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 અનકુ્રમણિકામાાં આપની પસાંદગીની રચના પર ક્લિક કરતાાં જ તે 
રચનાન ુાં પાન ુાં ખિુશે, એ જ મજુબ દરેક પાનાાં પર ઉપર ‘અનકુ્રમણિકા’ 
શબ્દ પર ક્લિક કરતાાં જ અનકુ્રમણિકા ખિૂશે. આ સવુવધાનો િાભ 
િેવા વવનાંતી. 
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mns*y<ni (krNi[... t>#i)n) klm[ 

નમસ્કાર મમત્રો, 
            શબ્દો અને લાગણીના પ્રવાહમાાં વહતેા સર્જાયેલા કાવ્યો, ગઝલ, 
અછાાંદસ રચનાઓ લઈને માનસી કાવ્ય-ગઝલનો નવો અંક આ વસાંતોત્સવ 
અને વલેેન્ટાઈનને વધાવતો આપ સૌ સમક્ષ આવી રહ્યો છે. પાંખીઓનો 
કોમળ અવાજ અને આછી-આછી ગલુાબી ઠાંડીમાાં બારીમાાંથી લયાત્્ક લહરેાતા 
વકૃ્ષ, ફૂલોને જોતાાં જોતાાં દદલમાાં ઉતરી જતી કાવ્ય પાંક્તતઓ, શમા-પરવાનાની 
ગઝલો કે અમદેરકન લખેક ઓ'હને્રીની પ્રણય-વાતાા ‘springtime a la carte’ 
વાાંચતા જઈએ અને ઉઘડતાાં ભાવમવશ્વમાાં સરતા જઈયે. પ્રમે કોઈ પણ પ્રત્યેનો 
હોય એનુાં કમવઓ સાદ્રશ્ય મનરૂપણ જે રીતે પોતાની રચનાઓમાાં કરતાાં હોય છે 
એને આ મેગેઝીનમાાં સમાવી વાચકો સધુી પહોંચાડવાનો એક અનેરો આનાંદ 
છે. પ્રભભુક્તતમાાં લીન થઈ આપણા પ્રાચીન કમવ-કમવયત્રીઓની રચનાઓ હજુ 
આજે પણ આપણને ખબુ વાાંચવી ગમે છે. પોતાના અલગ અલગ દ્રષ્ટટકોણથી 
પે્રમની વાતો કે વ્યથાઓ રજુ કરે છે અને એ ભાવને ઝીલતા આપણે આપણી 
સમસ્યાઓ કે પ્રેમપ્રસાંગોને સાાંકળી લઈએ છીએ અને નવાઈની વાત તો એ છે 
કે કેટલીકવાર આપણે મનોમન કમવઓનાાં મવચારો કે દ્રષ્ટટકોણ સાથે અર્જણપણે 
સહમત પણ થઈ જઈયે છીએ. 

આવી જ કેટલીક ક્ષણોમાાં રાધા-કૃટણનાાં પે્રમભાવને વ્યતત કરતી 
એક અછાાંદસ રચના મેં લખી. કૃટણ-રાધા સૈકાઓથી લખેકો-કમવઓના મપ્રયપાત્ર 
રહયા છે. કોઈના ઉત્કૃટટ પે્રમને સમજીને શબ્દમાાં ઉતારી શકી છાં કે કેમ એ તો 
ખબર નથી, પણ મારા મનોજગતમાાં સાદી ગજુરાતી ભાષામાાં સાંવાદ સર્જાયો 
અને થોડી કાવ્યાત્મકતા સાથ ેકાગળ પર ઉતયો.  સૌ કમવ મમત્રોની રચનાઓ 
માણજો અને તમારો પ્રમતભાવ અમને લખતા રહશેો. 
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એક રાધા-કૃષ્િ ગીત... 
હ ેકૃટણ... 

આમ તાકતા રહો છો ને...આંખ વાાંચતા રહો છો, 
ભીંર્જતી વષાાએ મારી હથેળી વાાંસળી મકૂી જરા ઝાલતા હો તો? 

હ ેરાધા... 
આંખ તો સરકતી ર્જય તમારા કોમલ ગાલે ટપકતા નીર સાંગ, 

તમે જરા ઓરા આવી આ આંખલડીને સમર્જવતા હો તો? 

હ ેકૃટણ... 
આ વષાાની વાછટે હૈયુાં લેત ુાં દહલોળા, સાંગ મધરુ સ્વર ડોલાવે, 

કેમ કરી પાછી જઈશ ઘરે, કાંઈ કહતેા હો તો? 

હ ેરાધા... 
ભીંર્જયેલ હૈયાનાાં ધબકારે, મારા શ્વાસોશ્વાસમાાં ગુાંજતા,  

તમારા નામના સથવારે પાછા વળતા હો તો? 

હ ેકૃટણ... 
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વકૃ્ષેથી પાંખીનો કલરવ ને, સાંગે વષાાન ુાં છમછમ,  

રેલાતા વાાંસળીનાાં સરેુ મન ઘલે ુના કરતા હો તો? 

હ ેરાધા ... 
વીજળીના ચમકારે ઝગમગતુાં આ રૂપ, આજ પ્રભાત વેર મારી, 

આંખે સમાત ુાં હો તો? 

હ ેકૃટણ... 
આ નાજુક સ ુઆવરણ, ભીંર્જતા નહીં રોકે, 

વરસતી આ હલેીમાાં સાંગ ઝૂમી લેતા હો તો? 

હ ેરાધા... 
નતૃ્ય મગ્ન ઢેલ સમ તમે, છે મોર સમ મારો થનગનાટ, 

પટુપો ફેલાવે માદકતા, સગુાંધ થઈ અણએુ અણ ુપ્રસરતા હો તો? 

હ ેકૃટણ ... 
કાલ પાછી સાંગ ેતમારા, આજ તો આકાશી ગડગડાટ, 

થોડુાં હૈયાને સમર્જવી મને ર્જવા દેતા હો તો? 

        
                                 - મનીષા જોબન દેસાઈ 
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શબ્દાાંજલલ : શ્રી જલન માતરી સાહબે... 
‘જલન’ ઉપનામથી વેધક ગઝલો લખી ગજુરાતી ગઝલને એક 

નવી જ ઊંચાઈ પર પહોંચાડનાર અિવી જિાલદુ્દીન સઆદુદ્દીન ઉફે જલન 
સાહબે માતા ઉમરાવ બેગમ અને મપતા સઆદુદ્દીન અલવીના, ચોથા અને 
સૌથી લાડીલા સાંતાન હતાાં. ગઝલને આગવા અંદાજમાાં રજૂ કરવાની 
ખામસયત અને મશુાયરાને જીવાંત કરી દેનાર જલન સાહબેનુાં ૨૫ ર્જન્યઆુરી 
૨૦૧૮ ના રોજ ૮૪ વષાની વયે ટૂાંકી માાંદગીમાાં અવસાન થવાથી ગજુરાતી 
ગઝલ મવશ્વને એક ના પરૂી શકાય એવી ખોટ પડી છે.    
શ્રી જિન સાહબેને એમની જ ગઝિના સાંવેદનોથી ભાવભીની 
શબ્દાાંજણિ... 

એટલા   માટે    રુદન    મારુાં  ઘણુાં  છાનુાં  હત ુાં, 
અશ્રઓુ  સાધન   તરસ   મારી છીપાવવાનુાં હત ુાં. 
એના   હાથે  માનવી  રહેંસાઈ   ટળવળતો રહ્યો, 
આ  જગત   એવુાં   અધરુૂાં  એક  કતલખાનુાં હત ુાં. 
મારે  વહવેાના  સમય પર હુાં  તો છલકાઈ ગયો, 
લક્ષ   સાગરમાાં   ભળી   ઊંડાણ   જોવાનુાં  હતુાં. 
હુાં  જ   નીરખતો   હતો  એ વાત હુાં ભલૂી ગયો, 
મારા   મનથી   પાપ  મારા  કોણ જોવાનુાં હત ુાં? 

એટલે તો મેં  નજર  પણ ના કરી  એ દ્રશ્ય પર, 
કે  ગગનથી   તારલા   મવણ કોણ ખરવાનુાં હત ુાં! 
અથા એનો એ નથી હુાં  પણ ‘ જલન’ તરસ્યા કરુાં, 
ઝાાંઝવાઓને  તો    જીવનભર  તરસવાનુાં  હત ુાં. 
એ જ કારણસર રડયો ના હુાં  સ્વજનના મોત પર, 
ઓ  ‘જલન’ ર્જણે  કે  મતૃ્ય ુ  મારુાં  પોતાનુાં હત ુાં! 
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શબ્દાાંજલલ : શ્રી મનરાંજન ભગત 

તાજેતરમાાં શ્રી જલન માતરીની સાથ ેજ સપુ્રમસદ્ધ કમવશ્રી મનરાંજન 
ભગતે પણ ગઝલમવશ્વમાાંથી મવદાય લીધી, પરાંત ુ તેમનુાં સ્થાન દરેક 
સાદહત્યપે્રમીઓના હૃદયમાાં હાંમેશા જીવાંત રહશેે. યરુોપીય ચેતનાનો અને 
બોદલેરની નગરસષૃ્ટટ જેવા મવષયોનો ઉઘાડ પહલેવહલેો એમની કમવતામાાં 
થયો છે. રણજીતરામ સવુણાચાંદ્રકથી સ્મામનત શ્રી મનરાંજન ભગતના 
છાંદોલય(૧૯૪૭), ૩૩ કાવ્યો, યાંત્રમવજ્ઞાન અને માંત્ર કમવતા(પવૂાાધ-
૧૯૭૫)તેમના ઉત્તમ સાંગ્રહો છે. તેમના સાંગ્રહ ‘પ્રવાલ દ્રીપ’નો અંગ્રેજીમાાં 
અનવુાદ થયો છે. પરાંપરાગત હદરગીત અને ઝૂલણા છાંદ તેમની મવમશટટ 
મદુ્રા હતી. ગજુરાતને આવી ઉમદા પ્રમતભાની ખોટ સદા વતાાશે. 
શ્રી વનરાંજન ભગતને ભાવભીની શબ્દાાંજણિ… 

‘ફરવા આવ્યો છાં’ 
હુાં તો બસ ફરવા આવ્યો છાં! 

