
       
    ( ગુજરાતી કવિતાનુું  ઈ–સામવિક ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

તુંત્રી-સુંપાદક 

                િોગેશ િૈદ્ય 
 

                                                                       ઓગસ્ટ ૨૦૧૮   િર્ષ – ૫   સળુંગ અુંક – ૨૮ 



 

O ‘વનસ્િુંદન’ વિશે   
O મૂલત: ગુજરાતી કવિતાને િરેલુું ‘વનસ્િુંદન’ અન્િ ભાર્ાની કવિતા તેમ જ અન્િ 

   કળાઓને પણ સ્પશષિા ધારે છ.ે 

O લિાજમ : આપનો ઉમળકો અન ેઆપની કાવ્િવનષ્ઠા 

O ‘વનસ્િુંદન’ આપના ઈ-મેઇલ આઇ.ડી. પર વનિવમત મેળિિા આટલુું કરો : 

    અમારી િેબસાઇટ   http://yogish.co.in   પર  જઈ  ‘વનસ્િુંદન’ નામક 

    વિભાગમાું સાઇડબારમાું મૂકેલ ‘નામાુંકન પત્ર’માું વિગત ભરી submit  કરો. 

     અથિા    

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHRQTnY
zLVI4YWZmNHpXVF9VS3R4cnc6MQ  

    કડી પર Ctrl+Click કરો. ખૂલેલા ફોમષમાું વિગત ભરી submit કરો. 

O આપના સાહિત્િકાર વમત્રો તેમજ કાવ્િરવસક વમત્રોને ‘વનસ્િુંદન’ના નામાુંકન માટે 

    પે્રરી ‘વનસ્િુંદન’ના પ્રસાર  માટે મદદરૂપ થિા વિનુંતી. 

 
O ‘વનસ્િુંદન’ માટે આિકાિષ છ ે

   O અપ્રગટ મૌવલક કાવ્િરચનાઓ તથા કાવ્િાનુિાદ / મીમાુંસા. 

      કૃવત સાથ ે સાહિત્િકારે પોતાનો ફોટોગ્રાફ પણ જોડિો.  

   O અપ્રગટ  રચનાઓ જ મોકલશો .  બ્લોગ / વેબસાઇટ પર મૂકાયેલી પ્રગટ 

      રચનાઓ મોકલવી નહીં . 

   O આપની આસપાસ / સુંસ્થામાું બનતી સાહિવત્િક ઘટનાઓના સમાચાર/ 

      લઘુિૃત્ાુંત ( ફોટોગ્રાફ તથા િીહડિો વલલવપુંગ પણ મોકલી શકો. )                                  

O આપના અુંગત સુંગ્રિમાુંથી કાવ્િપઠનની ઑહડિો/િીહડિો વલલવપુંગ.                  

O પુસ્તક-પહરચિ માટે  પુસ્તકની એક નકલ. 

   O ‘નનસ્યદંન’માં પ્રગટ થતા નવચારોની જવાબદારી જ ેતે કનવ / લેખકની રહે છ.ે 

   O કૃવતના સ્િીકાર / અસ્િીકારનો વનણષિ એક માસમાું લઈ લેિાિ છ.ે  

 
   O અમને મળિાનાું ઠામ-ઠેકાણાું : 
    O ટપાલ દ્વારા -  િોગેશ િૈદ્ય, ‘હૃદય કુુંજ’,  િોગેશ્વર સોસાિટી,  ૬૦ ફૂટ રોડ, 

    િેરાિળ - ૩૬૨ ૨૬૫  (ગુજરાત)  ભારત. 

 O ઇ-મેઇલ દ્વારા -     mryogi62@gmail.com                                     
    O િેબસાઈટ -          http://yogish.co.in      
    O બ્લોગ -              http://yogesh-vaidya.blogspot.com                                                              
    O ફેઇસબકુ પેઇજ     https://www.facebook.com/Nisyandan            

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

પરામશષક 
જનક દિ ે
સાહિલ 

શવશકાુંત ભટ્ટ ’શૈશિ‘ 
વજતુ પુરોહિત 

 
* 
 

આ અુંકના ફોટો-કલાકાર   
અનુવચત સુુંદરકૃવત  

 (Anuchit Sundarkriti) 
* 
 

પહરકલ્પના અને સજાિટ  
િોગશે િૈદ્ય 

 

* 
 

પ્રૂફરીહડુંગ  
 વજતુ  વત્રિેદી 

 
 
* 

ટેકવનકલ સિિોગ 
ગુુંજા િૈદ્ય     મુંદાર દિ ે
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http://yogesh-vaidya.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Nisyandan
https://www.facebook.com/Nisyandan
http://www.evanjamesatwood.com/


 
 

 
 

સુંપાદકીિ – ૪ 
 
Dariusz Pacak 
પોલીશ કવિતા – ૫ 

                  The Aim – ૧૫ 
 
 
સુંતોર્ એલેલસ 
માટી,  િોગ્િ સમિ – ૬ 
માપ,  ગામની સડક – ૭ 
 
રમવણક અગ્રાિત 
અિઢિ,  િૉલપીસ – ૮ 
 
િોગેશ જોર્ી 
ત્રણ કાવ્િો – ૯ 
   
કુલદીપ કાહરિા 
ગઝલ – ૧૦ 
 
રિીન્ર પારેખ 
ગઝલ – ૧૦ 

 

