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રચનાન ુાં પાન ુાં ખિુશે, એ જ મજુબ દરેક પાનાાં પર ઉપર ‘અનકુ્રમણિકા’ 
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mns*y<ni (krNi[... t>#i)n) klm[. 

      માનસી મેગેઝીનની કાવ્ય-ગઝલ-ગીત યાત્રા સાથ ે
આપની સમક્ષ નવો અંક મકૂતા ખબુ આનાંદ અનભુવી રહી છાં. સારહત્ય 
આપણી રોજીંદી જજિંદગી સાથે વણાયેલુાં એક અનવભાજ્ય અંગ ગણાય છે 
અને એમાાં પણ પદ્ય એટલે કે કાવ્ય-ગીત-ગઝલ-મકુ્તક-સોનેટ વાાંર્તા 
માનવ મનના એક ખણૂામાાં રહલેી સષુપુ્ત લાગણીઓના તાર ઝણઝણી 
ઉઠે છે. રર્ફલ્મી ગીતો તો દરેકને નપ્રય હોય જ છે, પરાંત ુકાવ્ય કે ગઝલ 
વાાંર્વી અને તેના ભાવોને રદલમાાં ઉતારતા પોતાની દુનનયામાાં ખોવાઈ 
જવુાં અને સાર્ા ભાવક બની કનવના મનના આનાંદ કે વેદનાને ઝીલવી 
એ એક અદ્ભુત અનભુવ છે. ગજુરાતી સારહત્યમાાં નરનસિંહ મહતેા, 
મીરાાંબાઈના પદથી માાંડી આજના આધનુનક કનવઓની કૃનતઓ આજનો 
નવો ગજુરાતી યવુાવગચ પણ એટલા જ રસપવૂચક વાાંર્વાનુાં પસાંદ કરી 
રહ્યો છે.  

કોઈક એક સમય કે મન:સ્સ્થનતમાાં લખાયેલ કૃનત વર્ો પછી પણ 
વાંર્ાય અને એનો ભાવ વાર્કને પોતાના એક નવા ભાવનવશ્વમાાં નવહરતો 
કરી દે એ જ કનવની કૃનતઓની સાથચકતા છે. કાવ્ય કે ગઝલ લખાય અને 
એનો આસ્વાદ અવનવા ભાવ સાથે રજુ કરત ુાં અમારુાં આ માનસી મેગેઝીન 
તમને સૌન ેઅવશ્ય ગમશે એવો નવશ્વાસ અને આશા.  

 

                                        -mn)Oii ji[bn d[siE 
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‘મનષુ્યને એક મળૂ નથી, અનેક મળૂ છે અને એ મળૂ એને અનેક 

સાંસ્કૃનતઓ સાથે, અનેક ભતૂકાળ સાથે સાાંકળી શકે છે.’  

        કનવ ઓક્તાનવયો પાઝની આ પાંસ્ક્તઓ દરેક સમય-કાળમાાં અને 

દરેક નવર્ય પ્રત્યે સાર્ી લાગે છે. કલાને જેમ અનેક મળૂ છે અને 

એમાાંએ લેખન કળારૂપી સારહત્ય- એમાાં પણ કેટલા મળૂ, કેટલો ભતૂકાળ 

અને વતચમાન! ગજુરાતી પદ્ય સ્વરૂપના આ ભતૂકાળ અને વતચમાન 

વચ્ર્ે વાર્કને કૃનતરૂપી સાંવેદનાઓ પીરસતુાં માધ્યમ એટલે માનસી.  

        જયારે મનીર્ાબેને પદ્ય મેગઝેીન શરુ કરવાની ઈચ્છા દશાચવી ત્યારે 
ખબુ ઓછા સમયની અમારી ઓળખાણ છતાાં એમણ ે ‘માનસી’ માટે 
સહકાર આપવાનુાં સરૂ્ન કયુું. એમનો ઋજુ સ્વભાવ જાણી આ કામગીરી 
માટેનો કોઈ જ અનભુવ ના હોવા છતાાં હા કહી દીધુાં. ત્યારે નવા 
લેખકોની કલમને પોંખવા, જૂના કનવઓની રર્નાઓ અને તેમનો 
આસ્વાદ માણવા અને દરેક ઘરમાાં શપદરૂપી કનવતાઓનો રણકો ગુાંજે 
એવા શભુ હતેસુર ‘માનસી’ ને તેમજ અમારા સૌપ્રથમ સાહસના 
પરરણામને તમારી સમક્ષ મકૂી રહ્યા છીએ. ‘માનસી- જીવનકવન’ ન ે
વાર્કોનો આવકાર મળશે એવી આશા સહ અસ્ત.ુ   

-મીરા જોશી 
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શભુેચ્છા    ...શ્િોક છાં  / શ્રી ભગવતીકુમાર શમાા 
 

વાલ્મીકીના હૃદયમાાં સ્ુરેલો શોક છાં; 
રકન્ત ુન રર્ાઈ શક્ો એવો શ્લોક છાં. 

 

છલકાયા જે કરે છે તે આનાંદલોક છાં; 
ડમૂામાાં જે દબાય છે તે મતૃ્યપુોક છાં. 

 

એકાકી છાં હુ ાં કૌર્ની તટેૂલી જોડ શો; 
સાંદભચ છે વ્યથાનો થોકે થોક છાં. 

 

જગ્યા નથી રહી કે કબતુર ર્ણી શકે; 
પરસેવે રેબઝેબ નગરનો હુ ાં ર્ોક છાં. 

 

છે પક્ષપાત લાગણી, તારા તરર્ફ મને; 
બીસતાંતનુો તળાવ તરર્ફનો હુ ાં ઝોક છાં. 

 

*** 
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gzl 

‘હથેળીમાાં..!’   / જયશ્રી મર્ચન્ટ 

ર્ીમળાયેલા સમયને પણ  વસાવ્યો  હથેળીમાાં, 
ઉકેલવા એની સળ, ઘસુાં છાં રેખાઓ હથેળીમાાં! 
ખરેલા  પણો  પર  નનરવ  ર્ાલવાની છે શરત, 
તો લો, ર્ાલો હવે પકડીને પડછાયો હથેળીમાાં! 
રાહ તારી ર્ાતકની જેમ આજીવન જોયા કરી! 
જો,  વસી  ગયાાં પ્રનતક્ષાનાાં પોલાણો હથેળીમાાં! 
છે  આ  શાંકા  કે  શ્રદ્ધા, એ  કહવે ુાં તો મશુ્કેલ છે! 
કહ ેછે,  ઘર કરી ગયાાં અહીં, ભાગ્યો હથેળીમાાં! 
આંસ ુ બનેલા સપના ઝીલ્યા શુાં આ હથેળીમાાં! 
ને  ભગ્ન’ ગઝલનો જન્મ ઉજવાયો  હથેળીમાાં! 

‘પાંખીડુાં વ્હાલ સીંર્ ેછે’  / રેખા શકુ્લ 

પડ ેછે સ્નો હવે ઝરણુાં નનિંદરમાાં રૂએ છે, 
ઉછીનુાં હાલરડુાં ગાઈ સકૂી ડાળાં જુએ છે. 
વાદળને  રહિંડોળે  સ્નોફ્લેક્સ  ઝબકેૂ છે, 
સેંથીની  વાત ે કાંકુ સરૂજ ઢોળી ઉગે છે. 
રદશા  દાદની  બારીએ  સપનુાં જાગે છે, 
નવરાટની  અટારીએ  શપદોને  મીર્ે છે. 
શૈશવના ગલુાબી ગાલ રમાડી ચમેૂ છે, 
વસાંતની  પાાંખે  પાંખીડુાં  વ્હાલ સીંર્ ેછે. 
પગલી પગલી કનવતાના પષુ્પ ખરે છે, 
સાગરની  છોળાં  રદવ્ય  પગલાાં ચમેૂ છે.      
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‘થઈ જાય છે..!’  / મનબુને ર્ોકસી 
ઘા પડ ેતો પણ જતન થઈ જાય છે, 
માનવીનુાં મન ગહન થઈ જાય છે. 

 

સાર્વ્યો છે એક કાગળ અંતરે, 
‘નપ્રય’ સાંબોધન કવન થઈ જાય છે. 

 

જ્યાાં વહ ેકરૂણાનો સાગર શ્વાસમાાં, 
જજિંદગીનુાં ત્યાાં જતન થઈ જાય છે! 

 

પીઠ પર તો ઘા પડયા છે કેટલા, 
જો સરુક્ષાનુાં પતન થઈ જાય છે. 

