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

અંક – ૫

વું ગ અંક – ૧૧

તુંત્રી-વુંાદક

મગે ળ લૈદ્ય
યાભળષક
જનક દલે

વાડશર

ળવળકાુંત બટ્ટ ’ળૈળલ‘

જજત ુ પયુ ડશત

આ અંકના પટકરાકાય : એનાફેરા વવક્લેયા (Anabela Sequeira) પ્ર ૂપયીડડિંગ : જજત ુ વત્રલેદી
અક્ષયાુંકન : ભ ૂરક દલે

O ‘વનસ્મુંદન’ વલળે

રેઆઉટ : મગે ળ લૈદ્ય

ટેકવનકર વશમગ : ડદનેળ લાઘેરા

O મ ૂરત: ગુજયાતી કવલતાને લયે લ ુું ‘વનસ્મુંદન’ ુન્મ બાાની કવલતા તેભ જ ુન્મ કાઓને 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
ુથલા
કડી ય

submit

http://yogish.co.in ય
કય.

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

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
નમ્ર વલનુંતી.

O ‘વનસ્મુંદન’ ભાટે આલકામષ છે
O ુપ્રગટ ભોલરક કાવ્મયચનાઓ તથા કાવ્માનુલાદ / ભીભાુંવા. કૃવત વાથે વાહશત્મકાયે તાન પટગ્રાપ ણ જડલ.
O ુપ્રગટ યચનાઓ જ ભકરળ . બ્રગ / લેફવાુઆટ ય મુકામેરી પ્રગટ યચનાઓ ભકરલી નશીં .
O ુઅની ુઅવાવ / વુંસ્થાભાું ફનતી વાહશત્ત્મક ઘટનાઓના 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.
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

ડૉ .નીયજ ભશેતા – ૧૨

ભણણરાર શ. ટે ર - ૬

ઈંદુ પુલાય – ૧૪

મળલુંત વત્રલેદી – ૫
ભનશય વત્રલેદી - ૭
મગેળ લૈદ્ય – ૮

યવવક દલે ‘ફેશદ’- ૮

યભણીક અગ્રાલત – ૯
શેભાુંગ દે વાઈ – ૧૦

સ્નેશા ટે ર – ૧૩

ડશભાન્શુ ટે ર – ૧૮

આ અંકના પટકરાકાય – ૧૮
વાબાય સ્લીકાય – ૧૯

આના પ્રવતવાદ – ૧૯
વાડશત્મવ ૃત્ત – ૨૦

આણી વાડશત્મ ધયશય – ૨૧

ુ યાતી વાડશત્મ ડયદન ુંુ ૪૭મ ુંુ અવધલેળન :
ગજ
ઊબી સ્કામસ્ક્રેય વભી શ્શેય લચ્ચે, ઉદાવીનતા આણી દસ્ત.
ગુજયાતી વાહશત્મ હયદનુ ું ૪૭મુ ું ુવધલેળન શભણાું

ુઅવ્મા

તા. ૨૪-૨૫-૨૬ હડવેમ્ફયે

મજાુઇ ગયુ.ું કડકડતી

ગુજયાતીબાીઓની, ગુજયાતી વાહશત્મની એકભાત્ર ુને

ટાઢભાું લેયાલથી લશેરી વલાયે ટ્રેુઇનભાું ફેવીને

પ્રમુખ ભાત ૃવુંસ્થા શમ તેવ ુ ું વનવલિલાદણે, ુઅુઅ જ

યું ગેચગ
ું ે

ય

પ્રસ્થાવત થુઇ યહ્ુું શતુ.ું ુશીં મુફ
ું ુઇગયા ગુજયાતીઓન

ભ ૂતકાની કેટરીક યભણીમ સ્ભયણયે ખાઓ ુઉવી

ણ ખાસ્વ જભઘટ જામ્મ શત ણ એકુંદયે દળભાુંથી

ુઅલેરી.

વાત-ુઅઠ વ્મસ્લત વાહશત્મકાય જ શતી. વહુ તાની

ુઅણુંદ

૧૯૮૭ભાું
ગુ.વા..નુ ું એ

જલા

નીકળ્મ

ત્માયે

મુફ
ું ુઇના

વલરેારેભાું

ુવધલેળન.

બગીરાર

ભન

મજામેલ ુું
ે યાની
વાુંડવ

ુધ્મક્ષતા. ગુજયાતી વાહશત્મ જગતન રગબગ વભગ્ર

બગત, ધીરુફેન ટેર, બાબુઇ ટેરની ુઈસ્સ્થવતથી
કેવ ુ ું શયુબ
ું યુું ને ગોયલભુંહડત શતુ ું તે ુવધલેળન !
પ્રસ્થાવત ુને નલહદત વાહશત્મકાયની ભુંડીઓ

ગુજયાતી

વાહશત્મ

હયદ

એ

બાા ભાટે, તાની બાાના વાહશત્મ ભાટે ુઉરટબેય
ુઉભટી ડયા શતા. એ ુઈભુંગ, એ ુઈલ્રાવ ુઅજે ણ
યભાુંલચત કયી મ ૂકે છે .
ુઅ ફધી ભધુય સ્મ ૃવતઓને ુઅણુંદના ૪૭ભા

તાયકગણ ત્માું ુઉતયી ુઅવ્મ શત. મળલુંત શુલર,
ગુરાફદાવ બ્રકય, જમુંત ાઠક, યાજેન્ર ળાશ, વનયું જન

શતા.

ુવધલેળને

નુંદલી

નાુંખી.

વાહશત્મકાયથી

બમાશબમાશ

લડદયા , વલદ્યાનગય ુને ુભદાલાદથી વાલ ાવે ુને
સુયતથી ણ ફહુ દૂ ય ન કશેલામ તેલા ુઅણુંદ નગયના
ુઅ ુવધલેળનભાું વાહશત્મકાયન

કાયભ દુકા ડેર

જાભી શતી. કવલ વવતાુંશ ુ ું મળશ્ચુંરને તેભના સ ૂટ-બ ૂટભાું

જણામ. ગુજયાતના ગાભેગાભના ત છડ ,ુઅણુંદની ૫૦

વજ્જ થમેરા ( તેભની કવલતા જેલા !)

હકરભીટયની વત્રજ્માભાું લવતા વાહશત્મકાય ણ  ૂયી

ુને લાશ

ુડારજાને તેભના ઠસ્વા વાથે વલાયના નાસ્તાના

વુંખ્માભાું

ભુંડભાું મ્શારતાું બાળ્માુંન ુ ું વાુંબયે છે . વલનદ બટ્ટને,

ફગરથેરાભાું કાવ્મથીઓ ુને આંખભાું કવલતાનાું

વલનદ કયાલતા ુને ફકુર વત્રાઠીને ગુંબીય મુરાભાું

ુઅ

ુવધલેળનભાું

પયકલા

ન

ુઅવ્મા.

તુંલગમાું રુઇને ુઈભટેરા નલકવલઓ ક્ાુંમે નજયે ના

ફેઠેરા પ્રથભ લખત બાે રા તે માદ ુઅલે છે . કવલ

ચડયા. ( કેટરા યુલા કવલઓન બેટ થુઇ જલાની ુેક્ષા

વલનદ જી કુઇ હપલ્ભી શીયની ુદાભાું ફવભાુંથી

શતી ભને ! ) એત ઘણુ ું ત્જલાડે ળૈક્ષલણક વુંસ્થાઓને કે

ુઉતયે રા. કવલ શયીન્ર દલેને વુંસ્થાના દ્વાય ય નભસ્કાય

વળક્ષક

કમાશ ત્માયે તેભન ભામાળુ શાથ ભાયા ય પયે ર. મવેપ

ખુયળીઓને

ભેલલાનનુ ું રાુંબ ુ ું લલતવ્મ ( કેહપમત ) ણ રાુંબ ુ ું ન્શતુ ું

એન.એવ.ટેર ુઅટવશ કરેજના ુઅમજનભાું કળી જ

રાગયુ.ું કવલ યભેળ ાયે ખને ત ટગય ટગય જતાું જ

કચાળ નશીં. બાુઇ ુજમવવિંશ ુને તેભની ટકીએ  ૂયા

યહ્યા શતા ુભે. ુઅ વહન
ુ ી લચ્ચે ુઈભાળુંકય જીના

ુઈત્વાશ

ણ

વજાલટની યું ગી  ૂયે રી. ણ વાહશત્મકાયની ુક

ભયગરાું ભાપક વાચલીને યાખ્મા છે . ગુજયાતી

ુને ુકાલનાયી ુનુસ્સ્થવતએ વહન
ુ ે અંદયથી લખન્ન

ભાયી

કાવ્મથીભાું ભેલેરા

શસ્તાક્ષય

શજુ

વાહશત્મ જ નશીં ણ ુન્મ કાઓના નાભાુંહકત
કાકાયન ણ એક ગોયલબમો ભેાલડ જામ્મ શત
ત્માયે . ગુજયાતના ગાભેગાભથી વાહશત્મકાય ત્માું ુઉતયી

ુને

વાથે

વલદ્યાથીઓએ
વાચલી

વ્મલસ્થા

વબાભુંડભાું

મ ૂકેરી

મજભાન

વુંસ્થા

રીધી.

વાચલેરી

ુને

ુઈભુંગબેય

કમાું. યાવત્ર ફેઠકભાું ુકાદભી ભશાભાત્ર શશદ વત્રલેદીએ
તેભની લખન્નતા જાશેયભાું વ્મલત કયી ુને જનક નામકે ત

છે લ્રા હદલવની ફેઠકભાું હયદને તેના ુલબગભ
મ ૂથી ફદરલાનુ ું સ ૂચન ણ કયુ.ું

ુઅણી દસ્ત.” શુ ું કહ,ુ ું દસ્ત ? ુઅ ુઈદાવીનતાની

ળાની છે ુઅ ુઈદાવીનતા? ુઅ ુલબગભ ુઅણને ક્ાું

ઝીણી ઝીણી કયચ ુવધલેળન  ૂરુું થુઇ ગમા છી ણ

રુઇ જુઇ યહ્ય છે ? ુઅ એ ગુજયાતી વાહશત્મ હયદ કે

ભને અંદય અંદય ખચ્ું ૂ માું કયે છે .