હુાં ક્ાાં એકે કામ તમારુાં કે મારુાં કરવા આવ્યો છાં? 

અહીં પથ પર શી મધરુ હવા 

ને  ચહરેા ચમકે નવા નવા! 

રે ચહુાં ન પાછો ઘેર જવા! 

હુાં ડગ સાતસખુે ભરવા અહીં સ્વપ્ન મહીં સરવા આવ્યો છાં! 

ર્જદુ  એવો  ર્જય જડી કે ચાહી શકુાં બ ેચાર ઘડી 

ને ગાઈ શકુાં બે ચાર કડી 

તો ગીત પે્રમનુાં આ  પથૃ્વીના  

કણાપટે ધરવા આવ્યો છાં! 
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gzl 

શુાં શુાં ગયુાં!/ રિધીર નાયક 

ટોડલો, ઉંબર, બારી, બારણાાં ને પછી શુાં શુાં ગયુાં,  

પાદર, ખેતર, સીમ, ફળીયા ને પછી  શુાં શુાં ગયુાં! 
તરફડ ે છે   જીવ   એકલો   ડોલરીયા  ખાંડરેમાાં, 
શબ્દ,  અથા, મૌન, ધારણાાં એ પછી  શુાં શુાં ગયુાં! 
પ્યાસા ને ભલા અહીં પછૂનાર કોઈ જ ના મળે, 
નહરે, તળાવ, નદી ઝરણાાં ને પછી શુાં શુાં ગયુાં! 
પાણી  જરા  ટહલેવા  નીકળયુાં બેસીને  નાવમાાં, 
હોડી, હલેસાાં, દદરયો ને લાંગર, પછી શુાં શુાં ગયુાં! 
ટેરવે  હજી ચોંટી રહી છે  માદરે  વતનની ધળૂ, 
શહરે, રસ્તા, ગલી આંગણા નેપછી શુાં શુાં  ગયુાં!     

એ કોિ છે? / દદનેશ દેસાઈ 

મીણ માફક આમ પીગળતુાં રહ ેએ કોણ છે? 

સાવ  એકાકાર  થઈ કળતુાં રહ ેએ કોણ છે? 

તો, તરસના નામ પર દદરયા ઉલચેી નાખશુાં, 
આંખના ખણૂ ે સતત ગળતુાં રહ ેએ કોણ છે? 

સાાંજથી  ખશુબો ભરીને લાવશે આ માગશર, 

ઝાાંઝવાની  જેમ  સળવળતુાં રહ ેએ કોણ છે? 

એ લગોલગ  આવતુાં,  ને દૂર ચાલી ર્જય છે, 

રોજ શમણાાંમાાં  સદા  છળતુાં રહ ેએ કોણ છે? 

રોશનીથી તર  ભલે , ર્જહોજલાલી ક્ાાં હવે? 

બોલ, આખી રાત  ઝળહળતુાં રહ ેએ કોણ છે? 
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ઈબાદત મળી છે /ઉમેશ તામસે ‘ધબકાર’ 
ધબકતા  હૃદયન ે વસાહત મળી છે, 

ઉભરતા   કમવને  કવાયત મળી છે. 
નયનથી નયનન ેકયાાં તેં જ ઘાયલ, 

હવે ગીત  રચવા  કરામત મળી છે. 
ગઝલન ે રચીન ે કરી  જે   મહનેત, 

મને  એ  પછીથી  શરાફત  મળી છે. 
વખાણી  અમારી  ગઝલને   સદાયે, 

હજી  પણ  મને એ ઈબાદત મળી છે. 
પહલેાાં  ગઝલની  સમજ ના હતી ન,ે 

સમજતા  થયા  તો ઈબાદત મળી છે. 
 

ક્યારે હતી? / દહતેશ આર.પટેિ  
એવી  હતી  રણકાર,  પણ ક્ારે હતી? 

નદહ તો ખબર તકરાર પણ ક્ારે હતી? 

ર્જણયુાં   ખરુાં   ર્જમી  ખરી   મમર્જજથી 
ટોમપકમાાં  લલકાર  પણ  ક્ારે  હતી?  
એની  એ જ   છે  સાચજેમાાં   આભાસી  
જયારે  હતી હદપાર પણ  ક્ારે  હતી? 

લગભગ   જ   વાદે   ઈરાદે  લથડતી,  
હુાં  માનતો  લાચાર  પણ  ક્ારે  હતી? 

પાસે  જ  તો  ઉપકરણ  છે  માથા પરે.. 
સૌમાાં જ  એ  અપવાદ પણ ક્ારે હતી? 
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પરૂી રાત ચાિશે /આવશષ ગજ્જર 

જો  ત ુાં  છે  તો મર્જ જ પરુી  રાત  ચાલશ,ે  
શબ્દો  ખટૂી  જશે  ન ે છતાાં  વાત  ચાલશ.ે           

એવુાં  શુાં  થઈ ગયુાં  કે અનુાંબ ાંધ હારી ગયો? 

ચીલો   બતાવી   મદુૃ   શરૂઆત   ચાલશ.ે  

આવી  શકે  નદહ   રૂબરૂ  મન ે ત ુાં  મળવા, 
ત્યાાં  સધુી  યાદ   સાથ ે મલુાકાત ચાલશે. 

શતરાંજ   જેવી  ચાલ  ચલાવી  જતી  રહી,  
હાયાા  પછી,  અલગ  જ  રજુઆત  ચાલશ.ે  

ઝાકળ અભાવે છોડ ખરી ગયાાં સમય જતાાં,  
એ   પાનખરની   જુઠ્ઠી   કબલૂાત   ચાલશ.ે   

કાઢી પ્રણય"બી" લાવ ત ુાં, દદલની વખારથી,    
વાવી દે એને નદહ  તો એ  જીવાત ચાલશે!               

બે એક ક્ષિ  / શીતિ ગઢવી ‘શગ’  

આંખ  પલકાવી  લઉં,  ઉભાાં રહો બે એક ક્ષણ, 
સ્વપ્ન ભરમાવી લઉં, ઉભાાં  રહો  બ ેએક ક્ષણ. 
છે  જરા હાલાત  નાજુક  આપને  જોયા  પછી, 
દદલને સમર્જવી લઉં, ઉભાાં  રહો  બ ેએક ક્ષણ. 
જોઈને નજરો આ કોની આજ મલકયો લબિંબ જો, 
દ્વાર  અટકાવી  લઉં,   ઉભાાં  રહો  બે એક ક્ષણ. 
હો  મલુાયમ  જજિંદગી  એવી  નથી કઈ ખેવના, 
મોત  મલકાવી  લઉં,  ઉભાાં  રહો  બે એક ક્ષણ. 
ઓગળીન ે જયાાં  સમય  પાણી  થઈને  દોડતો, 
રગ એ  સરકાવી લઉં,  ઉભાાં  રહો બે એક ક્ષણ! 
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યશોદાનો કાન / સિુતાન વસિંહ 
 

વ ૃાંદાવનમાાં યમનુા કાાંઠે, બેઠો યશોદાનો  કાન, 

સરુ-વાદનમાાં એ સમર્જવ,ે રાધા ત ુાં તો  માન! 
 

પ્રેમ મવશેની આપણે  કોઈ  સમજ  ન  જોઈ, 

મનસ્વાથા પે્રમનુાં દઈશુાં આજે મપ્રયતમને  દાન. 
 

તારો પાંથ મારો નદહ,   મારો પાંથ તારો  નદહ, 

છતાાં અનાદદ યાદ રહશેે,આપણુાં આ ગણુગાન! 
 

તુાં મારી અધાાંગ નથી,   કે  ન હુાં છાં ત ુાંજ અધાાં, 
સાંસાર આખો માથુાં ઢાળી  કરશે છતાાં સ્માન! 

 

ના તારુાં સત્ય ત ુાં  ર્જણ ે છે,  ના  આખો સાંસાર, 

પણ, છતાાં બ્રહ્મ  જેવુાં છે  કૃટણ-રાધાનુાં મવધાન. 
 

તારો તો કોઈ રાંગ નથી,  ના  છે  તારો આકાર, 

કણકણમાાં જે પ્રેમ  સમાદહત  છે તજુ પદરધાન! 
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મારી અંદર  / પવૂી અપવૂવ બ્રહ્મભટ્ટ 

દેખાઉ  છાં  મૌન  પરાંત ુ વાત  કરુાં  છાં  મારી અંદર, 

તુાં પણ ના ર્જણે કે તજુને રોજ મળાં  છાં  મારી અંદર. 
એકાદી જો ધ્વસ્ત કરો  તો  ફેર કશો પડવાનો કયાાં છે? 

