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પ્રસ્તાિના  
સાહિત્યની પ્રવવૃત્ત, રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રન ું આગવ ું જમા પાસ ું છે.
કોરોનાકાળના આપવત્તના સમયમાું પણ રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર
દ્વારા સાહિત્ત્યક પ્રવવૃત્તને જીિુંત રાખિા અનેક ઓનલાઈન
કાયયક્રમોન ું આયોજન થય ું, એનો ચિતાર આપ ું તો.. (૧) શ્રી
ભગિતીક માર શમાયની ગઝલની પુંક્તતઓ આધાહરત તરિી
ગઝલન ું ઓનલાઈન કવિ સુંમેલન અને ‘તમારા વિના સાુંજ
ડૂસકે િડી છે’ ઈ-પ સ્તકન ું પ્રકાશન RKK એ કય ું. આ તરિી
ગઝલનાું ઈ-પ સ્તકમાું ૧૦૩ કવિઓએ પોતાની તરિી ગઝલ
મોકલી. (૨) "કોરોનાકાળનાું કાવ્યો" નામક ઈ-પ સ્તક
પ્રકાવશત કય ું. જેમાું 'કોરોના'ના એક જ વિષય ઉપર ૬૪૪
કવિતાઓ કવિઓએ લખી. આ પ સ્તકમાું અમને આખા
વિશ્વમાુંથી કવિતાઓ પ્રાપ્ત થઈ. આમ એક જ વિષય ઉપર
સૌથી િધ કવિતાન ું ઈ-પ સ્તક બનાિિાનો વિશ્વ રેકોડય RKKએ
કયો. અને રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રને "HIND BOOK OF WORLD
RECORDS"માું સ્થાન મળય ું. (૩) કોરોનાકાળ િરમ્યાન જ
સુંસ્થાએ "ઓનલાઈન કવિ સુંમેલન સપ્તાિ"ની ઉજિણી કરી.
આ ઓનલાઈન કવિ સુંમેલન ૨૧થી ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦
સ ધી રોજ રાતે્ર ૯.૦૦ થી ૧૧.૩૦ ઝૂમ એપ પર યોજાય ું. આ
કવિ સુંમેલનમાું ૧૧૨ કવિઓએ પોતાની વિવિધ કવિતા અને
ગઝલ રજૂ કરી. આ િરેક કૃવતઓન ું પણ અમે ઈ-પ સ્તક
પ્રકાવશત કય ું. આ ઓનલાઈન કવિ સુંમેલન સપ્તાિનાું ઈ-
પ સ્તકને પણ "Gujarat Book Of Records"માું સ્થાન મળય ું.
(૪) આજે તા. ૮ માિય, ૨૦૨૧ના રોજ અમો ‘વિશ્વ મહિલા
હિન’ વનવમતે્ત, ઓનલાઈન કિવયત્રી સુંમેલન ‘કાવ્યશ્રી’ન ું
આયોજન કરી રહ્ાું છે. આ સુંમેલનમાું ૧૯ જેટલી નામાુંહકત
કિવયત્રીઓએ ભાગ લીધો છે. →
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→

