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નવક્રમ સંવત 2079િાં સૌિ ે
ઉલ્લાસભયાાં વધામિાં. 
આવિાર વર્જ આપ સહુિા 

જીવિમાં આરોગ્ય, સંપનિ, સમૃનિ 
ખોબલે લઈિે આવે એવી અભ્યથજિા. 
 ઘિા સમય પછી અમ ે‘દેશ-નવદેશ’િા આ અંક સાથ ે
ગુર્રાતી નલટરરી ઍકડેમેીિા આંગિે સારહત્યિી રંગોળી 
પૂરવાિો િાિકડો યત્િ કયો છે. વીતેલ વર્જિું સરવયૈું આમ 
જોવા ર્ઈયે તો હાસ્યિો ગિુાકાર અિ ે નવર્ાદિી બાદબાકી 
કરતાં એકદંરે સરભર રહ્યું. ઘિા િવા સબધંો, િવા મેમ્બસજ 
આપિા બહોળા કુટુબંમા ંભળ્યા, તો કટેલાક આત્મીયર્િોિો 
સહવાસ છૂટ્યો. આવિાર વર્જ આપિે અવિવા કાયજક્રમ 
આયોજી સારહત્યિી આ ધૂિી પ્રજ્વનલત રાખીશું. 
 આ એક નવશેર્ અંક છે. એમાં અમે લોકનપ્રય અિ ે
ગુર્રાતી સારહત્યિે સતત પોતાિા અનસ્તત્વમા ં વિી એિી 
આજીવિ સવેાિો ભેખ લીધલે બે કનવઓિે આવરી એમિી 
કલમિે સત્કારવાિો પ્રયાસ કયો છે. એ બ ે કનવઓ છે શ્રી 
નવિોદભાઈ જોશી  અિ ે શ્રી કૃષ્િભાઈ દવ.ે જો ક,ે હવ ે
પછીિા બધાર્ અંકોમા ં કઈંક રુ્દુ ં અિ ે િવું હશે. આ બંિ ે
કનવિી લેખિશૈલી તદ્દિ નભન્ન છે પિ ગરુ્રાતી સારહત્ય 
ફક્ત વાચંિનપ્રય િ બિે, પરંતુ દરેક વાચકિા હૈયામા ંસોંસરવું 
ઊતરે એ એક અનભગમ સાથે સતત કાયજશીલ રહે છે. એક 
કનવિી શૈલી જાિે ઠરેલ મધદરરયાિુ ંઊંડાિ છે તો બીજા કનવ 
ખળખળતા ઝરિાિુ ં રમનતયાળપણં લઈિ ે આપિિ ે એમિી 
કનવતા ગિગિવાિ ેએિા તાિ પર ઝમૂવા મર્બૂર કરે છે. 

એક ગોરંભાયેલ વાદળોિો ગડગડાટ છે તો બીજા નિદોર્ 
બાળકિુ ંહાસ્ય. એમિી સારહત્ય યાત્રા દરનમયાિ લોકનપ્રયતાિી 
સાથેસાથે અિેકાિેક પુરસ્કાર એમિા કાયજિે ઉજાગર કરે છે. 
એમિી કનવતાિો આસ્વાદ વાચંિથી કયો તો જાિ ે અિેક 
લાગિીઓિી મિભાવિ રંગોળી િીરખી રહ્યાં છીએ, અિ ેજો 
સાંભળીએ તો કાિુડાિી વાસંળીિા સૂરે રે્મ ગોપ- ગોનપકા િ ે
ધેિુ ઝૂમતાં એમ વાહ અિે આહિા ઉદ્દગાર િીકળ્યા વગર િા 
રહે. આશા રાખીયે છીએ ક ેઆપ સૌ અમારા દરરયાિ ેએક 
બુંદ અપજિ કયાજ રે્મ આ કાયજિે વધાવશો અિ ેમાિશો. 
 આ સાથે ગુર્રાતી નલટરરી એકડેમેી ઓફ િોથજ 
અમેરીકા એિા આધારસ્થભં અિ ે ભીષ્મનપતા સમ શ્રી 
રામભાઈ ગઢવી, એિા સુકાિી અિ ેમાગજદશજક આનશર્ દેસાઈ, 
તથા અન્ય કનમટી મેમ્બસજિો ખૂબ ખૂબ આભાર માિ ેછે. દરેક 
કાયજક્રમ દરનમયાિ એક ેએક મેમ્બર ખડ ેપગે અિ ેઉત્સાહથી 
ભાગ લઈ સ્વનૈછછક સેવા આપે છે એ ખરેખર સરાહિીય છે. 
ગુર્રાતી નલટરરી એકડેમેી ઓફ િોથજ અમેરીકા વાનર્જક 
નવનવધતાસભર કાયજક્રમો આયોજી - ભારત અિ ે ગરુ્રાતથી 
સાત દરરયા દૂર સારહત્યિી દીવાદાંડી સમ કાયજરત રહે છે. 
વાચકોિા અનભપ્રાય અિે ભનવષ્યમાં સારહત્ય, ગાિ, અિ ે
શૈક્ષનિક કાયજક્રમ માટિેાં સૂચિ આવકાયજ છે. અમે વાચકો, 
દશજકો, સહભાગીઓિે હંમેશાં અવિવા કાયજક્રમો દ્વારા 
સારહત્યિો રસથાળ પીરસતા ંરહીશું. 
 