જેનુ ું

અંતે

ુવધલેળન ૧૯૦૫ભાું ગલધશનયાભ વત્રાઠીની

ુવધલેળન

દયમ્માન

ફનેર

નોંધનીમ

ઘટના:

ુધ્મક્ષતાભાું બયાયુ ું ુને ૧૯૩૬ભાું તેના ુધ્મક્ષ

વલલેચનની ફેઠકભાું ભુંચ ય વલદ્યભાન શશલદન વત્રલેદી

ભશનદાવ કયભચુંદ ગાુંધી શતા ! ગુજયાતી વાહશત્મની

,યાજેળ ુંડયા ુને શવવત ભશેતાની યુલા વત્રુટીએ તેભની

જગજૂની ુને કેન્દ્ન્રમ વુંસ્થાના ુવધલેળનની ુઅલી

વજ્જતા ુને વલમવનષ્ઠાને રુઇને ગુજયાતી વલલેચનની

ુલદળા ? એ ણ એલા વભમે કે જ્માયે ઠેયેઠેયેથી

ુઅલતીકાર ુઉજી શલાની સુખદ પ્રતીવત કયાલી. (

ગુજયાતી બાાને ફચાલી રેલાનાું ુયણ્મરુદન

થુઇ

વલલેચનની

ફેઠકભાું

બાગમે

જ

ડતી

તાીઓ

યહ્યાું શમ ! ભ ૂગબશભાું યશીને વલકવેરાું લૈમભનસ્મ ુને

વાુંબલાન લ્શાલ ણ ભળ્મ !)

લાુંધાલચકાઓની ુઅુઇવફગશની ટોંચ વયખી ઠુંડીગાય

ભીનાશ્રુની કરાભુંહડત સ ૂક્ષ્ભ કેહપમતે ુને કવલ ભનશય

ુલબવ્મસ્લત ત નશીં શમને ુઅ ? ુઅવુ ું થલાનાું કાયણ

વત્રલેદીની વનબે ુને ખુલ્રા હદરની તીકીએ વહન
ુ ાું

ત ગુ.વા..ના ભબીઓ ુને ગુજયાતી વાહશત્મના
યાજભાનયાજેશ્રીઓ જાણે, ણ ુઅ ુઈદાવીનતા ુઅ
રખનાય જેલા ુનેકનાું કાજાભાું કયચ થુઇને ખચ
ું ૂ ી
યશી છે . જમ જમ ગયલી ગુજયાત ગાત ગુજયાતી સ્શેજ
ઝુંખલામ છે ુઅજે .
જકે ુઅલાું ુઅમજનના ુઈદ્દે શ્મ ુને ુઅમજનયીવતઓ
વલે ણ ુઅણે પેયવલચાયણા કયલી યશી ુને
વુંસ્થાકીમ ઢાુંચાઓથી ુઅમજનનાું ખખરાું ભાખાું ત
ુઉબાું કયી ળકામ છે ણ તેભાું બાગ રેનાયાઓન
ુઉજભ ુઉબ નથી કયી ળકાત તે ણ વભજવુ ું યહ્ુ.ું ુઅ

તકે ફકુર વત્રાઠીએ તેભના ુધ્મક્ષકાભાું કશેરી
ગુ.વા..ને ત્જલ્રા ુને તાલુકા સ્તયે રુઇ જલાની લાત
માદ ુઅલે છે . ુઅ લાતને છીથી ડી ફ્રીઝયભાું મ ૂકી
દે લાુઇ. ુઅણી વ્માલશાહયકતાએ ુઅણને તામાું છે
તેભ ભામાું ણ છે .

ગુજયાતી વાહશત્મ હયદે

તેન ગોયલ ૂણશ દયજ્જ જાલલા ુને વલશસ્લીકૃવત
ફનાલી યાખલા કશુકું નક્કય કયલાન

વભમ ુઅલી

ગમ શલાની ુઅરફેર ુઅ ુવધલેળેને લગાડી દીધી છે .

નમાશ કૃતક, હિમાકાુંડ જેલાું ુઅમજનથી ગુ.વા.. ુને
ગુજયાતી વાહશત્મનુ ું કશુ ું દાલાનુ ું નથી.
ુવધલેળનભાું લો ફાદ ભે રા કવલ યાજેળ
ુંડયાએ ભને બેટી ડીને ુનામાવે જ ભાય ળે’ય
વુંબાલેર :
ુઈદાવીનતા

“ ુઉબી સ્કામસ્િેય વભી શ્શેય લચ્ચે,

હદર જીતી રીધાું.

જમ શ .. જમ ગયલી ગુજયાત.

મગે ળ લૈદ્ય

તાયીખ : ૩૧ . ૧૨ . ૨૦૧૩

જ્માયે કવલ શયીળ

O ઘય
ત્જિંદગીને કુંઠે લીંટાીને ચારતી જુહન
ૂ ી બીની વાુંજ જેલી ગૃહશણી
વમુરતટે રટાય ભાયીને ઘયભાું પ્રલેળી ત્માયે

યભતાું ફાકના કરાશર જેલાું ફૂરછડ કેલાું ભઘભઘી ુઉઠયાું શતાું !

ઘયના વભ્મ વાુંજે ઘેય ુઅલતાું કેલી ભીઠાળથી વિંજયન ટ ુઅલકાય ુઅત શત !
જુહન
ુ ી લીવથકાઓનાું વ ૃક્ષ, ણો ુને ુષ્ ય ુઅલગમા ચભકતા શતાજાણે ુઅકાળના તાયા ુશીં યભલા ુઅવ્મા શતા !
યીકથાનાું ુંખીઓ બીની ાુંખ પપડાલતાું શલે

આંફા ુને વળયી વ ૃક્ષ યના ભાાભાું ગઠલાતાું જતાું શતાું.

ઘાવ ય ુઉડતાું તીતીઘડા જેભ ઘયની કન્માઓનાું સ્લપ્ન કૂદાકૂદ કયતાું શતાું !
સ્લપ્નભાું શ્રાલણની જ્મત્સ્નાભાું જાણે વી-ગલ્વ ુઉડતાું ુઉડતાું
પ્રેભગીતની ુંસ્લતઓને ચાુંચભાું કડલા ગેર કયતાું શતાું...

વમુરનાું ુઈછતાું ભજાુંભાું રાલણીનાું ગીત પ્રરુંફ રમભાું વુંબાતાું શતાું !
વલશ્વ ુઅખાન પ્રેભ જાણે ુઅ કન્માઓનાું લક્ષ:સ્થરભાું શરાની જેભ ઘ ૂ ઘ ૂ કયે છે –
જાણે  ૃથ્લી વલરાની ફાયીભાું ફેવીને કાવ્મઠન કયે છે !

ુઈય નક્ષત્ર ટભટભતાું શમ ુને જુહન
ુ ા રીંફુઇ વલરાભાું યાવત્રના રેમ્પ્વ ઝગભગતા શમ

લાુંવ ુને ુઅવારલ યથી લયવાદનાું ટીાું ભધભાખી જેભ રેમ્પ્વ ુઈય ગણગણતાું શમ
શૃગ
ું ાયના દશણભાું ગ્રુહશણી લાવકવજ્જા જેભ તૈમાય થુઇ તાનુ ું મુખ જતી,
કુઇ પ્રેભગીતની ુંસ્લત ગણગણતી જુહન
ુ ા વમુર યથી ુઅલતી રેયખીનુ ું
સ્લાગત કયલા ફાયી ખરી ુઉબી શમ ુને બીના કાચ ય
આંગીથી કુઇનુ ું નાભ રખી સ્સ્ભત કયતી શમ –

ત્માયે કવલતાના ળબ્દ ગઠલાુઇ જામ છે ૉહટિકભાું ુષ્ની ાુંડુયલરવ જેભ...!
યઢે ળતાબ્દીઓ લીંધીને એક તાય રુંગ ય ઢેરી ગૃહશણીને ઢુંઢે છે !
વલાયન કભ તડક યાવત્રની વલશ્રુંબકથાને વાુંબત પ્રલેળે છે ફેડરૂભભાું

છી દાદય ુઉતયીને ુઅલે છે ફાનાું ચયણને સ્ળશ કયત  ૂજાના ઓયડાભાું

ને ઠાકયજીના ભયીંછ ય યભત યભત સ ૂયદાવજીનુ ું દ ગાત જામ છે !
લશેતાું ઝયણાું જેલાું રીરાુંછભ ત ૃણ ય ુઉબીુઉબી નાનકડી ળેપારી જુએ છે કે

એક લખવકરી  ૃથ્લીના દડાને એના ઝીણા ઝીણા ગથી દડાલતી ગેર કયે છે !

O મળલુંત વત્રલેદી

O યસ્તાઓ – ૧
યસ્તાઓ કળે જતા નથી તે, ણ

તભને જલા દે છે યસ્તાઓ દૂ ય ને દૂ ય

તે ત યકાુઇ જામ છે જ્માુંના ત્માું કામભ
તભને યકતા નથી કદીમ

યસ્તાઓ યારેગજ
ું ને ડેરશાુઈઝી
યસ્તાઓ જેરુવરેભ ને જેવરભેય

ઠેયના ઠેય તે ુઈદાવ એકરા સ ૂનમ ૂન

એભને મ ગભે છે ેરા ભાદક ભાયક
રૂાા યમ્મ ને કાવતર લાુંક....

જનાયન જનયલ ને દૂ યન ગયલ

એકરતા રરાટે રખાલીને રાવ્મા છે તે ત
એટરે દાઝના ભામાશ દડે છે ને –

પ્શાડ ચઢી ખીણભાું ઢાુઇ જામ ાછા....

O યસ્તાઓ – ૨

તભે યસ્તાઓની ીડાને જાણતા જ નથી –

ફાહઓ
પેરાલી ફાથ બયતા વભત્ર જેલા
ુ

લખતભાું વલસ્તયે રા લેરાઓ છે –

ાકા યસ્તાઓ લધાયે ાક્કા શમ છે

તભાયી ુઅળા એણાઓના યે રાઓ છે એ ત
ુઅ યસ્તાઓ ગ છે ગ !
ને એ જ તભારુંુ જગ છે ... જ...ગ...!

O ભણણરાર શ. ટેર

ુઅ યસ્તાઓ ગભે છે ભને

ુઅણને ડાફે મ ૂકીને એ ભાયા વ્શારા

જભણે પુંટાુઇ જામ છે ડાુઈનટાુઈન તયપ...
બ ૂટેડ સ ૂટેડ યભત યભાડતા –

વપેદ ને ીા ટ્ટાઓ પ્શેયીને !
યસ્તાઓ જનભાું શમ કે લનભાું

તે ુદફ લાીને ુઉબા યશે છે
ને ુઅણને નાશકના દડાલે

ભેલે બેલે ભ ૂરકની ભ ૂગભાું

નફી ક્ષણે છૂટા ાડી દે તાથી –
તાનાુંથી ણ ....!

ચયાશા ય છાનાભાના

કઠય થુઇને િવે ચઢાલે
જુઇ જુઇને જેરુવરેભ
ાછા ુઅલે છે ક ફાયણે

ુન: ફરાલલા – ફાડા !
ુઅણા વલના

એભનુ ું કણ છે ુઅ જગતભાું ?!
યસ્તાઓ ભને ફહુ ફહુ –

ફહુ ગભે છે ભને યસ્તાઓ !