પ્રત્યેક કિવયત્રીએ એક ગઝલ/કવિતા નારી સુંિેિના ઉપર
પ્રસ્ત  ત કરી છે અને બીજી એક ગઝલ/કવિતા અન્દ્ય વિષય
ઉપર રજૂ કરી છે. આ તમામ ગઝલ/કવિતાને અિીં ઈ-
પ સ્તકમાું કુંડારી, આ સાહિત્યન ું પ્રકાશન કરતાું અમે અનિિ
આનુંિની લાગણી અન ભિીએ છે.
અતે્ર નોંધવ ું જરૂરી છે કે, ભતૂકાળમાું રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર દ્વારા
‘સ્ત્રી-એક ગઝલ’ કિવયત્રી સુંમેલનન ું આયોજન કરિામાું
આવ્ય ું િત  ું. અમારી સહિત્ય સવમવતના સભ્ય શ્રીમતી
પચૂણિમાબેન ભટ્ટનાું અથાક પ્રયાસથી સુંસ્થાના િજ ભાઈ ટાુંક
િોલમાું ગ જરાત અને મ ુંબઈથી ૩૩ જેટલી કિવયત્રીઓએ
આિીને ભાગ લીધો િતો. અને એમની રિનાઓથી
શ્રોતાઓને ભાિવિભોર કરી િીધાું િતાું. આજે પિલેીિાર અમે
‘વિશ્વ મહિલા હિન’ વનવમતે્ત આ ઓનલાઈન કિવયત્રી સુંમેલન
કરી રહ્ાું છીએ. ગ જરાતની નામાુંહકત કિવયત્રીઓ એમાું
ભાગ લઈ રિી છે. એમને એકવત્રત કરિાન ું ભગીરથ કાયય,
અમારી સાહિત્ય સવમવતના કન્દ્િીનર શ્રીમતી યાવમનીબેન
વ્યાસે કય ું છે. એમને પચૂણિમાબેન ભટ્ટનો પણ સિકાર પ્રાપ્ત
થયો છે. આ બને્ન કિવયત્રીઓનાું કાયયની સુંસ્થા સવિશેષ નોંધ
લે છે.
આ ઈ-પ સ્તકનાું પ્રકાશનમાું વમત્ર શ્રી નરેશ કાપડીઆનો
વસિંિફાળો છે. આકષયક મ ખપષૃ્ટ્ઠ અને આ ઈ-પ સ્તક એમને
લીધે જ શક્ય બન્દ્ય ું છે. એમનો હ ું આભાર માન ું છું.
ઓનલાઈન કિવયત્રી સુંમેલનન ું આમુંત્રણપત્ર અમારી
ચિત્રકળા સવમવતના કન્દ્િીનર શ્રી રાજવષિ સ્માતે બનાિેલ છે.
એમને પણ અચભનુંિન આપી, એમની આ સેિાની સિષય નોંધ
લઉં છું. આ પ સ્તકનાું પ્રકાશનમાું સાથ સિકાર આપનાર
અમારી સુંસ્થાની કારોબારીના તમામ સભ્યોનો ખબૂ ખબૂ
આભાર.

રૂપીન પચ્િીગર 
મિામુંત્રી 

રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સ રત.
૮ માિય, ૨૦૨૧ 
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નમસ્કાર,
આિશો તો િરખાશે િૈય ું એ લાભમાું, 

કવિતાનો સરૂજ તો ઊગિાનો રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રના આભમાું. 

આજે વિશ્વ મહિલા હિન વનવમતે્ત િેશવિિેશથી પધારેલ ખબૂ
િિાલી આિરણીય કિવયત્રીઓન ું ઉષ્ટ્માભય ું સ્િાગત છે,
આિકાર છે.

રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રના આંગણે ઓનલાઇન કિવયત્રી
સુંમેલન યોજાઇ રહ્ ું છે એ વિવિધ ફોરમનો આડત્રીસ
કવિતાઓનો ગ લિસ્તો આ ઈ બ કમાું સમાિાયો છે.
કિવયત્રીઓએ કાગળ પર હૃિય ઉતાય ું છે. અિભતૂ કાવ્ય
િૈભિ છે.આ કાવ્ય મિકે સૌને માણિી ગમશે.
અિીં પધારિા બિલ સૌ કિવયત્રીઓનો ખબૂ ખબૂ આભાર.
આયોજન કરિા બિલ રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રના પ્રમ ખ શ્રીમતી
નયનાક્ષીબેન િૈદ્ય અને મિામુંત્રી શ્રી રૂપીનભાઈ પચ્િીગરનો
આભાર.
સુંપાિન અને સુંયોજન માટે શ્રી નરેશભાઈ કાપહડયાનો ખબૂ
ખબૂ આભાર. આ કિવયત્રી સુંમેલનન ું 'કાવ્યશ્રી' જેવ ું મધ ર
નામ સિૂિિા બિલ આિરણીય શ્રીમતી િક્ષાબેન વ્યાસનો
આભાર અને સ ુંિર આમુંત્રણ પત્ર બનાિિા બિલ ચિત્રકલા
સવમવતના કન્દ્િીનર શ્રી રાજવષિ સ્માતયનો પણ આભાર.