અલબેલી ઈચ્છાના  મહલેો  મનત્ય ચણુાં છાં મારી અંદર. 
ટીકા,  મનિંદા ને  ટીપ્પણ,  હુાં વાટી-ઘોળીને પી ગઈ છાં, 
સૌ  કોઈન ે હાંફાવે  એવી ર્જત  ઘડુાં છાં  મારી  અંદર. 
'જીવતરની  મડૂી  સાંબાંધો'  એવુાં  સૌએ  શીખવાડ્ુાં'ત,ુ 

એ  મડૂીને  સાચવવાન ે યદુ્ધ   કરુાં  છાં  મારી  અંદર. 
ક્ષણ-બ ેક્ષણમાાં ઉકલી ર્જશે  ગાાંઠ જીવનની  કાચી છે  હોં, 
દફલસફૂી આ સમજીને  અલમસ્ત  બનુાં   છાં,    મારી  અંદર!                  
 

પથ્થરને હુાં વાગુાં છાં / uv)< p>cil ‘u@’ 

ગમતાની  આ  દુમનયામાાં,  હુાં  સૌને ગમતી  લાગુાં છાં, 
સરૂ  ભલે  ના  મળતા  તોય,ે રાગ બધા આલાપુાં છાં. 
ઊંઘ   અન ે  ઉવીની   રામશ, એક જ તો’યે મળે નથી, 
ભલૂ ે  ચકેૂ  ઝોંકા  ખાતી,  સપનામાાં  પણ ર્જગુાં  છાં. 
હોય સફળતા કે મનટફળતા,  ફરક  પડ ે શુાં જીવનમાાં! 
કાાંઈ નથી  આ જીવનમાાં,હુાં મગૃજળ પાછળ ભાગુાં છાં. 
કોઈ દદવસ તો નોંધ  થશે ને, તારી દુમનયામાાં  મારી! 
હુાં તો બસ  આરાધુાં તજુને,વળતર કયાાં કાંઈ માાંગ ુછાં. 
મારી  લચિંતા  કેમ કરો,  હુાં  દુમનયાથી  અલગારી છાં, 
પથ્થર   નડતો  રસ્તામાાં  "ઉરુ" પથ્થરને હુાં વાગુાં છાં. 
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એ જાિવુાં   / ચેતન શલુિ 
 

યાદનુાં   છે  ચાાંદ  જેવુાં  આચમન  એ ર્જણવુાં, 
એક ચપટી  યાદનુાં  પણ  છે વજન એ ર્જણવુાં. 

 

સાવ  સ્તબ્ધ  ઝાડ  ફૂલો  પાાંદડા છે  બાગમાાં, 
કેમ  પડખાભેર   સતુો  છે  પવન  એ  ર્જણવુાં. 

 

ત્યાાં  નથી  રાધાપણુાં,  કે ના મધરુ એ વાાંસળી, 
કેમ  છે  સ્મશાન  જેવુાં  વાાંસવન  એ  ર્જણવુાં. 

 

વાદળો   આબોહવાની   કેદમાાં   શેના   રહ?ે 

ક્ાાંક  વરસે  એ પછી તડપે ગગન એ ર્જણવુાં. 
 

ઠેસના  દકસ્સા  ગણુાં  તો  દોડવાનો  થાક  છે, 

થાકતાાં  રસ્તા   કરે  કેવા  પતન એ  ર્જણવુાં. 
 

શુાં  કહુાં  દાઝયો  હતો  એ   સાવ  ઠાંડાગારથી, 
હા બરફ પણ રાખતો અંદર અગન એ ર્જણવુાં. 
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િાગિી રેિાય  / ફાલ્ગનુી રાવ 

કહ્ુાં     કા ગળે    પ્રેમથી   મારા    કાનમાાં, 
સર્જવન ે    તારી   ઉમીઓને      ખ્યાલમાાં. 

 

ઝાંખુાં     હુાં    મળવા   કલમને     લખાણમાાં, 
સ્પશા  મને એ  લચતરાઈ ને ત ુાં જ    હાથમાાં. 

 

દદ’ઘણા  ખોયા   છે   જોઈ  એની   રાહમાાં, 
આવ્યો છે જયારથી મોબાઈલ તારા હાથમાાં. 

 

બન્યો  હુાં  પીળો,   જશે  પ્રાણ એની યાદમાાં, 
પયૂો  સાદ  આજે  કલમે પણ એના સાદમાાં! 

 

તલસુાં છાં મળવા કાગળને, સમજને સાનમાાં, 
સકુાઈ  રહી  છે   શાહી  મારા ભીના વાસમાાં. 

 

છીએ    અમ ે   અધરૂા   એકબીર્જ   મવના, 
જગાડને   સ્પાંદનો   તારા  રાંગીન ખ્વાબમાાં 

 

થાય    મમલન   કૈંક     આજે    એ    વાતમાાં, 
‘લાગણી’   રેલાય    બની    શબ ્    વ્હાલમાાં. 
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અંધાર રહવેા દો / ભાગવવી પડાંયા 
   

ધરે છે  ધ્યાન  આ સષૃ્ટટ,  હજી અંધાર રહવેા  દો, 
દદશાઓમાાં  ઝીણી  કરતાલનો રણકાર  રહવેા  દો. 
વહ ેછે ઘાટ પર ખળખળ,અકળ ગેબી અનભુવ છે, 
કશુાં તો ઓગળે ભીતર,  એનો  લચતાર  રહવેા દો. 
 પડ ે ઝાપટા  બ ેત્રણ,  ખલૂ ે છત્રી  બધાની  ત્યાાં, 
સબરૂી   સાથ    શ્રદ્ધાને’ય  મશૂળધાર  રહવેા  દો. 
હુાં   લાંબાવી   શકુાં    મારી   હથેળીની  રેખાઓને, 

અહીં   હાાંફે  વેષ્ન્ટલેટર, જૂઠી   રફ્તાર  રહવેા  દો. 
 અચાનક  તાર  રણઝણે છે, અનસુાંધાન  શેનુાં  છે? 

 જગાડ ે સરૂ  સષૃ્ટટને, દરષભ  ગાાંધાર   રહવેા  દો. 
ભખૂ / નીતા ટુાંડાયા “નવિ”  
છે  સખુી  ત ુાં  ગરીબન ે  ર્જણે?  

ખદુ ત ુાં અવતર અનાથના દ્વારે. 
પેટ  પીડાય    ભખૂથી   દાાંતે, 
રાત  વાવ્યુાં   તનાવના   દ્વારે. 
લાગણી ક્ાાં બચી છે રસ્તા પર, 

જયાાં  વસે  જગ  મર્જકના દ્વારે.  
આંખે  સ્વપ્ન  ભરી માગા શોધુાં, 
ત્યાાં   લબચારો  સદાયના  દ્વારે. 
વીજળીમાાં ઝબકેૂ  પાદર આખુાં, 
છે  મજૂરી  હજી સઝુાવના દ્વારે. 
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ઝૂમતી આવી વસાંત/ પષુ્પા મહતેા પારેખ 

 

સણૂ કોદકલાનો સાદ સૈયર  ઝૂમતી  આવી  વસાંત, 
ફૂલોએ  ખલેે  બાગ  સૈયર ઝૂમતી  આવી  વસાંત. 

 

મહોરી ઉઠી  ત્યાાં માંઝરી  નટખટ  વાસાંતી  વાયરે, 
શુાં કેસડૂા ાંનો ઠાઠ!   સૈયર  ઝૂમતી  આવી   વસાંત. 

 

ગઈ પાનખર  રીસામણી આવી વસાંત  સોહામણી, 
લાવી મહેંકતો  બાગ સૈયર ઝૂમતી આવી  વસાંત. 

 

લઈ મોર પીછાં હાથમાાં  ગાલે  અડપલાાં કર  નદહ, 
વીંઝી નયનના બાણ સૈયર ઝૂમતી આવી   વસાંત. 

 

શણગાર સૈ લાગે દફક્કો મપ્રય નામનો ત્રોફયા મવના, 
લઈ છાંદણાનો  સાજ  સયૈર  ઝૂમતી આવી વસાંત. 

 

પગલાાં વાસાંતી  જયાાં પડયા ગલુાલના થાપા થયાાં, 
ઝૂમે છે ધરતી-  આભ  સૈયર ઝૂમતી આવી વસાંત. 

 
 

 



an&k\m(Nki 

 

માનસી-ઈ મેગેઝીન      ફેબ્રઆુરી-૧૮     અંક-૨       20 

 

 

તો એ પે્રમ છે   / વનશી 
શાંખનો  માંગલધ્વમન સાંભળાય તો એ પ્રેમ છે! 
કોતરો   ને  કાંદરા  હરખાય  તો  એ પ્રેમ છે! 
 

વ્યોમે  વ્યોમે  સ્વપ્ન ભોમે વાાંસળી નતૃ્યે ચઢે, 

આભની  દેવાાંગના   મલકાય તો એ પ્રેમ છે! 
 

વાદરલબિંદુ  જો  કમળદળથી   સરકતુાં  ર્જય ને 

પ ૂાંજ  કેસરનાાં  બધ ે વેરાય  તો  એ પ્રેમ  છે! 
 

સાત  દદરયા  પારથી  એ બલુબલુો  આવતાાં,  
મેઘનાદે  સષૃ્ટટ  ગોરાંભાય  તો  એ  પ્રેમ  છે! 
 

ફૂલડાાં  ગ ૂાંથે    મદૃાંગ ે તાલ   દઈને   સુાંદરી, 
ત્યાાં ચરાચર ભાન ભલૂી ગાય તો એ પે્રમ છે! 
 