O ભણણરાર શ. ટેર

O

ફાય યાવળની કન્માઓભાુંથી
ભન્દાિાન્તા – વનેટ

ુઅદ્યા એા રખભી ુઇતયા અંતયા ુઇલ ુઇન્દુ

વદા
ુંૃ વલદ્યા વલભર લયદા ુઈત્યા વ ૃવત્ લફન્દુ
ઘા છામા લક્ષવતજ કુળરા કાવભની િાસ્ન્ત કેના
શુંવા શેતા શરક શવવતા શાહયતા ુઊતુવેના

ટીના ભીના મુનમુન વભા ભાહયા મ ૃદુ વભત્રા
ીના  ૂજા રક ુવનતા ારુ વપ્રમા વલત્રા
યમ્મા ત ૃષ્ણા તયર વતવભયા યે લતી યે ણ ુ યક્ષા

વનવ્મા વનત્મા ન ૃર નવભતા માવભની નીવત મક્ષા
બાા ભ ૂા ધ ૃર ભ ૂવભકા બૈયલી ભ્રાસ્ન્ત પેના
ખમ્ભા ત્જગના જરજ જુવથકા ખેલના જ્મવત જેના
ળમ્મા ળૈરી ગઝર ગહયભા ળાશ્વતી ળીર ળેફા
હદવ્મા ચુંદા દુકુર ઝયણા ઝુંખના ઝીર ઝેફા

-એ કુઇયી મ ૃદુ ર ગરી આંગણે શત દીઠી
ચ ૂતી આંખે જનનીમ કદી સ્નેશથી જત ીઠી

O ભનશય વત્રલેદી

O તાયે ત્માું
તાયે ત્માું ફાય ફાય લયવે છે ભેઘ : એને પાવ્યુ ું ના ુઅબ ભારુું ઘેયવુ ું
ભાયી આંખને ક્ાું ક્ાું હુ ું પેયવુ ું !

કાાું હડફાુંગ શમ તાયા ુઅકાળભાું લાદને લ ખાતી લીજ

એલી કુઇ ભાનતાઓ ભાની છે ? ભેલી છે એલી કુઇ જાદૂ ુઇ ચીજ ?
ુઅજીજી વાુંબીને ુઅલે દે ભાય એલા ભેઘ ુઈય નજરુું ના ઠેયવુ ું
એક ઊંચ મ્શેર એભાું ુત્યન છાક છતાું કૂુંડે તુ ું યે છે થય
ુશીંમાું ત ધધભાય ફાલને કેય લી ઝાઝેરુંુ ફયડીનુ ું જય
ભાયા ભરકને ુઅટલુું ત પાલે છે : યણ લચ્ચે શુ ું

ુઈઝેયવુ ું ?

તાયે ત્માું ફાય ફાય લયવે છે ભેઘ : એને પાવ્યુ ું ના ુઅબ ભારુું ઘેયવુ ું

O ભનશય વત્રલેદી

O વલદામ
ુઅલજ ત કશેલાનુ ું શમ નહશ વનયે ખ,
ુઅલજ ત કીધુ ું ુભે આંખથી.

ાુંચ-વાત ાુંચીકા જેલાું વુંબાયણાું,
કૂણી કુું ળાું યતફડાું
ું ૂ
વબાયણાું,

જીયવ્માું જીયલામ નહશ એલાું વુંબાયણાું,
મ ૂકતાું જાજ ગરીના નાકે.

શૈમાની ભાટીની બાુંગી બીનાળભાું
વકે ત પેંકજ ુઅ કાુંઠે.

જીલતયન ુઅય ત બાુંગીને ભ ૂક્ક થુઇ
ખયત યશેળે શલે માદથી.

ુઅલજ ત કીધુ ું ુભે આંખથી.
લ્મ, ઝાુંા સુધીની ુઅ લાયતા ત કશેલાતી,
જાન ુઈઘરીને તભે જાતા.
રુહદમાના ઢર ત લાગે, લાગીને શલે
પાટપાટ થુઇને તયડાતા.

તયડાતા ઢરની દાુંડી ફનીને શલે
દા’ડાઓ ડઘાળે શ્વાવથી

O ળૈળલ
સ્શેજ ખખડાવુ ું જ ગજલાભાું રખટી

કે તયત ુઅ ીઠ ય લીંઝામ વટી

ુઅલજ ત કશેલાનુ ું શમ નહશ વનયે ખ,

લેત ાટી-ેનન થુઇ જાત લીઠરા !

O યવવક દલે ‘ફેશદ’

ત્રીવ લો સ્કૂર ખરી

ુઅલજ ત કીધુ ું ુભે આંખથી.

આ ગીતને સુગભ વુંગીતના ઊગતા અલાજ શ્રી ીય ૂ દલેના સ્લયભાું
વુંગીતભઢ્ુું ડાઊનરડ કયલા આેર કડીને ક્ક્રક કય.
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તુ ું જીવ્મ ના શત વનાુંઓ યજટી !
ફેર ભામાશ

વ ૃદ્ધ મ ૂજીને ત ુસ્વરની શથટી

એક ધ્ર ૂજત શાથ, કપની, ચક, ચશ્ભાું :
ે ી યકભ શુ ું વાલ ખટી ?
એણે ભાુંડર
સ્નાન કયવુ ું એટરે વીધ ધ ૂફાક

ના ચકત ફાથરૂભ ના રલવ ગટી
વીભ ુઅખીની ુઉજભાું વ નકયા
ને ચ ૂકલતા રક આંસુભાું વલઘટી
એક

બડકાબેય બટકુું છું વત્રબેટે

દસ્ત, છડી નાુંખ ખીજડે ભ ૂત ચટી.

O મગેળ લૈદ્ય

O સયુ ું ગકાુંડ
ળબ્દકળ કશે છે કે

સુયુંગ એટરે જભીનભાું કયે લ ુું બોંમરુું.

સ્ત્રીલરિંગી સુયુંગભાુંથી ુથશ ગફડત ગફડત

ઢે નુવ
ું કલરિંગ બોંમયાભાું !
બોંમરુું એટરે બમની બોં, ખટટ કુંુઇક વુંતાડલાની,
ુસ્ષ્ટતા ુને અંધારુંુ ુને મઝ
ું ૂ ાય.
સુયુંગ ળબ્દ લુંચાતાું જ છી ડે ભન

શુ ું નીકળે સુયુંગભાુંથી કે ક્ાુંથી ક્ાું રુઇ જળે ુઅ સુયુંગ ?

કેટરામ વભમની કેટરીમ સુયુંગભાુંથી ફૂુંકામ ખોપ ઓલચન્ત.
ણ ફધી જ સુયુંગ જખભી નથી શતી.

બણતયની સુયુંગભાુંથી જ કાયહકદીને છે ડે જલામ છે ને ?
ખબે દફ્તય બયાલીને ગ બેયલતાું બેયલતાું

ક-ભને વનળાે જતાું શુઇએ ત્માયે ખફય ન ડે
કે એલી સુયુંગભાું થુઇ યહ્ય છે પ્રલેળ
જેને ફીજે છે ડે નકરુંુ ુજલાળુું જ ુજલાળુું.
તરુણાુઇની સુયુંગભાું દડફડ કયતાું ેવીએ
કે નીકીએ ફશાય મોલનભાું.

મોલનની સુયુંગભાું ભશારતાું ભશારતાું ઢી ડીએ

O ઈાષ

યજેયજ ઘેયથી નીકીએ કે

ભને ખફય નથી શતી
ને ભાય જ કુઇ અંળ
ભાયી જાણ ુને કાબ ૂ ફશાય
ફી યહ્ય શમ છે .
કુઇ ુદ્દશ્મ ાળ કવીને ફુંધાત શમ ે .

ઉંભયના ુઉતયતા યમ્મ ઢાભાું.
ઘયભાું યશીનેમ

ેવી જુઇએ યત્જિંદાું કાભકાજની સુયુંગભાું.

એ સુયુંગને ફીજે છે ડે યાશ જતી શમ યલમાભણી વાુંજ,
કલ્રર ુને વનયાુંત શયી રે ુઅણ થાક.

પ્રેભની સુયુંગભાું થુઇને જ કળીક શાળભાું વયી જલામ.
એભ ફધી સુયુંગથી થડુું ડયામ !

O યભણીક અગ્રાલત

એક નાગણને ભેં ાી છે ભાયી અંદય
એ ભને ડુંખ્મા કયે છે લાયું લાય
કુઇ લળીકયણથી દયલામ જાણે
એના નલા નલા ડુંખને ઝુંખ્મા જ કરુું છું.
કુઇનાું સુખ ુઅલાું રીરાું કાચ જેલાું
કેભ દે ખાતાું શળે ?

O યભણીક અગ્રાલત

O અંધાયલેધ
કપનઓઢી ત્જિંદગીને ખબ દુઇ
લખન્ન ુઅયવી જેલાું ભઢાું રુઇ
ાછા પયે મુડદાર ડાઘુઓ.

ખબા તુંગ કભાન આંખ સ્ભળાન
કુશાડી યથી ટકતા ાણીની ધાયે

ટેયલાું ય ચોંટેરી માદનુ ું ઘી ુઈતાયે .
મ ૃતકનાું શાથભાું મ ૂકલાનુ ું યશી ગમેલ ુું
ભધ્માશનના સ ૂમશ જેવુ ું લચલ્રય

ુઈનાાનાું તગતગતા ુઅકાળ જેલા ખભીવના
લખસ્વાભાુંથી ભઝેક પળશ ય ટકામ

ખાટરા નીચે ઘેયાતી ઘયડી ુભાવભાું ઓવયી જામ.

ચાુંડારના ભશા તલેથાથી ચ ૂયચ ૂય થમેરી ખયીભાુંથી
લશેત ુઅહદભ અંધકાય

ભવતમાની જેભ ાુંણ ય ઘેયામ.
જે જન્ભત નથી, ભયત નથી

ફત નથી, બીંજાત નથી, સુકાત નથી છે દાત નથી તે છે અંધકાય
એક ુઅત્ભા છે અંધકાય

ુઅત્ભાન અંધકાય અંધકાયન ુઅત્ભા છે .
ુઅત્ભાની બાા અંધકાયનુ ું વ્માકયણ

ખયડામેરી શસ્તયે ખાભાું અંધકાયનુ ું વલલયણ.
મ ૃત્યુની ળક્તા તથા મ ૃત્યુન ુ ું

ુઅ લચતાવભાન ફૂટાથ ય એટલુું જ ભશત્ત્લ છે જેટલુું

એના ય સ ૂતેરા ઠૂઠલાતા યલતવવત્માનાું

ખયી ગમેરા નાકભાુંથી લશેતા ુઈચ્છલાવની હપ
ું ૂ નુ ું કે
એના વડી ગમેરા વનાુંભાું ફતા તાણાનુ.ું

વનળાચયની ફતી આંખે હુ ું યાતના ઘવી ુઅલતા કાતયાને જઉં છું
ણ ભાયા ગ્રશ ુને ુઈગ્રશની ગવત લાુંચી ળકત નથી.