અસ્ત ુ
નિકતેા વ્યાસ 
સંપાદક 
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દેશ-નવદેશ/DESH-VIDESH 
(સામનયક) 
સંપાદક:  

નિકતેા વ્યાસ 
રડઝાઈિ 

બાબુ સુથાર 
પ્રકાશક:  

ગુર્રાતી નલટરરી એકડેમેી ઓફ 
િોથજ અમેરરકા 

વર્જ: િવેમ્બર, ૨૦૨૨ 
સંપકજ: આનશર્ દેસાઈ 

ashish.desai@glaofna.com 
 

પ્રમુખિો પત્ર 
િમસ્કાર અિ ેિવા વર્જિા સાલ મુબારક. 
 જોતજોતામા ં િવુ ં વરસ ક્યારે વીતી ગયંુ એિી ખબર 
સરખી પિ િ પડી. આમ રુ્ઓ તો આ વરસ પિ ગયા વરસિા 
રે્વુ ંર્ ગયંુ. એક બારુ્ કોરોિા, બીજી બારુ્ આપિ.ે કોરોિાએ 
પોતાિ ે ટકાવી રાખવા સતત પોતાિુ ં સ્વરૂપ બદલ્યા કયુાં અિ ે
આપિે પિ આપિી જાતિ ેટકાવી રાખવા કોરોિા નવરોધી ભાત ભાતિી રસીઓ બિાવ્યા 
કરી અિ ેલીધી પિ ખરી. માિસ અિ ેવાયરસ વછચિેુ ંઆ યુિ ક્યારે પૂરં થશ ેએિી ખબર 
િથી. કમે ક,ે બને્ન ટકી રહેવા માગ ેછે અિ ેબને્ન એ માટ ેપોતપોતાિા ંશસ્ત્રો સતત ઘસી રહ્યા 
છે. 
 કોરોિાએ ઘણ ંબધુ ંબદલી િાખયું છે. અથાંતંત્ર પિ બદલી િાખયુ ંઅિ ેસમાર્વ્યવસ્થા 
પિ બદલી િાખી છે. એટલંુ ર્ િહીં, એિ ેસારહત્ય અિ ેબીજી કળાઓિું સ્વરૂપ પિ બદલી 
િાખયુ ંછે. પિ.  
 એમિી સમાન્તરે આપિી ગુર્રાતી નલટરરી એકડેમેી ઓફ િોથજ અમેરરકા પિ થોડીક 
બદલાઈ છે. કોરોિાએ આપિિ ેઝાઝા રૂબરૂ મળવા દીધા િ હતા. તો પિ આપિ ેvirtual 
ર્ગતમા ંમળતા રહ્યા હતા અિ ેખાસ કરીિે િોથજ અમરેરકામાં સારહત્યિી જ્યોત બઝુાઈ િ 
જાય એિી કાળજી રાખતા હતા.  
 હવ ેપાછી પરરનસ્થનત બદલાઈ છે. હવ ેઆપિ ેvirtual ઉપરાંત વાસ્તનવક ર્ગતમા ં
પિ મળતા થઈ ગયા છીએ. આ new normal કદાચ હવ ેકાયમી બિી ર્શ ેએવુ ંલાગ ેછે. 
એિા ફાયદા પિ છે અિ ેગેરફાયદા પિ. સૌથી મોટો ફાયદો એ છે ક ેહવ ેઆપિ ેદરૂ દૂર 
ભારતમા ંક ે નવશ્વિા બીજા કોઈક દેશમા ંવસતા આપિા ગુર્રાતી સર્જકિ ેસરળતાથી મળી 
શકીશું. ગેરફાયદો એ ક ેઆપિે એ સારહત્યકારિી સાથ ેહાથ નમલાવી શકીશુ ંિહીં.  
 બદલાતી પરરનસ્થનતિી સાથ ે બદલાઈિ ે આપિી અકાદમીએ આ વરસે પિ ઘિી 
પ્રવૃનિઓ કરી છે. દેખીતી રીતે ર્, આ પ્રવૃનિઓ, અકાદમીિા હોદ્દદેારો, સભ્યો અિ ે
અકાદમી પરત્વે સહાિભુનૂત ધરાવતા આપિા નમત્રોિા સહયોગ વગર િ થઈ શકી હોત. એ 
બદલ હંુ એ સવજિો આભાર માિુ ંછંુ. 
 આશા રાખીએ ક ેઆ વરસે આપિ ેઆપિી પ્રવૃનિઓિ ેવધારે નવસ્તારીશુ ંઅિ ેજ્યા ં
અનિવાયજ િહીં હોય ત્યા ંvirtual ર્ગતિી મદદ િહીં લઈએ. 
 આભાર 

રામ ગઢવી,  
પ્રમુખ  

ગુર્રાતી નલટરરી એકડેમેી ઓફ િોથજ અમરેરકા 
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મારા કાવ્યસજ જન વિશે હુાં  – 
વિનોદ જોશી 
 
“કાવ્યસર્જિ અંગે હંુ નિર્ભ્ાજન્ત થઈ શકતો િથી. એ 
ભાર્ાિી કલા છે તેથી ભંગુર છે તેમ સ્પષ્ટપિે માિુ ં છંુ. 
સારહત્યિી કલા ભાર્ાિી કલા હોવાિ ે કારિે તે હંમશેા ં
અધૂરો અિુભવ આપિારી છે. મિ ે મિુષ્યનિનમજત આ 
માધ્યમ પહેલેથી ર્ અધૂરં લાગ્યંુ છે. પિ સારહત્યકારે 
અનભવ્યક્ત તો ભાર્ામા ંર્ થવાિુ ંહોય છે. હંુ જાણં છંુ ક ે
ભાર્ા સાથ ેજોડાયેલો સમય અિ ેભાર્ા સાથ ેજોડાયેલી 
ભાતો મિે આહ્વાિ આપ ેછે અિ ેહંુ ક્રીડાપૂવજક તેિ ેભોગવુ ં
છંુ. હંુ કોઈ કાળખંડ ક ે રીનતમાં મારી સર્જકતાિ ેબાધંતો 
િથી. મારી સર્જકભાર્ાિો હંુ નિયંતા હોઉં છંુ પિ મિ ે