 

હુાં નજર ઝીલી લઉં છાં પે્રમની, 
દદચને પીડા દર્ફન થઈ જાય છે. 

 

કોતયુું જ્યાાં નશલ્પ એના નામનુાં, 
ત્યાાં જ શ્રદ્ધાનુાં ભવન થઈ જાય છે! 

 

*** 
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‘થીજી ગયેલા રાંગો’     / નનલ 

બાંધ  પડલેી  વાસરીનાાં  પાનાાં  અકળાય છે, 

શપદોનાાં   ડુમા   ર્ીસ   બની  પડઘાય  છે. 
છાંદ,     શપદો,      લયની      વસાહતમાાં,  
પવનનાાં    સપાટે    હલર્લ   જણાય   છે. 
કદી   ન    રજુ   થયેલી   ગઝલોની  કસક, 

સાંવેદનાની આંગળી ઝાલી લોક સધુી જાય છે. 
કારર્ફયાની     દોરીમાાં     શપદોને    પરોવી, 
એક  પછી  એક  શેર  ગઝલમાાં  ઢળાય  છે. 
લેખન,  શાહીનાાં  ‘નનલ’  થીજી  ગયેલા રાંગો,  
ખયાલોના  તેજથી  પીગળતા   જણાય   છે. 

એ કવનમાાં દદચ  છે’  
                            / મનબુને ર્ોકસી 

એ કવનમાાં દદચ  છે, 
પે્રમનુાં કારણ હશે. 
મૌન સાથ ેઆમ પણ, 
શપદનુાં સગપણ હશે. 
ભીડમાાં ત ુાં મળે, 
એ અનોખી ક્ષણ હશે! 
સત્ય સમજાશે નહીં, 
ર્ો તરર્ફ દપચણ હશે. 
ઘાવ તાજા છે હજુ 

દદચનુાં ભારણ હશે! 
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‘કશુાં ખેંર્ાણ છે’ /હમેા રાઠોડ 

જ્યારથી ખદુમાાં જ સૌ રમમાણ છે, 
ત્યારથી   સાંબાંધમાાં   પોલાણ   છે. 
એ  નથી  દરરયો કે ભરતી આવશે, 
આંસનેુ  જળ  વચ્ર્ેનુાં  રમખાણ છે. 
નીર્ી  નજરે  એણે   જોયુાં’ત ુાં  જરા, 
એટલુાં   બસ   પે્રમનુાં   પ્રમાણ  છે. 
યાદ  આવ ે એ   હજી  વર્ો  પછી, 
લાગણીઓનુાં   એટલુાં   બાંધાણ   છે. 
એ  રડ ે ને  આંખ  છે   ખારી  અહીં, 
આંસઓુ   વચ્ર્ ે  કશુાં   ખેંર્ાણ   છે. 

‘એની એ જ છે’  
/વર્ાચ પ્રજાપનત ‘ઝરમર’  
કેટલી  ઠોકર પછીયે   રાવ  એની  એ  જ  છે,  
ખોળીયા બદલાય છે પણ જાત એની એ જ છે. 
એમ  તો  નખશીખ  યાદો  કોતરી બેઠા છીએ, 
હાથમાાં  પણ  જામ  છે ને રાત એની એ જ છે. 
હ ેખદુા,  મારો  રકનારો  આ વખત નક્કી જ છે, 

છે  અલગ  રસ્તો  ભલે ન ેનાવ એની એ જ છે. 
ખેરવી  નાખ્યા  બધા  રાંગો  જગતનાાં  જાળવી, 
સાવ  અંગત  દદચ   છે  ને વાત  એની એ જ છે. 
આર્રણના લઈ ર્રણ બસ શોધમાાં છાં  જજિંદગી, 
છે  નવી  ઠોકર  છતાાંય ે ઘાત  એની  એ જ છે!       
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કુાંપળ ભજેો પ્રીતમજી   /  પાંકજ વખારરયા 
 

પથ્થરમાાંના ઝરણ જગાડી, ખળખળ ભેજો પ્રીતમજી, 
કાળક્રમે થઈ જાત કુહાડી, કુાંપળ ભજેો પ્રીતમજી. 

 

રોજ ભલે મેસેજ ઉપાડી, આગળ ભજેો પ્રીતમજી, 
ક્ારેક તો ર્ક્ષ ુર્ોંટાડી કાગળ ભજેો પ્રીતમજી. 

 

આલોપીને ખ્યાલ તમારો અંધારાને પડકાયુું, 
દીપક રાગે દાહ લગાડી, વાદળ ભજેો પ્રીતમજી. 

 

ગગન ડેમના ગેટ ઉઘાડો, પાણી છોડો ધસમસતા, 
કેમ હજી ટેન્કર પગૂાડી ઝાકળ ભેજો પ્રીતમજી. 

 

ભાગી છૂટી ભતૂ ભણી પળ લ ૂાંટીને સઘળાાં સખુર્ેન, 
સજાગતાને સ્મરણ સ ૂાંઘાડી પાછળ ભેજો પ્રીતમજી. 

 

સરુાંગમાાં થઈ નાસી જાશે રાજા ને સોપો પડશે, 
ગઢ જીત્યાની ગાઈ વગાડી, અટકળ ભજેો પ્રીતમજી. 

 

ગબેી કોઈ અનારકલીના ગ્રહ બળવાન થયા છે આજ 

શહજેાદાને જશે ભગાડી, સાાંકળ ભજેો પ્રીતમજી. 
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ક્ાાં સમય છે તારી પાસે’       / પ્રશાાંત સોમાિી 
કોઈ  પાસે બેસવાનો  ક્ાાં સમય છે તારી પાસે, 
બોલ  મીઠ્ઠા બોલવાનો ક્ાાં સમય છે તારી પાસે. 
લાખ  માની માનતાઓ  બાળ માટે   ને પછીથી, 
બાળન ે પાંપાળવાનો  કયાાં સમય છે તારી પાસે. 
ભાગ્યમાાં  લખ્યુાં  હશ ે તો આપશે  ઈશ્વર ઘણુાંયે, 

પણ ભરોસો રાખવાનો ક્ાાં સમય છે તારી પાસે. 
મા રડ ેઘરના ખણુ ેને બાપ પડયો ખાટલ ેતો’ય, 

શુાં  થયુાં છે  પછૂવાનો  ક્ાાં સમય છે તારી પાસે. 
વેદ વાાંચ્યા ગીતા વાાંર્ી ભાગવત આખુાં છે મોઢે, 

માની આંખો વાાંર્વાનો ક્ાાં સમય છે તારી પાસે. 

   ‘શોધવાનુાં હોય છે’  
જોઈએ  છે શુાં, પ્રથમ એ શોધવાનુાં હોય છે, 

આકરી  મહનેત પછી એ પામવાનુાં હોય છે. 
કોઈ  ર્ાહ ે કે  ન ર્ાહ ેએની ભર્િંતા છોડી દે 

સૌ પ્રથમ તો દોસ્ત ખદુને ર્ાહવાનુાં હોય છે. 
હારવાની બીક છોડી એક ડગ આગળ  ભરો,  
આપણે  તો  જાત  સામ ે જીતવાનુાં હોય છે. 
રોર્માાં  આવી  ભલે બે ર્ાર ગાળો દે તને,  

એમને  તારા  વગર ક્ાાં ર્ાલવાનુાં હોય છે. 
પ્રેમ કરવો  એટલો આસાન થોડો છે પ્રશાાંત, 

છેક  રદલથી રદલનુાં અંતર કાપવાનુાં હોય છે. 
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આઈના ફૂટી ગયા છે’  / નસદ્દીક ભરૂર્ી 
આઈના ફૂટી ગયા છે ન ેઅસર બદનામ છે, 

છાાંયડા ઘનઘોર છે પણ આ શજર બદનામ છે. 
 

ફૂલ જેવા મહકેતા આ ઈશ્કના રસ્તા નથી, 
બદ ઈરાદા, બેવર્ફાઈથી  ડગર બદનામ. 

 

હુાં કદમ મકૂીશ તો આ શહરેની ઈજ્જત થશે, 
સ્વાથી રોનકની ખશુ્બોથી નગર બદનામ છે. 

 

કૈ'ક મસલતથી  અવાજોન ે કોઈ દાબી  ગયુાં, 
સત્યની આ જાત આજે રીતસર બદનામ છે. 

 

છે  વસાંત શહરેમાાં  ને  બેવકરૂ્ફોના  મખુે, 
પાનખર આવી નથી ત્યાાં પાનખર બદનામ છે. 