એ ઘેયી કાાળન નથી હુ ું સ્લીકાય કયી ળકત કે ખુરાવ ુઅી ળકત
એટલુું ચક્કવ કશીળ કે ની રૂેયી ટાઢ થકી

યભાુંલચત થમેરા ડાભયના યસ્તાની ચાભડી ય હુ ું જન્ભેર.
હુ ું કુઇ રકત્ય ુરુ નથી, કુઆ લીયાુંગના નથી
કે નથી કુઇ ુજાતીમતાન ુલતાય

જે બવલષ્મભાું આંખે ડાફરા ફાુંધી ઘ ૂભતી ધયાને વાચ ભાગશ ફતાલળે.
હુ ું તભાયી કાી ચાને તલમે ફેવી ગમેર નીંગાય છું.
ળાકાશાયીઓભાું હુ ું ુઆમ છું.
ભાુંવાશાયીઓભાું હુ ું જૂ છું.

ગવત યશસ્મ ાભલાનુ ું ભને ુ-ભાનલીમ લયદાન છે .
મ ૃત્યુ

નેલેથી ુચાનક રથડી ડતુ ું કુઆ કબ ૂતય નથી

ભાયી જભણી આંખની લક્ષવતજ ય ફેઠેલ ુું દે -જાવુ છે .
ત ુઆચ્છામ ૃત્યુ

ફાણળૈમા ય કણવતી ફલરદાનની બવ્મ મ ૂવતિ નથી
ભબે રટકતી વલલળતાની રાળ છે .

જાણુ ું છું કે ભાયા મ ૃત્યુ વભમે ભશાઘુંટ નશીં લાગે
કાા-વપેદ ધુભાડા નશીં મજામ

ણ પ્રાણત્માગ ભાટે હુ ું પ્રરમ છીની એ ઘડીની યાશ જુઇળ
જ્માયે નલવજૉનન નકળ તૈમાય કયલાભાું ુઅલળે

જ્માયે ભાયી ડખે કુઇ ુજાણ્યુ ું વલકયા જનજનાલય ુઅકાય રુઇ યહ્ુું શળે.
જ્માયે ળબ્દના ુયાતત્ત્લવલદ ઊંધા ગે
ે ી ુવનભે તાકતા
સ ૂની ળેયીઓને છે ડથ

ુઈકયડાનુ ું ુઈત્ખનન કયી ભોનનાું ુલળે ખી કાઢળે.

O શેભાુંગ દે વાઈ

O ગઝર - ૧
યાતયાત પ્રવવદ્ધદ્ધ ુઅે એલી ગઝર શુ ું કશેલી ?
બીતય રગ જુઇને ના વ્માે એલી ગઝર શુ ું કશેલી ?
વોની ફૂટટ્ટીભાું ફેવે તમ ઊંચેયી લેંત યશે
ખુદનુ ું ાણી ખુદ ના ભાે એલી ગઝર શુ ું કશેલી ?
નલરા ળબ્દ, ુથશ નલેવય ળધી કાઢ - ત જ થળે
એ જ ુયાણ સ્લય ુઅરાે એલી ગઝર શુ ું કશેલી ?
લ્શામ ફે જ્માયે બીતય ત્માયે એ ુઅલે છે શઠે
કયા કાગને વુંતાે એલી ગઝર શુ ું કશેલી ?
શેરાું ઝારે શાથ છી ભાયે ધક્ક એ ચારે નહશ
ઊંડી ખીણ તયપ વલસ્થાે એલી ગઝર શુ ું કશેલી ?

O ડૉ. નીયજ ભશેતા

O ગઝર - ૨
એક ુઅખ દી’ પયી  ૂય થમ
કેટરી ન પયી ચ ૂય થમ
જ, સ્ભયણની લાદી વલખયાુઇ ગુઇ
ુઅબન ટુકડ પયી ભ ૂય થમ
એકરા- તાયા લગય- ચાખી શતી
સ્લાદ એથી વાુંજન ત ૂય થમ
યજ ુપામ વભમ ઘણ થુઇ ભને
ૂ  થમ
‘હ’ુ ું વળરાન એભ લેકય

O ગઝર – ૩
ખીણની ધાયે ડેરાું લલ્કર કનાું શળે ?
કાખુંડે વાચલેરાું લલ્કર કનાું શળે ?
યમ્મ અંગેથી વયે રાું લલ્કર કનાું શળે ?
કોમુદીભાું ઓગે રાું લલ્કર કનાું શળે ?
ુઅબભધ્મે ભેઘ ગયું બામ એલી શય ક્ષણે
જે પયીથી ભઘભઘેરાું - લલ્કર કનાું શળે ?
ભાત્ર દૃન્દ્ષ્ટાતથી ખયલા તયત રાગે એલાું
સ્ળશનાું યત્ન ભઢેરાું લલ્કર કનાું શળે ?
જેટરાું ભાદશ લવબય એથી લધુ ાવલત્ર્મતય
મ્શેકથી ણ થામ ભેરાું...લલ્કર કનાું શળે ?

O ડૉ. નીયજ ભશેતા

વો પ્રથભ બીતય થમા કરાશર
એ છી ત ળે’ય ુઅફૂય થમ

O ડૉ. નીયજ ભશેતા

O

જીલી જઈળ.

નપયત ને પ્રેભ લચ્ચે શુંભેળા જીલી જુઇળ

ણ દૂ ય ન થા, દૂ ય થુઇળ ત ભયી જુઇળ
તુ ું ભાયી વાભે જુએ ત રાગુું વળખય ુઈય
ને આંખ પેયલે ત નીચે ુઉતયી જુઇળ
એ તાયી જાત છે ને એભાું ભાયી જાત છે

ત શુ ું થળે એભાુંથી ુગય નીકી જુઇળ
કશેલામ કને સુખ ુને દુુઃખ શુ ું લી ?
હુ ું બાલ ને ુબાલથી ુઅગ લધી જુઇળ
કુઇ તયપન ઢા નથી કે લશી ળકુું

વભથ જભીન ય છું ુને ત્માું યશી જુઇળ

O સ્નેશા ટેર

O

બયભ ત ૂટ્ાું

ભાનીતી

લાતના ભયભ ત ૂટયા

હુ ું ત ના ત ૂટી ફવ બયભ ત ૂટમા
ભનને બેદી ુને વનમભ ત ૂટમા

ભેં રીધેરા ફધાુંમ વભ ત ૂટમા
ગરે ગલુું વભરાલીને ચાલ્માું

ુધલચાે જ કાું કદભ ત ૂટયાું
લાદ જેભ આંખ લયવે છે

જાણે બીતયનાું વલશ ગભ ત ૂટયાું.

O સ્નેશા ટેર

* શ્રદ્ાુંજણર *
ુ ાય
ઈંદુ પલ
૧૯-૦૧-૧૯૪૦ ૧૦-૧૦-૨૦૧૩

Private Poet
What is private for the poet?
What is not private for the poet?
Everything is private for the poet.
Everything is not private for the poet.
હુ ું જાશેયભાું છીંક, ફગાસુ ું ભાયી સ્ટાુઇરથી ખાઉં છું
ફીડીઓ ીઉં છું વાચુ ું જુઠ્ઠ ું ફલુું છું ન કયલાનુ ું ઘણુ ું ફધુ ું કરુું છું

ાુંચ ુંદય ચીવ વભત્ર શમ ત્માયે ગા ણ સ્લસ્થતાથી ફરી ળકુું છું
પ્રત્મક્ષ ને યક્ષ ફુંને વાથે ડામરગ કયી ળકુું છું
ુઈબમ વાથે લાતચીત દ્વાયા વુંફધ
ું સ્થાુ ું છું જાશેયભાું

સ્લબાલની ળેખીની લાત છે ફધી
ખુરભખુલ્રા છું નગનતા ભારુંુ વાચુ ું રૂ છે એની ખફય છે
તમ વાત ુઅઠ નલ ડદે લીંટામેર છું

દયે ક ડદે ભાયાું visual જતાું જતાું ુઅડ ડય છું

પયી ાછી સ્લબાલની ળેખીની ુથલા પેખીની લાત

ુઅ ળબ્દ વાથેના વુંફધ
ું  ુઅણે જડયા ભનગભતા ુથશ ુઅપ્મા
ભાણવભાત્ર ભ ૂરને ાત્ર
ક્ષભા લીયસ્મ ભ ૂણમ ૌ

ુઅણે ુઅણી વગલડને વીડીએ ચઢાલી યાખી છે ુઆચ્છીએ ત્માયે
વીડી ઊંચકી રુઇએ છીએ કે ભાુંડીએ છીએ.
હુ ું ભાયા યાજભશેરના દ્વાયે ુઉબ છું

એલવાુઇટભેન્ટ ુઅખા દે શે કા કાભ ઓઢી ફશાય નીકે છે

હુ ું એના ડછામા દાફત ચાલ્મ જાઉં છું, એકધાયી યીતે ચાલ્મ જાઉં છું,
ચાલ્મ જાઉં છું.

(કવલના એક પ્રરુંફ કાવ્મન પ્રથભ અંળ )

* શ્રદ્ાુંજણર *
યવતરાર ચુંદયમા
તા.૧-૧૦-૧૯૨૨

તા.૧૩-૧૦-૨૦૧૩

૦ આ કઈ સલ
ુંુ ાી કન્માઓ નથી- બાગ ૩

મ ૂ રેખઃ ભજોયી અગવીન
ુ ાદ : ડશભાન્શ ુ ટે ર
અનલ

(રેહટન ુભેયીકાની કલવમત્રીઓનાું કામશન પ્રવતવનવધ

[ પેવભવનઝભને વભથશન કયતી ુને

શપ્તાઓભાું ુઅ વભક્ષ મુકાુઇ યહ્ુું છે , જેન ુઅ ત્રીજ

શેરી રે લખકા, વાહશત્મભાું લરણાત્ભક વજૉક સ્લરૂે
ઓખામ છે . એના ભતે ુરુના ુઅવધત્મ કયતાું ળબ્દ

ુને કલવમત્રીઓ વલે ઘણી યવપ્રદ ભાહશતી ુઅ રેખ

વલળે નવ્મ રન્દ્ષ્ટકણ કેલલા ુઈત્કટ પ્રમગ ુને

વુંગ્રશ These are not sweet girls ના ુઅમુખનુ ું
ગુજયાતી બાાુંતય શ્રી હશભાન્શુ ટેર દ્વાયા કુર ત્રણ
ુને અંવતભ શપ્ત છે . રેહટન ુભેયીકાની કાવ્મપ્રવ ૃવત્
દ્વાયા ુઅણને ભી યશે છે . - વુંાદક)

૦ ચુંદ્રન ુંુ ળફ

ધયતી કઠણ છે

તાયાું ગરાું ભાટે

તાયા ડછામાની કડી
નશીં કે ુભ્ર કફયની

જ્માું તભે ળધ ચુંરનુ ું ળફ
લા બોંમરુંુ જ્માું તભે વુંતાડ
વલસ્મ ૃત વનવભત્

વુંસ્મ ૃવતના ફેસ ૂયા રમ લચ્ચે.