ખબર છે ક ેએ નિતાન્તપિે મારા ઘાટ ેઘડાયેલી હોતી િથી. તેમા ંઅિેકોએ પોતાિા સંસ્કાર ભેળવેલા હોય છે.  
 અંગત રીત ે હંુ મિ ેઆધનુિક, અિુઆધનુિક ક ેપરંપરરત રે્વા કોઈ કોષ્ટકમા ંમૂકતો િથી. વપરાયેલી 
ચીર્િે હંુ િવી દેખાય તવેી કરવા મથું છંુ એટલંુ ર્. ઘિીવાર હંુ માિું છંુ તેથી સાવ ઊંધું પિ થતું હોય છે. 
ભાર્ા ખુદ મિ ેિચાવતી હોય છે. ભાર્ામાં કળાિુ ંઋત પૂિજદલ પ્રગટી શક ેત ે નવશ ે હંુ સાશંક છંુ છતાં આ 
ઉધામા છે. તમેાંથી બ્રહ્માિંદ સહોદર કોઈ આિદં મળેવવાિા અભરખા પિ છે. ક્રાન્તદશજિ કરવાિી િહીં તો 
પિ તેિે જાિવાિી અનભલાર્ા તો છે ર્. જો ક ેઆવી મથામિોિું પરરિામ બીજી મથામિિી ઉપલનધધ નસવાય 
કશું હોતું િથી તેવી સમર્થી આગળ હજી ર્વાયું િથી. કદાચ આ સમર્ ર્ આ મથામિિી ઉપલનધધ છે.  
 હંુ સારહત્યસર્જિ કરવાિા મિસૂબા સાથ ે િથી લખતો. છંદોલય અિ ે સારહત્યકલાિી થોડી-ઝાઝી 
આવડતી કૂચંીઓ અર્માવવાિા અભરખાથી પિ િથી લખતો. પારરતોનર્કોિી અનભલાર્ાથી તો િથી ર્ 
લખતો. વાહવાહીથી હરખાઈ ર્વા રે્વું કશું હોતું િથી તે બહુ વહેલંુ સમજાઈ ગયંુ છે. િ લખંુ તો કોઈ અફસોસ 
િથી. લખીિ ેકોઈ મોટી મોથ મારતો િથી. પિ ગળથૂથીમાં મળેલી ગરુ્રાતી ભાર્ા મિ ેઆહ્વાિ આપે છે. તેિી 
સાથેિી ક્રીડા મિ ેરંર્િ કરાવે છે, થકવી િાખે છે, ગેબમાં લઈ જાય છે, પ્રશાંત કરી દે છે. હંુ િ ેમારી ભાર્ા. હંુ 
લખંુ છંુ ભાર્ાિુ ંઆ ઋત પામવા માટ.ે મારો ઉદ્યમ માત્ર મારા માટ.ે સર્જિ મારી ર્વાબદારી િથી, મારો આિંદ 
છે.” 
 

નવિોદ જોશી 
‘પ્રયાગ’, 32 – શે્વતકમલ સોસાયટી, નવદ્યાિગર, ભાવિગર 364001 

મોબાઈલ : +91 9825989737 ઇમેઇલ : vinodjoshi37@gmail.com 
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કવિ કૃષ્ણ દિે: પદરચય 
 
રહેઠાિ:  
c/o માધુરી ફનિજચર,  
A-20 આદશજ િગર,   
પાવિ કોમ્્લેક્સ પાછળ,  
બોપલ-ઘુમા રોડ, ઘમુા,  
અમદાવાદ 380058 
ફોિ: +9426563388 
વતિ: અમરેલી  
ર્ન્મ: 4 સ્ટમે્બર, 1963  
 
 

કાવ્ય સાંગ્રહ:  
પ્રહાર 1992 (2 આવૃનિ) 
વાંસલડી.કોમ 2005 (2 આવનૃિ) 
ભોંદુભાઇ તોફાિી - બાળરકશોર  કાવ્યસંગ્રહ 
2005 
CD: ભોંદુભાઇ તોફાિી 2005 
આવશ ે(ગઝલ સંગ્રહ) ૨૦૧૯ 
નવસ્ફોટ (અછાદંસ) ૨૦૧૯ 
ફાસ્ટ ફૂડ (વ્યંગ) ૨૦૧૯ 
 
 

અિૉડજ:  
પ્રહારિ ેગુર્રાતી સારહત્ય પરરર્દિો એવોડ જ  
વાંસલડી.કોમિે ગરુ્રાતી સારહત્ય અકાદમીિો 
એવોડ જ  
ભોંદુભાઇ તોફાિી  - ગુર્રાતી સારહત્ય 
પરરર્દિો અિ ેગુર્રાતી સારહત્ય અકાદમીિો 
શે્રષ્ઠ પુસ્તકિો એવોડ જ 
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આપી આપીિે તમે...  
નવિોદ જોશી  

 

આપી આપીિે તમ ેપીંછંુ આપો, સર્િ! 

  પાંખો આપો તો અમ ેઆવીએ.... 

 

ચાંદો િીચોવી અમ ેવાટકા ભયાજ 

 િે એિ ેમોગરાિી કળીએ હલાવ્યા, 

આટલા ઉઝરડાિે શમણં ઓઢાડી 

 અમે  ઊંબરિી  કોર લાગી લાવ્યાં; 

 

આપી આપીિે તમ ેટકેો આપો, સર્િ! 

  િાતો આપો તો અમ ેઆવીએ... 

 

કાગળમાં કાળઝાળ રેતી નવંઝાય 

  અિ ેલેખિમાં બેઠી છે લૂ , 

આંગનળયુ ંઑગળીિે અટકળ થઈ જાય 

  અમે લખીએ તો લખીએ પિ શુ?ં 

 

આપી આપીિે તમ ેઆંસુ આપો, સર્િ! 