 

સો મખુ ેસો વાત નીકળે છે હવે આ ઓટલે, 
એક રાણી  એક  રાજાની વગર બદનામ. 

 

એ  અડગ  સચ્ર્ાઈન ે પડખ ે રહ ેછે એટલે, 
ભાવ ર્ફળીયાનુાં નથી 'નસદ્દીક'જે  ઘર બદનામ  છે! 
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કર્રો’   / કલ્પેશ શાહ 

માણસનો   સ્વભાવ     જરા   અધકર્રો  છે, 
માટે  જ   તો  દુનનયામાાં  આટલો  કર્રો  છે!  

 

જેટલુાં  થયુાં   નકુશાન  એટલો  જ  વકરો  છે, 
ગાંદકી   રે્ફલાવવામાાં  ક્ાાં   કોઈ   ખર્ો   છે! 

 

જજિંદગી  મળી   ને   જેમ  તેમ   જીવી  ગયાાં, 
આ   માણસન ે  માણસથી   જ   ખતરો   છે! 

 

સહન કરે બધુાં ધરતી ને સમય  પણ જબરો છે, 
રસ્તા પર રાખ બનીને ર્ફરતો તારો જ કર્રો છે! 

‘આવડી જાય છે’   
/ રદલીપ વી. ઘાસવાલા 

નાળથી  જે  કપાઈ લડી જાય  છે, 
શ્વાસ લેતા પછી આવડી જાય છે. 
 

સાથ ત ુાં હોય  છે એટલે  આ  પવન, 
ભીંતની પીઠન ે થાબડી  જાય છે. 
 

બાળપણ જાળવી ના શકાયુાં  કદી, 
બહાર ખોવાય ભીતર જડી જાય છે. 
 

લક્ષ્મી દ્વારે ઉભી , મોં ન ધોવા જતાાં, 
કાળની શભુ માંગળ  ઘડી   જાય  છે. 
 

ફૂલ ઝાકળ  સરીખો  અનબુાંધ  છે, 
કે  મળો  ત્યાાં તો  છટા પડી જાય  છે!   
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દોડતા ને ઘમૂતા કાાં રણ વગર’/ 
શીલામહતેા)શપદનશલ્પી( 
દોડતા ને ઘમૂતા કાાં રણ વગર, 

શોધતા’તા મગૃજળ કાાં રણ વગર? 

પક્ષીઓને પણ ન ગોઠે ઘર વગર, 
ઘર ન છોડ ેકો’કરદ કારણ વગર! 
કબર સધુીના ઉધામા હર નગર, 
દોડતો માણસ સદા કારણ વગર. 

વીંધતી રે હાંમેશા હર નજર, 
રૂપ પણ ના જોઈએ કારણ વગર. 
આંખમાાં સામે રહ ેછે હર વખતે, 
માતને નશશ ુગમે કારણ વગર. 
સત્યતાથી વેગળી એ હર ખબર, 
હોય છે છાપા મહી કારણ વગર. 

દયે સદા એ તો સજા તારણ વગર, 
નામના ન્યાયાધીશો કારણ વગર. 
બેહીસાબે આપતો એ ગજ વગર, 
ના સજા દે કોઈને કારણ વગર. 
કેટલુાં આપ્યુાં પ્રભએુ કર કદર, 

યાર્વુાં ના જોઈએ કારણ વગર. 
શપદ નશલ્પી તો સહી છે હર ડગર, 
એટલે આપી સહી કારણ વગર. 
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‘હયાતી નામ ેકાંઈ બીજુ નથી’ 
/ શૈલરે્ પાંડયા 

 

હુાં નથી આ હુાં ને ત ુાં પણ ત ુાં નથી, 
જીવતરમાાં એટલે ખશુ્બ ુનથી. 

 

છે કસુાંબલ પે્રમનો પ્યાલો ભલા, 
આંખ એની બીજુ કાંઈ જ કશુાં નથી. 

 

આ નદી હરખે ગઈ સાગર કને, 

સાગરે કાંઈ આવવા કીધુાં નથી. 
 

હાથ મહેંદી મકેૂલા સોંપ્યા પછી, 
ઘરનુાં ઘર પાસે કાંઈ બચ્યુાં નથી. 

 

ઓરડાન ુરડવુાં એ શુાં જાણે? 

આંસ ુજેણે કોઈનુાં લછુ્ુાં નથી. 
 

ઓ હવા! જાસો ત ુાં કાાં દે મોતનો, 
શ્ચાસ નસવાય મે કાંઈ લીધુાં નથી. 

 

બાાંકડો આ બાગને એકાાંત મારુાં, 
આ હયાતી નામે કાંઈ બીજુ નથી 
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‘જોઉં છાં’                            / જીગીર્ા રાજ 

જીવતાાં સપનાાંની રોજ સળગતી લાશ જોઉં છાં, 
હુાં’ય  ઇચ્છાઓનો  રોજ કકળતો શ્વાસ જોઉં છાં. 
આંખ  સામ ે લાર્ારી  ભરી  ઘણી વેદના રહ,ે 

હુાં પછી ર્ફાટી પડતાાં હ્રદયનો આભાસ જોઉં છાં! 
ભડભડાટીથી  સળગી  રહલે  આખુાં  શરીર છે, 

તાપ આખો ભીતર  ર્ીરતો ઉચ્છવાસ જોઉં છાં. 
ખબૂ ઝીલ્યો છે સાંતાપ  આ જગતનો પળેપળે, 

એ  જ  સાંબાંધોની  આરપાર  નવનાશ જોઉં છાં. 
આખરી ખરતાાં તારાને જોઈ બાાંધી છે આશ ને  

સકલ નવશ્વ ે ઉઠતો ઉપર તરર્ફ પ્રકાશ જોઉં છાં. 
 

‘જાણી શકુાં નહીં’   
દોસ્તો,  સર્ફર મેં આદરી, શ્વાસો ભરી નવા, 
કેવો  હશ ે પડાવ  ત્યાાં,  જાણી  શકુાં નહીં. 
શપદો’ય  કેવાાં  બાખડ,ે ભીતર ભણી જવા, 
કેવો  હશ ે લગાવ  ત્યાાં  જાણી  શકુાં નહીં. 
વરસી  રહી છે વાદળી, ઝાકળ સમી થવા, 
કેવો  હશ ે જમાવ  ત્યાાં  જાણી  શકુાં નહીં. 
શનૂ્યોની  ભીતરે  વહતેી, જો ને  આ હવા, 
કેવો  હશે  દબાવ  ત્યાાં  જાણી  શકુાં  નહીં. 
સ્વપ્નો બધાાં ર્ફરે પરત, રૂઆબ છે કે દવા? 

કેવો  હશે  ઠરાવ  ત્યાાં  જાણી  શકુાં   નહીં. 
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                      / અનનકેત કાપરડયા ‘કનવરાજ’  
 

)૧( 
‘ક્ાાં રહી છે’ 

તમારાથી હવે કોઈ માાંગણી ક્ાાં રહી છે, 
પહલેા જેવી તમને હવે લાગણી ક્ાાં રહી છે? 

 

એકલતાની હવે એ અસર તો જુઓ, 

દવા કામ કરે એવી માાંદગી ક્ાાં રહી છે? 
 

તમને માાંગવાનુાં છોડી દીધુાં ખદુા પાસે, 

અસરદાર હવે મારી બાંદગી ક્ાાં રહી છે? 
 

તરર્ફડતા જો જૂએ તો એ મસુ્કુરાય છે, 

એમની પહલેા જેવી શમીન્દગી ક્ાાં રહી છે? 
 

જીવતો હતો ખશુખશુાલ માના ખોળામાાં, 
નવતી ગઈ જે બર્પણમાાં એવી જજિંદગી ક્ાાં રહી છે? 

લોકો કહ ેબદલાઈ ગયા છો કનવરાજ સાચુાં છે. 
પહલેા જેવી હવે અમારી સાદગી ક્ાાં રહી છે? 
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)૨( 
‘એક ગરીબની ભખૂ’ 

પ્રભ ુતમે વસ્યા મહાલયસમ માંરદરમાાં, 
ને ગરીબ વર્ાચથી બર્વા છાપરુાં શોધતો રહ્યો. 

 

અન્નકટૂના ર્ફોટા ન્યઝૂપેપરમાાં છપાયા ને, 

એરઠયામાાં કોઈ સકૂો રોટલો શોધતો રહ્યો. 
તાકેતાકા કાપડના તોરણો લટકી ગયાાં, 
બદન ઢાાંકવાન ેકોઈ ર્ીંથરૂ શોધતો રહ્યો. 
જગન્નાથે નશયાળે પહયેાચ ઉનના વાઘા, 

નછરભરી શાલે થથરતાાં કોઈ હ ૂાંર્ફ શોધતો રહ્યો. 
 