 
 
િર્ષદ સોલુંકી 
ગઝલ – ૧૦ 
 
કુુંિરનારાિણ 
ફરી આિીશ – ૧૧ 
 
મિાત્મા લાલન બાઉલ 
બાઉલ ગીત – ૧૧ 
 
િરીશ મીનાશ્ર ુ 
તેનવજન ત્સુુંદેની કવિતાઓના અનુિાદ – ૧૨ 
 
િોગેશ િૈદ્ય 
Truth – ૧૪ 
 
આ અુંકના ફોટો-કલાકાર – ૧૫ 

 
 
 

 
 

 

અનુક્રમ 

( પૃષ્ઠ  નંબર પર ક્લિક કરો અને સીધા ઇક્છિત પૃષ્ઠ પર પહોંચો, પૃષ્ઠના તક્િય ેમૂકેિ સંજ્ઞા     પર  ક્લિક કરી અનુક્રમ પર પરત આવો. )  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O સુંપાદકીિ 
 
ખાસ્સા િાંબા અંતરાિ પિી આપણે મિી રહ્ાં િીએ. 
આ સામક્યકના પ્રકાશનમાં થયેિા ક્વિંબનાં કારણોમાં કેટિીક અંગત અડચણો અને પ્રકાશન માટ ેજરૂરી એવી 
યોગ્ય સામગ્રીનો અભાવ રહ્ો િ.ે 
 
િપાતાં સામક્યકો સામે આ સામક્યક જવેા વીજાણં સામક્યકને આ તકિીફ રહેવાની જ હતી; માટ ે કોઈ 
ફરરયાદ નથી. કક્વતાઓની ગુણવત્તા પણ એક મુદ્દો રહ્ો િ.ે આ અંકથી આ સામક્યકને અન્ય ભારતીય તેમજ 
વૈક્િક કક્વતાઓ તરફ ક્વસ્તારવાનો પ્રયાસ કયો િ.ે આપને આ પ્રયત્ન કેવો િાગ્યો તે જણાવશો. 
 
પ્રવતતમાન સારહક્ત્યક, સામાક્જક તેમજ રાજકીય પરરક્સ્થક્ત સંદભે વર્ષો પહેિાં િખાયેિી કક્વ શ્રી વેણીભાઈ 
પુરોરહતની ‘કો’ક તો જાગે‘ રચનાના થોડાક અંશ કશી જ  રટપ્પણી વગર આપ સમક્ષ મૂકંુ િુ.ં 
 
આ નાનકડુ ંસામક્યક દીવાદાંડી ભિે થઈ ન શકે; કોઈનો લયાંક એકાદ ખૂણો અજવાિતો ઘરદીવડો તો થઈ જ 
શકે િ.ે 
    
આપણામાુંથી કો’ક તો જાગે- 
કો’ક તો જાગે ! 
** 
િાિ જમાને 
ઝેરને પીધાું, િેરને પીધાું, 
આધીનનાું અુંધેરને પીધાું, 
કૈંક કડાિાું કેરને પીધાું- 
આજ જમાનો અુંતરાશે 
એક ઘૂુંટડો માગે - 
સાચ-ખમીરનો ઘૂુંટડો માગે : 
આપણામાુંથી કો’ક તો જાગે ! 
** 
સોડ તાણી સિુ આપણે સૂતાું, 
આપ ઓશીકે આપણાું જૂતાું, 
ઘોર અુંધારાું આભથી ચૂતાું- 
ઘોર અુંધારી રાત જિેી 
ઘનઘોર તિારીખ સોરિા લાગે- 
આપણામાુંથી કો’ક તો જાગે ! 
** 
કોઈ જાગે કે કોઈ ના જાગે 
કોઈ શુું જાગે ? 
તુું જ જાગ્િો તો તુું જ જા આગે- 
આપણામાુંથી તુું જ જા આગે.... 
 
 
O િોગેશ િૈદ્ય                                                          તારીખ: ૩૧. ૭. ૨૦૧૮ 
 



 
Dariusz Pacak 
(Polish poetry) 

 

ZAMGLENIE 

 
a jeśli cisza  
jest tylko złudzeniem głuchego 
to czy reszta 
na pewno jest rzeczywistością 
3-4 grudnia 2017, Wiedeń 

 

 

ZŁUDZENIE 

 

jeśli zapach kwiatu 
dotyk dłoni 
obraz 
są złudzeniami 
to czym jest człowiek 

 
 
SPĘTANIE 

 

czym jest artykulacja słowa 
jeśli jego znaczenia są pomieszane 
3-4 grudnia 2017, Wiedeń 

 

W CHAOSIE 

 
dialog  
jest tylko wyuzdaną grą 
języków z papier-mâché 
3-4 grudnia 2017, Wiedeń 

 

NARODZENIE 

 
tam gdzie nie ma nocy ani dnia 
zniewolony człowiek zabija się 
by doświadczyć umierając 
swej nagości pierwszy raz 
4 grudnia 2017, Wiedeń 
 

 

          દાિુુંઝ પાલસાક 
          (પોિીશ કક્વતા) 

 
અસ્પષ્ટ  
 
અને જો નીરવતા 
એ કોઈ બહેરાની ભ્ાંક્ત માત્ર હોય 
તો બાકીનું બધું 
વાસ્તક્વક િ ે
ક્નક્િતપણે 
 
 
ભ્ાુંવત 
 
જો એક ફૂિની ગંધ 
હાથનો સ્પશત 
દૃશ્ય 
બધું હોય ભ્ાંક્ત 
તો 
એક માણસ પણ  … 
 
ગાુંઠ 
 
શબ્દની સ્પષ્ટોક્લત કરીને પણ શું વિે 
જો તેના અથો હોય ગૂંચવાયેિા. 
 