ગહ્વરેથી   દોડતાાં  જલધોધવા   એકાદ   જો, 
મસ્ત  પગદાંડી  બનાવી ર્જય તો એ પ્રેમ છે! 
ચાાંદ  સરૂજ  બઝુતાાં  અસ્તાચળે  એવા  સમે, 

આભ પર  ઉત્સવ જરા સર્જાય તો એ પે્રમ છે! 
 

સોદહની  ગાતી   મધરુાગ ે મનલબડને  વીંધતી, 
દાાંડલી  માંદારની  મહેંકાય  તો  એ  પ્રેમ છે!  

 
 
 
 
 
 
 
 



an&k\m(Nki 

 

માનસી-ઈ મેગેઝીન      ફેબ્રઆુરી-૧૮     અંક-૨       21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સામે જ છાં    / જજજ્ઞા મહતેા 
નમણાશને  રાખી   હજી   તે  સાચવી, 
કેવી   રીતે   રાખી   હતી  તે  કાળજી? 

 

કઝા નહીં, પે્રમની દીવાનગી કહો "મનલ", 

સાંવેદનાથી   તરબતર  સહર  વીતી છે. 
 

સાતે   સમાંદર  નામ  તારા   મેં   કયાાં, 
તુાં   રૂપને   બાાંધી    રહી  હતી  ત્યારથી. 

જયાાં  તે  કહ્ુાં  સ્વપ્ને  કદી  આવુાં  નદહ, 
મેં   આંખન ે  ઢાળી   નથી  એ  રાતથી. 

 

ઘરમાાં  ભલ ે ન ે આવવાનુાં   ના   કહો, 
ઊભા  રહી   દશાન  કરુાં  ને    બહારથી! 

 

ક્ષણવાર   જોવા   કેટલુાં    ફરતી   હતી, 
સામે  જ  છાં  તો  જોઈ  લઉં  આરામથી? 
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વશખામિ આપવી / પારુિ બારોટ 

અમલમાાં મકૂતાાં શીખો મશખામણ આપવી સહલેી, 
અહમથી છૂટતાાં શીખો  મશખામણ આપવી સહલેી. 
કદી આગળ જવા માટે ન કરતાાં કોઈ ખટપટ જી, 

સમયને પજૂતાાં શીખો, મશખામણ આપવી સહલેી. 
હશે જુઓ અહીંયા  જૂની  લકવાગ્રસ્ત લાગણીઓ, 

ભીતરથી ખલુતાાં શીખો મશખામણ આપવી સહલેી. 
ચઢે  જયાાં  પાઘડીના  વળ  ફૂલીને ફાળકો થતાાં, 
નમીને  ઝૂકતાાં  શીખો  મશખામણ આપવી સહલેી. 
મળે પોતાપણાની  ભાળ  તો ક્ારેય ના ભલૂતાાં, 
હાંમેશા ઘ ૂાંટતા  શીખો,  મશખામણ  આપવી સહલેી. 
ફરજના  ભાગ  રૂપે  છે  ખીલીન ે રોજ  કરમાવુાં, 
કળીને પછૂતાાં શીખો, મશખામણ  આપવી  સહલેી.          

સમજાય તો કેવુાં સરસ! 
હુાં પતાંગને ત ુાં  પવન થઈ ર્જય તો કેવુાં સરસ, 
આભમાાં પટુપો  ખીલી પથરાય તો કેવુાં સરસ! 
કાપવાને    લ ૂાંટાવાની  વાતને   બાજુ   મકૂી, 
બાાંધવાની રીત બસ સચવાય તો કેવુાં  સરસ! 
કોઈ ખણૂો  ક્ાાંય કોરો  ના  રહ ેબસ એ રીતે, 

રાંગનો દરબાર અહીં  છલકાય  તો કેવુાં સરસ! 
તુાં  મને નટખટ  બનીને  કાનમાાં કૈ કહી ગયો, 
વાત એ તનમન સધુી પડઘાય તો કેવુાં સરસ! 
આવ  મારુાં  વ્હાલ ઓઢાડી  દઉં નખમશખ તન,ે 

લટ,ઘટા,ઘનઘોર શુાં,  સમર્જય તો  કેવુાં સરસ! 
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માંજીિ ક્યાાં સામેથી મળે                    / અમરીશ શલુિ 

 

બે    ડગલાાં   ચાલ   તો   જ  મળે, 
માંજીલ     ક્ાાં     સામથેી    મળે? 

છે  હસીન  પડાવ  આગળ  તો   શુાં,  
આપ   મેળે   તો   ક્ાાં  કાંઈ  મળે! 
કરે   પ્રયત્ન   બાંધ   કરવા   આંખ, 
તો   જ   એ  સ્વપ્નમાાં આવી મળે! 
બાકી  તો  હોય છે રાત ભર  ચાાંદ, 
રાતભર ર્જગી કોઈ થોડુાં જોયા કરે? 

છે   રીવાજ  કે  ગળે   લાગીને  મળે 

તુાં   બાહો   ફેલાવી  સામે  તો  રહ!ે 
 ત ુાં મને મળે છે! 
 

મારુાં  એકનુાં  નદહ તારુાં  પણ ભળે  છે, 
સ્મીત  તો   સહીયારુ  જ  સોહ ે  છે..! 
ભલૂ ે છે  કોણ  એ  અંત  સધુી   કહ?ે 

ખાંજન    ગાલમાાં   તારા   પડ ે  છે..! 
છે   બળકી    કેટલી  લાગણી   તારી, 
મજુ  પર  એટલે  જ  ભારી  પડ ેછે..! 
રાંગ  તો  અનેક  જોયા છે તારી  નજરે, 
હર  એક  રાંગ  પણ  તારામાાં ભળે છે..! 
થાય  છે  એટલે  જ  ગમુ હોશ બધાના, 
આવી  મહફેીલમાાં  ત ુાં  મને   મળે  છે..! 
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 એકિતા  / હીના મોદી 
એકલતા       મને        સદી         ગઈ, 
સગપણની   બધી   નદીઓ   સકુાઈ   ગઈ; 
તોય,ે   હુાં    તો   દદરયો  ભરી  ભરી જીવી. 
મારી    આંખોમાાં   વાદળી   ઘરેાઈ    ગઈ, 
દદલ   પર   દદાની   ઉલ્કાઓ  વેરાઈ ગઈ; 
તોય,ે  હુાં   તો   ગગન ે ઊંચે  ઊંચે   ઊડી. 
લીલેરી    ટહકુી    પાંખીથી    દરસાઈ  ગઈ, 
કાંઠની   વળગણ   પાંખીથી   મવલાઈ   ગઈ; 
તોય,ે હુાં  તો  ઝાડવે  ઝાડવે  દહિંડોળા  ઝૂલી. 
રસ્તાના  વળાાંકે  જજિંદગી  મવખટૂી  થઈ ગઈ, 
એકલતાની આરપાર પ્રેમનીનદી સકૂાઈ ગઈ; 
તોય,ે  મેં   તો   ખાબોલચય ે હોડી    હાંકારી. 

કાચઘરમાાં માછિી /સ્મમતા શાહ ‘મીરા’ 
કેટલા   જલસા  કરે   છે   કાચઘરમાાં માછલી,   
તો’ય   ઝીણુાં  તરફડ ે છે   કાચઘરમાાં માછલી.  

આ અકારણ આવ-ર્જનો અથા બીજો  કાંઈ નથી, 
સૌને  થઈ  રહવે ુાં  પડ ે છે  કાચઘરમાાં માછલી. 
કેટલી  વાતો  કરે  છે   મૌનની  ર્જણે  સતત, 
કોણ  ર્જણ ે શુાં  કહ ે છે   કાચઘરમાાં  માછલી. 
શુાં  સ્વજન  મળશે ફરી આજે મવખટૂા જો પડયા! 
દદાન ે  ઢાાંકી   રડ ે  છે   કાચઘરમાાં  માછલી! 
કેદ શુાં?  ગાંતવ્ય શુાં?  આ જીવને ક્ાાંથી ખબર! 
તો’ય  મારુાં  કહી  લડ ે છે  કાચઘરમાાં માછલી! 
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હવાને હાથમાાં િો  / ઝિક ભટ્ટ 
 

હળવેથી હવા ન,ે તમે હાથમાાં લો, 
ને પછી જ હાથ ન,ે એલા, બાથમાાં લો! 

તમે નદહ માનો પણ, ઉડી જશો કે, 
ભલા,  જરાાં એ પવન તમે શ્વાસમાાં લો! 

હળવેથી જળમાાં તમે પગ માાંડો, 
ને પછી એ પગના ડગ તળે જળ છાાંટો! 

ખરેખર, ન માનો પણ તરી જશો, 
જરાાં, એ જ પાણી તમ ેસ્પશામાાં લો! 
હળવેથી જરાાં માટીની મઠુ્ઠી ભરો, 
ને પછી, માટીની મહકેને માપો! 
અરે, ખરાાં માપે તમ ેઊગી જશો, 

જરાાં, માટીની મહકે તમે હાડમાાં લો! 
હળવેથી આંખ ખોલી, આકાશ ભાળો, 
ને પછી, એ આંખની મવશાળતા જુઓ! 
તમે નદહ માનો પણ, કદૂી જ પડશો! 

ભલા, એકવાર આંખ્યુાં ઉઘાડીને ચાલો! 
* 

પ્રમવેદમાાં પૈસાની ચમક શોધે છે, 
હર ચીજમાાં એક િાભની તક શોધે છે; 
આ દુષ્ટ જમાનાન ુાં રુદન શુાં કરીએ, 
આંસમુાાં ગરીબોના નમક શોધે છે! 