મહાકાળના નશવભલિંગ પર અભભર્ેકની નદી વહી, 
ભખૂ્યો છોરુાં પરડયામાાં દુધ શોધતો રહ્યો. 

આમ તો નહોતો એ ભગધનો અવતાર પણ, 

ભખૂ ભાાંગવાને મરેલા મડદા શોધતો રહ્યો. 
ભગવાન તારા હોવા પર મોટો પ્રશ્નાથચ છે, 

જ્યારે માંરદર બહાર બે ટાંકનો રોટલો શોધતો રહ્યો. 
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‘ગોત ુાં છાં   ’/ અલ્પા વસા 
 

વીતી  ગયેલો સમય  ગોત ુાં છાં, 
ખોવાયેલુાં બાળપણ ગોત ુાં  છાં. 

 

ખબર નથી મને, મને શુાં ગમ,ે 

લોકોના ગમા - અણગમા ગોત ુાં છાં. 
 

એ કાલી - ધલેી કુમળી ક્ષણોન,ે 

વોટ્સ અપ - રે્ફસબકુમાાં ગોત ુાં છાં. 
 

આજને કરી આંખ આડા કાન, 

રોજ આવતી કાલન ેગોત ુાં છાં. 
 

ભલૂી હમે - દોસ્તીના ધબકાર , 

નપત્તળ સાંબાંધના રણકાર ગોત ુાં છાં 
ઓઢી ભર બપ્પોરનો છાાંયડો, 
સમી સાાંજનો તડકો  ગોત ુાં  છાં. 

 

તારુાં  - મારુાં  જ્યાાં સહીયારુાં  હતુાં, 
એ દોસ્તના ખભે શાતા  ગોત ુાં  છાં. 

 

વ્યવહાર નહીં  સ્વભાવ ગોત ુાં  છાં, 
દાવપેર્ નવનાનુાં ખડખડાટ હાસ્ય ગોત ુાં છાં. 
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‘ટૂાંકી બહર’ 
                          / નટવર ટાાંક 

હુાં ગણુાં છાં 
કે ભણુાં છાં. 

 

આ હવામા 
શુાં ર્ણુાં છાં? 

 

હેં કબીરા.. 
શુાં વણુાં છાં? 

 

વાવયુાં   જે, 

એ લણુાં છાં! 
 

આંખ બોલ,ે 

હુાં કણુાં  છાં! 
 

શનુ્ય તો છાં, 
પણ ઘણુાં છાં! 

 

વ્યાપ જૂઓ, 

હુાં અણુાં છાં! 
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બ ેગઝલો 

/ મનીર્ા જોબન દેસાઈ 

 

એ રકનારો જોઈએ’        

 

આજે  તો તારો સહારો જોઈએ, 
નાવની  સાથ ે રકનારો જોઈએ. 
 

સાથ તારો  કાયમી સાથ ેજ છે, 

એટલો   મારે  ઈશારો  જોઈએ. 
 

આપમેળે   આપણે    નવસ્તરવુાં, 
પ્રેમનો   થોડો  આશરો જોઈએ. 
 

આભમાાં સો ર્મકતા છે તારલા, 
એક   ર્ાાંદ   ર્મકારો  જોઈએ. 
 

રાખ મારી  આ સજાવુાં આભમાાં, 
મોક્ષ  માટે  એ  રકનારો જોઈએ. 

--- 

‘એક સાાંજ’ 
સાાંજ વીતી આકરી. 

તારા વગર.... 
વરસતો વરસાદ, 

ખાલી મનની કોતરો 
પર ખળખળ વહી રડતો રહ્યો.. 

કોઈ હૃદય નીર્વી 
આભથી વરસતુાં રહ્ુાં, 

વકૃ્ષો લહરેાતા આનાંદથી નાર્તા 
રહયા 

એક હોડી કાગળની 
આમતેમ ર્ફાંગોળાતી 
આખરે એક દીવાલ ે

ઊંડા શ્વાસ લેતી ઉભી રહી, 
પાાંખ ર્ફર્ફડાવતો એક મોર 

જરાક જ ઉડયો ને ર્ફરી ... 
સાંતાઈ ગયો એક નપિંજરામાાં. 

સદીઓના નવરહથી 
પીડાતો આ સમય 

વહતેો રહ ેછે બસ.. 
વહતેો જ રહ ેછે. 
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આપણુાં હોવુાં  /શોભભત દેસાઈ  
 એમ  આ  અસ્સ્તત્વ  ખોવુાં જોઈએ, 
આપણુાં   હોવુાં   ન   હોવુાં  જોઈએ. 
 

સાવ વેરણ  સ્વપ્ન મારુાં થઈ ગયુાં, 
એમનુાં  ઘર  આ  જ  હોવુાં જોઈએ. 
 

તર્જની!  અશ્ર ુનથીનો ગમ ન કર, 
આપણે  રણને’ય   લ્હોવુાં  જોઈએ. 
 

ડાઘ  ભાર્ા  પર પ્રસરતા જાય છે, 
મૌનનુાં  આ   વસ્ત્ર  ધોવુાં   જોઈએ. 
 

ના  બન ે ઘોંઘાટ,  ઝાાંઝર કીડીનાાં, 
દોસ્ત!  દુુઃખ  એ રીતે રોવુાં જોઈએ. 

‘એમાાં જાણ ેહુાં’  /ર્તેન શકુ્લ 

બાની દોલત સાદડી, ને  એમાાં  જાણે હુાં, 
એની  બાધા-આખડી, ન ેએમાાં  જાણે હુાં. 
ઝાંખનાની  આંખડી,  ને  એમાાં  જાણે હુાં, 
જળ  તરસતી નાવડી, ને એમાાં જાણ ેહુાં. 
છાાંયડો  તડકો  કરે, જ્યાાં બારણે દસ્તક; 
સાત  ભવની ર્ામડી,  ને એમાાં જાણ ેહુાં. 
રોજ  ખોલી  છીંકણીની  જેમ  સુાંઘ ે એ, 
લાગણીની  દાબડી,  ન ે એમાાં  જાણે હુાં. 
રાંગસતુ્રો   જેમ   એનો  વારસો  મળશ,ે 
છે  ઘરેણુાં  લાકડી,  ન ે એમાાં  જાણે  હુાં. 
(સન્ડ-ેઈ-મહકેિિમાાંથી સાભાર) 
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‘જીવાત ુાં હોય છે!’ /વશૈાલી પટેલ ‘તન્હા’ 
એક જીવન કેટલા સ્તર પર જીવાત ુાં હોય છે. 
બાંધનોથી   કેટલુાં   હાાંર્ફી  જવાત ુાં   હોય  છે, 

 

મૌનની  ભાર્ા  ભલ ેને ર્ીસ ન  પાડી શકે, 
શપદના  ભર્ત્કારથી  હરદમ  દઝાત ુાં હોય છે. 

 

છે સર્ફર લાાંબી છતાાં પણ, કેટલા દોડ ેર્રણ, 
થાય  લોહીઝાણ  બસ, ત્યારે જીવતુાં હોય છે. 

 

એક  હળવુાં  સ્સ્મત  ઢાાંકી  દે  હજારો  વેદના, 
સ્સ્મતના પડદા મહી, ક્ાાં મન કળાત ુાં હોય છે. 
નાટકો  છે  કેટલા   ને,  કેટલા  પાત્રો  અહીં, 
એક  જીવન કેટલા સ્તર પર જીવાત ુાં હોય છે! 

*** 
 

 

/ મનહરલાલ ર્ોકસી 
 

આંખ ભીની હોય ત્યારે સ્સ્મત મખુ પર જોઇએ, 

જજિંદગીની બેઉ બાજુ એમ સરભર જોઇએ; 

 

છો રહ ેર્ફોરમ નવહોણાાં જજિંદગીનાાં વસ્ત્ર સૌ 
ફૂલ પીસીને કદી મારે ન અત્તર જોઇએ. 
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આપણ ેજીવી ગયાાં ’ /પભૂણિમા ભટ્ટ 

રહી અપેભક્ષત આપણે જીવી ગયાાં, 
કેવુાં કુાંરઠત આપણે જીવી ગયાાં. 

 

છે અપેક્ષા સવચદા એક પ્રેમની, 
રહીને ઝાંભખત આપણ ેજીવી ગયાાં. 