 
અવનણષિાત્મક 
 
સંવાદ - 
એક વ્યક્ભચારી રમત માત્ર 
કાગિના માવાની જીભડીઓ દ્વારા રમાતી. 
 
જન્મ 
 
ત્યાં જયાં રદવસ નથી રાત નથી 
ગુિામો પોતાનો જીવ આપી દે િ ે
પહેિી વખત મારતી વેિાની 
નગ્નતાનો અનુભવ કરવા. 

 
           (અનુિાદ: પોવલશ કાવ્િોના અુંગ્રેજી અનુિાદ પરથી : િોગેશ િૈદ્ય) 

 



માટી 
 
ગામથી શહેર િગી પહોંચતા 
સાવ બદિાઈ  જાય િ ે
માટી 
 
સંકોડાઈને રહી જાય િ ે
શહેરનાં કંૂડાંમાં  
ગામડાની માટી તો ચોંટિેી રહે  
મારા હાથને મારા પગને. 
 
એ માટીને ધોઈ નાખ્યા પિી પણ 
રહી જાય િ ેતેની ભીની મહેક.  
માટી િાસ િ ેમારો 
ઊજાત િ ે
ઓિખ િ ેમારી. 
 
મેં મારા પગ તિેની માટીને 
વરસોથી સાચવીને રાખી િ.ે 
માટીને ન કોઈ જાક્ત ન કોઈ ધમત. 
 
હંુ, તંુ 
તે કે પેિા 
કોઈપણ પડ ે
માટી સંભાિી િે િ ે
જમે મા પકડી િે િ ેબાવડુ ંતેના બાિકનું. 
 
સુંતોર્ એલેલસ 
(મૂળ હિન્દી પરથી અનુિાદ : િોગેશ િૈદ્ય) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
િોગ્િ સમિ  

 
જવેો મને  
માણસ માણસ વછચેનો, 
માણસ અને કક્વતા વછચેનો, 
કક્વ અને ક્વવેચક વછચેનો 
ભેદ સમજાઈ ગયો, 
મને તેમણે ક્નશાન બનાવ્યો. 
 
જવંુે હંુ પરખાતો થયો 
ઊંચાઈ અને તેના અભાવને  
રંગ અને તેની ઊણપને 
શાંક્ત અને ઘોંઘાટને 
તેમણે મને ફરીથી ક્નશાન બનાવ્યો. 
 
જયારે જયારે કોઈ શીખતું હોય િ ેભેદ પરખવાનું  
ત્યારે જ તો હોય િ ેયોગ્ય સમય 
તેના પર હુમિો કરવાનો 
 
સુંતોર્ એલેલસ 
(અનુિાદ : મૂળ મલિાલમ કવિતાના અુંગ્રેજી અનુિાદ પરથી - િોગેશ િૈદ્ય) 

 



માપ 
 
તેની પાસે એક યંત્ર હતું 
જનેાથી માપી શકાય 
હૈયાંઓ વછચેનું અંતર 
 
તેણે પ્રેમીઓનાં હૈયાંઓ વછચેનું અંતર માપ્યંુ 
જોજનો દૂર હતાં બંને 
 
જયાં ચચતનો ઘંટ રણલયો 
એક ચાિી ગઈ 
જયાં અઝાન સંભિાઈ 
બીજો પણ ચાલ્યો ગયો. 
 
આવા યંત્રની જાણ થતાં 
બંને સમૂહોએ 
તેના પર હુમિો કયો 
 
આજ ેતે ઊભો િ ેચોકની વછચે 
પૂતિુ ંથઈને 
પોતાના બને્ન હાથ ઉઠાવીને.  
એક આંગિી ચચત તરફ ચીંધતો 
અને બીજી આંગિી મક્સ્જદ તરફ. 
 
સુંતોર્ એલેલસ 
(અનુિાદ : મૂળ મલિાલમ કવિતાના અુંગ્રેજી અનુિાદ પરથી - િોગેશ િૈદ્ય) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ગામની સડક 
 
સડક જયાંથી વિે િ ે
ત્યાં બને્ન બાજુ ખેતર િ ે
લયાંક સડક સાથે લયારા દોડ્યા જાય િ ે
લયાંક ગડરેરયો 
ઘેટાં હંકારીને િઈ જતો હોય 
લયાંક કુિફીવાિાને ઘેરી િેતાં િોકરાં 
તો લયારેક 
નવ વાગ્યાની બસ 
પોં પોં કરતી પહોંચે િ ે
સાડાદશે. 
હાટડી પાસે થઈને વિતી બસ 
ધૂિથી િથબથ પ્રવાસીઓ ને રરલશાવાિો  
કોઈ પેઇક્ન્ટગંમાં હોય 
તેનાથી સહેજયે ઓિા સુંદર નથી િાગતા. 
 