-મરીઝ 
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                          બે ગઝિો    / મનેહિ તન્ના 
{1} 

હુાં મને સાચવી િઈશ   
હુાં     મને   કદાચ      સાચવી     લઈશ, 
તુાં   પણ    તને     સાંભાળી     જ   લેજે. 

 

મારી    દરેક    રાતોમાાં    ત ુાં     ર્જગીશ, 
તારી  એક   રાતમાાં  મને  પોઢાડી  દેજે.. 

 

તારી    હારની   હુાં    હાંમેશા     સાથીદાર, 
મારી   બધી   જીત    ત ુાં   ઉજવી    જોજે.. 

 

તારા સપનાઓ મારી આંખે આવીને વસ્યાાં, 
મારી  આશાઓને  ત ુાં  જ   બેદખલ  કરજે.. 

 

તારી      એકલતાનો     હુાં        પડછાયો, 
મારા  એકાાંતમાાં   તુાં  ક્ાાંક  ઓગળી   ર્જજે 

 

તારી  આંખના  બધા  આંસ ુ મોતી  સમાન, 
મારા   રડતાાં   હૃદયન ે  પથ્થર    બનાવજે. 

 

તારી    દોસ્તીન ે   તો     હુાં    મનભાવીશ, 
મારા  પ્રેમને   જરા   ત ુાં    ઠુકરાવી    દેજે. 
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{2} 

ધબકારો ચકૂી જાય છે 

 

હૃદય આજે  પણ  એક  ધબકારો ચકૂી  ર્જય  છે, 
કોઈ કાનમાાં આવીને જો તારુાં નામ કહી  ર્જય છે. 

 

સરનામાાં  વગરની  થઈ   રહલેી   શોધખોળમાાં, 
શહરેની બધીજ ગલીઓ આખુાંગામ બની ર્જય છે. 

 

યાદોની    વાતોન ે   વાતોની   યાદોને    સાંગ, 
ખોલળયુાં  મારુાં ર્જણે  પમવત્ર  ધામ  થઈ  ર્જય છે. 

 

મનને  થતો  હરદમ  તારા   પડછાયાનો ભરમ, 
સકૂાઈ ગયેલી દલડાને  લીલુાં પાન કરી  ર્જય છે. 

 

મારા   તટેૂલા    શબ્દોને    મળતી   ઓળખાણ, 
આ  ગલુાબી હોઠો પર નશીલા ર્જમ દઈ ર્જય છે. 
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પાછા વળો / (vp&l mi>gri[(lyi ‘v[di>t’ 
વાત ત્યાાં બદલાવની થાશે નહી, પાછા  વળો; 
શક્તાના  દ્વાર  પર  છે સભ્યતાની  સાાંકળો. 
છે હ્રદય સાથ ે ઘણા  મતભદે  મનને  એટલ,ે 

ર્જત સામેની  બધી ભાાંગી પડી  છે  ચળવળો.  
જ્ઞાનના સાગરમાાં જો તરવાની ઇચ્છા હોય તો.  
બસ  કવેૂથી  નીકળીને  કોઈ  ધારામાાં  ભળો. 
કોઈના દદલની દુઆ બસ કામ આવી છે  મને, 

વૈદ્યના  મનમાાં  હજી  ચાલી રહી  છે અટકળો. 
ઘર બળે  જો  કોઈનુાં  તો  ઠારવાની  છે ફરજ, 

ધ્યાન એ રાખો કે  એનાથી તમે ખદુ ના બળો. 
પે્રમનો પ્રમતાવ /નીનાદ અધ્યારુ 

એકાદ-બે   સળગતા  દકસ્સા  તો જોઈએ, 
ઈમતહાસને   જરૂરી   દહસ્સા   તો જોઈએ. 
એના   વગર    અધરુૂાં  છે  ઘર  દરેકનુાં, 
કુરાન,  બાઈબલ   કે  ગીતા  તો જોઈએ. 
હુાં  દોસ્તો   કનેથી   શીખ્યો   છાં  આટલુાં; 
વધવુાં  જો હોય આગળ, ઈષાા તો જોઈએ! 
પગમાાં  ભલ ે ન બાંધો ઝાાંઝર તમે  મપ્રયે! 
પણ  હાથમાાં  તમારા,  હીના તો  જોઈએ. 
એ  એકલા   રડ ે છે,  એ  વાજબી  નથી, 
સામાાં નયન પણ થોડાાં, ભીના તો જોઈએ. 
હુાં પે્રમનો પ્રસ્તાવ મકૂી દઉં ‘નીનાદ’ પણ 

થોડી-ઘણીય  એની  ઈચ્છા  તો  જોઈએ! 
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આંસ ુઅહીં                                          / mn)Oii ji[bn d[siE 
તરસતી આંખો મહીનુાં જળ થયુાં આંસ ુ અહીં, 
પ્રેમનાાં સૌ  એ દદોનુાં  રણ રહ્ુાં આંસ ુ અહીં. 
રોકશુાં એને કદી જો  હાસ્યની આડમાાં   કદી, 
વાત  સઘળીએ  કહી,  છલક્ુાં આંસ ુ  અહીં. 
હોય છે  ખારાશ  હૃદય ે જગતનાાં   ખારની, 
ગાલ  પર અમસ્તુાં  એક સરક્ુાં આંસ ુ અહીં. 
ઝળહળે જે આંખમાાં થઈ સોનેરી ચમક સદા, 
હોય  છે  એ  આખરે ગમભયુાં  આંસ ુ અહીં. 
રાત  દદવસની  ઘટમાળે થીજતાાં દૃશ્યો હશે, 

આંખની   ઉટમાએ   પીગળયુાં  આંસ ુ  અહીં. 
દદલની  એ  ભેખડોથી  ખળખળ  વહતે ુાં  રહ,ે 

તે  અમતૃસમુાં  પારદશાક  મળયુાં  આંસ ુઅહીં.           
તો  શુાં કરુાં? 

આંખ   જો  આ  ઢળે  તો   શુાં  કરુાં? 

પ્રેમમાાં  જો  શમા  ભળે  તો   શુાં કરુાં? 

એકલા  જે  હોય   છે   આ   જગમાાં,  
કોઈને  એ   જો   નડ ે તો  શુાં   કરુાં? 

વાત   સૌ એ   સાાંકળી   લ ેને  પછી,  
સાવ  ખોટા  સો   અથો  લયે શુાં કરુાં? 

જોઈ    લીધુાં    જે   સપનુાં    રાતમાાં,  
દદવસે   ના  જો  ફળે  તો   શુાં   કરુાં? 

હાથ   તારો  જેટલીએ  વાર  હાથમાાં, 
એજ  સમયે   રેખાઓ  તટેૂ  શુાં   કરુાં? 
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હુાં કોઈ મોસમ નથી / g)r)S Smi< 'Sig)<d" 

 

હુાં  કોઈ  મોસમ  નથી  કે  જે બદલાયા કરુાં, 
હુાં  કોઈ  મમર્જજ  નથી  કે  જે બદલાયા કરુાં.  
 

ઘણા  મળશ ે કે જે  રોજ  માપ  કાઢયા કરે, 
હુાં  કોઈ  અંદાજ  નથી  કે  જે બદલાયા કરુાં. 
 

હકીકત  છાં  કોઈ  મને  ભ્રમણા  ના સમજો, 
હુાં  કોઈ  ખયાલ  નથી  કે  જે બદલાયા કરુાં. 
 

મહોબ્બત  કરી છે  તો  હા સાચે કરી છે અમે, 
હુાં  કોઈ  અહસેાસ  નથી  કે જે બદલાયા કરુાં. 
 

સાંબાંધમાાં  વળી   નફાની   ગણતરી   કેવી, 
હુાં  કોઈ  દહસાબ  નથી  કે  જે  બદલાયા કરુાં. 
 

હાથની   લકીરો ને  બદલવી  શક્   નથી, 
હુાં  કોઈ તકદીર  નથી  કે  જે  બદલાયા કરુાં. 
 

ફરક   ઉમરમાાં   પડયો   દકરદારમાાં   નહીં, 
હુાં  કોઈ  સમય  નથી  કે  જે  બદલાયા  કરુાં. 
 

ખલુી   દકતાબ  છાં  સહનુી  નજર  સામ ે છાં, 
હુાં  કોઈ  શબ્દ  નથી  કે  જે  બદલાયા   કરુાં.  
 

શાલગદા    ખદુાનો  બાંદો   હોવુાં  જ  કાફી  છે, 
હુાં   કોઈ   દુઆ  નથી  કે  જે  બદલાયા કરુાં. 
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એ જળ ઉપર /યાવમની વ્યાસ 
 

જજિંદગી  ર્જણે  મળી  છે  છળ ઉપર, 
ને  ભરોસો  રાખીએ  પળ પળ ઉપર. 
 

ફૂલની   માફક   પછી  મહકેી  ઉઠી, 
નામ  મેં  તારુાં  લખ્યુાં  ઝાકળ ઉપર. 
 

પગરવો   કોના   હશે   એ  ર્જણવા, 
બારણાાં  ખલુી  ગયા  અટકળ  ઉપર. 
 

આપણે   સહ ુ  કેમ   ગુાંથાઈ  ગયા? 

કોઈ ભાષણ  દઈ  રહ્ુાં  સાાંકળ ઉપર. 
 

સૌ   પ્રથમ   હૈયામાાં   એન ે  કોતરુાં, 
ક્ાાં  લખુાં  છાં હુાં ગઝલ કાગળ ઉપર? 
 