 

પે્રમતષૃ્ણા તરર્ફડાવે કારણે, 
રહીને તનૃર્ત આપણ ેજીવી ગયાાં. 

 

સૉંસરા વાગ્યા ઘણાાં ઘા, પ્રશ્નનાાં, 
થઈને ર્ભર્િત આપણ ેજીવી ગયાાં. 

 

આ પ્રણય સ્વીકાર થયે આપણો, 
થઈને ર્ભર્િત આપણ ેજીવી ગયાાં. 

 

ના રહ ેસાંજોગ જો સહવાસનો, 
થઈને વજર્જત આપણ ેજીવી ગયાાં. 
લ્યો જમાનાને મકુીને બાજુએ, 

થઈ સમનપિત આપણે જીવી ગયાાં. 
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‘માણસ ઉરે્ફ...’   / નયન દેસાઈ 

 

માણસ ઉરે્ફ રેતી, ઉરે્ફ દરરયો, ડબૂી જવાની ઘટના ઉરે્ફ; 

ઘટના એટલે લોહી, એટલે વહવે ુાં એટલે ખટૂી જવાની ઘટના ઉરે્ફ… 

 

ખલુ્લી બારી જેવી આંખો ને આંખોમાાં રદવસો ઊગ ેને આથમતા; 
રદવસો મતલબ વઢેા, મતલબ પાંખી, મતલબ ઊડી જવાની ઘટના ઉરે્ફ… 

 

પગમાાંથી પગલુાં ફૂટે ને પગલાાંમાાંથી રસ્તાના કૈં રસ્તા ફૂટે; 

રસ્તા અથવા ફૂલો અથવા પથ્થર અથવા ઊગી જવાની ઘટના ઉરે્ફ… 

 

વજ્જરની છાતી ના પીગળે, આંસુાં જેવુાં પાાંપણને કૈં અડકે તો પણ; 

આંસ,ુ એમાાં શૈશવ, એમાાં કૂવો, એમાાં કદૂી જવાની ઘટના ઉરે્ફ… 

 

ર્ાલો સૌ આ સાંબાંધોની વણજારોને બીજે રસ્તે વાળી દઈએ, 

સાંબાંધો સમણાાંનાાં ઝુમ્મર, ઝુમ્મર યાને ફૂટી જવાની ઘટના ઉરે્ફ… 

 

છાતીમાાં સરૂજ ઊગ્યાનો દવ સળગ ેને સરૂજ તો એક પીળાં ગમૂડુાં, 
ગમૂડુાં પાકે, છાતી પાકે, મહરેર્ફલમાાંથી ઊઠી જવાની ઘટના ઉરે્ફ… 

 

મઠૂી ભરીને પડછાયાનાાં ગામ વસેલાાં ને પડછાયા હાલ ેર્ાલ,ે 

પડછાયા તો જાણ ેર્હરેા, ર્હરેા જાણે ભલૂી જવાની ઘટના ઉરે્ફ… 

 

*** 
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‘ત ુાં’ જલન માતરી 
રહસ્યોના પડદાઓ ઉપાડી તો જો, 
ખદુા છે કે નહી હાક મારી  તો જો! 
પલાઠી  લગાવીને  ના  બસેી રહ,ે 
તુાં  મઠુ્ઠીઓ  વાળીને ભાગી તો જો! 
હશ ે  તો   ઉઠી   દોડવા   માાંડશ,ે 
તુાં  પ્રારપધને  લાત  મારી તો જો! 
ખબર  તો પડ ેમોતીઓ છે કે નહી, 
તુાં સમુાંદરમાાં ડુબકી લગાવી તો જો! 
છે  મીઠા  કે  ખારા  સમજ તો પડ,ે 
જલન  ઝાાંઝવાઓને ર્ાખી તો જો! 
 

તારે નગર રૂબરૂ મળે’   
/ રઈશ મણીયાર 

પડછાયા  ર્ફક્ત  તારે  નગર  રૂબરૂ  મળે, 
લોકો  મળે  નરહ  અન ેબસ  આબરૂ મળે. 
 

ઊગે  સવાર  કાંઠમાાં  લઈ  બ્રહ્મરૂપ  સ્વર, 
ને  સાાંજના  ર્રણમાાં  પછી  ઘ ૂાંઘરુાં  મળે.  
 

હુાં-ત ુાં  હતા  ન ે સામ ેતો સનેા  ઉભી હતી, 
કેવો  હતો  સમય  અન ે કેવી ઘડી હતી? 
 

માાંગી શક્ા નરહ કોઈ વરદાન, બાકી તો,  
તારો  જ રથ હતો અને આ આંગળી હતી.  
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‘કોની વાતે ત ુાં ભરમાઈ ’ / રવીન્ર પારેખ 

 

કોની વાતે ત ુાં ભરમાઈ? 

કોણ કબલૂે એ સચ્ર્ાઈ? 
 

હુાં ઝાકળ છાં, તુાં આંસ ુછે, 

તારે મારે શી સરસાઈ? 
 

કોણ છૂટુાં પડતુાં કોનાથી, 
વાત મને એ ના સમજાઈ. 

 

આ તો તેજ વગર બળવાનુાં, 
એનુાં નામ જ અખ્ખર ઢાઈ. 

 

જળનાાં ટીપાાં જેવી યાદો, 
વધતાાં વધતાાં થૈ દરરયાઈ. 

 

હોય ન જ્યારે પણ ત ુાં સાથે, 

હાથવગી મારે તન્હાઈ. 
 

મારે બદલે યાદ મને ત ુાં, 
મારે બીજી કઈ અભખલાઈ? 

*** 
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‘લોહી વહ ેત્યારે જ કાગળ વચ્ર્ ેધરવો જોઈએ’ 
/ મકુુલ ર્ોકસી 

 

આપણી અંદર મરી પરવારી ગયેલા કોઈએ, 
બાગમા પથ્થર બનીન ેજન્મ લેવો જોઈએ. 

 

સ્વપ્નના ર્ફાનસના અજવાળામાાં જેને જોઈએ, 
ખલુ્લી આંખોના આ અંધાપામા તેને ખોઈએ. 

 

ર્ાલ ુટે્રને બારી પાસે બસેવાની વાતમાાં, 
બારીમાાંથી કદૂવા જેવુાં ઝગડતા હોઈએ. 

 

આંસનુી અનધકૃત નવકે્રતા છે થોડી આંખ આ? 

ખાત્રીપવૂચકનુાં ને જથ્થાબાંધ ક્ાાંથી રોઇએ! 
 

પરૂ માટે માત્ર સ્થાનનક વાદળો પરૂતાાં નથી, 
કાંઈક ઉપરવાસમાાં વરસાદ જેવુાં જોઈએ. 

 

ખાઈ પીને નાહીને કનવતા નથી બનતી હ ેદોસ્ત! 
લોહી વહ ેત્યારે જ કાગળ વચ્ર્ે ધરવો જોઈએ 

 

*** 
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hiEk& 

      /નનલ 

 

 છત્રીયે કહ્ુાં 

ઉઘડી જઇયે તો? 

વરસાદ છે 

* 

 

છત્રી સાંકેલી  

વરસાદે કરીયા 

ગલગલીયા 
* 

 

તારી તષૃ્ણાયે 

ભટકુાં છાં રણમાાં 

યગુોથી આમ 

* 
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kiÄy 

    

એક ટીપુાં આંસનુુાં..!   / જયશ્રી મર્ચન્ટ 

 

આંખથી અનાયાસે ખરી પડલેા આંસનેુ 

પોતાની ર્ાાંર્માાં ઝીલવા, 

કોઈક ર્ાતક ક્ાાંક તો ઉભુાં જ હશે...! 

બસ, એ એક ભ્રમમાાં હુાં તો વહાવતી રહી, 

આંસનુો મહાસાગર..! ને હવ.ે. 

જયારે ર્ાતકની પ્યાસ લઈને કોઈ ઉભુાં છે ત્યારે, 

સકુી મરુાંભનૂમ અને કોરોધાકોર, 

વાદળહીન આ આકાશનેય આંટી દે, 

મારી આ હૃદયભનૂમને ઈલેક્ટ્રીક ડ્રીલરથી ખોદી કાઢો તોયે, 

ટપકશે નહી એક ટીપુાં આંસનુુાં...! 

*** 
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‘નસિંદુર’ /  માલતી અશોકલાલ શાહ 

 

નસિંદુર ભલે લાગે મામલુી યા સસ્ત ુાં, પણ એનુાં મલૂ્ય છે લાખેણુાં, 

ગરીબ માધ્યમ સ્ત્રી માટે છે વરદાન! 