બસ રોકાય િ ે
કોઈ શહેરથી આવ્યંુ િ ે
કોઈ જઈ રહ્ું િ ેશહેર   
તો કોઈ પી રહ્ું િ ેબીડી 
આ બધું જોતંુ 
 
હાટડી બંધ કરવાનો સંકેત દેતી 
બસ ચાિી જાય િ ે
ને સડક થઈ જાય િ ેસાવ ઉજ્જડ. 
જોકે 
તે સવારે પાિી થઈ જાય િ ેતૈયાર 
અમારી સાથે 
ફરી એક નવાનકોર રદવસ માટ.ે 
 

સુંતોર્ એલેલસ 
(મૂળ હિન્દી પરથી અનુિાદ : િોગેશ િૈદ્ય) 

 



 
અિઢિ   
 
પરણ્યો ઘરમાં ના ટકે કેવો બળ્યો સ્વભાવ,  
સાંજ પડ ેને સાંભરે (એન)ે નવકૂકરીના દાવ.  
 
વણપાણી વણમાવજત વધતી દુ:ખની વેિ,  
કેમ કહંુ કે આવ તંુ, વિ પાિો ઝટ િિે!  
 
આવો વેરી કાં થયો કેમ રહે તંુ દૂર,  
આવો ક્નંભર કાં થયો, ન અડકે ચઢતાં પૂર?  
 
આંખ કહ્ું ના સાંભિે કોને કરવી રાવ?  
મનમાં રહી જઉં સમસમી જવેો જનેો ભાવ.  
 
કરવા ધાયુું કેટિું મનમાં રહેશે સાવ?  
હૈયે િીધી એક રઢ, આવ હવે તું આવ.  
 
હાથ સમેટી લયાં જઈશ, એમ જવાશે લયાંય?  
અડતાં મારી આંગિી, ઓગિશે તું લયાંય! 
 
રમણીક અગ્રાિત 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
િૉલપીસ  
 
હમણાં જ ભાંગી ગયો હોય એવો આકાર 
આ રહ્ો વૉિપીસમાં-- 
કે બંધાતો બંધાતો રહી ગયેિો કોઈ ભાવ.  
કે પડિાયો  
જ ેકદાચ નાસી રહ્ો િ.ે  
કે આવી રહંુ્ િ ેકશંુક અપરરક્ચત  
ઘેરા રંગના ધાબામાં 
નજર સામે જ ઊપસતું.  
કદાચ એમાંથી હાથ બને  
કાં આંગિી  
કાં આખો માણસ 
કાં સરેઆમ ભજવાતી કોઈ ઘટના.  
વોિપીસને દૂરના ખૂણે કંઈક સિવિતંુ 
અસ્પષ્ટ રહી જાય િ.ે  
હાિ તો ફ્રેમની િગોિગ  
આવીને અટકી ગઈ િ ેએક તૂટક રેખા  
આ ક્વસ્ફારરત આંખને સાવ અડીને--- 
 
રમણીક અગ્રાિત  
 

 



 
મારું  મન 
(ત્રણ કાવ્યો)  

૧ 
ગગનને આશ્લેર્ષમાં િેતો 
મેઘ તો ઘેરાય િ,ે 
સ્વાક્ત નક્ષત્ર પણ િ,ે 
િીપિાંએ ખોલ્યાં િ ેમુખ 
પણ મન 
સપનામાંય કરતું નથી હવે 
મોર બની થનગાટ ... 
 
વરસાદી માટીની મહેક  િાઈને 
પવન તો આવીને વીંટિાયો  મને 
પણ મન 
ખરેિા પીંિા જવંુેય 
               ફરફરતંુ નથી જરીકે..... 
 
હવે તો  
મારં મન  
     મરેિું 
          પતંક્ગયું.... 
 
મૂકી દે એને  
તારી  
અંગત ડાયરીનાં 
પાનાં વછચે....  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

૨ 
 
હવે તો  
મારં મન  
વહેતા જિમાં  
પડિેું 
સુક્ ુ ં
પીિંુ 
પાન .... 
 
ડબંુૂ ડબંુૂ થતી  
કોઈ કીડીને  
મિશે  
નવજીવન ?!  
 
૩ 
 
પાનખરની  
સૂકી  
નમેિી ડાિ પર  
મારં  મન  
િ  
ટ  
કી  
  રહ્ું િ ે 
       પીિો  
       ચાંદો બની... 
 
િોગેશ જોર્ી 

 
 



 
ગઝલ 
 
અવસર આવ્યો આજ અમૂિો. 
દીવાિમાં ખોસી દો ફૂિો. 
 
તારી પાસે પહોંચવાને, 
સુગંધ પર બાંધ્યા િ ેપૂિો. 
 
સ્ટોપર જવેા િાસ ઉઘાડો, 
દ્વાર સમા િો તમે? તો ખૂિો. 
 
ભૂખ દઝાડ ેએવી હમણાં, 
જાણે ખાઈ ગયા હો ચૂિો. 
 