કોઈ   આ   આંસનુુાં    ભાષાાંતર  કરો, 
વેદના   છે ' યામમની' એ  જળ  ઉપર. 
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એ શુાં છે   / h[m>t gi[h)l 'mm<r" 
થયુાં થશેની વાત ક્ાાં છે, થાય છે એ શુાં  છે? 

ક્સ્થર  થઈને  ભીતરે  જે વાય છે એ શુાં  છે? 

એટલુાં ર્જણી શકુાં તો ઝાડ થઈ ર્જઉં હુાં  પણ, 
ડાળ  પર  બેસીને  પાંખી ગાય છે એ  શુાં છે? 

જે  થયુાં  દુટકૃત્ય  એને  રેપ  કીધો – માન્યુાં, 
રોજ  ચેનલ  પર  હવે ચચાાય છે એ  શુાં છે? 

જળમવદો ટોળે વળયા છે વાત  નક્કી  કરવા, 
છોકરીની  હલે્યથી  છલકાય  છે  એ  શુાં છે? 

હુાં  નથી  બોલ્યો  કશીયે  વાત  આખા રસ્તે, 

તે  છતાાં  પણ જે તને સમર્જય છે એ શુાં છે? 

જજિંદગીભર     ટેરવા   કાંકાવટીમાાં    રાખ્યા, 
તોય  ના  ર્જણયુાં  અમે:  ઘ ૂાંટાય છે  એ શુાં છે? 

                                 તારાપણુાં /નગીન નિકર 

તારાપણુાં  મારાપણુાં,  
જો  ઓગળે  તોયે  ઘણુાં! 
તુાં શનૂ્ય થઇ વ્યાપક બધે, 
હુાં  શબ્દ થઈ તજુને ગણુાં! 
અંધારઘયેાા   સ્પશાનુાં, 
આ   ટેરવે  સાંભારણુાં! 
છે    શક્તા   સાંગીતની, 
દે  આંગળી  તો  રણઝણુાં! 
હુાંયે  જલ ુ ત ુાંયે  જલ ે

ઝળહળ બધુાંયે આપણુાં! 
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kiÄy 

 

મારુાં  હૈયુાં ત ુાં કેમ નદહ વાાંચે! / નેહા પરુોદહત 

લચતરેલો ચાાંદ મુાંને હાથમાાં બતાવ્યો  
ત્યાાં હુ ાં તો થઈ ઓળઘોળ સાચે, 
મારુાં હૈયુાં ત ુાં કેમ નદહ વાાંચ?ે 

 

મારે હવે તારામાાં ખોવાઈ ર્જવાનુાં  
એવુાં કૈક બોલી'તી સહી, 

તુાં મારી આંખ્યુાંમાાં ડબૂશે કે નાંઈ  
એવુાં પછુવાનુાં હુ ાં’ય ભલૂી ગઈ, 

ભ્મદરયા કવૂામાાં પારેવા જો,  
કેમ બેઠાાં પરોવી ચાાંચ ચાાંચ!ે 
મારુાં હૈયુાં ત ુાં કેમ નદહ વાાંચ?ે 

 

તુાં મારો, હુાં તારી - એટલુાં જ સાચુાં,  
પછી દુમનયાની વાત ના મવચારવી, 

રોકડી આ લાગણી તો પારખતાાં શીખ, 

 હવે જયાાં ને ત્યાાં શુાં રે ઉધારવી? 

આખ્ખા ચોખલલયે ને પાાંચે આંગલળયે  
મેં ગોરમાને પજૂયા છે સાચે! 
મારુાં હૈયુાં ત ુાં કેમ નદહ વાાંચ?ે 

 

*** 
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‘શહજેાદો’ / માધવી આશરા 
 

સમીસાાંજની માદક વેળાએ જોયો મેં એક શહરે્જદો, 
કુદરતીની   મસ્તીમાાં  છૂપાયો  છે  એક શહરે્જદો. 
વાદળોથી  ઘરેાયેલો   એક   મવહવળ  પડછાયો, 
પાંખીઓના   કલરવમાાં   ઝૂમતો  એક   શહરે્જદો. 
વરસતા      ઝરમર      ઝરમર       મેહલુામાાં, 
પા્યો છે    મેં     એક     અનમોલ    શહરે્જદો. 
કાશ!  મન ે એકવાર મળી કહ ેત ુાં જ છે  મપ્રયતમા, 
મદહોશ રાતની ચાાંદનીમાાં ચમકતો એક  શહરે્જદો. 
આંખ   મમચોલી    રમી   આપતો   એક   સાંદેશ, 
હોય  તને  માંજૂર  તો  હુાં  જ  છાં  તારો  શહરે્જદો. 

 

*** 
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‘સ્ત્રી  / રુણચતા પાંડયા 
કળી ખીલી બાગમાાં, 

બધા હરખાયાાં 
હતી એક  સ્ત્રી 
હા સ્ત્રી....! 

બધા મલકાયા. 
જન્મી નવી  વેદના, નવી 

લાગણી... 
ધરવા દુમનયાને, 

જનમ દેવા દુમનયાને 

એમ માની બધા મલકાયા. 
બની એ ફૂલ હવ!ે 

અનેક મનયમો નજરો ટળે... 
ભેઘતી, વીંધતી 

અનેક પ્રશ્ર્નો પછૂતી, 
નજરો ટળે... 

લપાતી, છપાતી, પોતાની 
ર્જતન.ે.. આ નજરો ટળે... 

ખીલ્યુાં એક ફૂલ હવે 

પહયેુાં પાનેતર  હવે 

થઈ નવી દુમનયા હવ ે

ભલૂી પાછળનુાં બધુાં, 
કરી નવી શરૂઆત હવે.. 
પત્ની, ભાભી, જેઠાણી 

મા, વહુ, અનેક ઉપનામ હવે... 

૨ 

ભલુાતી  ગઈ  એક  સ્ત્રી હવે... 
દદવસો વીત્યા  ર્જણ,ે 

સરકતી દરીયાની રેત... 
ખીલશે નવી કળી 

જોયુાં આ તો સ્ત્રીના નામનુાં પટુપ..! 
ખેરવી દીધુાં ડાળીએથી! 

વેદના, મધક્કાર, લચત્કાર, અનેક... 
તડપતી રહી સ્ત્રી ક્ાાં એ સમાજ? 

જે પજૂે દેવીને ક્ાાં એ પરુુષ? 

પ્રેમ કરે સ્ત્રીન!ે  
ઠાલા વચનો, 

ઠાલી વાતો.. ખેંચે બની દુષાશન! 
સ્ત્રીની વેદનાન,ે ક્ાાંથી લાવુાં કૃટણ! 

જે પરેુ ચીર એક સ્ત્રીના હવે 

ર્જગ... ઉઠ.. હવે તો! 
બન જગદાંબા, દુગાા ત ુાં, 

રાહ જો નદહ ત ુાં કોઈની હવ ે

નવસર્જન કર ત ુાં તારુાં જ! 
ઉઠાવ શસ્ત્ર ત ુાં, દહ્મતનુાં હવે, 
તુાં જ બન તારો સહારો હવ!ે 
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                ગજુરાતીનુાં ગીત   / બકુિેશ દેસાઈ 

હુાં ગજુરાતી 

માફકસર હુાં જઝબાતી.. હુાં૦ 

દુમનયા જો કે ગોળ છતાાં પણ ખણૂેખણૂ ેવસવુાં, 

ચાંદ્ર-માંગળે ‘પ્લોટ પડ’ે તો ત્યાાં લેવા ધસમસવુાં. 

પાસબકૂમાાં બરકત હો તો છપ્પન છાતી... હુાં૦ 

ર્જતે એતતડ-બગ્ગડ તેમજ ક ખ ગ ઘ ઘ ૂાંટયા, 

મોન્ટી માટે, મપન્કી માટે પ્લગે્રપૂ, કે.જી. ચ ૂાંટયા. 

જેકે્કન જીલ ને ટ્મવન્કલ સ્ટાર ઘરવાળી મલકાતી.. હુાં૦ 

ખમણ ઢોકળા, દાળ ઢોકળી, દહીં-ઢેબરા વ્હાલા, 

ક્ારેક ક્ારેક છાશ લસ્સીના ભરચક પ્યાલા, 

પે્રસ્ટીજ માટે ડાન્સબારની વેલ્ય ુપણ સમર્જતી.. હુાં૦ 

વે્બલીમાાં વેલણ વેચુાં ને જસી માાંહ ેવેણી. 

ઓટટાવામાાં ટેસ કરાવુાં અસ્સલ સતૂરફેણી! 

ઓકલેન્ડ ને મસડનીમાાં પણ અલણૂા ને નવરાતી.. હુાં૦ 

* 

સાવ પરપોટા જેવો આ અવતાર છે, 
ને સમયની સપાટી અિીદાર છે; 
જજિંદગી, જજિંદગી! આપિા બે મહીં, 
કોિ છે અશ્વ ને કોિ અસવાર છે? 

/ રઈશ મિીયાર 
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એક દદવસ બસમાાં.. / પારુિ મહતેા 
ઠક... ઠક... ઠક... 

કાંડતટરે હાથમાાં રહલેા પાંચને બસનાાં પતરાાં સાથે ઠોક્ાાં કયુાં. 
એક જબરજસ્ત ઝાટકાાં સાથે બસ ઊપડી.  