યાવમની વ્યાસ
કન્દ્િીનર, સાહિત્ય સવમવત 
રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સ રત  
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સુંપાિકીય 
पोंछ कर अश्क अपनी आखँों से,

मुस्कुराओ तो कोई बात बने;
सर झुकाने से कुछ नह ीं होता,
सर उठाओ तो कोई बात बने.

- साहहर

આજે ‘વિશ્વ મહિલા હિન’ વનવમતે્ત કિવયત્રી બિનેોની સ ુંિર 
કાવ્ય રિનાઓનો સુંપ ટ બને અને તેમની લાગણીઓનો 
પ્રસાર થાય એજ ઉત્તમ ઉજિણી. 

આ ‘કાવ્યશ્રી’ સુંપ ટમાું લાગણીઓ, ભાિનાઓ, ઉષ્ટ્મા અને 
અપેક્ષાઓનો સૈલાબ ઉમટયો છે. વિશેષ આનુંિ એ િાતનો 
પણ છે કે આમાુંના ઘણાુંખરાું કાવ્યો આજના પ્રસુંગને માટે જ 
સજાયયાું છે. સ્ત્રી રૂપ જ સુંિેિનાનો અિતાર િોય છે અને તેમાું 
િળી કાવ્યતત્િ ઉમેરાય એટલે તો સોનામાું સ  ગુંધ ભળે. 

ઉમીિ છે, ઉષ્ટ્મા અને ઉમળકાનો આ સુંપ ટ સૌને ગમશે. મને 
આ તક આપિા બિલ રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રના પ્રમ ખ મિોિયા
નૈનાક્ષીબેન િૈદ્ય, મિામુંત્રી અને વપ્રયવમત્ર રૂપીન પચ્િીગર 
અને િિાલી યાવમનીબેનનો આભાર. 

નરેશ કાપડીઆ
સુંપાિક
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અન ક્રમ
ઉષા ઉપાધ્યાય અમિાિાિ ૦૮  
એષા િાિાિાળા સ રત ૧૦ 
ગાયત્રી ભટ્ટ ગોધરા ૧૨  
ગોપાલી બ િ અમિાિાિ ૧૫  
િક્ષા વ્યાસ વ્યારા ૧૮  
નુંહિતા ઠાકોર અમેહરકા ૨૨  
નેિા પ રોહિત ભાિનગર ૨૫  
પાર લ બારોટ અમિાિાિ ૨૭  
પચૂણિમા ભટ્ટ સ રત ૨૯ 
પ્રજ્ઞા િશી સ રત ૩૧ 
ભાગયિી પુંડયા અમિાિાિ ૩૭  
યાવમની વ્યાસ સ રત ૩૯ 
રીના મિતેા સ રત ૪૧   
સુંગીતા િૌિાણ સ રત ૪૪ 
સુંધ્યા ભટ્ટ બારડોલી ૪૬ 
ડૉ. સેજલ િેસાઈ ૪૮ 
સ્િાવત નાયક નિસારી ૫૦ 
િષાય િિે ભાિનગર ૫૨ 
િવષિિા વત્રિેિી રાજકોટ ૫૪ 
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ઈશ્વર કહે
ઉષા ઉપાધ્યાય અમિાિાિ 

રોજ માપ્ય ું, રોજ  કાપ્ય ું તેં ભલે, ઈશ્વર કિે
લે િિે માપીને કાપ ું છું તને, ઈશ્વર કિ.ે

ક્યાું સ ધી ત  ું આમથી ને તેમથી થીગડાું િઈશ?
સાિ તકલાિી િણય ું તેં સ્િપ્નને, ઈશ્વર કિ.ે