પનતના પે્રમરસનુાં છે સખુદ સાંભારણુાં. 

એ કદી બદલાય નરહ, ના એનો રાંગ વહી જાય, 

ના એ તટૂી શકે ના એ ખટૂી શકે, નસિંદુરની સરરતાનો સાગર 

સખુની કલ્પનાથી છલકાઈ જાય. 

માંગલસતૂ્ર પહરેવા માટે વર્ો વીતી જાય, 

ર્પટીક નસિંદુર તો પળમાાં ખરીદાઈ જાય. 

ને ભાનમનીઓની ભનૂમકા સર્વાઈ જાય 

ના કોઈ ર્ોરી શકે, ના કોઈ લ ૂાંટી શકે, 

એવો નસિંદુરનો મરહમા રાંગ રાખી જાય! 

*** 
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‘વાગે માંરદર ઘાંટ ઝાલર સણુુાં’ 
છાંદ: શાદુચલ નવક્રીરડત / શીલા મહતેા )શપદ નશલ્પી( 

વાગે માંરદર ઘાંટ ઝાલર સણુુાં, માથુાં ઝૂકે પે્રમથી, 

આંખો બાંધ કરી કરુાં સ્મરણ હુાં, વાંદન કરુાં ઈશને.. 

તરુવર શાખા ઝૂલતા નવહગના, કલરવ સણુુાં કણચથી, 

આ નડ ેપણ આત્મને અતીઘણો, આનાંદ મળતો રહ,ે 

ઉર્ા કાળે સયૂચના રકરણના, સૌન્દયચને નીરખુાં, 

દીસે શાખા પણચમાાં ર્મકતા, તરુ્ારના ભબિંદુઓ. 

મજુને સ્પશચ આ સકલ છતાાંયે, કાંઈ કાંઈ ન શે સ્પશચત ુાં? 

તેથી કણચ બધીર રષ્ષ્ટહીન છાં, એવુાં મને ભાસતુાં. 

ભખૂ્યાનો જઠરાગ્ની ના કદી દીસે, કે રદનની દીનતા. 

દુુઃખીના રદલથી જે આહ નીકળે, શાને હુાં સાાંભળાં? 

ભખૂ્યા દુખ્યાાંને અભણ ભટકતા, ને કેમ હુાં અવગણુાં? 

લાર્ારી અંગે વીંટી રઝળતાાં, કાંગાળના બાળકો. 

હ ેઈશ્વર! ઉઘાડ ર્ક્ષ ુકણો, પડળો બધા ભેદજે. 

કોઈના આંસ,ુ આહ દદચ  દુુઃખને વણજોયુાં હુ ાં ના કરુાં.. 
*** 

 

છોડ દીવાને પહલેા ત ુાં મને પ્રગટાવને, 
આવવા તૈયાર છાં, રસ્તો જરા બદલાવને..! 

- અનીિ ચાવડા 
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‘મને ન ગમતી વાત...’     / ઉમા પરમાર 

તમે ક્ારેય નોંધી છે મને ન ગમતી વાત? 

ના, કારણ, ત્યારે હુાં મૌન રહુાં છાં.. 

તમે ક્ારેય જોયો છે મને ન ગમતી વાતનો પ્રનતભાવ? 

ના, કારણ, ત્યારે હુાં મૌન રહુાં છાં.. 

તમે જોઈ મને ન ગમતી વાતની વ્યથા? 

ના, કારણ, ત્યારે હુાં મૌન રહુાં છાં.. 

મારુાં મૌન એ, ન કહી શકવાની લાર્ારી, એની વેદના દશાચવે છે 

તમે સાાંભળયુાં મારુાં મૌન? કે એનો મૌન ગસુ્સો? 

એ ક્ારેય્ક વગર કારણે કોઈ બીજા પર ઠલવાય છે, 

તો ક્ારેય સમસમવાનો ઘ ૂાંઘવાટ, 

અને ગસુ્સાની આગમાાં એ રોટલીને બાળે છે 

તો વળી ક્ારેક શાક ર્ોંટાડ ેકે પછી વાસણો પછાડ ેછે 

મને ન ગમતી વાતનો ગસુ્સો, ક્ારેક ભખૂ્યા રહીને, 

તો ક્ારેક એક રોટલી વધ ુખાઈને નીકળે છે, 

તો ક્ારેક માંરદરમાાં કે પછી 

કોઈ એકાાંત સ્થળે જાત સાથ ેઘડીક બેસીને નીકળે છે 

ન ગમતી વાત અને ન કહવેાયાનો રાંજ, બાંને મને અકળાવે છે! 

ખીણમાાંથી પડઘાતા અવાજ જેમ, ભીતરથી પડઘો ઉઠે છે.. 

અને હવે મારુાં મૌન ધીમે ધીમે શપદ બની રહ્ુાં છે.. 

શસ્ત્ર બની રહ્ુાં છે, કારણ હવે હુાં મૌન નથી..! 
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‘એક અધરૂો નનબાંધ’    / પ્રજ્ઞા વશી 
વગચમાાં હુાં બોલી  :મા સાથેની સખુદ ક્ષણો યાદ કરીને   

એક સાંવદેનસભર નનબાંધ લખો. 
બધાાં છાત્રો પરૂી તલ્લીનતાથી લખતાાં હતાાં. પણ આ શુાં?  

માત્ર છેલ્લી પાટલી ઉપરનો એક છાત્ર કશુાં જ લખતો ન હતો. 
મેં કહયુાં :‘નનબાંધ તો સાવ સહલેો છે, છતાાં ત ુાં આમ હાથ જોડીને... 

બીજાએ તો લખી પણ નાાંખ્યો અને એક ત ુાં છે જે... 
આ પહલેાાં પરૂા બે રદવસ ‘મા’ નવર્ય ભણાવ્યો તેનુાં શુાં?  

આવુાં તે કાંઈ હોય? મારી મહનેતનુાં શુાં? ’ 
ફૂટપટ્ટીવાળો મારો હાથ સ્હજે ગસુ્સાથી ઉર્કાયો..  
પણ ત્યાાં જ-- એ બાળકનો દયનીય ર્હરેો જોઈ 

હુ ાં ગસુ્સો ગળે ઉતારી પીઠ રે્ફરવુાં છાં, ને ત્યાાં જ-- 
‘ટીર્ર, બધાને તો મા છે.. જયારે મારે તો.. 

ટીર્ર મા નવના  સાંવેદના? ટીર્ર ‘મા’ એટલે શુાં?  

હુ ાં કાંપી ઉઠી, મારી અંદર એક અગમ્ય ભીંસે ભરડો લીધો 
બાળકની આંખેથી પેલો પ્રશ્ન દદડવાની તૈયારીમાાં જ હતો 

ને એ સાથે જ ફૂટપટ્ટી હાથમાાંથી સરી પડી. 
બેઉ હાથે પરૂી તીવ્રતાથી એને છાતી સરસોં ર્ાપતાાં હુાં બોલી ઉઠી, 

‘બેટા, મા એટલે કે- તારી આ  ‘ટીર્રમા’  
અને એ જ ક્ષણે જાણે કે મારી શેર માટીની ખોટમાાં 

પરૂી મૌભલકતાથી એક સગુાંનધત ફૂલ ખીલવીને 

ખદુ ઈશ્વરે જ જાણે કે મા તમેજ દીકરાનો 
અધરૂો રહી ગયેલ 

એક સાંવદેનસભર નનબાંધ પણૂચ કરી આપ્યો! 
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‘આવરણ’   / રીના મહતેા 
રોજ અભગયારને ટકોરે હુ ાં જ - એના ટચકૂડા શરીર પર 

એક પછી એક બધુાં ર્ઢાવુાં. 
પહલેા ર્ડ્ડી, પછી ગાંજી, વળી ઉપર શટચ અને લાલ હાર્ફપેન્ટ, 
ગલુાબી પાની ઉપર ધોળાાં મોજાાં. 
છેવટે એનાથી છૂટે નહીં એમ કસીને બાાંધી દઉં 