બધા દુપટ્ાાં અને સાલ્લાાં થયાાં સખળડખળ,  
ઓદફસીયાાં દટદફનો અથડાયાાં સીટો સાથ,ે 

થેલાથેલીઓ એકબીર્જાંને ભટેી પડયાાં, ધ્રજુતાાં હાથો હને્ડલને 
ફાંફોસવામાાં લાગી ગયાાં, 

રાંગબેરાંગી ટીશટોન ેબે પગના ચોક્કસ અંતરે  

સરકમસયુાં બેલેન્સ કરતાાં કરતાાં વટ મારતાાં જોઈને 

કેટલાક દૂપટ્ાઓ એમને ગોગલ્સ પાછળ અહોભાવથી તાાંકી રહ્યાાં, 
હોઠો મલકયાાં અને ખશુખશુાલ મરક્ાાં. 

કેટલાાંક મોબાઈલીયાઓ આંગળીની રમતમાાં ગ ૂાંથાયાાં. 
ઘર... ઘર.. ઘર...ઘર... ડામરનાાં રસ્તાને ચત્તોપાટ લચત કરીને વાહનો 

નીકળી પડયાાં આગળ, 
કાંડતટરનો પરસેવો થઈ ગયો સેળભેળ ખમીસો અન ેઝભ્ભાઓમાાં 

કેટલીક આંખો બારી બહાર ઠલવાતી રહી, 
તો કેટલીક ચીપકી રહી સલવાર કુતાાઓ તરફ. 

ચ ૂાં...ઊં..ઊં.. બ્રેક વાગી. 
હકડઠેઠ બસમાાં જગ્યાના અભાવે નીચ ેબેઠેલાાં ડોશીમા લગભગ ગબડવા 

જેવુાં વળોટાયાાં 
ને વાતાવરણમાાં ઓ...હો...હો.. 

અરે, અરે, અરે, સાચવજો.. સાચવજો... થયુાં.  …01 
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વોટ્સમપયાઓને કાંઈ ખાસ ફરક ના પડયો. 

દૂપટ્ાઓ પોતપોતાને સાચવવામાાં મશરૂફ થઈ ગયાાં, 
બોસની સાથે લગભગ બાખડીને રાજીનામાને ઓવારે પહોંચેલો કમાચારી 

મવચારભાંગથી ભાાંગી પડયો. 
મોટાાં થોથાાં લઈન ેપરીક્ષાની તૈયારીમાાં પડલેાાં દાતતરીનુાં 

ભણતાાં મવદ્યાથીઓ 

ચશ્માાં પાછળ થોડુાં સળવળીને શાાંત થઈ ગયાાં. 
ઊંચી સેન્ડલોનુાં એક ઝૂમખુાં એકસાથે બસના આગળનાાં ભાગ તરફ 

ઘસડાયુાં. 
ચત્તાપાટ પડલેા ડોશીમાએ નેજવુાં કરી, ઝાાંખી 

નજરે, ચશ્માની મતરાડોમાાંથી,  
બસમાાં લગાવેલ સચૂના વાાંચવાનો પ્રયત્ન કયો, 

“આ સીટો માત્ર મદહલાઓ માટે” 

એમનાાં હોઠ સળવળયાાં પણ એમનાથી કાાંઈ બોલાયુાં નદહ ને કોઈ 
કશુાં બોલ્યુાં નદહ.. 

ને બસ તો ફરી પાછી ઘર... ઘર... ઘર...! 
…02 

*** 
 

એક જિ રાતે્ર કોરા કાગળમાાં 
સનુી સાાંજોના મતોત્ર શોધે છે. 
ને વવવેચક બીજા કવવઓમાાં, 
એની ગઝિોનુાં ગોત્ર શોધે છે. 

/ મકુુિ ચોકસી 
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સાંગનો રાંગ  / જનક વમસ્ત્રી 
પતાંલગયાની પાાંખ ે

લહરેાતા રાંગોની શાખ ે

મેઘધનષુને રાંગાઈ ગયો 
મને લાગ્યો એવો રે રાંગનો રાંગ.. 

 

ખીલતાાં સમુન સવુાસે 

ગુાંજન લહરેાયુાં રાગ ે

ગુાંજન ગુાંર્જવરે રેલાઈ ગયો 
મને લાગ્યો એવો રે સાંગનો રાંગ.. 

 

મનરભ નભના પટે 

આશમાની સોહામણો 
આશમાની રાંગ વસ્યો નયન ે

મને લાગ્યો એવો રે સાંગનો રાંગ.. 
 

ઉગતી પ્રભાત કેરો 
રતુાંબડો રમવ કેરો ભપકો  

રતુાંબડ ેરાંગાય નયન ટસરો  
મને લાગ્યો એવો રે સાંગનો રાંગ.. 

 

વસાંતે ખીલ્યો વગડો 
વગડા કેરી લીલોતરી લાગ ે

વળગ્યો લીલડુી લીલોતરીનો રાંગ 

મને લાગ્યો એવો રે સાંગનો રાંગ.. 
*** 
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an&vid 

River Ophelia a>g\[J k(vtini[ m)ri ji[S)a[ kr[l an&vid:- 

There you go, the battle have started. 
The mind of mine have been telling me 

To stop loving you. 

But my treacherous heart has  
its own brain that apprising me to hold on. 

Time to time my mind keeps on  
reminding me to stay 

 away from you! 
But the presence of yours is 
What’s my hearts crave for. 
My mind tried another way. 

Every moment  
that I'm free my mind tends to  

think of different things 
But then my heart is shouting 

the name of yours 
Sometimes my mind gives me  
negative thoughts about you 

But my heart have already accepted 
all your flaws. 

They continue fighting until… 
My mind had realized that  
the heart is indomitable. 

It ensures that every single thing  
that it wants will be attained. 

Besides from that, my heart had  
already known how to control itself. 

So,  
they both decided to help each other  

in loving you. 

-River Ophelia 
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an&vid- 

જયારથી ત ુાં ગયો છે, યદુ્ધ શરુ થઈ ગયુાં છે, 
મારુાં મગજ તને ચાહવાની ના પાડે છે. 

પણ મારા દગાખોર હૃદયને  
એનુાં પોતાનુાં જ મગજ છે,  

જે તને ચાહતા રહવેાનુાં કહ ેછે.. 
સમયે સમયે મારુાં મગજ મને યાદ અપાવે છે.. 

તારાથી દૂર રહવેા.. 
પણ મારા હૃદયને જેની ઝાંખના છે એ ત ુાં જ છે.. 

મારા મગજે બીજો પ્રયત્ન કયો.  
દરેક ક્ષણ, જયારે હુાં હળવી હોઉં,  

અલગ અલગ વસ્ત ુમવષે મવચારે છે.. 
પણ  

એકાએક જ મારુાં હૃદય તારુાં નામ ચીખે છે.. 
ક્ારેક મારુાં મગજ 

મને તારા મવષે નકારાત્મક મવચાર પણ આપે છે. 
છતાાં મારા હૃદયે તારી બધી વાતો સ્વીકારી છે.. 

એ ત્યાાં સધુી લડે છે..  
જયાાં સધુી મારા મગજને ભાન ના આવે કે  

દદલને જીતવુાં અજેય છે.. 
એને ખાતરી છે કે એ જે ઈચ્છે તે પ્રાપ્ત થશે. 

એ છતાાં, મારા હૃદયે ર્જણી લીધુાં છે,  
કઈ રીતે ખદુને કાબ ુકરવુાં તથેી એ બાંનએે નક્કી 

કરી લીધુાં, એકબીર્જને મદદ કરવાનુાં.. 
           તને પ્રેમ કરવામાાં..!       -મીરા જોશી 



an&k\m(Nki 

 

માનસી-ઈ મેગેઝીન      ફેબ્રઆુરી-૧૮     અંક-૨       42 

 

 

મધ્યપ્રદેશના વસદ્ધહમત કવવયત્રી શ્રી છાયાબેન સલસેના-
પ્રભનુી ‘બધેિી’ ભાષાના સુાંદર કાવ્યનો કવવશ્રી પ્રદીપ 
પાાંડેએ કરેિ ભાવાત્મક અનવુાદ:-  
 

चला लगाई पेड़ धरा प,े ચાલો રોપો વકૃ્ષો ધરા ઉપર, 
फैलाई  हररयाली हो । હદરયાળી ફેલાવો.. 

खुशब ूसे महकय जग सारा, 
गीत खुशी के गाई हो ।। 
एक कइत से आम लगाबा, 
दसुरे कइत से  जामनु हो। 

बीच - बीच में सगवन, शीशम, 

झूमे नाच ेमनुमनु हो ।। 

ખશૂ્બથુી સરુલભત સમગ્ર જગ  
ગીતો ખશુીના ગાઓ, 

એક બાજુમાાં આંબો રોપો 
બીજી બાજુમાાં ર્જાંબ,ુ 

વચ્ચે વચ્ચ ેસાગ ને શીશમ, 
મનુમનુ નતૃ્ય કરો! 

पढ़य ललखय बबटिया अउर बेिबा, 
अइसन नीतत बनाइ हो । 
आपन मािी का सब पजूय ं

अइसन  रीतत चलाई हो ।। 

લખે વાાંચ ેદીકરા ને દીકરીઓ 

આવી નીમત બનાવીએ! 
આપણી માટીનુાં બધુાં જ પરૂ્જય, 

આવી રીમત ચલાવીએ! 
मेलजोल से रहय का चाही 
बात इहइ समझावा हो । 
महतारी के कहना माना 
दाद ूहोश मा आवा हो ।। 

 

-છાયા સલસેના પ્રભ ુ

હળીમળીન ેરહવે ુાં જોઈએ, 

વાત એવી સમર્જવીએ 

માતાઓનુાં કહવે ુ ાં માનો 
બાપ ુચેતના જગાવો.. 