ુઉઘાડી છત્રી તે ના
ુરુ લચ્ચે તારુું સ્થાન ખુઆળ નશીં.
દયે ક કરાકે ુઈજાળ

ઉંદયનાું યશસ્મ તડે

ભીંચેરી આંખે યાશ જતી
લફરાડીભાું.

૦ ક્રેયા વવલ્લા
૦ The moon’s cadaver

The earth is hard enough
for your footsteps
the clue to your shadow
not the cemetery of clouds
where you look for the moon’s cadaver
or the basement where you hide
forgotten causes
between the dissonant chords of memory.
don’t lose your space among men
beneath their open umbrellas.
each hour
daylight disturbs the secrecy of its mice
for the cat that lies in wait.

૦ Clara Silva -

Uruguay, 1908-1976

રેહટન ુભે યીકાભાું

ુવતલાસ્તલલાદ (વહયમાલરઝભ)ની ળરૂુઅત કયનાય

લધાયે સ્લરૂાુંતય કયતુ ું ભાધ્મભ છે .તેથી સ્ત્રી ુને ળબ્દ
ુવાધાયણ ુલબવ્મસ્લતન ુઅકાય ળધતી ુઅ નવ્મ
કલવમત્રીઓ છે .]

(ગતાુંકથી ચાલ)ુ
‘ભાયી નજીક‘ વલબાગ એલા ધ્લવનથી વુંરગન છે જે,
શેરી નજયે , લરણ ુને ભોલરકતાથી લબન્ન છે . ભેગેરી

એરફો, ક્યુફન કલવમત્રી, શાર ન્યુમકશ વનલાવી; એરેડ

પા ભાનલ ુવધકાય ચલભાું શતી, ગલાટેભારાથી જે
વાુઆઠના દામકાના ાછરા બાગભાું ખલાુઇ ગુઇ. જે

ુવાધાયણ લસ્તુ છે ુઅ વલબાગની તે એ ુલાજનુ ું ુઅ
જડાલકાભ

છે , જે

ુઅલ્પનવીના

બાુઆ-ફેનણાન

સ્ટવનિ

ફલાખય

ુનુબલ

ગણાુઇ

છે .

શતી,

ુઅજૉન્ટીનાના રૂહઢલાદીઓ ભાટે ુઈદ્દાભલાદી, લચરેની
ગેલબ્રમાર વભસ્ત્રાર, વભલડી રાગી, જે વેન્ટ ભધય તયીકે
પ્રવવદ્ધદ્ધ ાભી
ુથશની

શતી,છતાું સ્ટવનિના કાવ્મ રૂક ુને

રન્દ્ષ્ટએ

વભસ્ત્રારના

વજૉન

કયતાું

લધાયે

ાયું હયક છે ; વભસ્ત્રાર ભાનલ ુવધકાયની વભથશક શતી

ુને યે ડ ુઆન્દ્ન્ડમન વલળે ફરનાય, જે લાત પેળન થુઇ
જામ તે શેરાું. ુઅુઇડા કાતાશજેના ડ તાશરાટીન ,

ડવભવનકન હયબ્બ્રકની ખ ૂફ વલરક્ષણ વજૉક શભેળાું

ુત્માધુવનક કરાકાય ગણાલાુઇ છે છતાું ુઅ કાવ્મભાું
વાભાત્જક ભાત ૃત્લણાનુ ું ગાઢ લગણ દે ખામ છે .

ુઈયાુંત ુઅ વલબાગભાું ક્યુફાની નેન્વી ભયે શનનાું
કાવ્મ છે , ટાુની વલરક્ષણ કલવમત્રી જે ક્યુફાના

ફલાની પ્રખય વભથશક શતી; ણ ુઅ વુંકલરત કાવ્મભાું
લાુંચનાય જુઇ ળકળે ભયે શનના ુઈજાશતત્લભાું એની
ુગાુઈના યાજનૈવતક કાવ્મ કયતાું કશુકું લબન્ન. ભાત ૃત્લના
કાવ્મથી શલાનાનુ ું ભ ૂતકા ુઅલાશન, ગુભાવ્મા વલળે

ફરે ુને છતાું તાના સ્લપ્નથી ટાુને દું તકથનાત્ભક
નવ્મ વલસ્તાય ુામ. વભસ્ત્રારનાું રૂકભાું વુંસ્કૃવતની
ચકઠાફુંધતા એનાું ભાતા, સ્ત્રી ુને ફાકનાું કાવ્મ
વળક્ષકના તાના ફાકનાું બાવલ ઊંડા ુઅદળશથી

ુઅગ રુઇ જામ છે .ુઅ વુંગ્રશભાું વભસ્ત્રારનાું જે કાવ્મ

ળબ્દળસ્લત ુને એ દ્વાયા સ્લતુંત્રતાની ળક્તાન. એ

કલ્કતા ુને રૂકાત્ભક બાા એની ઝીણલટ ુઅધાહયત.

ળસ્લત ુને ળાશ્વત ળબ્દન, જે ભોન કયી ળકામ નશીં.
જે ળબ્દ ુરુન લાયવ યહ્ય શમ ુને ુઈયાુંત જ

વુંકલરત છે તેભાું ુઅણે જુઇએ છીએ એની વળલત
એના વભકાલરન સ્ત્રી વજૉક દ્વાયા ુનાલેરી કાવ્માત્ભક
બાા વાથે વુંરગન રૂઢીગત રૂકને લાયું લાય ુઈથાભે છે .

ભશત્લન ુઈભેય છે ુશીં, એ ુલાજ ુને વાલફતીન-

કણશવપ્રમ

ળબ્દની ુઈરક્બ્ધ ળબ્દ કયતાું લધાયે ગુણાતીત શમ,ત
સ્ત્રીઓનુ ું વજૉન, નલાું વીભાુંકન વજી શજુ કાવ્મસ્રજૉનની

જેણે સ્લકભાું તાનાું ફાકન ધ્લવન ુને જે સ્ત્રીએ

ુલબવ્મસ્લતનાું ુવાધાયણ સ્લરૂને ઓખે છે . ‘ચુંરનુું

વભસ્ત્રારની

ફાની,

ુદભ ૂત

કથની

ુને

શારયડાુંભાું યજૂ કયે છે , એરેડ પા વભકક્ષ વુંબામ છે ,

ફાક ગુભાવ્માું છે તેની લેદના વાુંબી છે . પા ુને
વભસ્ત્રાર ુઅ

કાયણે પ્રસ ૂવત ુને ળાયીહયક ુનુભ ૂવતનુ ું

વુંધાન કેલે છે . ટશ

હયકની ભાહયમા ુઅહયલ્રાગાનાું

ુઉવભિ ગીતભાું રૂઢીગત ભાત ૃત્લની રન્દ્ષ્ટ ફકટ દ્ધવત

નલી

તયાશ

ળધે

છે ,

ુઈચ્ચતય

પ્રમગ

ુને

ભડદુું‘ વલબાગ એલાું વજૉકનુ ું ુઅકરન છે જેભણે સ્ત્રી
ુને ળબ્દાથે નવ્મ રન્દ્ષ્ટ યચલા ભથાભણ કયી છે . ુઅ

એ સ્ત્રી વજૉક છે ુઉવભિગીત ુને બાાઘડતયથી કાવ્મ

જે સ્ત્રીઓન હયલચત વુંલાદ, સ્ત્રીઓને

વજ ે છે , જેભાું ુવાધાયણણુ ું ુને વલવલધતા ગથ
ું ૂ ામેરાું
છે . લચરેની વવવવરીમા વલકુન્માને નવ્મ યીતે કવલતા

ફશેન, કવલ ુને રષ્ટા તયીકે.ુઅહયલ્રાગા ’સ્ત્રૈણ ગેહયરા’નુ ું

ુઈબમાન્લમી ુવ્મમથી જડી તથા નલા ઘડેરા ળબ્દનુ ું

થુઇ જામ છે ,

વાુંકી યાખત, જેણે સ્ત્રી-ળસ્લત ુઅી છે એભના વાથી
રૂક ુઈમગભાું રુઇ સ્ત્રીનાું કાવ્મ પ્રતીકાત્ભક ુઅકાયને
એના જ્ઞાન ુને બાાથી ભાન્મતા ુઅે છે .
‘વાુંબી ળકાતુું ુયલ ‘

ુઅ વુંકરન હય ૂણશ

વલબાગ છે . ૭૦ના દામકાની ળરૂુઅતભાું ભાનલ ુવધકાય

ચલભાું સ્ત્રીઓન ફકટ શાથ શત. એભાુંની ઘણી

સ્ત્રીવજૉક યુદ્ધ દયમ્માન રખતી થુઇ ુને રેખન વત્મ
ુઈઘાડુું ાડલા કયુ.ું ુઈયાુંત રેહટન ુભેહયકાની બમાલશ
વયમુખત્માયીનુ ું વનકુંદન કાઢલા. ુઅ

વલબાગભાું,

સ્ત્રી

વજૉકનાું એ કાવ્મ છે જેભને માદ છે એભના લુપ્ત વભત્ર
ુને

શણામેરી

ેઢી.ુભેન્ડા

ફેયનગયુએય

યચલાનુ ું ભ ૂત વલાય છે ,જે ુ ૂણશતા ુને લસ્તુઓ

ઝીણલટ ૂલશક સુગઠન કયી, એનાું કાવ્મ , વોન્દમશ ુને
રરચાલતી રન્દ્ષ્ટનુ ું તાકી યશેવ ુ ું પ્રવતલફિંલફત કયે , નલી

રૂયે ખા સ ૂચલે, ુઈયાુંત વતત વનદે શ્મા કયે કે બાા
સ્ત્રીવજૉક

ભનગભતુ ું યુદ્ધ કયે છે જે મુલત ુને છતાું કેદી એક જ

વભે. એભાું વેપ્યુરલેદા-લ્લીયે ન્તી મ ૃત્યુ ુને વલદામના

છે . ુઅજૉન્ટીનાની

એરેઝાન્ર

વઝાવનિકને ુઅ વલબાગભાું વનાતન સ્થાન એના ુસ્તક
’ધ ફક ઓપ ડામેના’ભાુંનાું કાવ્મ ુને ફીજાુંથી ુશીં

ુઅણે તદ્દન સ્ષ્ટતાથી ભાણી ળકીએ કાવ્મની ળધ
ુને ભમાશદાબુંગ તથા ુઅકાય, એભાુંથી જે ુઈદબલેુઃ
ભાયાભાુંથી હુું યઢભાું કદ
ૂ ી
ુ
ભારું તન ભેં પ્રકાળ ાવે મ ૂક્ુું

બમાનક

હયફાભણી વલળે ફરે છે . જીમકન્ડા ફેરી વનકયાગલાભાું

દે ણગી

અને અલતયલાની ઉદાવી ગાઈ.