િસ્ત્ર નૈ ફાટી રહ્ ું િોિાપણ ું આ આપણ ું,
હ ું જ જીત  ું જીિ એિી કાું ઘરે? ઈશ્વર કિ.ે

છેિટે કુંટાળીને મા બાળને નીિે મકેૂ,
એમ તરછોડી તને નિીઓ િિ,ે ઈશ્વર કિ.ે

તેં બધાું યે જીિને કેિા લીધાું' તા બાનમાું!,
એ જ વપિંજર સામટાું આજે ફળે, ઈશ્વર કિ.ે
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શબ્િનો િીિો
ઉષા ઉપાધ્યાય અમિાિાિ 

િરસતી આભથી િષાય, િરખથી વિશ્વ અજિાળે,
(પણ) વિયોગી, છત વિનાનાું, એમને તો રોજ ધમકાિે.

સિારે રોજ આિીને પછેૂ છે મોજથી એમને,
રૂપાળાું િસ્ત્રમાું આિી, પીડાઓ દ્વાર ખખડાિે.

ભભક રુંગોની લઈ આિી, િસુંતે કામ શ ું કીધ  ું?,
કરી તાજાું જખમને એ, ઉપરથી ક્ષાર ભભરાિે.

જ ઓ કાપી, ફરી આિી, ફરી બાળી, છતાું આિી,
નમળૂી િેલ ઈચ્છાની, િધીને રોજ ભરમાિે.

િગર િાુંતે મકૂીને બોર મોંમાું વદૃ્ધ કાું મલકે ?,
િશે ના સ્િાિ બોરાુંનો, હ્રિય શૈશિને મમળાિે.

મળય ું ઘર ગાર - માટીન ું ને િીિો શબ્િનો બળતો,
ગયા ભિનો િર  ઊકળે, કવિતા એ જ સરજાિે.
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મા બોલ
એષા િાિાિાળા

િિે તને આ ખાલી પેટનો ભાર લાગે છે ને?
પેટ પર િાગતીને મીઠ્ઠી લાગતી એ લાતો,
આંખોની પેલે પાર બહ  િાગે છે ને?
તારામાું ઊગી’તી એ નાનીશી િેલને,
પિલેાું તો આપ્યો’તો આધાર,
તારામાું શ્વસતો એ જીિ હ ું છું,
એ જાણયા પછી પેટનો યે લાગ્યો’તો ભાર?
અરીસા સામે જોઈ મલકાતી ત  ું િિે એનાથી પણ દૂર ભાગે 
છે ને?
તમાર ું  પણ કેવ પિલેાું તો
પ્રાથી-પ્રાથીને તમે જ બાળકને માુંગો,
પેટમાું હિકરો નથી એિી ખબર પડે
પછી ભગિાનને કિી િો, તમે જ રાખો!
અનાયાસે િેખાત  ું લોિી િિે ભારોભાર પસ્તાિો અપાિે છે ને?
છૂટાું પડતા રડવ ું આિે,
એિો આપણો ક્યાું િતો સુંબુંધ?
તારાું ય જીિતરની પડી ગઈ સાુંજ
આકાશનો લાલ લાલ થઈ ગયો રુંગ!
પરી જેિી ઢીંગલી ચ મી ભરે એવ ું શમણ ું િજીયે આિે છે ને?
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એ રાતે્ર 
એષા િાિાિાળા

એ રાતે્ર
આંખો અને પાુંપણો િચ્િે
સફળ સુંસગય થયેલો.
અને આંખોને ગભય રિી ગયેલો સપનાુંનો !
માના પેટમાું બચ્ચ ું આકાર લે,
બસ એમ જ
સપન ું વિકસિા લાગ્ય ું આંખોમાું...
આંખોને મીઠાું ગલગચલયાું પણ થયાું !
ત્યાું અિાનક
પોપિાું ફડક્યાું.
િાથેથી આંખોને પસિારી પણ ખરી.
ત્યાું જ આંખેથી નીકળય ું પાણી.
સફેિ શે્વતપટલ લાલ-લાલ થઈ ગયો.
આંખો ખલૂી ગઈ
અને
ફરી એક િાર
કસમયે
ગભયપાત થઈ ગયો એક સપનાનો !
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નારી ત  ું નારાયણી 
ગાયત્રી ભટ્ટ  ગોધરા

જાત જાતનાું વ્રત કરે ત  ું , 
નિ નિ મહિના તપ કરે ત  ું,
નારાયણી ત  ું નર જણનારી
તો આ નરથી કેમ ડરે ત  ું ?!