સપનું બાંધી દીધું પગમાં, 
એના ક્વણ િ ેમાણસ િૂિો.  
 
કુલદીપ કાહરિા 
 
ગઝલ 
 
માંડ પીડાને પ્રવાહી મેં કરી, 
તો આ આંસુ આંખમાં આવ્યંુ ફરી. 
 
પે્રમ પરથી ગીત એકે ના સૂઝયંુ, 
એટિે હારી ગયો અંતાક્ષરી. 
 
આંખ સૂકવીને નમક ભેગું કયુું, 
ખાઈ િઈશ, તું દે બિેિી ભાખરી. 
 
બારમાસી હોય જયાં વેરાન ત્યાં, 
બારમાસી ગંધ લયાંથી પાંગરી? 
 
િાપરં માથેથી ઊડયંુ તે પિી, 
હાથમાં આવી જૂની કંકોતરી. 
 
બારણાની બ્હાર દુક્નયા જીવતી, 
માત્ર ઘરમાં આવતાં એ ગઈ મરી. 
 
એમ મારં સુખ નડ ેિ ેરોજ કે, 
ભાતમાં આવી ચડ ેકો' કાંકરી. 
 
રિીન્ર પારેખ 
 

ગઝલ 
 
બરફના ચોસિા જવેો હતો  જીવ  સાવ  થીજિેો 
ક્વખેરી   ચોકમાં  તડકો   જરી   સૂકો   થવા  મેિો 
 
સમય  તોડી  ગયો  િ ે િાકડી  ને  કાચ  ચશ્માંના 
મને સૂમસામ બહુ ભાસ્યા કરે િ ેઆજ આ ડિેો 
 
પિડેી   તાણીને   અંધારની   સૂતો    રહેિો    તું 
બહુ   આયાસપૂવતક   હંુ   સૂરજ  પકડીને બેઠિેો 
 
તમે જયાં વાત  માંડી'તી  તડપતા  રણની  રેતીની 
બરાબર એ જ  વખતે હંુ ય  ટીપંુ  થઈને  ટપકેિો 
 
કમાડો હોત જો વાસેિ તો  સમજી શકાયંુ  હોત 
મને  રકન્તુ  ઉઘાડા   બારણાએ   પાિો   કાઢિેો 
 
નદીમાં   કોણ   જાણે   કાંકરી   ફેંકી  હશે  કોણે 
ઊડીને  એક   િાંટો      િકે   મારા  ઘેર  આવેિો 
 
િર્ષદ સોલુંકી 



 
ફરી આિીશ  
કુુંિરનારાિણ 
(અનુિાદ : રમણીક અગ્રાિત) 
 
કેટકેટિું હતંુ િડવા-ઝગડવા માટ ે 
આ દુક્નયામાં 
પણ મન એવંુ મળ્યું  
કે થોડાક પે્રમમાં ગિાડબૂ રહ્ો  
ને જીવન વીતી ગયંુ...  
* 
ફરી આવીશ તો  
ભરપૂર થઈ આવીશ.  
ચહેરા પર અણીદાર મૂિ નહીં  
કમર પર િોખંડી પંૂિ નહીં  
મોકિાશ આપીશ સાથે ચાિનારને 
કતરાઈને 
ભૂખીઝેર આંખે નહીં જોઉં એમને  
 
ફરી આવીશ  
વધુ સારો મનુષ્ય બનીને  
ઘરથી નીકિતાં  
સડક પર ચાિતાં  
બસ-ટરને પકડતાં  
ઠરેઠરે આમતેમ  
હડહડ થતાં જાનવર જવેો નહીં  
 
મને બચાવી િઈ  
કૃતજ્ઞ થઈ આવીશ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
બાઉલ ગીત 
મિાત્મા લાલન બાઉલ 
(અનુિાદ: સતીશચુંર વ્િાસ ‘શબ્દ’ ) 
 

હંુ કાં એક્યે વાર ના ભાિંુ ? 
સાવ અડોઅડ આયનાઘરમાં પડોશી રહે મરમાિું 

તો ય કદી,  લયારેય ના ભાિંુ... 
 

ઘૂઘવે અગાધ દરરયો મારા ગામને ઘેરી 
તીર નથી ને  નાવડી નથી કોઈ સોનેરી 
સ્થિ ક્વનાના સ્થાને જઈને  કેમ ક્નહાિું 

 
આકાર ક્વનાના પડોશી કોઈ કેમ કરીને માપે ? 

              ઘડીક  સમાય શૂન્યમાં તો  ઘડીક સઘિે  વ્યાપે 
 

એક વાર મને પડોશી અડકે ... 
તો તો જમડા મુજથી ભડકે ... 