બાંને બટૂની દોરી. હાથ રૂમાલ સાથે પીનમાાં 
એના નામ-સરનામાવાળો બજે પણ 

ટચ્ર્ દઈ છાતીએ ભેરવી આપુાં. 
ઉંબર બહાર નીકળે ત્યારે 

એના સાવ બચકૂડા ખભા ઉપર દર્ફતર 

અને ગળે વોટરબગે લટકાવી દઉં. 
રરક્ષામાાં ઊંર્કી એને બેસાડુાં ત્યારે એ 

ક્વભર્ત ઉત્સાહમાાં અને ઘણુાં કરીને તો કમને 

એનો હીજરાતો હાથ હલાવે. 
રરક્ષા મારા મોઢા પર ધળૂ ઉડાડતી ર્ાલી જાય. 
બરાબર ર્ારને ટકોરે ર્ફરી રરક્ષાનો ઘરઘરાટ. 
એના મેલા ર્હરેા પર ઘર આવ્યાની ઉજળી લકીર. 
હુ ાં ઝટપટ એના બટૂની દૂરી છોડી નાખુાં. 
પછી મોજાાં, શટચ-પેન્ટ, ગાંજી-ર્ડ્ડી બધુાં ર્ફટાર્ફટ-ર્ફટાર્ફટ કાઢી દઉં. 
એની કમ્મરની કમૂળી ત્વર્ા પર પડી ગયેલા 
રબરના કાપા આંગળીથી અછડતા પાંપાળી લઉં 

ને એ દૂધ પીવા જવાની દોટમાાં હોય 

તો’ય વળતી પળે બથમાાં લઈ લઉં એના એ 

આવરણનવહીન દેહને જેવો હતો એ મારા ઉદરમાાં! 
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કાવ્ય આસ્વાદ/ રાજુલ ભાનશુાલી 
* કનવનુાં વનસયતનામુાં * 

કદાર્ હુાં કાલે નહી હોઉં 

કાલે જો સરૂજ ઉગે તો કહજેો કે 

મારી ભબડાયેલી આંખમાાં 
એક આંસ ુસકુવવુાં બાકી છે; 

કાલે જો પવન વાય તો કહજેો કે 

રકશોર વયમાાં એક કન્યાના 
ર્ોરી લીઘલેા સ્સ્મતનુાં પક્વ ર્ફળ 

હજી મારી ડાળ પરથી ખેરવવુાં બાકી છે; 

કાલે સવાર છલકે તો કહજેો કે, 

મારા હ્રદયમાાં ખડક થઈ ગયેલા 
કાળમીંઢ ઈશ્વરના ચરેુચરુા કરવા બાકી છે; 

કાલે જો ર્ાંર ઉગ ેતો કહજેો કે 

એને આંકડ ેભેરવાઈને બહાર ભાગી છટવા 
એક મત્સ્ય હજી મારામાાં તરર્ફડ ેછે; 

કાલે જો અસ્ગ્ન પ્રકટે તો કહજેો કે 

મારા નવરહી પડછાયાની ભર્તા 
હજી પ્રગટાવવી બાકી છે. 
કદાર્ હુાં કાલે નહીં હોઉં. 

- સરેુશ જોષી. 
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‘કદાર્’ શપદથી કનવતા શરૂ થાય છે. પહલેો જ શપદ ભારેભરખમ! 
કદાર્નો સામાન્ય અથચ ‘જો એમ બને તો’ આ 'જો’ અને 'તો’ ના ર્ક્કર 
આપણે જાત ેજ બનાવેલા છે, આપણી સહભુલયત ખાતર. 

કનવતામાાં પણ કનવ જે આગળ કહવેાના છે એ આ જ ર્ક્કરનો એક 
ભાગ છે. કનવ કહ ેછે, 

 

કદાર્ હુાં કાલે નહી હોઉં- 
કાલે જો સરૂજ ઉગે તો કહજેો કે 

મારી ભબડાયેલી આંખમાાં 
એક આંસ ુસકુવવુાં બાકી છે;     
 

પોતાની ઈચ્છાઓને મેકઅપ કરીને ઉંઘમાાં જોવુાં એનુાં નામ સપના. 
આ આંસ ુએવુાં જ એક સપનુાં છે. કનવ 'જો' કદાર્ કાલે ન હોય અને 
તોય જો સરૂજ ઉગ ે'તો' એના માટે સાંદેશો છે કે એની બીડાયેલી આંખમાાં 
એક આંસ ુછે, જે હજી સકુવવુાં બાકી છે. આ તો થઈ અભભધા. પહલેી 
નજરનુાં અથચઘટન. એક સપનુાં જે હજુ પરુૂાં નથી થયુાં, જે કનવએ આંખોમાાં 
સેવ્યુાં છે, સાર્વ્યુાં છે. કનવ હોવુાં એટલે સામાન્યથી અલગ હોવુાં અને એ 
રીતે આ કનવ પણ અલગ છે, ખલુી આંખે સપના જુએ છે. એ સપનુાં 
જેનાાં થકી આંખો બજેીવી થઈ, એ પ્રવાહી બનીને વહી જવાની કગાર 
પર છે. જો પાત થઈ જશે તો, કદાર્ - )અરહ પાછો એ જ શપદ આવ્યો( 
આળ લાગશ,ે નામોશી પણ થાય એનાાં કરતાાં તો ભલેને એ સકુાઈ જતુાં 
એવી ખેવના એ રાખે છે અને આ કામ એ સરૂજને એટલે કે સાંજોગો 
થકી મળેલા પરરતાપન ે સોંપે છે કે, 
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એ સપનુાં આંખોમાાં જ સકુવી દે. 
કાલે જો પવન વાય તો કહજેો કે 

રકશોર વયમાાં એક કન્યાના 
ર્ોરી લીઘલેા સ્સ્મતનુાં પક્વ ર્ફળ 

હજી મારી ડાળ પરથી ખેરવવુાં બાકી છે; 

  

કોઈનુાં સ્સ્મત ર્ોરી લેવુાં અપરાધ છે. એટલો મોટો અપરાધ, કે 
એનો ભાર કનવને હવે સહન થતો નથી. રકશોર વયમાાં ર્ોરેલુાં એ રકશોર 
વયનુાં સ્સ્મત પણ હવે પક્વ ર્ફળ જેવુાં વદૃ્ધ થઈ ગયુાં છે. અને કનવ આ 
બોજો હવે ઉપાડવાને અસમથચ છે એટલે મનની ઠુાંઠુાં થઈ ગયેલી ડાળી 
પરથી ખરી જાય એમ ઈચ્છે છે. એવુાં ય હોય કે એ એક સ્સ્મતને બળે 
જ પોતે ટકી ગયા હોય અને હવે જ્યારે બધુાં છોડવુાં છે ત્યારે એને મકુત 
કરવા ઈચ્છે છે. જો કે એને જાતે ખાંખેરી નાખવાની રહમ્મત હજુ’ય એ 
કેળવી શક્ા નથી એટલ ે પવનને માથે એ ભાર નાખે છે. જાતને 
છાવરવાનો કેવો ઉપાય શોધી કાઢયો છે! 
કાલે સવાર છલકે તો કહજેો કે, 

મારા હ્રદયમાાં ખડક થઇ ગયેલા 
કાળમીંઢ ઈશ્વરના ચરેુચરુા કરવા બાકી છે; 

 

આ કાળમીંઢ ઈશ્વર એટલે - અહમ.્ એ અહમ ્જેના કારણે ઘણુાં 
બધુાં સહન કરવુાં પડ્ુાં. ગમુાવવુાં પડ્ુાં. કદાર્ પેલુાં રકશોરવયવાળાં 
સ્સ્મત પણ! એણે હવે આખા હ્રદયને ખાલીપાના અંધકારથી ભરી નાખ્યુાં 
છે.  
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એક સમય એવો હતો જ્યારે 'હુાં' સવેસવાચ હતો, ઈશ્વર હતો. 
આજે એ જ 'હુાં' હુાંકાર કરી રહ્ુાં  છે ત્યારે સમજાયુાં કે  એને પોર્વા પાછળ 
કેટકેટલી સુાંદરતાનો ભોગ લેવાયો છે, અપાયો છે! પીડા વેઠી છે. હવે 
એને છોડવો છે, નવી શરૂઆતને 'હુાં'પણાના ભારથી રરહત કરવા 
છલકતી સવાર એના ચરેૂચરૂા કરે એવી આશા કનવ સેવી રહ્યા છે. 
 