રે ! તન તાર ું  નાજ ક ડાળ
રે ! મન તાર ું  ઘેઘ ર િડલો
િખતે િખતે જાત ઉલેિી
ભયાય કરે ત  ું જીિતર ઘડલો

કોઈ ન ભાળે એિી રીતે
ઝીણ ું ઝીણ ું રોજ ખરે ત  ું !
નારાયણી ત  ું નર જણનારી
તો આ નરથી કેમ ડરે ત  ું ?!

માનિતાના મોંઘાું મોતી
ટાુંકી ટાુંકી પિરેે િસ્તર
િોંશે િોંશે સુંતાડીને
પુંડે બાુંધે પીડા અસ્તર

ત  ું જ િીજ ને ત  ું જ િાિળી
તેજ તેજમાું ભેજ ભરે ત  ું
નારાયણી ત  ું નર જણનારી
તો આ નરથી કેમ ડરે ત  ું ?! →
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ત  ું જનની છો આખા જગની
જાણ તને છે એની રગ રગ
ત  ું જ સીતા ને ત  ું સાવિત્રી
ત  ું ધરતીની ધખના ધગ ધગ !

ત  ું જ િિ ેથઈ સ્નેિ સહરતા
રજ રજકણની પ્યાસ િરે ત  ું
નારાયણી ત  ું નર જણનારી
તો આ નરથી કેમ ડરે ત  ું ?!

જાત જાતનાું વ્રત કરે ત  ું
નિ નિ મિીના તપ કરે ત  ું
નારાયણી ત  ું નર જણનારી
તો આ નરથી કેમ ડરે ત  ું ?
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આંગણ ું 
ગાયત્રી ભટ્ટ ગોધરા

િાત સૌ સમજી ગય ું છે આંગણ ું
આખ ું ઘર િાુંિી ગય ું છે આંગણ ું.

બાળપણની યાિ આિી ગઈ િશે
એટલે પલળી ગય ું છે આંગણ ું.

િાિીમાએ િારતા માુંડી જ ત્યાું
ઓટલે બેસી ગય ું છે આંગણ ું !

મોભના માથે પસીનો જોઈને
એકિમ થાકી ગય ું છે આંગણ ું !

દ્વાર, છત, િીિાલ, સૌ ફફડી ઉઠયાું
સ્િજે જો ધ્ર જી ગય ું છે આંગણ ું !

હ ું સમયસર ઘર અગર પિોંિી નિીં
શોધમાું િોડી ગય ું છે આંગણ ું !

એક જણની રાિ જોઈ જોઈને
આખરે ઉંઘી ગય ું છે આંગણ ું !

ઘર પથારીમાું પડ્ ું છે , ને જ ઓ -
ક્યારન ું ઊઠી ગય ું છે આંગણ ું !
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િાું રે અમે મમતાના ઝરમરતાું ઝાુંરણ
ગોપાલી બ િ અમિાિાિ 

િાત િોય કે જાત જરા તટેૂ તો ફટ્ટ િળી
મમતાન ું રેણ મારી સાુંધીએ,
ઠેબે િડેલી કોઇ તીણી એિી િીસને,
લાગણીને ઝારણ મઠારીએ.

િાું રે અમે લાગણીયા ભીનેરાું ઠારણ.
િાું રે અમે લાગણીયા ભીનેરાું ઠારણ.

વસિંદ રી શમણાને સરોિરની પાળ િઈ
પોયણી શાું ચખલયાુંના કારણ.
િાું રે અમે લાગણીયા ભીનેરા ઠારણ.