                 -પ્રદીપ પાાંડ ે
(ઇન્દોર, મધ્યપ્રદેશ)                  (કચ્છ, ભજુ) 
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kiÄy aiAvid 

કાવ્ય આમવાદ  / કવવ શ્રી માંથન ડીસાકર  
 

        વસાંત ઋત:ુ ભારતમાાં ઋતઓુની મહારાણી છે. કૃટણે ગીતામાાં કહ્ુાં 
કે ઋતઓુમાાં હુાં વસાંત છાં. (रुतणूाम कुसमुाकरः અ.૧૦:શ્લોક ૩૫). અને 
કમવઓ વસાંતગાન સદીઓથી કરતાાં આવ્યા છે અને કરશે. મમલન, મવયોગ, 
ઝૂરાપો, સાંવનન અને પ્રકૃમતના પે્રમના જુદા જુદા રાંગો અને પડાવ મવષે 
કમવઓ છૂટ્ી કલમ ેલખે છે.  

        ત્યારે રાજકોટના કવમયત્રી હમષિદા દીપક મત્રવેદી કાંઇક જૂદી રીતે 
પ્રણયગાન કરે છે. અહીં, મવયોગ છે પણ કાવ્યનામયકા ર્જણ ેછે કે તે ક્ષલણક 
છે. આ મધમીઠી મોસમમાાં બાંને્ન બાજુ સરખી મમલનની તાલાવેલી ર્જગી છે.  

 

== મીઠાાં વવયોગનુાં ગીત == 

તારી મારી યાદની મૌસમ આવી છે અલબલેી, 
ફૂલ, કળીઓ, ડાળી આખી થઈ ગઈ ઘલેી ઘલેી.. 

વનવનમાાં ભમરાઓ ડોલે, 
મધમીઠાાં સપનાઓ ખોલે, 

સાજસજીને પ્રીત પીયુાંનાાં અંતરને અડકેલી. 
ફૂલ, કળીઓ, ડાળી આખી થઈ ગઈ ઘલેી ઘલેી.. 

વસાંત ધેલો ડોલ ેવાય ુ

કેસડુા ાંએ કાંઈક તો પાયુાં! 
અંગ અધરૂા રાંગાવાની લાગી તાલા વેલી 

ફૂલ, કળીઓ, ડાળી આખી થઈ ગઈ ઘલેી ઘલેી.. 
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મનમાાં ઝીણુાં ઝીણુાં નાચ ે

મોર ટહકુો પીય ુવાાંચ ે

મોરપીંછનાાં સાંગ ેરાધા હૈયામાાં હરખેલી 
ફૂલ, કળીઓ, ડાળી આખી થઈ ગઈ ઘલેી ઘલેી.. 

/ હવષિદા દીપક 

 

વરાાંત ઋત ુએટલે પ્રકૃમતનો સાંવનન કાળ. પશ-ુપક્ષીઓમાાં તમામ 
માદાઓ મમલન માટે ઉત્સકુ હોય, એક એક વલ્લરી ખીલી હોય અને 
ભમરાઓ ફૂલ ફૂલ પર ગ ૂાંજતા હોય, આંબાઓ પર ્હોર લચેલાાં હોય, કેસડુો 
વરરાર્જની જેમ કેશદરયો સાફો પહરેી લહરેાતો હોય અને સુાંવાળા સ્પશા જેવો 
માંદ પવન હોય ત્યારે રાધા પોતાના કાન્હાને મળવા ઘલેી થાય જ ને!   

કમવયત્રીએ ગીતનો ઉઘાડ કેટલો સરસ કયો છે! યાદ ક્ારે આવે? 
જયારે મપ્રયપાત્ર પાસે ન હોય. આવા સમયે કાવ્યનામયકા કહ ેછે, માત્ર મારા 
ફૂલ-કળી નદહ, આખી ડાળી એટલે કે મારા અંગેઅંગથી હુાં આ અલબેલી 
મોસમમાાં ઘલેી થઈ છાં. હુાં સાજ સજીને જયારે તારા અંતરને પ્રથમ વાર 
અડકેલી એ પ્રસાંગને યાદ કરુાં છાં અને તને પણ એ પ્રસાંગ યાદ આવતો જ 
હશે. કેમ કે આ તો તારી ને મારી યાદની મોસમ છે.  

બીર્જ બાંધમાાં કાવ્યનામયકા વસાંતઘલેા વાયમુાાં વધ ુ રાંગાવાની 
તાલાવેલી વ્યતત કરે છે. કેસડુા જેવા મપ્રયતમે કાંઈક તો પાયુાં છે! શુાં પાયુાં 
તે કહવેાની જરૂર જ નથી પડતી. પાયુાં અને છતાાં તરસ્યાાં રહ્યાાં. પે્રમમાાં 
ક્ારેય પદરતપૃ્પ્ત હોય જ નદહ. આ પે્રમરસ જેમ પીવાય એમ વધનેુ વધ ુ
તરસ લાગ્યા જ કરે. વસાંતની શરૂઆત જ રાંગોથી થાય છે અને ધળેૂટીના  
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રાંગોને અને કેસડુાને સરસ રીતે સાાંકળીને તરસતી નામયકાની અધરૂા અંગો 
રાંગાવાની તાલાવેલી અનભુવી શકાય છે. 

કાવ્યનામયકા રાધા, મોરપીંછના મદુૃ સ્પશા જેવી પ્રથમ મમલનની 
યાદથી હૈયામાાં હરાખઘલેી થઈ છે. પોતાના મનમાાં મોરના ટહકૂાઓ જેવી 
પ્રેમ-ઊમીઓ નાચે તે કોણ વાાંચે? એમ કહી રાધા પોતાના મપયનેુ આવી 
જવા આડકતરુાં ઈજન આપે છે. મમલન પછીના મવરહ પછી પનુઃમમલનની 
તાલાવેલી આ ગીતમાાં ખબૂ સરસ રીતે અનભુવાય છે, વાસાંતી રાંગોની જેમ. 

અસ્ત.ુ 
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આ અંકના અવતથી -પમુતક પદરચય: "વનમબત" ગઝિસાંગ્રહ  / 
શ્રી પ્રજ્ઞા વશી  

 
 

માનસી- કાવ્ય-ગઝલ-મેગઝેીનના નવા અંકમાાં સરુત શહરેના પ્રમસદ્ધ 
સાદહત્યકાર અને ગઝલકાર શ્રી પ્રજ્ઞા વશી ૨૦૧૪માાં પ્રકામશત થયેલ 
ગઝિસાંગ્રહ "વનમબત" મવષ ેવાત કરવા જઈ રહયા છે. પ્રજ્ઞાબેનનો પદરચય 
આપવાનો જ ન હોય. આચાયાાપદને શોભાવ્યા સાથ ેસાદહત્ય ક્ષેત્રે મવમવધ 
મવષયો પર લખ્યુાં છે અને પદરસાંવાદો યોજી યવુા લેખકોને પણ ઉત્સાદહત 
કયાા છે. સુાંદર લખેનશૈલી અને લય તથા લાગણીમય પ્રવાહોથી તરબતર 
આ સાંગ્રહની ગઝલો જજિંદગીની વાસ્તમવકતા, દફલોસોફી, પ્રેમ, ઈશ્વર, પ્રકૃમત, 
હાસ્ય જેવા અનેક મવષયોને આવરી લે છે. 
 

તો મમત્રો, "મનસ્બત" ગઝલસાંગ્રહમાાંથી થોડા સુાંદર શેર માણીયે... 
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સપના સાથે નાવ  િઈને  સામે કાાંઠે  સરવુાં પિ, 

વામતવના હિેસે તરવુાં તારા વશની વાત નથી. 
* 

આપ-િેનો ક્યાાં કશો અિસાર છે? 

વકૃ્ષ સાથે વાટકી વહવેાર  છે. 
* 

સવારે સાવ સનેુ ટોડિે આવીને બેઠો કાગ, 

છતાાં શાંકા હતી તેથી અમે એકાાંત િઈ ચાલ્યા. 
* 

ઝરમરે જયાાં મૌન હૈયે બેઉના, 
બોિવાનુાં પરવડ?ે વરસાદમાાં? 

 

                                            - mn)Pi ji[bn d[siE 

 
 
 
 

 

 

 

 



an&k\m(Nki 

 

માનસી-ઈ મેગેઝીન      ફેબ્રઆુરી-૧૮     અંક-૨       48 

 

 
WITH  

 

BEST  
 

COMPLIMENTS 
 

FROM 
 

 
 
 



an&k\m(Nki 

 

માનસી-ઈ મેગેઝીન      ફેબ્રઆુરી-૧૮     અંક-૨       49 

 

 
 
 
 

WITH  
 

 BEST  
 

COMPLIMENTS 
 

FROM 
 
 
 
 
 
 

BUILDER 
 

.SURAT. 
 
 

     N.N.GROUP 



an&k\m(Nki 

 

માનસી-ઈ મેગેઝીન      ફેબ્રઆુરી-૧૮     અંક-૨       50 

 

 

 

સહ્રદય આભાર 

કવવ શ્રી માંથન ડીસાકર 

માનસી મેગેઝીન માચવ અંકના  

સવે િેખકવમત્રોનો..! 

તથા 

અમારા વાચકવમત્રોનો! 
*** 

 

 

 
 