  આંખો આપો તો અમ ેઆવીએ... 

    

 

“દસમા-અનગયારમા ધોરિમાં હતો ત્યારે નશખરીિી, 
મંદાક્રાન્તા, શાદૂજલ વગેરે છંદોમા ં લખતો થઈ ગયેલો. 
અરનવદંભાઈ પંડ્યા નશક્ષકિા િાત ે તેમાિંી ભૂલો સુધારી 
આપે. બંધારિ શીખયા નવિા સાચો છંદપાઠ કરી શકતો હતો. 
ઉછચરરત છંદોિી મોરહિી વળગી હતી. કાવ્ય તરફ િરહ છંદ 
તરફ ર્ ધ્યાિ હતુ.ં બચભુાઈ રાવતે નશખરરિીમા ંલખાયેલંુ 
એક સ’કુમાર’મા ંછા્યું ત્યારે કઈં બહુ િવાઈ િહોતી લાગી. 
પિ નશક્ષકોએ રોમાંચ અિભુવ્યો ત્યારે થયુ ંક ેવાતમા ંકઈંક 
દમ લાગ ેછે. પછી તો લખાતું ર્ રહ્યું, આપબળ.ે નપતૃપકે્ષથી 
વેદપાઠી બ્રાહ્મિ સંસ્કારો અિ ે માતૃપકે્ષથી તળ લોકબોલી 
રે્વા બ ે ભાર્ાસંસ્કારોથી શૈશવ મંરડત હતુ.ં 
ભર્િમંડળીઓમા ં ર્તો. મંજીરા વગાડતો. ઝાલરટાિ ે
મંરદરમા ં તાલબિ િગારં વગાડ ુ.ં લય-તાલિા ં આવતજિો 
લોહીમાં ભળ્યા,ં િ ેભાર્ા સરાિ ેચડી.” 

નવિોદ જોશી 
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મહાભારત (એક માથાકૂટ)!!! 
કૃષ્ણ દિે 
("આવશે" ગઝલ સંગ્રહ માંથી) 
 
રે્ કરવાિાં હતા ંર્ િહીં એ કામ કયાજિી માથાકટૂ છે, 
મોરનપછછિ ેહડસેલીિે મુકુટ ધયાજિી માથાકટૂ છે. – કૃષ્િ 
 
રોર્ પ્રનતજ્ઞાિી શૈયા પર સૂતી વખત ેએિે થાતું, 
ઇછછાિ ેઆધીિ રહી આ િહી મયાજિી માથાકટૂ છે. – ભીષ્મ 
 
સમર્િિી િર્રેથીયે િા સમરે્ તો સમજી લેવાિુ ં
પુત્રમોહમા ંઆંખોએ અધંાર વયાજિી માથાકટૂ છે. – ધૃતરાષ્ટર 
 
આંખો પર પાટા બાધંો એ દૃનષ્ટિું અપમાિ ર્ છે િ?ે 
આમ રુ્ઓ તો હકીકતોથી રોર્ ડયાજિી માથાકટૂ છે. – ગાંધારી 
 
િહીંતર એવી કઈ મા છે રે્ વ્હાલ િદીમાં તરતુ ંમૂક?ે 
કુવંારા સપિાએ સૂરર્ સહેર્ સ્મયાજિી માથાકટૂ છે. – કુતંી 
 
િથી જાિતા એમ િથી પિ કોઈ પૂછે તો એ બોલે છે, 
જીવિ બીરંુ્ કશુ ંિથી, આ ભેદ ભયાજિી માથાકટૂ છે. – સહદેવ 
 
ખેંચાતા ંવસ્ત્રોિા કઠં ેમાંડ આટલા શધદો િીકળ્યા, 
હોય અંધિા અધં, એટલાં વિે ઝયાજિી માથાકટૂ છે. – દ્રૌપદી 
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સો સો હાથીિુ ંબળ પિ લાચાર બિી નચત્કારી ઉઠ્ું, 
વચિોમાં બાંધી બાંધી આ પળ ઉતયાજિી માથાકટૂ છે. – ભીમ 
 
કવચ અિ ેકુડંળિી સાથ ેજીવ ઉતરડી પિ આપું ક?ે 
હોવું એ તો અકસ્માત છે, તરે્ ખયાજિી માથાકટૂ છે. – કિજ 
 
તાકલેો નિશ્ચય ધ્રૂરે્ તો એિ ેપિ કહેવુ ંર્ પડ ેછે 
હા અથવા િા-િી વછચોવચ આમ ફયાજિી માથાકટૂ છે. – અરુ્જિ 
 
અંગૂઠો ખોયાિો અમિ ેરંર્ હરુ્યે છે ર્ િહીં 
બસ ખોટી મૂરત સામ ેસાચા થઈ ઊભયાજિી માથાકટૂ છે. – એકલવ્ય 
 
છેક સાતમા કોઠામા ંઘેરાયેલા સાહસિે લાગ્યું, 
માિા કોઠામાંથી હોંકારા ઉચયાજિી માથાકટૂ છે. – અનભમન્યુ 
 
મૃત્યુ સામે કપટ હારતુ ંલાગ્યંુ ત્યારે સમજાયેલંુ, 
કવેળ પાસામાં ર્ અમારો જીવ ઠયાજિી માથાકટૂ છે. – શકુનિ 
 
િરોકુરં્રો વા િી વછચ ેભાગંી પડતી એ પળ બોલી 
નવદ્યા વચેી વેચી સામે પાર તયાજિી માથાકટૂ છે. – દ્રોિ 
 
થાકી હારી આંસુિા તનળયે બઠેા ત્યાં તો સંભળાયું, 
ધમજ જાિવા છતાં અધમ ેરહી ઉછયાજિી માથાકટૂ છે. – દુયોધિ 
 