 
િાિન-પડોશી પાસેપાસે તોય કેટિો ફરક ભાિંુ 

 
 



તેનવજન ત્સુુંદેની કવિતા                                                                                    અનુિાદ : િરીશ મીનાશુ્ર 

[ અંગે્રજીમાં િખતા મૂિ ક્તબેટી-ભારતીય કક્વ તથા ક્તબેટની મુક્લત માટ ે સંઘર્ષતરત કમતશીિ. સરહદ કને મજૂરી કરતા ક્તબેટી-શરણાથી 
પરરવારમાં ક્સત્તેરના દાયકાની શરૂઆતમાં જન્મ. મદ્રાસથી સ્નાતકની ઉપાક્ધ મેિવી. તમામ જોખમો ઉઠાવીને પગપાિા રહમાિય ઓિંગીન ે
માતૃભૂક્મ ક્તબેટનો હાિ પોતાની આંખે જોયો. ચીનની સીમા-પોક્િસે ક્ગરફતાર કરી ત્રણ માસ લ્હાસાની જિેમાં કેદ રાખ્યા ને પિી ભારત ‘ધકેિી 
દીધા’. ચીન સરકારે ૨૦૦૦ના નવેમ્બરમાં ચીની રાષ્ટ રપક્તની ભારત મુિાકાત દરમ્યાન તેનક્જન ત્સંુદેની ગક્તક્વક્ધઓ પર રોક િગાવવાની માગણી 
મૂકી હતી ત્યારે એમને ધરમશાિામાં ચૌદ રદવસ કેદ રાખવામા આવ્યા હતા. મંુબઈથી અંગે્રજીમાં એમ.એ. કરતા હતા ત્યારે સહપાઠીઓ પાસેથી 

ઊિીના પૈસા િઈ પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ િપાવ્યો હતો : ક્રોક્સંગ ધ બોડતર. અન્ય બે પુસ્તકો િ ે: ૧/ કોરા (કાવ્યો અને વાતાતઓ)     ૨/ સેમ્શૂક - એસ્સેજ ઓન ધ ક્તબેટન 
ફ્રીડમ સ્ટરગિ. (ક્નબંધો-િેખો). કેટિાય આંતરરાષ્ટ રીય મંચો પર ક્તબેટનું પ્રક્તક્નક્ધત્વ કયુું િ.ે કથાસારહત્યેતર િેખન માટ ેએમને ‘આઉટિૂક ક્પકાડોર એવાડત 2001’થી 
નવાજવામાં આવિેા િ.ે આ કાવ્યો એમના સંગ્રહ ‘કોરા’માંથી પસંદ કરેિાં િ.ે ]   
 
 
જ્િારે ધરમશાલામાું િરસાદ પડે છ ે 
 
જયારે ધરમશાિામાં વરસાદ પડ ેિ ે
મુક્ાબાજીનાં મોજાં ચડાવી દે િ ેવરસાદના ટીપાં 
હજાર હજાર 
ધસમસતાં તૂટી પડ ેિ ે
ને પીટવા િાગે િ ેમારી ખોિીને. 
પતરાંની િત નીચે 
અંદર ને અંદર રડ્યા કરે િ ેમારી ખોિી 
ક્બસ્તર અને કાગિોને ભીંજવ્યા કરતી. 
 
લયારેક લયારેક કોઈ ચાિાક વરસાદ 
મારી ખોિીની પિવાડ ેથઈને અંદર ઘૂસી જાય િ ે
દગાબાજ દીવાિો 
ઊંચી કરે િ ેપોતાની એડીઓ 
ને એક નાનકડા પૂરને ઘૂસવા દે િ ેમારી ખોિીમાં. 
 
હંુ બેઠો હોઉં િુ મારા દ્વીપદેશ ક્બસ્તર પર - 
અને જોયા કરં િુ ંમારા પૂરગ્રસ્ત મુિકને, 
આઝાદી પર િખેિી નોંધો, 
મારા કેદખાનાના રદવસોનાં સ્મરણો, 
કૉિેજના દોસ્તોના પત્રો, 
પાઉંરોટીના ટકુડા 
અને મેગી નૂડલ્સ - 
આ બધું જોશભેર ઊપસી આવે િ ેસપાટી પર 
કશુંક ક્વસારે પડિેું  
અચાનક યાદ આવી ગયું હોય એમ . 
ત્રણ મરહનાની યંત્રણા 
સોય જવેી પત્તીઓવાિા ચીડવૃક્ષોમાં ચોમાસું 
સાંજના સૂરજમાં ઝગમગતો 
ધોવાઈને સ્વછિ રહમાિય  . 
 

 
 
જયાં સુધી વરસાદ શાંત નથી થઈ જતો 
અને બંધ નથી કરતો મારી ખોિીને પીટવાનું 
એ જરૂરી િ ેકે હંુ  
ક્િરટશરાજના જમાનાથી  
ડ્યૂટી ક્નભાવી રહેિી મારી પતરાંની િાપરીને સાંત્વના આપતો 
રહંુ, 
 
આ ખોિીએ કેટિાય બેઘર િોકોને આશરો આપ્યો િ,ે 
જોકે હાિમાં એની પર કબ્જો િ ે
ઉંદર, નોક્િયા, ગરોિીઓ ને કરોક્િયાઓનો, 
એક રહસ્સો, અિબત્ત મેં ભાડ ેિઈ રાખેિો િ,ે  
ઘરના નામ પર ભાડાની ખોિી - 
દીનહીન અક્સ્તત્વ... 
 