ભેલક્ષકની,એલ્વા િવ એલા વલબાગભાું શલી જુઇએ

ફધાું

જ્માું સ્ત્રીઓ બાા ુનુવયી ળકે તેલા પ્રમગ કયે
છે ,એના હશન્દુસ્તાનભાુંના ુનુબલને ુઅધાયે એણે

ળસ્લતનુ ું વાધન છે , હયલતશન ુને મુસ્લત ભાટે. હુ ું વુંગ્રશ

ુનુ-ુઅધુવનક ળબ્દ ુને હયલતતા દ્ધવતનાું શતાું,

હદલવ ુને લાવિકહદનનુ ું ુનવનિભાણ કયે . ુઅ

વજૉક એલા ખમારથી વુંકામેરાું છે કે કવલતા સ્લમું
 ૂય કયલાભાું જ શતી, ભને ભેયીડીથ ટેક્ષ, ેન્વ વલભેન
કવભટીનાું

પ્રમુખન

પન

ુઅવ્મ,

તેઓ

ફલરન્ડા

ઝુફીક્યુએતા કાભોનાના વજૉન પ્રત્મે ુઈત્વાહશત શતાું.

લચરેમન કલવમત્રીન જન્ભ,ભાયી જન્ભવાર જ શતી એનુ ું
તકદીય એને યાન્દ્ષ્ટ્રમ ત્રાવની ગભગીન ઓયડીભાું દયી

વલલયણાત્ભક કાવ્મ ુઅપ્માું જે ુવાભાન્મ રૂકથી
જેનાથી એનાું કાવ્મ ભોલરકતાભાું ુચયજ રૂે ુઅણને
દૂ યના પ્રદે ળભાું રુઇ જલા વળલત થમાું શતાું, એવુ ું જ
જેનેટ

વભરયના

કાવ્મ

વાથે

થયુ.ું ડાવભવનકન

હયબ્બ્રકની જે ખ ૂફ વલરક્ષણ વજૉક છે , જેનીનાું કાવ્મ

ગયુ ું શતુ.ું ફલરન્ડા વનચેટ ુઈગાટે ની વયમુખત્માયીભાું

ાઠકને નલાું ધફકતા પ્રદે ળભાું રુઇ જામ જે એની
કુળતા ૂલશક ઘડેરી ફકટ ુઈભાઓથી ળણગાયે રી

વનમુંત્રણ વલળે કાવ્મ યચ્માું ુઈયાુંત જેરની બીંત ાય

વજૉકની ુગ્રદૂ ત, ણ વજ ે છે કવલતા ફકટ ુને

ુવત રાુંફા કાની કેદી શતી. જેરભાું એણે બમ ુને

ુને નવ્મ સ ૂયભાું રખેરી ફાની છે . લરેયા વવલ્લા વાુંપ્રત

ુઅલી તદમુંત એ કેદી યશી શતી, શભણાું જ એને મુસ્લત

પ્રભુત્લ ધયાલતાું કલ્ન, ુેલક્ષત ણે ભ ૂતકા ુને
વાુંપ્રતનુ ું હયલતશન કયતી. વવલ્લા ુઈરુગલેભાું ભશત્લની

ફકટતા વલળે ફરે છે . એનાું કાવ્મ જીલુંત ુયાલ છે

બાાને એનુ ું વજૉન ુજાણ્યુ ું છે . કવલતાના ાઠકને

ુઅળા ુને કાવ્મન વલજમનાદ ણ. લચરેભાું રકળાશી
ુાુઇ

શતી. જીલન

ુને

કવલતા

ફન્ને

વલદભાું

વયહયમર કાવ્મની ુઅશ્ચમશકાયક વજૉક છે , છતાું અંગ્રેજી

યસ્ટીના કારીનાનાું કાવ્મભાું ભળે લફબ્બ્રકર રૂક,

ુશીં ભાગદા ટશ રનાું કાવ્મ ણ છે , રુભાું ‘ એવપ્રસ્ટા‘

કલવમત્રીવેન્તા ટેયેળા ડ શસુવના ગ ૂઢાત્ભક લાયવાનુ ું

એભનાું વજૉન ગ ૂઢ ુઉવભિતત્લ ુને ભનનબમાું લણશલામાું
છે , એ ફન્ને કુદયત, પ્રેભ, ુયલ ુને યલાર રમનાું

ખાવ

કયી

જૂના

વામ્મ છે . કારીના

કયાયના.ુઅ

કાવ્મને

સ્ેવનળ

ણ એ કલવમત્રી છે જેનાું મ ૂ

રૂઢીગત મહદ
ૂ ી યહ્સસ્મલાદ ુને ાદયીઓનાું જીલનના

ુનુઃવભથશનભાું છે . ભેલક્ષકની કયાર બ્રાકનાું કાવ્મ
ભ ૂવભગત(પ્રસ્તય) તત્લ, ુરશ્મ ુને શજુ ુલતયલાનુ ું
ફાકી છે

તેની વાથે વુંકામેરાું છે . ુઈયાુંત
ુઅ
વલબાગભાું વાભેર છે . ુવાધાયણ ુને કુદયતી દે ન
પ્રાપ્ત કલવમત્રી જીમાન્નીના બ્રાસ્ચી, જેનુ ું વજૉન, એના
ટશ

હયકના

વહયમાલરસ્ટ

વુંકામેલ ુું છે .

ુઅધુવનક

વવલ્લા

વાથે,

ુને

રેહટન

વઝાવનિકાહદ

‘ચાર ભાયી ફાયીએથી ‘

ુભેહયકન

ેઢી

વાથે

વલબાગ વલવલધતાવબય

કવલઓન છે જેભનાું કાવ્મ વુંકામાું છે ગાઢ ુને
ફકટ પ્રત્માઘાતથી, એભની ચપેય ુને ુઆવતશાવ પ્રત્મે
જેના

વુંફધ
ું (વુંદબો)

જાવત

લા

યાન્દ્ષ્ટ્રમતા

વત્જૉત

તયીકેની

ઓખ

વુંધાનાય રુઇ જામ છે . ુઅ વલબાગ મુખ્મતુઃ યાન્દ્ષ્ટ્રમ
વ્માખ્મા

તાગલાભાું

ુને

રેહટન

વ્મસ્ત

છે .

ુભેહયકન

’ુઆવતશાવ

લુંલચત’કાવ્મભાું

ફલરવલમાની બ્રાુંકા વલથ્યુળય એ વલચાય રષ્ટાુંત વાેક્ષ
કયે છે ુઃ

આણે જલાફદાય જીલલા
અને જન્મ્માું ત્રીજા વલશ્વભાું
આણે જે ઇપ્વે ન્મામ

અને જીલીએ દણક્ષણ અભેડયકાભાું
આણે જે ભયીએ ફણરવલમાભાું
યખડતાું અને એકાકી

આણે ઇવતશાવ જે રખી ળકામ

અને માત્રી ભસ્તક કાેરાું.
બ્રાુંકાના કાવ્મ વાથે રુની રયા હયસ્ક જે કશેલાની

ે રના કાવ્મ વાથે.
ાટીની સ્થાક મરાન્ડા ફેરગ

કાવ્મ રખે છે .
ુઅ

વુંગ્રશન

ુઅખયી

વલબાગ

‘વત્યના

પયી

થુઆએ’ભાું ુભેહયકાની કુંઠસ્થ યું યાને રકવપ્રમ કાવ્મ
દ્વાયા જીલુંત યાખે છે . ગામક -વજૉક વલમરેતા ાયાુંના

કાવ્મને લચરેના રકવાહશત્મભાું વલળે સ્થાન છે .એનાું

ગીતભાું ુઅણે એના વલભ તત્લનુ ું વભાુંતય ચારવુ ું
ભાણી ળકીએ છીએ ાયું હયક કથનભાું.’વત્યના પયી
થુઇએ’ુને ખ ૂફ ઊંચા ુઅકાળને ફદદુુઅ’વલમરેતા

ાયાની રેહટન ુભેહયકન વુંસ્કૃવત ુને તે વલમક
દે ણગીનાું ુઈદાશયણ છે . ુઅ વલબાગભાું ીટા
ુઅભય, ભેલક્ષકની

ભધ્મયુગીન

કલવમત્રી

જે

શજુ

ળેયીઓભાું ુને કપી શાુઈવભાું ગામ છે ુને જેણે
૧૯૦૨ભાું ભેલક્ષકન ુઅટશ ગેરેયી ચાલુ કયી જેભાું હફ્રડા*
કાશરએ એનાું લચત્રનુ ું પ્રથભ પ્રદળશન કયુું શતુ.ું

ુઅ વભગ્ર ાઠ પ્રદે ળ ધ્લવન ુને રન્દ્ષ્ટભાું,કવલતા
જાવતવનષ્ઠ સ્લરૂ ળીખલાના ુને જીલનના ભાગશ તયીકે
ુઉવી

ુઅલી. ુઅલટેવલમ
ાઝે એના નફેર
ૂ ભાું હુ ું કવલતાનુ ું યક્ષણ ળધી
વ્માખ્માનભાું કહ્ુું છે ,” ટુંક
કાઢીળ, ુઅણી વદીભાું ુલગણેલ,ુું

સ્લતુંત્રતાના

પ્રવતલાદથી ુવલમજ્મ થમેરી ” ાઝે એવુ ું ણ કહ્ુું
શતુ,”
ું

ભ ૂતકાભાું ુને વલભ હયસ્સ્થવતભાું કવલએ

યાજકાયણભાું ણ બાગ રીધ છે . હુ ું યાજ્મ દ્વાયા કવલતા
કા સ્લરૂ છે એ ુઈમગન ુઈલ્રેખ નથી કયત.

તાના ળશેયભાું કવલ મુલત વશબાગી થામ તેન ુઈલ્રેખ
કરુંુ છું.” ાઝના એ ળબ્દ ુઅ વુંગ્રશના કુંનયુલત
જડાુઈ ધ્લવનભાું વાચા થતા વુંબામ

છે . લચરેથી

ળક્તા ુને ચપેયની સ્તબ્ધતા વલળે ભનન કયે છે .