અંતહીિ અધંારે મારગ ઘવુડ રે્મ ભટકવું એ તો, 
અધાજ જીવતા રાખી અધાજ પ્રાિ હયાજિી માથાકટૂ છે. – અશ્વત્થામા 
 
ક્યાં છે િ ેકવેુ ંછે એ હંુ સમજાવું પિ કવેી રીત?ે 
સત્ય એટલે મુટ્ટીમાંથી રેત સયાજિી માથાકટૂ છે. – યુનધનષ્ઠર 
 
મહાકનવ તો કહેવાયા પિ સાચું કહંુ આ વ્યથાકથામાં, 
ઊંડ ેિે ઊંડ ેનવચયાજિી માથાકટૂ છે. – વદેવ્યાસ 
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કૂચંી આપો, બાઈજી! 
નવિોદ જોશી 
 

કૂચંી આપો, બાઈજી! 
તમે રકયા પટારે મેલી મારા મયૈરિી શરિાઈ જી! 

કોઈ કકુંથાપા ભૂંસી દઈ, મિ ેભીંતેથી ઉતરાવો, 
કોઇ મીંઢળિી મરજાદા લઈ મિ ેપાંચીકડાં પકડાવો; 

ખડકી ખોલો, બાઈજી! 
તમે રકયા કટાિે પોંખી મારા કલરવિી કઠિાઈ જી! 

તમે ઘરચોળામા ંઘઘુરરયાળી ઘરવખરી સંકલેી, 
તમે અિજાણ્યા ઉંબરરયેથી, મારી િરદયુ ંપાછી ઠલેી; 

મારગ મેલો, બાઈજી! 
તમે રકયા કુહાડ ેવેડી મારા દાદાિી વડવાઈ જી! 
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એનુાં નામ જ રાધાજી ને  
એનુાં નામ જ ક્હાન 
કૃષ્ણ દિે 
 
પ્રેમ િામિા મહારાસમાં ભૂલી ગયા રે્ ભાિ 
એિુ ંિામ ર્ રાધાજી િ ેએિુ ંિામ ર્ ક્હાિ 
 
રે્ મસ્તક પર મોરનપછછિે મળે આટલંુ માિ 
એિુ ંિામ ર્ રાધાજી િ ેએિુ ંિામ ર્ ક્હાિ 
 
ફોડ,ે ઢોળ ેઅિ ેકરે રે્ મધમીઠાં તોફાિ 
એિુ ંિામ ર્ રાધાજી િ ેએિુ ંિામ ર્ ક્હાિ 
 
માખિ ખાતા ગ્વાલ બાલિા હોઠ ેરે્ મુસ્કાિ 
એિુ ંિામ ર્ રાધાજી િ ેએિુ ંિામ ર્ ક્હાિ 
 
હળવ ેહળવ ેવાંસળીએથી વહી રહ્યું રે્ ગાિ 
એિુ ંિામ ર્ રાધાજી િ ેએિુ ંિામ ર્ ક્હાિ 
 
આભ ઝરૂખે બીર્, અિ ેરે્ સ્હેર્ શામળે વાિ 
એિુ ંિામ ર્ રાધાજી િ ેએિુ ંિામ ર્ ક્હાિ 
 
ગોનવંદા િે ગાતા રે્ પિ કરી ગયા નવર્પાિ 
એિુ ંિામ ર્ રાધાજી િ ેએિુ ંિામ ર્ ક્હાિ 
 
રાસ નિરખતાં હાથ બળ્યો પિ ચળંુ્ય િ રે્િું ધ્યાિ 
એિુ ંિામ ર્ રાધાજી િ ેએિુ ંિામ ર્ ક્હાિ 
 
એકરૂપ થઈ જાતા જ્યારે ભક્ત અિ ેભગવાિ 
એિુ ંિામ ર્ રાધાજી િ ેએિુ ંિામ ર્ ક્હાિ 
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સખી! મારો સાયબો સૂતો ફનળયે ઢાળી ઢોનલયો, 
 હંુ તો મેડીએ ફાિસ ઓલવી ખાલી પડખે પોઢી જાઉં... 
 
એક તો માઝમ રાતિી રજાઈ  
     ધબકારે ધબકારે મારા પડં્યથી સરી જાય, 
એકલી ભાળી પાતળો પવિ  
 પોયિાથી પંપાળતાં ઝીિો સાનથયો કરી જાય; 
 
સખી! મારો સાયબો સૂિો એટલો કોિા રે્ટલો,  
 હંુ તો એટલંુ પૂછી પગમા ંઝાઝંર ્હેરવા દોડી જાઉં... 
 
એમ તો સરોવરમા ંબોળી ચાચં  
       િે પછી પરબારો કોઈ મોરલો ઊડી જાય, 
આમ તો પછી ઝૂરતો કાંઠો  
 એક પછી એક કાંકરી ઝીિી ઝરતો બૂડી જાય; 
 
સખી! મારો સાયબો લાવ્યો અમથો કવેો કમખો, 
 હંુ તો ટહુકા ઉપર મોરપીંછાિી ઓઢિી ઓઢી જાઉં... 
 

