ્રી તખ્તવવિંશ યભાય, ગુંબીયવવિંશ
ગહશર, ુઈભાકાન્ત યાજમગુરુ, વળલ્ીન થાનકી, ડૉ. યક્ષાફેન પ્ર. દલે, જમન્ત ભેઘાણી લગેયે બાાવલદને ુશબાલથી જત,
વતત ખેલના કયત યહ્ય- ભાયી તાની બાાની, ભાયા વશુંથી વર્જકની બાાની; ને એભ, ુઅખયે ભાયાભાું યશેરા એક
પ્ર ૂપયીડયના અંગત વલકાવની. અંગત ખચે છાલાતાું ુસ્તક એટરાું ખચાશ ફનતાું શમ છે કે કુઇ રેખકને પ્ર ૂપયીહડિંગન
વલળે ખચશ ન જ ારલે. ુઅલા વભમે બાાના જયા વલળે જાણકાય વભત્ર ુઈભકાબેય ુઈમગી થામ ત એ ફશાને ુઅખયે

ત એ બાાની જ વેલા છે . શા, વુંસ્થાકીમ પ્રકાળનએ ુને વ્મસ્લતગત ખભતીધય રકએ ખટી ગણતયીભાું ન ડવુ ું જુઇએ.

જૂજ ભાત્રાભાું જીલતા પ્ર ૂપયીડયની ખયી નોંધ રેલામ ત એ ુઅખયે ત ુનુંતકા સુધી જીલલા ભાગતી બાાનુ ું જ વન્ભાન
છે . બાાની ભાલજતને રગતુ ું દયે ક સુદય
ું કામશ એક કવલતા છે .
તા.ક.: ભ ૂરચ ૂક રેલીદે લી

૦ જજત ુ વત્રલેદી

ુ લાય
વલયાય ૨૧.૦૮.૨૦૧૩ બધ

૦૭૭૩૮૭૫૮૨૦૯

O આ અંકના પટકરાકાય
લ ૂઈજી ફેનેદેત્તી (Luigi Benedetti) ુઇટારીના લતની યુલાન પટગ્રાપય છે . તે એક
પટગ્રાપીની વવવમર લેફવાુઇટ

http://www.artfreelance.net/ ચરાલી યશમા છે .

પટગ્રાપીની ળક્તાને તાગી યશેરા ુઅ ુઅળાસ્દ કાકાયના કાભને તાવતાું તેભનાભાું

યશેર ુઅગલી કાદ્રષ્ષ્ટ ધ્માન ખેંચે છે . તેભનુ ું કાભ ુઇટારી ુને ુન્મ યાષ્ટ્રના કાપરક ય
નજયે ચડી યહ્ુું છે . તેભનુ ું િેત-શ્માભ પટગ્રાપીનુ ું કાભ તેના વલમલસ્તુ ુને યચનાયીવતને
રુઇને ુરગ તયી ુઅલે છે . પટગ્રાપીના માુંવત્રક કોળલ્મન ુશીં ુવયકાયક વભન્લમ થમ
લ ૂઈજી ફેનેદેત્તી

(Luigi Benedetti)

છે .

તેભનુ ું કાભ http://luigibenedetti.net/, http://500px.com/artfreelance,
http://1x.com/member/luigibenedetti ુઈય જલા ભે છે .