કાલે જો ર્ાંર ઉગ ેતો કહજેો કે 

એને આંકડ ેભેરવાઈને બહાર ભાગી છટવા 
એક મત્સ્ય હજી મારામાાં તરર્ફડ ેછે; 

 

આ સારુાં. એક કામ સરૂજને સોંપ્યુાં, એક પવનને અને હવે એક ર્ાંરને. 
માછલી, આંકડો અને તરર્ફડાટ. આ રૂપકો છટકબારીની જેમ વાપયાચ છે. 
કોઈ પણ પરરસ્સ્થનતથી ભાગી છૂટવુાં એ કેટલુાં ઈચ્છનીય? માછલી, પાણી 
અને તરવરાટ એકમેકનાાં પયાચય છે, અને તો પછી આ તરર્ફડાટ? કદાર્ 
અસહ્ય વેદનાનુાં પરરણામ હોઈ શકે. બીજી રીતે જોઈએ તો કનવ 
પલાયનવાદ જેવી વાત કરે છે. મત્સ્ય રૂપી જીવ આ ખોભળયામાાં તરર્ફડે 
છે, મતૃ્ય ુપછી પણ કદાર્ એ શાતા ના પામે એટલે એણ ેર્ાંરના આંકડ ે
સ્વેચ્છાએ ભેરવાઈને ભાગી છૂટવુાં છે. 
 

કાલે જો અસ્ગ્ન પ્રકટે તો કહજેો કે 

મારા નવરહી પડછાયાની ભર્તા 
હજી પ્રગટાવવી બાકી છે. 
કદાર્ હુાં કાલે નહીં હોઉં. 
પડછાયો જીવતા માણસનો પડતો હોય છે. મતૃદેહનો પડછાયો પડતો  
નથી!  
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અહીં પડછાયો નથી અથવા નવરહી છે.. શુાં કહવેા માાંગે છે કનવ? શુાં પોતે  
માત્ર એક શ્વાસ લેત ુાં ખોભળયુાં છે જાણ ેજીવતી લાશ? અને નવરહી પોતે નરહ 
પણ પડછાયો છે, આ એ વળી નવર્ારતા કરી મકેૂ એવી વાત.. અનકુરણ 
માનવનો સ્વભાવ છે ને એટલે જ પડછાયાન ેબખ્ખાાં હોય, પરાંત ુએના માટે 
પણ થોડુાંઘણુાં અજવાળાં ખપે કારણ અંધારામાાં પડછાયા પડતા નથી. ભીતર 
જ જ્યાાં કાળાશ પથરાયેલી હોય ત્યાાં પડછાયા નવરહી જ થઈ જાય ને! 
કદાર્ એવુાં ય બન્યુાં હોય કે પડછાયાને આ ધનૂી માણસનો થાક લાગ્યો 
હોય અને એ સાથ છોડી ગયો હોય! શુાં ખબર! કનવની વાત કનવ જાણે.  

લક્ષણાનુાં ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ. 
 

આ જ પાંસ્ક્તઓ બીજી રીતે તપાસીએ. 
 

     આ કનવએ જોયેલુાં વધ ુએક રદવાસ્વપ્ન. પડછાયાને હાાંર્ફ ર્ડવા માાંડ ે
ત્યારે માણસ મતૃ્યનુા પરરઘમાાં પ્રવેશી ગયો છે એમ કહવેાય અને જ્યારે 
પડછાયો સાવ શાાંત થઈ જાય ત્યારે જીવન જ આથમી જાય. અરહિં 
પડછાયાન ે'નવરહી' નવશેર્ણથી નવાજવામાાં આવ્યો છે! એટલે કે એ એમને 
છોડીને જતો રહ્યો છે. તો શુાં કનવ ક્ષર દેહ ેહાજર નથી? ના, કનવ અરહ કહવેા 
માાંગે છે કે આત્મા એટલે કે તેજ, નરૂ તો ક્ારનાાંય ખરી ગયાાં છે, સકુાઈ 
ગયાાં છે અન ેહવે ર્ફક્ત બાહરી ક્લેવર બાકી છે. એ રકશોરવયી સ્સ્મત, એ 
કાળમીંઢ ઈશ્વર, પીડા, અકાળે વદૃ્ધ થઈ ગયેલા સપનાાં આ બધાાં પરરતાપો 
સહી એ અંદરથી સાવ જીણચ થઈ ગયા છે. બીજા શપદોમાાં માણસ હલનર્લ 
કરે ને પડછાયા જીવી ઉઠે. પણ પડછાયો તો છે જ નરહિં, એ કદાર્ )પાછો 
આ ભરેભરખમ શપદ આવ્યો( કોઈક બીજા પરરઘમાાં તદ્દન સ્સ્થર રહી કોઈ 
ઋર્ીની જેમ કનવની ઉપાસના કરી રહ્યો છે. એને મોક્ષ અપાવવાની વાત 
છે. ભીતરનો અંધકાર આ ભર્તાની જ્યોનતથી દૂર થઈ જાય એવુાં પણ બને. 
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કનવતાની પહલેી પાંસ્ક્ત - પહલેો શપદ - ‘કદાર્’ 
કનવતાની છેલ્લી પાંસ્ક્ત - પહલેો શપદ - ‘કદાર્’ 
 

કનવને કદાર્ આ ‘કદાર્’ના કુાંડાળામાાંથી બહાર જ નીકળવુાં 
નથી! મરનારને તો ઉંર્કનારની’ય રર્ફકર હોતી નથી, તો પછી કનવએ 
મતૃ્ય ુ પછીની આવી અને આટલી કલ્પનાઓ કેમ કરી હશે? આ છે 
આશાવાદ. નયો આશાવાદ. નરી આંખે ન દેખાતો આશાવાદ, જીવાદોરી 
જેવો. કનવ વાત તો કરે છે મતૃ્યનુી પણ છે જીવનથી છલોછલ! આ છે 
કનવતાની વ્યાંજના. હવ ેઆવીએ શીર્ચક ઉપર. ‘કનવનુાં વનસયતનામુાં’ – 
વનસયતનામુાં’ય જીવતજેીવ જ લખાય ને?! 
અસ્ત.ુ 
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આ અંકના અવતવથ..પસુ્તક પકરચય/ વવપિુ માાંગરોળીયા 
‘વેદાાંત’ 

 
 

     ‘ણિવતજ પર ઝાકળ’ - વવપિુ માાંગરોળીયા ‘વેદાાંત’ 
આજે આપણ ે નવા પ્રકાનશત ગઝલસાંગ્રહ નવરે્ જાણીશુાં, સરુત 

શહરેના ઉભરતા ગઝલકાર નવપલુ માાંગરોળીયા જે ‘વેદા ાંત’ તખલ્લસુથી ગઝલો 
લખે છે. વર્ચ ૨૦૧૭ માાં પ્રકાનશત થયલે ગઝલસાંગ્રહ "ભક્ષનતજ પર ઝાકળ" 
નામના  આ પસુ્તકમાાં ૧૧૦ અત્યાંત ભાવપણૂચ અને અથચસભર ગઝલો તમને 
વાાંર્વા મળશે. કનવ-શાયર-ગઝલકાર હૃદયના ભાવને અનેકનવધ 
નવર્યોમાાં  આવરી લઈને શેરના ઝુમખાાંઓને ગઝલ સ્વરૂપે પ્રસ્તતુ કરે અને 
એના રસપાનમાાં વાર્ક ભાવનવભોર થઈ અલગ જ દુનનયામાાં નવહરવા માાંડે. 
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આ ગઝલસાંગ્રહમાાંથી થોડા સુાંદર શેર... 
 

નમી છે ફૂલથી ભરેલ  ડાળ એજ   કારણે , 
ભરી શકે સગુ ાંધ ખદુની એ તમારા શ્વાશમાાં. 

 

છોડી દીધુાં મેં એટલ ેસપનાઓ જોવાનુાં હવે, 

આ કાર્ જેવી ઊંઘમાાં સપના પથ્થરના હતા. 
 

એમ કરી  એ સાંબાંધોને કાયમ હૂાંર્ફાળા રાખે, 
હૈયામાાં હો પીડા તો પણ મા હોઠે તાળા રાખે. 

                                          

                                            - mn)Pi ji[bn d[siE 
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WITH BEST COMPLIMENTS 
FROM 

 

PRATHAM DESAI & URJA DESAI 

 
Contact: 99250-14767 

 

YUGMA DESAI  Architect-Interior 
Designer 

Pratham house, Nr.Croma Centre,  
Subhashnagar Road, Ghod dod, Surat. 

Contact: 83479-08000 
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WITH BEST COMPLIMENTS 

FROM 
 

SHREE JAYANTBHAI GANATRA 

 

BUILDER  
 

.SURAT. 
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સહ્રદય આભાર 

માનસી મેગેઝીન માચા અંકના  

સવે િેખકવમત્રોનો..! 

અમારા વાચકવમત્રોનો! 
*** 

 

 

 

 

 