એંસીની થઈ ગયેિી  
મારી કાશ્મીરી મકાન-માિકણ હવે ઘેર પાિી ફરી શકવાની નથી, 
અમારી વછચે ઘણીયે વાર સુંદરતા બાબતે ચડસાચડસી થાય િ ે– 
કાશ્મીર કે ક્તબેટ. 
રોજ સાંજ ે 
હંુ પાિો ફરં િુ ંમારી ભાડાની ખોિીમાં 
પણ હંુ કૈં આમ જ મરવાનો નથી, 
અહીંથી બહાર નીકિવાનો કોઈ રસ્તો જરૂર હોવો જોઈએ, 
હંુ મારી ખોિીની જમે રડી ના શકંુ, 
બહુ રડી ચૂલયો હંુ 
કેદખાનામાં 
અને અવસાદની નાની નાની ક્ષણોમાં . 
અહીંથી બહાર નીકિવાનો  
કોઈ રસ્તો જરૂર હોવો જોઈએ, 
હંુ રડી ના શકંુ,- 
પહેિેથી જ કેટિી બધી ભીની િ ેઆ ખોિી. 

 



 
 
રેફિુજી 
 
મારો જન્મ થયો 
ત્યારે માએ કહેિું : 
તું શરણાથી િ,ે - રેફયુજી. 
સડકની ધારે આવેિા અમારા તંબુમાં  
ધુમાડા ઊઠ્યા રહમ વછચે. 
 
તારા કપાિ પર 
બે ભવાંની વછચે 
કોતરેિો િ ે‘R’: 
મારા ક્શક્ષકે કહેિું. 
 
મેં ઘસ્યા કયુું, ખોતયાત કયુું  
મારા કપાિે ઊઠ્યા 
રાતીચટ પીડાના ઘસરકા  
 
હંુ જન્મજાત રેફયુજી િુ.ં 
 
મારી પાસે ત્રણ જબાન િ.ે 
જ ેગાઈ રહી િ ેતે િ ે
મારી માતૃભાર્ષા. 
 
મારા કપાિે િખાયેિો પેિો ‘R’- 
એને મારી ઇંક્ગ્િશ અને રહન્દીની વછચેની  
મારી ક્તબેટી જબાન વાંચે િ ે: 
RANGZEN  
રાંગઝેનનો અથત િ ેસ્વાતંત્ર્ય. 

 
મુુંબઈમાું એક વતબેટી 
 
મુંબઈમાં એક ક્તબેટીને 
પરદેશી સમજવામાં નથી આવતો. 
 
એક ચાઇક્નઝ ઢાબામાં  
એ રસોઈયો િ ે
િોકો સમજ ેિ ેએ ચીની િ ે
બેઇક્જગંથી આવેિો કોઈ ભાગેડ.ુ 
પરેિ ક્િજની િાયામાં એ 
સ્વેટર વેચે િ ેઉનાિામાં  
િોકો સમજ ેિ ે
એ કોઈ રરટાયર થઈ ગયેિો ગોરખા બહાદુર િ.ે 
 
મુંબઈમાં એક ક્તબેટી 
બમ્બૈયા રહન્દીમાં ગાિ ભાંડ ેિ ે
િગાર ક્તબેટી િહેકામાં, 
અને જયારે એની શબ્દ- ક્ષમતા ખતરામાં પડ ેિ ે
કુદરતી રીતે એ ક્તબેટી બોિવા િાગે િ,ે 
આવા વખતે પારસીઓ હસવા િાગે િ.ે 
 
મુંબઈમાં એક ક્તબેટીને પસંદ િ ેક્મડ-ડનેાં પાનાં ઉથિાવવાં,  
એને પસંદ િ ેએફ એમ, અિબત્ત એ  
ક્તબેટી ગીત સાંભિવાની આશા તો નથી રાખતો. 
 
એ ટરારફક ક્સગ્નિ પર બસ પકડ ેિ,ે 
િિાંગ મારતોકને ઘૂસે િ ેદોડતી ટરનેમાં,  
પસાર થાય િ ેએક િાંબી અંધારી ગિીમાંથી 
ને ઘરભગેો થાય િ ેપોતાની ખોિીમાં. 
 
એને ગુસ્સો આવે િ ે
જયારે િોકો એની પર હસે િ ે
'ક્ચંગ-ચૌંગ-ક્પંગ- પૌંગ'. 
 
મુંબઈમાં એક ક્તબેટી  
હવે થાકી ગયો િ,ે 
એને જોઈએ િ ેથોડી ઊંઘ ને એક સપનું.  
૧૧ વાગ્યાની રાતની ક્વરાર ફાસ્ટમાં  
એ ચાલ્યો જાય િ ેરહમાિય 
સવારે ૮.૦૫ની ફાસ્ટ િોકિ 
એને પાિી િઈ આવે િ ેચચતગેટ, 
આ મહાનગરમાં- એક નવા સામ્રાજયમાં. 
 



 
વનિાષસનનુું ઘર 
 
ચૂતંુ હતંુ અમારં નક્િયાંવાિંુ િાપરં  
અને ચારે દીવાિો ધસી પડવાની ધમકી આપી રહી હતી 
પણ અમારે બહુ જિદી પાિા ફરવાનું હતંુ ઘેર. 
 