વનકયાગલા, ભેલક્ષકથી ુભેહયકા, સ્ત્રી વજૉક કેલ ટકી
નથી યશી ણ ખયે ખય ળબ્દના જાદુુઇ લતુ
શ ભાું વનલાવ

ડ પલ્જયન છે .એનાું કાવ્મ ુઅત્ભવનયીક્ષણ ુને ુઆવતશાવ

તાનુ ું સ્થાન રઢ કયુું જે ભટા બાગે એભનુ ું ુવત

ુન્મ એલ જ ધ્લવન ગલાટાભારાની યભેલરમા ુરાયકોં

લગયનાું ુઆશુ વલમક યત્જિંદા તત્ત્લનુ ું વુંવભશ્રણ કયે છે .

ળબ્દ શાુંક તયીકે, ુઅશલાન કે ુલગણના ફેભાુંથી એક
રૂક છે જે ુઅ વલબાગભાું કાવ્મને વાુંકે છે , જેભ
હયસ્કભાું ‘ત તુ ું ભારુંુ વાુંબીળ’;
ત ત ુંુ ભારું ુ વાુંબીળ
ભેં તારું ુ અયલ ગચ
ું ૂ વ્ય ુંુ
ભાયા ળબ્દ થમા

તીણી ચીવ લન વાથે.

કમો છે , જે શકીકત છે . એભણે રેહટન ુભેહયકન પ્રદે ળભાું
તાનુ ું છે . એ સ્થ જ્માું ળબ્દ સ્લગશના ચભત્કાયી
ચકાટ જેલ છે .

મ ૂ રેખુઃ ભજોયી ુગવીન
અંગ્રેજી ુનુ. ૧૯૯૩,

ગુજ.ુનુ. ૪-૧૨-૨૦૧૩

O આ અંકના પટકરાકાય
એનાફેરા વવક્લેયા

(Anabela Sequeira)

O આના પ્રવતવાદ......
વનસ્મુંદન - ૧૦ વનયાુંતે લાુંચ્યુ.ું તુંત્રીરેખ ખ ૂફ
ગમ્મ... તભાયી કવલતા વાથેની વનસ્ફતને કાયણે..
ુરફત્ ુઅ ુઅખી પ્રવ ૃવત્ ુને તભારુું લૈવલધ્મ ૂણશ
વુંાદન ણ ુઅ લાતની વાક્ષી  ૂયે છે .. ુલબનુંદન...
રતા ડશયાણી

O

સુદય
ું પ્રમાવ...વપ થમ છે ..કવલતા પ્રેભીઓ ભાટે
નવુ ું વલશ્વ ુઉઘાડ્ુ.ું .ખ ૂફ ુઅનુંદ વાથે રાખ રાખ
શુબેચ્છા.- જીતેન્દ્ર ાધ. વુંાદક: ન ૂતન નગયી

O

ટશ ુ ગરના મ ૂ યશીળ ણ શાર ફારી-

ુઇન્ડનેવળમાભાું લવતા પટકરાકાય એનાફેરા વવક્લેયા

(Anabela Sequeira)

વતત પ્રલાવભાું યશેતા એક

ુરગાયી કરાકાય છે . પ્રલાવભાું જ જીલનની ુને

કરાની પરશ્રુવત ાભલાની ભથાભણ તેભના કાભભાું

ાભી ળકામ છે . તા વલે ઘણુ ું ઓછું ફરલાનુ ું ુને
કરાના પ્રલાવભાું જ યભભાણ યશેલાનુ ું તેઓ લરણ
ધયાલે છે .

ુઅદી જાવતઓના જીલન ુને ુઆવતશાવને

કેભેયાભાું કેદ કયલાનુ ું કાભ ણ તેઓ કયી યહ્યાું છે .
તેભનુ ું કાભ લેફવાુઇટ

http://photo.net/photos/Anabela ુઈય જલા ભે છે .
વપ્રમ લાચક,
‘વનસ્મુંદન’ના પ્રથભ અંકન ુંુ પ્રકાળન ભાચષ ભાવભાું થમેલ.ુંુ
ઊબી થમેરી કેરેન્ડય લષ વાથેની વલવુંગવતને નીલાયલા
આ ૧૦ભા અંકન ુંુ પ્રકાળન ત્રણ ભાવને અંતે કયી યહ્યા
છીએ. ‘ વનસ્મુંદન, શલે છી દય ફે ભડશને વનમવભત
પ્રકાવળત થળે. – વુંાદક

O 'વનસ્મુંદન' વલળે

શભણાું જ નેટ દ્વાયા ખફય ડી. જૂના
અંક ડાુઈનરડ કમાશ. ભઝા ુઅલી. કવલતાઓનુ ું વુંાદન
વયવ રાગયુ.ું વાથે મુકેરા પટગ્રાપ ત રાજલાફ શતા.
વજૉકના નાભ વાથે પટગ્રાપ મ ૂકલાન ટ્રેન્ડ ગમ્મ. ણ
શા, વાથે mail-id મુકામ ત લધાયે વારુું. ુઅનુ ું કામશ
ખુફ વયવ છે . લધુ પ્રગ વત કય એલી શુબકાભનાઓ.
શલેથી ુઅન વનમવભત લાચક છું. વપ્રન્ટ ુઅવ ૃવત્
નીકે ત ણ વયવ યશેળ.ે - ડદનેળ જગાણી 'અણરપ્ત'

O

વનસ્મુંદનનુ ું કવલતાચમન ુને કવલતા વલમક વાભગ્રી

ખયે ખય

લખાણલારામક

છે .

પ્રથભ

કહટનાું

કાવ્મવાભવમકની શયભાું વશેજે ફેવી ળકે એલા ુઅ
વાભવમક ભાટે મગેળબાુઇ ુને એભની ટીભને ુલબનુંદન.
ુઅ વાભવમક ુઈત્યત્ય પ્રગવત કયે એલી શુબેચ્છાઓ.

- ુંચભ શક્ુ ર

O

'વનસ્મુંદન' ખ ૂફ જતન ૂલશક પ્રકાવળત થામ છે . ફેળક

યું ગે-રૂે ુને વાભગ્રીની ફાફતભાું ફીજાું ગુજયાતી
વાભવમકભાું નખુું તયી ુઅલે છે . મગેળબાુઇ ુને એભની
ટીભને ુલબનુંદન - બયત વત્રલેદી

‘ ઑડપવકાવ્મ વલળેાુંક’

ઑડપવ એ પ્રગટ કે અપ્રગટણે આણાું વહુનાું જીલનન ડશસ્વ

ફની ગઈ છે . ઑડપવની, વ્માલવાવમક જીલનની ગવત-યીવતઓને,
તેના દાથોને, વુંદબોને અને વુંલેદનને ઝીરતાું કાવ્મન
વલળેાુંક પ્રગટ કયલાન ુંુ વનધાષ યેર છે . વલમાનરૂુ  કાવ્મ
ાઠલલા કવલગણને ‘વનસ્મુંદન’ન ુંુ બાલબયું ુ વનભુંત્રણ છે
– વુંાદક

O વાબાય સ્લીકાય
0 બીની બીની ઝુંખનાની કય ( કાવ્મ વુંગ્રશ) ઉલષળી
ાયે ખ, પ્રકાળક – ુઉવભિ પ્રકાળન, ાયે ખ હિએળન,
ાયે ખ ુઇરેલટ્રવનલવ, ૧૬/વી, ડૉ.આંફેડકય યડ, ુના૪૧૧ ૦૦૧. હકિંભત રૂવમા ૯૦.૦૦
ુ ૂવત (આસ્લાદ) : ઉલષળી ાયે ખ, પ્રકાળક – ુઉવભિ
0 કાવ્માનભ
પ્રકાળન, ાયે ખ હિએળન,
ાયે ખ ુઇરેલટ્રવનલવ, ૧૬/વી, ડૉ.આંફેડકય યડ, ુના૪૧૧ ૦૦૧.

હકિંભત રૂવમા ૨00.૦૦

– વાડશત્મવ ૃત્ત –
ુઅદ્યકવલ નયવવિંશ ભશેતા વાહશત્મવનવધ (ટ્રસ્ટ) દ્વાયા લશ
૨૦૧૩ન ‘નયવવિંશ ભશેતા એલૉડશ ’ કવલશ્રી નલરન યાલ
ુને કવલશ્રી શહયકૃષ્ણ ાઠકને તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૩ના યજ
રૂામતન, લગયીતે ટી
–જૂનાગઢ ખાતે  ૂજ્મ
ભયાયીફા ૂના શસ્તે એનામત કયલાભાું ુઅવ્મ.

O

જાભનગય ખાતે
કવલ વતીળચન્ર વ્માવ દ્વાયા
ુનુલાહદત, લરપ્મુંતહયત ફુંગાી ‘ ુઅગભની ગીત’ના
ુ ન(ુસ્તક તેભજ લીહડમ સ્લરૂે) રકાશણ વભાયશ
વુંટ
તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૩ના યજ
શ્રી રાબળુંકય ુયહશતના
ુધ્મક્ષસ્થાને મજામ. વલશશ્રી શયહકવન જળી તથા ભશેળ
જીની વલળે ુઈસ્સ્થવત . ુઅમજન જાભનગય ફુંગાી
વભાજ (દુગાશલાડી ચેહયટેફર ટ્રસ્ટ) તથા શ્રી વતીળચન્ર
વ્માવ ુલબલાદન વવભવતનુ ું .

O

ધફકાય-મુફ
ું ાુઇ દ્વાયા ગ્રાુંટયડ સ્સ્થત શ્રી ચેતન
ફ્રેભલારાના વનલાવસ્થાને તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૩ના યજ કવલ
લનકુભાય જૈન ુને ગઝરકાય બીખુબાુઇ ચાલડા
‘નાદાન’ વાશેફને ળબ્દાુંજલર ુઅત કામશિભ મજામ.