 

 

 

 
 
 
 
સખી! મારો સાયબો... 
નવિોદ જોશી  
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ઑફ લાઈન સ્કૂલ શરૂ થતાાં... 
કૃષ્ણ દિે 

 
િાિી િાિી સ્કલૂબેગિી ટોળી સામે મળી 

વળી વળી ભાઈ વળી જીવિ ેથોડીક ટાઢક વળી 
યુનિફોમજિે ભેટી પડવા ફૂલ બિી ગઈ કળી 

વળી વળી ભાઈ વળી જીવિ ેથોડીક ટાઢક વળી 
 

િહીંતર આખખંુ આભ હતું પિ પીછંુ ક્યાં ફરફરતું? 
માળામાંથી ધહાર િીકળતાં પખંી પિ થરથરતું 

ટળી ટળી ભાઈ ટળી ઘાત આ શ્વાસ ઉપરથી ટળી 
વળી વળી ભાઈ વળી જીવિ ેથોડીક ટાઢક વળી 

 
બેલ વગડશે, અદબ પલાંઠી કાલંુ ઘેલું ગાશે 
ક્લાસ રૂમિી સૂિી ડાળે ટહુકાઓ સંભળાશ ે

ઢળી ઢળી ભાઈ ઢળી નર્ન્દગી ફરી જીવિમા ંઢળી 
વળી વળી ભાઈ વળી જીવિ ેથોડીક ટાઢક વળી 
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મોર ટહુકા કરે  
નવિોદ જોશી 

 

થાંભલીિો ટકેો િ ેઓસરીિી કોર, 
કિબીિી છોકરીએ પાળ્યો રે મોર, 
 મોર ટહુકા કરે, મોર ટહુકા કરે… 

 

એિ ેપાંચીકા અમથા ઉલાળ્યા,  

પછી છાતીમા ંટહુકાઓ પાળ્યા, 

કાળર્ળુ ંકાચું િ ેરેશમિો ભાર,  

એિઘેિ પાંપિમાં િવસેરો હાર, 
 હાર ઝલુ્યા કરે… મોર ટહુકા કરે… 

 

મોરપીંછાિી વાત પછી ઊડી,  

ઠઠે સાતમે પતાળ ર્ઇ બૂડી, 

ઉગમિી કડેી િે આથમિાં ગીત,  

િીચી તે િર્રં િ ેઊંચી ત ેભીંત, 
 ભીંત ઝૂયાજ કરે… મોર ટહુકા કરે… 

 

પછી ડમૂો ઓઢીિ ેરાત સૂતી,  

બેઉ આંખો અધંારામા ંખૂંતી, 

સૂિમિૂ ફાિસમાં અર્વાળા ંકદે,  

િીંદરિી વારતામા ંઢાંક્યાં રે ભેદ, 
 ભેદ ખૂલ્યા કરે… મોર ટહુકા કરે… 
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હદર તો હાલે હારોહાર!!! 
કૃષ્ણ દિે 

 
 

હંુ જાગંુ ઈ ્હેલા ંજાગી ખોલે સઘળાં દ્વાર 
હરર તો હાલે હારોહાર. 

િરહતર મારાં કામ બધાં કાંઈ ઉકલે બારોબાર? 
હરર તો હાલે હારોહાર. 

 
ખૂબ ઉકાળે, બાળે, ગાળે, દ્વરે્ રહે િા લેશ 
પછી કહે થા મીરા કાં ધર િરસૈયાિો વેશ 
હંુ ય હરખિી હડી કાઢતો ધોડ ુ ંધારોધાર 

હરર તો હાલે હારોહાર. 
 

વાતે વાત ેઘાઘંા થઈ થઈ ઘિાય પાડ ેસાદ 
સાવ ભરોસે બાથ ભરી રે્ વળગે ઈ પ્રહલાદ 
તાર મળ્ય ેતે્રવડ આવ ેઈ િીરખે ભારોભાર 

હરર તો હાલે હારોહાર. 
મુઠ્ઠીમાં શુ ંલાવ્યા એિી ઝીિી એિે જાિ 

્હોંચ પ્રમાિે ખાટા મીઠા પિ રે્ ધરતા પ્રાિ 
એિી હાટડીએ હાર્ર ઈ કરવા કારોબાર 

હરર તો હાલે હારોહાર. 
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કાચી સોપારીિો કટ્ટકો... 
નવિોદ જોશી 
 
એક કાચી સોપારીિો કટ્ટકો રે! 
એક લીલંુ લવીંગડીિું પાિ, 
આવજો રે તમ ેલાવજો રે મારા મોંઘા મે'માિ... 
 
કાગળ ઊડીિે એક ઓનચતંો આનવયો, કીધાં કકંોતરીિાં કામ, 
ગોતી ગોતીિ ેઆંખ થાકી રે ધહાવરી, નલનખતંગ કોિાં છે િામ; 
 
એક વાંકી મોર્લ્લડીિો ઝટ્ટકો રે!  
એક ઝાઝંરિુ ંઝીણં તોફાિ, 
ઝાલજો રે તમ ેઝીલજો રે એિાં મોંઘા ંગુમાિ, 
એક કાચી સોપારીિો...  
 
ઊંચી મેડી િે  એિા ઊંચા ઝરૂખડા, િીચી િર્રંિા મળ્યા મેળ, 
ઉંબરમાં સાનથયા િ ેટોડનલયે મોરલા, આંગિમા ંરોપાતી કળે; 
 
એક અલ્લડ આંખલ્લડીિો ખટ્ટકો રે!  
એક હૈયામાં ઊઘલતી જાિ, 
જાિજો રે તમ ેમાિજો રે એિી વાતું રુ્વાિ,  
એક કાચી સોપારીિો... 
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સુખનુાં લોકશેન 
કૃષ્ણ દિે 

 
કહે િથી શુ ંઆ્યું? 

પિ ત ેતો તારી ફૂટપટ્ટીથી ર્ બધુંયે મા્યંુ 
કહે િથી શુ ંઆ્યું? 

સરસ મજાિો ચહેરો આ્યો ઉપર આ્યું સ્માઇલ 
તોય હજી તું ક્વેરી કાઢ?ે ફફંોસીિે ફાઇલ 
પૂરે પૂરં પાસ કયુાં લ્યા િથી કશું‘યે કા્યુ ં

કહે િથી શુ ંઆ્યું? 
ટવે પડી ભાઈ વાતે વાત ેતિે પડ ેકાં વાંકુ?ં 

શ્વાસ મજાિા ચાલે તો પિ એમા ંગોત ેફાંકુ?ં 
 

રં્્યુ િા રં્્યુ જ્યાં બે પળ ત્યાં ડ ૂભંાણં ચા્યંુ! 
કહે િથી શુ ંઆ્યું? 