અમે અમારાં ઘરોની સામે  
ઉગાડ્યાં પપૈયાં, 
અમારા બગીચામાં મરચાં, 
અને અમારી વાડ બનાવવા ચંગમા

*
, 

ત્યારે ગાયની ગમાણની  
ઘાસફુસ િવરાયેિી િાપરી પરથી ગબડી આવ્યાં કોિાં - 
નીરેિું ઘાસ કૂદીને ભાગ્યાં વાિડાં, 
િત પર પરાિ, 
કઠોિને ફણગા ફૂટયા  
ને વેિાઓ ઊંચે ચડ્યા, 
ઠઠે બારી પાર ઘસડાઈ આવ્યા મનીપ્િાન્ટ,  
એવંુ િાગે િ ેજાણે અમારાં ઘરોને ફૂટ્ાં િ ેમૂક્િયાં. 
 
વાડો હવે પિટાઈ ગઈ િ ેજગંિમાં 
હવે હંુ કેવી રીતે બતાવંુ મારાં િોકરાંવને 
કે લયાંથી આવેિાં આપણે?                                      
 ( * ચંગમા:- વાડ કરવા માટ ેઉગાડવામાં આવતંુ નેતર જવેા િચીિા થડવાિંુ એક ઝાડ ) 

 
Truth 
 
Truth is silent 
Standing alone 
Away from all crazy crowds. 
Like a true lover 
Never claiming any thing.   
 
No publicity, 
No marketing, 
No packaging.. wrapping.. 
No Instagram... 
No Facebook posts. 
Just being as simple genuine truth. 
 
Though 
It has billions fold magnitude 
Of its own genuineness 
Against 
All marketed...repeatedly made 
Loud statements, 
Truth will never 
Come on stage 
And take the charge of mike to claim that- 
It is only and ultimate truth. 
And may be 
People will not listen to it… 
Because truth has neither any popularity 
Nor that X-factor 
 
No media 
No celebrity 
No Godman is promoting the truth.. 
Nobody is singing the songs sung by truth. 
 
But dear friends 
Truth will definitely appear one day 
On your doorstep 
Like death 
And nail its existence. 
 
Till then 
Enjoy this great circus of 
Marketed dummy idols... 
 
Yogesh Vaidya 

 
 



 
The Aim 
(For Ninos Aho)  

 
 
 
If exists any way, 

there are thousands of them, each one an illusion is only … 

 

If at least one of them 

leads in a certain direction, it just seems to be a dream… 

 

If even direction is given, 

and we distinguish thousands of them, it’s the only a veil… 

 

One whole is real -The Aim. 

Whatever our race is, religion &amp; place, we are part of it. 

 

Scattered, 

like a stardust, passing away - we will be coming back. 

 

Dariusz Pacak 

 
 
 
 
O આ અંકના ફોટોકિાકાર 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        અનુવચત સુુંદરકૃવત (Anuchit Sundarkriti) થાઇલૅન્ડના 
વિખ્િાત ફોટો-કલાકાર છ.ે આકીટેલટના મૂળ વ્િિસાિમાુંથી વનિૃવત્ 
મેળિી િાલ પૂણષ સમિ માટે ફોટોગ્રાફીને સમવપષત છ.ે બેંગકોક 
રેલ્િેસ્ટેશન અને બૌદ્ધ સાધુઓએ તેમન ેખૂબ પ્રભાવિત કિાષ છ.ે ફલત 
સુુંદરતા નહિ, પણ કોઈ ઉદ્દશે માટે કળા- એ તેમનુું ધ્િેિ છ.ે તેઓ  
થાઇલૅન્ડમાું ફોટો-કલાકારોની એક સુંસ્થા પણ ચલાિે છ.ે તેમના 
કામમાું આછો પ્રકાશ અન ેઅિકાશ િચ્ચ ેમુકાિેલી આકૃવતઓ અકથ્િ 
માનિીિ સુંિેદનાઓને વ્િલત કરતી દેખાિ છ.ે 
           તેમનુું કામ https://www.facebook.com/linesiam  
પરથી માણી શકાિ છ.ે     
  
 

 
 

http://www.evanjamesatwood.com/
https://www.facebook.com/linesiam


 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
પંખીઓએ કિશોર કયો, ભાઈ ! ધરતીને સૂરજ ચૂમ્યો, 
કૂથિી િઈને સાંજનો સમીર આજ વનેવન ઘૂમ્યો, વનેવન ઘૂમ્યો.. 
 
ખુલ્લી પડિેી પ્રીતનો અરથ કિી કિીએ જાણ્યો, 
શરમની મારી ધરણીએ કાિી રાતનો ઘૂમટો તાણ્યો, ઘૂમટો તાણ્યો.. 
 
પ્રગટ્ા દીવા કૈંક ચપોચપ ઊઘડી ગગનબારી, 
નીરખે આભની આતુર આંખો દોડી આવી રદગનારી, આવી રદગનારી.. 
 
તાિી દઈ કરે ઠકેડી તીડો, તમરાં ક્સસોટી મારે, 
જોવા તમાશો આક્ગયા ચાલ્યા બત્તી િઈ દ્વારે દ્વારે, ફરી દ્વારે દ્વારે.. 
 
રાતડીના અંધકારની ઓથે નીંદરે અંતર ખોલ્યાં, 
કંૂચી િઈ અક્ભિાર્ષની સોનિ હૈયે શમણાં ઢોળ્યાં, શમણાં ઢોળ્યાં.. 
            
નીનુ મઝુમદાર                                                           