O

ગઝરકાય ળૈર ારનુયી ની ુધ્મક્ષતા . શ્રી ચુંદુરાર
ફ્રેભલારાએ પ્રાથશનાથી ગન્દ્ષ્ઠની ળ રૂુઅત કયી. શ્રી ુઅવળત
શૈદયાફાદીએ કવલ લનકુભાય જૈનનાું વજૉન વલળે ુને

શ્રી દે લદાવ ુભીયે નાદાન વાશેફનાું જીલન ુને વજૉન
વલળે લલતવ્મ ુઅપ્માું . શ્રી વલજમ ભાભતયાએ ‘નાદાન’
વાશેફની ગઝર વુંગીત વાથે ય જૂ કયી. ુઅ ગન્દ્ષ્ઠભાું
વલશ શ્રી. ુઅવળત શૈદયાફાદી , દે લદાવ ુભીય ,ળૈર
ારનુયી, નવલન ળેહઠમા , વનતીન ભશેતા, શેભા ભશેતા
ુને ચેતન ફ્રેભલારા વહશત કુર ૨૨ કવલ વભત્રએ
તાની કવલતાઓ યજૂ કયી શતી. ગન્દ્ષ્ઠનુ ું વુંચારન શ્રી
ચેતન ફ્રેભલારાનુ ું શતુ.ું
O ‘વનસ્મુંદન’ હયલાયના શ્રી ત્જતુ વત્રલેદીને તેભના
ુસ્તક ‘જડકણાનુ ું અંતય ભુંતય જતય’
ું
ભાટે ગુજયાતી
વાહશત્મ ુકાદભી દ્વાયા લશ ૨૦૧૦ન ુયસ્કાય પ્રાપ્ત
થમ છે . ‘વનસ્મુંદન’ હયલાય કવલશ્રીને ુલબનુંદન
ાઠલે છે .
તા. ૨-૧૦-૨૦૧૨ના યજ ફીરીભયા ખાતે
‘વપ્તકરા’ દ્વાયા કાવ્મગન્દ્ષ્ઠ મજાુઇ. ુધ્મક્ષતા શ્રી
ભશનબાુઇ ટેરની. તેભાું વલશશ્રી ત્જતુ વત્રલેદી, હકયણ
ચોશાણ, ખુંડુબાુઇ ચોશાણ, શશલી ટેર, કવલતા ભોમશ,
ુ બગત, જમશ્રી ુઅદે ળયા, બાલેળ
વન ાઠક, કુસભ
યભાય, ુઉવભિરા ટેર તેભજ જમન્તીબાુઇ ટેરે
કાવ્મઠન કયુ.ું

O

શ્રી વાુઇરીરા લેલ્પેય ટ્રસ્ટ દ્વાયા ુઅમત્જત ‘ઝરૂખ’
અંતગશત તા.૫-૧૦- ૨૦૧૩ના યજ ફયીલરી, મુફ
ું ુઇ
ખાતે નલરકથાકાય તથા લાતાશકાય
ુઆરા ુઅયફ
ભશેતાએ તાના વજૉન તથા વજૉનપ્રહિમાને ુઅલયી
રેત ુ ું લલતવ્મ ુઅ પ્યુ ું તથા બાલક વાથે વુંલાદ કમો .
વુંચારન વુંજમ ુંડયાનુ.ું

O

ભેઘાણી વાહશત્મ વબા- સુયત દ્વાયા ગુજયાત ુને
ગુજયાત ફશાય લવતા યુલાકવલઓના હયચમ તેભજ
તેભની પ્રવતવનવધ યચનાઓ વાથેન ુ ું એક ુસ્તક પ્રકાવળત
થુઇ યહ્ુું છે .

O

જાણીતા બ્રગય જીજ્ઞેળ
ુધ્મારૂની લેફવાુઇટ
‘ુક્ષયનાદ’ને 'Laadli Media And Advertising Award
for Gender Sensitivity ૨૦૧૨-૧૩' ુઅલાભાું ુઅવ્મ
છે . હદલ્શીના રધી યડ ય ુઅલેર લચન્ભમ વભળનના
ઑહડટહયમભભાું મજામેરા એક ઝાકઝભાબમાશ
વભાયું બભાું ુઅ ુયસ્કાય ુામ. (આની આવાવ
ફનતી વાડશજત્મક ઘટનાઓને ઝીરલા ‘વનસ્મુંદન’ ઉત્સકુ
છે .)

O

આણી વાડશત્મ ધયશય

ભણણળુંકય યત્નજી બટ્ટ ‘કાન્ત’: કવલ, નાટ્કાય.

(૨૦. ૧૧ . ૧૮૬૭ - ૧૬. ૬ .૧૯૨૩)
બટ્ટ ભણણળુંકય યત્નજી , ‘કાન્ત’: જન્ભ ચાલુંડ ( ત્જ.
ુભયે રી)ભાું. પ્રાથવભક-ભાધ્મવભક વળક્ષણ ભાુંગય, ભયફી
ુને યાજકટભાું. ૧૮૮૮ભાું મુફ
ું ુઇભાુંથી રૉત્જક ુને ભૉયર
હપરવપીના વલમ વાથે ફી.એ. ાશ્ચાત્મ બુદ્ધદ્ધલાદે એભને
ુજ્ઞેમલાદી ફનાવ્મા, નીવતળાસ્ત્રના ુભ્માવે જીલનની
ચહયતાથશતાના ગશનગુંબીય પ્રશ્ન એભની વભક્ષ ુઉબા કમાશ
ુને અંગ્રેજી કવલતાએ એભના ય ુજફ કાભણ કયી
એભની કાવ્મરુલચને ન ૂતન યીતે ઘડી. ૧૮૮૯ભાું થડ
લખત સુયતભાું વળક્ષક તયીકે કાભ કમાશ છી ૧૮૯૦ થી
૧૮૯૮ સુધી લડદયાના કરાબલનભાું વાહશત્મળાસ્ત્રના
ુધ્માક, લાુઆવ વપ્રસ્ન્વાર ુને એની અંગભ ૂત ટ્રેવનિંગ
કૉરેજના ુઅચામશ તયીકે યહ્યા. ુઅ દયવભમાન ૧૮૯૧ભાું
પ્રથભ ત્નીનુ ું ુલવાન થયુ,ું જેણે એભને તીવ્ર ભભાશઘાત
કમો. ૧૮૯૮ભાું રગનસ્નેશની હદવ્મતા પ્રફધતા તથા
સ્લગશભાું ણ સ્ત્રીુરુના ુઅત્ભાના વભરનની ખાતયી
ુઅતા સ્લીડનફગીમ લિસ્તી ધભશભાું જુઇ તેઓ વલયભે છે .
૧૮૯૮ થી ૧૯૨૩ સુધી એભણે લિસ્તી ધભશ-સ્લીકાયને
કાયણે થમેરા થડા વલક્ષે વાથે બાલનગય યાજ્મભાું
ફહધ
ુ ા વળક્ષણ ુવધકાયી તયીકે ુને છીથી દીલાન
ઑહપવભાું કાભગીયી ફજાલી. ૧૯૨૩ભાું કાશ્ભીયના પ્રલાવે
ગમા, ત્માુંથી ાછા પયતાું યાલવિંડીથી રાશય ુઅલતી
ભેુઇર ટ્રેનભાું એભનુ ું ુલવાન થયુ.ું
વાહશત્મક્ષેત્રે એભનુ ું મુખ્મ ુને ભશત્લનુ ું પ્રદાન કવલ
તયીકેન ુ ું છે . અંગ્રેજીના પ્રબાલ નીચે વલકવતી ુઅલેરી
ુલાશચીન ગુજયાતી કવલતાનુ ું પ્રોઢ સ્લાધીન રૂ શેરીલાય
એભની કવલતાભાું પ્રગટ થામ છે . ‘ ૂલાશરા’ (૧૯૨૩)ભાું
એભણે તાનાું કાવ્મન વુંચમ. તેભની કવલપ્રવતબાન
વલવળષ્ટ ુઈન્ભે, ‘ખુંડકાવ્મ’ એ વુંજ્ઞાથી ઓખામેરાું એભનાું
વ ૃત્ાુંતકાવ્મ છે . ‘લવુંતવલજમ’, ‘ચિલાકવભથુન’ ુને
‘દે લમાની’ એ ત્રણ પ્રવવદ્ધ ખુંડકાવ્મ વભેત નલેકની
વુંખ્માભાું ભતાું એભનાું ખુંડકાવ્મ કયતાું
એભનાું
ુઉવભિકાવ્મ જથ્થાભાું ઘણાું લધાયે છે . એભાું ણ ‘ુઈશાય’,

‘ુઈદગાય’, ‘લત્વરનાું નમન’, ‘વાગય ુને ળળી’ મ ૂતશ
ળૈરીની સ્થાત્મ સુદય
ું યચનાઓ છે .
એભનાું ચાય નાટક ‘વરીભળાશ ુથલા
ુશ્રુભતી’, ‘યભન ુઅત્ભળાવન ુથલા યભન
સ્લયાજ્મ’, ‘દુુઃખી વુંવાય’ ુને ‘ગુરુ ગવલિંદવવિંશ’ ુનુિભે
૧૯૦૮ થી ૧૯૧૪ દયવભમાન રખામાું છે . હકળયલમભાું
કાન્તે દરતયાભ લલ્રબદાવ ાઠકના વશકતત્શ ૃ લથી
રખેરી ‘ખયી ભશફત ુથલા ગુરફાવનુ ું ફૂર’
(૧૮૮૨) ફાણની લણશનળૈરીન પ્રબાલ દળાશલતી તથા
વલવલધ છુંદ-ઢાના વલવનમગલાી એક રાક્ષલણક
પ્રેભલાતાશ છે .
‘વળક્ષણન ુઆવતશાવ’ (૧૮૯૫); કાન્તની ઊંડી
ુભ્માવળીરતા ુને મેકબુદ્ધદ્ધના પ વભ
ુઅકયગ્રુંથ છે . ‘વવદ્ધાુંતવાયનુ ું ુલરકન’ (૧૯૨૦)
કાન્તની એક વલવળષ્ટ ને વલયર કૃવત છે . ‘કરાીન
કેકાયલ’ (૧૯૦૩) તથા કરાીના ુન્મ ફે ગ્રુંથ ‘ભારા
ુને મુહરકા’ (૧૯૧૨) ુને ‘શભીયજી ગશેર’ (૧૯૧૩)નાું
તે પ્રગટ કયે રાું વુંાદનભાું મ ૂકેરી પ્રસ્તાલનાઓ,
ગુજયાતી વાહશત્મ હયદના શેરા ુવધલેળન
(૧૯૦૫)ભાું યજૂ કયે ર ‘ુઅણુ ું નલીન કાવ્મવાહશત્મ’
નાભન વનફુંધ તથા કરાી વલળેનાું વ્માખ્માનભાું
કાન્તનુ ું વાહશત્મવલલેચન વભામેલ ુું છે .
કાન્તના ુન ૂહદત ગ્રુંથ ૈકી કેટરાક એભની
નલી ધભશશ્રદ્ધાને પ્રેયકક કૃવતઓના ુનુલાદ છે .
કાન્તના જીલનવલચાયને લણી રેત એક નાનકડ રેખ
‘હદનચમાશ’ (૧૯૦૦) સ્લતુંત્ર ુસ્સ્તકારૂે ભળ્મ છે .
ુઈયાુંત એભણે ‘લબ્રટીળ ુને હશિંદી વલિભ’ (૧૯૧૪૧૯૧૯) તથા ‘ધ શાટશ ઑલ ુઆન્દ્ન્ડમા’ (૧૯૧૫) વાભવમક
ચરાલેરાું તેભાું તથા ુન્મત્ર પ્રકાવળત એભનાું પ્રકીણશ
ુન ૂહદત-સ્લતુંત્ર ગદ્યરખાણ શજી ુગ્રુંથસ્થ છે .
( વલકીીડડમાભાુંથી શ્રી જમુંત કઠાયીના રખાણના આધાયે )