જોઈ ઝાંઝવા પગે પડ ેતુ ંક્યા ંક્યાં ફાંફા મારે? 
પડછાયાિ ેપકડી લેવા દોટ મકૂ ેઅંધારે 

સુખિું તો લોકશેિ ભીતર બહાર િથી કઈં છા્યંુ 
કહે િથી શુ ંઆ્યું? 
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ખડકી ઉઘાડી હંુ તો... 
 નવિોદ જોશી  
 
ખડકી ઉઘાડી હંુ તો અમથી ઊભી'તી, 
 મુંિ ેઉંબર લઈ ચાલ્યો બજારમાં... 
 
્હેલ્લી દુકાિે એક તંબોળી બઠેો, તંબોળી ખવડાવે પાિ; 
કસેરિો કાથો વળી ચાદંિીિો ચિૂો ઉપર ઉમેરે તોફાિ; 
આમતેમ જોતી હંુ તો અમથી ઊભી'તી,  
 લાલ છાંટો ઉડ્યો રે શિગારમાં... 
 
બીજી દુકાિે એક વાિીડો બેઠો, વાિીડો જોખે વહેવાર, 
ઝટ્ટ દઈ તોળી મુિંે આંખયુિંા ંત્રાર્વે, લટકામા ંતોળ્યા અિસાર; 
સાિભાિ ભૂલી હંુ તો અમથી ઊભી'તી,  
 દઈ પડછાયે ટકેો સૂિકારમાં... 
 
ત્રીજી દુકાિે એક પીંજારો બેઠો, પીંજારો સીવ ેરજાઈ, 
બનખયે આવીિ ેએક બેઠુ ંપતનંગયંુ, સૂયામાં વાગી શરિાઈ; 
િામઠામ છોડી હંુ તો અમથી ઊભી'તી, 
 સાવ િોંધારી થઈિ ેભિકારમાં... 
 
ચોથી દુકાિે એક રંગારો બેઠો, રંગારે ઘોળ્યા અર્વાસ, 
સૂરર્ વાટીિ ેએિે ઓયાજ રે સામટા, ઉ્પરથી રેડ્યું આકાશ; 
રૂમઝૂમ થાતી હંુ તો અમથી ઊભી'તી, 
 હવે અમથી ઊભી'તી એંકારમાં, 
 હજી અડધે ઊભી'તી એંકારમાં; 
 મુંિ ેઉંબર લઇ ચાલ્યો... 
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દડલીટ કરીને દેખાડો તો!!! 
કૃષ્ણ દિે 

 
 

એક ઝાટક ેબધુ ંફગાવી િાગાપુગા ન્હાતા રે્માં ઈ ધીંગો વરસાદ 
તમે જો રડલીટ કરીિે દેખાડો તો સાચા માિુ.ં 

એ’ય ગામમા ંસતિારા’િિી કથા, કથામા ંશીરાિો પરસાદ 
તમે જો રડલીટ કરીિે દેખાડો તો સાચા માિુ.ં 

પંખીઓ પિ પરોઢ પહેરી જ્યાં અર્વાળું ચિવા જાતા ં
િાિા ંિાિા ંરકરિો જાિે ઝાકળિ ેપિ ગિવા જાતાં 
સોિાવરણં સવાર ચીતરી પાટીમાં જ્યાં ભિવા જાતા ં
ઈ નિશાળમા ંકાલીઘેલી વાિીમાં પિ રે્ થાતો સંવાદ 

તમે જો રડલીટ કરીિે દેખાડો તો સાચા માિુ.ં 
તે’રદ લડતા, આખડતા, આભે ર્ઈ અડતા, પાછા પડતા, રડતા ત્યારે 
એ’ય હેતિા ચૂલે ચડતા જીભ િરહ પિ જીવ સધુી ઊંડ ેવળગેલા- 

માિા હાથ ેપીરસાયેલા ઈ ભાિાિો સ્વાદ 
તમે જો રડલીટ કરીિે દેખાડો તો સાચા માિુ.ં 

રમતી રમતી કકૈ શેરીયંુ ્હોચી જાતી િદીયુંમા ંધધુબાકા ખાવા, 
થાક્યો પાક્યો સુરર્ પિ આથમિે ર્ઈ ખાબકતો ન્હાવા 

એવ ેટાિે હજી કાિ… 
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તંુ મીંઢળ રે્વો કઠ્ઠિ... 
નવિોદ જોશી  
 
 
 
 
 
તું મીંઢળ રે્વો કઠ્ઠિ  
  િે હંુ િમિી િાડાછડી, 
તું નશલાલેખિો અક્ષર  
  િે હંુ ર્ળિી બારાખડી... 
 
એક આસોપાલવ રો્યો- 
તેં આસોપાલવ ફનળયે રો્યો તોરિમાં હંુ ઝૂલી, 
તું અિરિી શીશી લઈ આવ્યો પોયિમા ંહંુ ખૂલી; 
 
તું આળસ મરડી ઊભો 
  િે હંુ પડછાયામા ંપડી... 
 