આણી વાહશત્મ ધયશય

નયવવિંશયાલ હદલેહટમા (૩.૯.૧૮૫૯ - ૧૪.૧.૧૯૩૭)
ુ ાપય’, ‘લનવલશાયી’, ‘ળુંભન
ુ ાથ’: કવલ,
હદલેહટમા નયવવિંશયાલ બાનાથ ‘જ્ઞાનફાર’, ‘દૂ યફીન’, ‘નયકેવયી’, ‘વથક’, ‘મવ
વલલેચક, બાાળાસ્ત્રી. જન્ભ ુભદાલાદભાું. પ્રાથવભક-ભાધ્મવભક વળક્ષણ ુભદાલાદભાું. ૧૮૮૦ભાું મુફ
ું ુઇની ઍષ્લ્પન્સ્ટન
કૉરેજભાુંથી વુંસ્કૃત વલમ વાથે ફી.એ. ત્માયફાદ સ્ટેચ્યુટયી વવવલર વવલિવની યીક્ષાભાું ુઈત્ીણશ. ૧૯૮૪ભાું ખેડાભાું
ુઅવવસ્ટન્ટ કરેકટય. દલક્ષણ બાયતનાું જુદાું જુદાું સ્થએ નકયી. થડ લખત ઍષ્લટિંગ કરેલટય ુને ફાકીન વભમ
ુઅવવસ્ટન્ટ કરેકટય તયીકે નકયી કયી. ૧૯૧૨ભાું વનવ ૃવત્. ૧૯૧૫ભાું ાુંચભી ગુજયાતી વાહશત્મ હયદના પ્રમુખ. ૧૯૨૪ભાું
યૉમર એવળમાહટક વવામટીની મુફ
ું ુઇ ળાખાના પેર ચટું ૂ ામા. ૧૯૨૧ થી ૧૯૩૫ સુધી ઍષ્લ્પન્સ્ટન કૉરેજભાું ગુજયાતીના
પ્રાધ્માક.
અંગ્રેજી વાહશત્મના પ્રબાલથી પ્રેયામેરી નભશદ છીની કાવ્માલબવ્મસ્લત ુઅ કવલને કાયણે લધુ લલતા ુને પ્રોહઢ તયપ
ુ ાલાા‟ (૧૮૮૭) કાવ્મવુંગ્રશભાું ગુજયાતી ુઉવભિકવલતાનુ ું સ્લરૂ ુઅયું બદળાની કચાળથી દૂ ય શઠીને
લે છે . એભના „કુસભ
શેરી લાય વળષ્ટતા ુને વુંસ્કાહયતાથી પ્રગટ થયુ ું છે . વિભી વુંગદવળિતા તેભ જ વુંસ્કૃતવાહશત્મ-વુંસ્કાયન વભન્લમ
ુઅત્ભરક્ષી ફનીને હયણાભગાભી ફન્મ છે . „હૃદમલીણા‟ (૧૮૯૩)ભાું યીવત એની એ છતાું ુઅત્ભરલક્ષતા ઘટી છે .
„વર્જતયામની સુષક્ુ પ્ત‟ (૧૯૧૨) ભાું વલનદ કેન્દ્રભાું છે . „ન ૂુયઝુંકાય‟ (૧૯૧૪)ભાું મુખ્મત્લે કાન્તની પ્રેયણાથી રખામેરાું
ખુંડકાવ્મ વુંગ્રશામાું છે . જે ૈકીનાું „લચત્રવલરન‟ તથા „ુઈત્યા ુને ુલબભન્યુ‟ જાણીતાું થમાું છે . „સ્ભયણવુંહશતા‟ (૧૯૧૫)
અંગ્રેજ કવલ ટેવનવનના „ુઇન ભેભહયમભ‟ ને ુઅધાયે ુત્રળકથી જન્ભેરી કરુણપ્રળસ્સ્ત છે . એભાું અંગત ળક વુંલેદનળીરતાથી
કાવ્મવાભગ્રીભાું રૂાુંતય ામ્મ છે . „બુદ્ધચહયત‟ (૧૯૩૪) અંગ્રેજી કૃવત „રાુઇટ ઑલ એવળમા‟ ન ુનુલાદ છે . એકુંદયે વળષ્ટ
વુંસ્કાયી બાાની ચારુતા ુને પ્રોહઢ તેભ જ વલવલધ બાલસ્સ્થવતને કવલતાભાું ુામેલ ુું ુ ૂલશ ભશત્લ એભને ુલાશચીન
ુઉવભિકાવ્મના વતા ગણલા પ્રેયે છે .
એભની વલલેચના „ભનમુકુય‟ના ચાય ગ્રુંથ ( ૧૯૨૪, ૧૯૩૬, ૧૯૩૭, ૧૯૩૮), „ુલબનમકરા‟ (૧૯૩૦) ુને

„કવલતાવલચાય‟ (૧૯૬૯)ભાું વુંગ્રશામેરી છે . ભધ્મકારીન ગુજયાતી વાહશત્મથી ભાુંડી વભકારીન-ુનુકારીન વાહશત્મ એભના

વલલેચનહયઘભાું વલસ્તયે લ ુું છે . ગુણજ્ઞતા, યવજ્ઞતા, પ્રવતક્ષીનેમ ન્મામ ઘટે એલી વભતરવ ૃવત્ ુને વત્મવનષ્ઠા એભની
વલલેચનાનાું મુખ્મ રક્ષણ છે . વાહશત્મના વનબીક શેયગીય ુને દુયાયાધ્મ તયીકે એભણે વાહશત્મતત્લ, વુંગીત, વાહશત્મપ્રલાશ

ુને કૃવતનુ ું વલિવનીમ વલલેચન કયુાં છે . „જડણી વલળે વનફુંધ‟ (૧૮૮૮)ભાું બાાવલમક ુન્લેણની ળાસ્ત્રીમ દ્ધવતએ
તુરનાત્ભક ુભ્માવ ુને પ્રભાણભ ૂત ભનામ તેલાું ભુંતવ્મ ભે છે . „સ્ભયણમુકુય‟ (૧૯૨૬) ગુજયાતી વાહશત્મભાું યે ખાલચત્રના

સ્લરૂભાું પ્રથભ છે . „જ્ઞાનફાર‟ના નાભે યવતી ળૈરીભાું રખામેર „વલલતશરીરા‟ (૧૯૩૩)ભાું એભનાું વ્મસ્લતત્લ ુને
જીલનદળશનનુ ું પ્રવતલફિંફ ડેલ ુું છે . એભની „યજનીળી‟ (વું. ધનસુખરાર ભશેતા, યાભબાુઇ ફક્ષી, ૧૯૫૩)ભાું ૧૮૯૨ થી ૧૯૩૫
સુધીની વલગતલાય ચકવાુઇ ૂલશકની નોંધ રખામેરી છે . ( સુસ્સ્ભતા મ્શેડ ના રખાણના આધાયે )