એક પાિેતરમા ંટાંક્યુ ં- 
મેં પાિેતરમા ંમોતી ટાંક્યુ ંપૂજ્યાં તેં પરવાળાં, 
મેં શ્રીફળ ઉપર કકું છાંટંુ્ય પછૂ્યા તેં સરવાળા; 
 
તું સેંથીમાં ર્ઈ બેઠો 
  િે હંુ પાંપિ પરથી દડી... 
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Google જી (GPS) 
કૃષ્ણ દિે 
 
તારા કન્્યુઝિ પળમાં ભગાડશે રે લોલ 
તિ ેGoogleજી રસ્તા દેખાડશે રે લોલ 
થોડી શ્રિા જો કામે લગાડશ ેરે લોલ 
તિ ેGoogleજી રસ્તા દેખાડશે રે લોલ 
આ તો ભવરિ છે ભઈલા તુ ંભટકી ર્શે 
ઘણં ટરારફક છે અધવછચે અટકી ર્શ ે
ખરે ટાિે રદમાગ તારં છટકી ર્શ ે
તારી ધીરર્િી ડાળી પિ બટકી ર્શ ે
એવ ેટાિે એ બારિાં ઉઘાડશે રે લોલ 
તિ ેGoogleજી રસ્તા દેખાડશે રે લોલ 
એિા ંચરિોમાં તુ તારં હૈયંુ ધરરે્ 
પછી જાવું છે ક્યા?ં એ તુ ંએન્ટર કરરે્ 
 
 
 

 
 
 
 
કોઈ આવે મુસીબત તો એિે સ્મરરે્ 
સાવ નિરાંત ેબેસી ત ુડ રાઇનવગં કરરે્ 
તારી ઘેરાશ ેઆંખ તો ર્ગાડશે રે લોલ 
તિ ેGoogleજી રસ્તા દેખાડશે રે લોલ 
એિ ેમારગ તો િરનસંહ િ ેમીરાં ગયાં 
કૈંક ્યાલા હળાહળિા અમૃત થયા 
રે્િી મુઠ્ઠીમાં શ્રિાિા ંતાંદુલ રહ્યાં 
એ તો સાચુકલે સરિામે પહોંચી ગયા 
તારી હંૂડી પિ હેત ેસ્વીકારશ ેરે લોલ 
તિ ેGoogleજી રસ્તા દેખાડશે રે લોલ 
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રે વિઝારા! 
નવિોદ જોશી  
 
 
 
 
રે વિઝારા! 
તારી કાંગસીએ તોડ્યો મારો સોિેરી વાળ, 
મિ ેબદલામા ંવેિી લઈ આપ.... 
 
પાથરિાં આપું તિે આપુ ંપરવાળાં, 
પૂિમ ઘોળીિ ેપછી આપું અર્વાળાં; 
 
રે વિઝારા! 
તારી મોર્ડીએ તોડી મારી મોતીિી પાળ, 
મિ ેબદલામા ંદરરયો લઇ આપ... 
 
રાર્પાટ આપું તિ ેઆપું ધબકારા, 
પાંપિિી પાંદડીિા આપું પલકારા;  
 
રે વિઝારા! 
તારાં ટરેવે તિાયા મારા કમખાિા ઢાળ, 
મિ ેબદલામા ંટહુકો લઈ આપ.... 
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એફબી (ફેસબુક) ના ઓટલે!!! 
કૃષ્ણ દિે 

 
મિ ેલગિી લાગી છે મારા િામિી. 

એફબીિા ઓટલે અટલૂા બેસીિે કયે રાખંુ પંચાત આખા ગામિી. 
મિ ેલગિી લાગી છે મારા િામિી. 

ગોતી ગોતીિ ેએવાં દૃશ્યો સરુ્ાં ક ેઆંખ રહી રહીિે જોવા લલચાય. 
એવા ંનવધાિ ક ૈંક વ્હેતાં મૂકુ ંક ેઘિાં ટરેવામંાં ટનશયા ઊભરાય. 
લાઈકિા ઢગલે આળોટવાિી ટવે રે્મ રાધાિ ેટવે પડી શ્યામિી. 

મિ ેલગિી લાગી છે મારા િામિી. 
સાંભળવા થિગિતા ંકાિિ ેતો ઠીક હંુ તો ધુમ્મસિેય આનલંગિ આપું. 

ઊભરાતાં કીરડયારે સેનલ્ફમા ંરોર્ રોર્ પોતાિો પડછાયો માપું. 
પનધલસીટીિી એક ચૂકુ ંિા તક, ભલે વાત મારા એશો-આરામિી. 

મિ ેલગિી લાગી છે મારા િામિી. 
એકલતા ઊધઈિી રે્મ રે્િે વળગે ઈ ભાગીિ ેબીરે્ ક્યા ંજાય? 

રાત આખખી િેટમાં ઈ ભટક્યા કરે િ ેપછી આખખોરદ ઝાઝંવામા ંન્હાય. 
મારી તારી ક ેિથી આિી પિ ભાઈ! થોડ ેઅંશ ેતો વાત છે તમામિી. 

મિ ેલગિી લાગી છે મારા િામિી. 
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ડાબે હાથે ઓરં... 
નવિોદ જોશી  
 
 
 
ડાબે હાથ ેઓરં સાર્િ લાપસી, 
ર્મિે હાથ ેચોળુ ંરે કસંાર, 
 હંુ તો અડધી જાગંુ િે અડધી ઊંઘમાં... 
 
પીંછાિે પાથરિે પોઢ્ાં પારેવાં અટકળિાં રે, 
પાંપિિી પાંદરડયે ઝૂલે તોરનિયાં અરં્ળિા ંરે; 
 
અર્વાળ ેઓઢુ ંરે અમરત ઑરતા, 
અંધારે કાંઈ ભમ્મરરયા શિગાર; 
 હંુ તો અડધી જાગંુ િે અડધી ઊંઘમાં... 
 
સોિેરી સૂરર્ડા વેયાજ પરોરઢયે ઝાકળમાં રે, 
સાંર્લડી સંતાડી મેં તો મઘમઘતા મીંઢળમાં રે; 
 
ઊગમિ ેભિકારા ભીિા વાગતા, 
આથમિે કાંઈ  ઑગળતા અિસાર; 
 હંુ તો અડધી જાગંુ િે અડધી ઊંઘમાં... 
 
    
 

 