કાળઝાળ બળબળતી બપોરી િેળામા
કોયલના ટહ ુંકા ટહ ુંકારીએ,
ફાગચણયો ફાલ લઈ ફોરમતી ધરતીને
સુંધ્યાની લાલી લગાિીએ.

િાું રે અમે છમ્મલીલાું તડકાના તારણ.
િાું રે અમે છમ્મલીલાું તડકાના તારણ.
→
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સરૂજના તાપને પીળિટ્ટા ગરમાળે
ઘટઘટ પીધાુંના કારણ.
િાું રે અમે તડકાના છમ્મલીલાું તારણ.

નેિભીના નયનોમાું ઘઘૂિતા િહરયા પર
બારમાસી િોમાસા િારીએ,
અંતરનાું અજિાળે પાુંગરેલી વપ્રતને
વમિંઢળના ટ િકે મઠારીએ.

િાું રે અમે પાનખરનાું મધઝરતાું મારણ !
િાું રે અમે પાનખરનાું મધઝરતાું મારણ !

ગમતો ગ લાલ થઈ વ્િાલપની િેલીમાું
િસુંત થઈ ચખલયાુંનાું કારણ.
િાું રે અમે પાનખરનાું મધઝરતાું મારણ.

િાું રે અમે મમતાનાું ઝરમરતાું ઝારણ.
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િાસુંતી િરતારા
ગોપાલી બ િ અમિાિાિ 

ફાગચણયા ફાલમાું ફોરમતી ઓઢણીયો
કેસ ડે રુંગી રુંગાય
લીલીછમ ડાળ સુંગ ક ણેરાું પાન
િળું ધરતીને ચમૂિાને જાય
િાય, નેણાું પણ નખરાળાું થાય.
સખી િાસુંતી િરતારા થાય

સ રખી ગ લાલની લઈ મિાલે િાયરો
રુંગત સ ગુંધી છલકાય
પોપણી શી  ચખલચખલ નાજ ક બે પાુંખડી
આછું આછેર ું મલકાય
િાય, નેણાું પણ શરમાળાું થાય.
સખી િાસુંતી િરતારા થાય

સળ જરાું સળિળતી સ તેલાું સપનાની
છમકારાું ભીતર છિાય
કિવે  ું તો કેમ કરી કિવે  ું સજન મારે
રોમરોમ લજ્જજા લિરેાય
િાય, નયણાું કેસહરયાળાું થાય
સખી િાસુંતી િરતારા થાય.
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શોધ્યા કર ું  છું
િક્ષા વ્યાસ, વ્યારા

સિાર પડે છે ને રાત પડે છે
શોધ્યા કર ું  છું સોનપરીને

િસુંતની િિલેી સિારે
પોપિાું પર પગ ટેકિીને
બેઠી ભાળું- ન ભાળું ત્યાું
ઊડી જાય એ ફરય રય ર્
અજાણી િનરાજીમાું
પ ષ્ટ્પપાુંિડીની પાુંખો પિરેીને

શ્રાિણની ઝીણી ઝરમરમાું
ઝાુંઝરના ઝણકાર રેલતી
ઠમકાું લેતી એને
ઝાલ ું -ન ઝાલ ું ત્યાું
ફોરાુંના વત્રપાશ્વય ગોળામાું ચબરાજીને
પિોંિી જાય છે
મેઘધન ના આકાશી ઝરૂખે

→
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શરિની અચ્છોિ ધિલ રાતે્ર
રાતરાણીના મઘમઘતા પ્રાુંગણમાું
આંખો ચબછાિીને
બેસ ું છું પ્રતીક્ષામાું
શકે
રૂપેરી પડિાની બિાર
આિે એ ધરાર

પણ પછી પળ
આકળ વિકળ
ને...
કેિ થઈ  જાય છે એ
ઘેરી વનિંિરની હકલલેબુંધીમાું
સિાર પડે છે ને રાત પડે છે
શોધ્યા કર ું  છું મને - સોનપરીને.
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ફલલાુંગ ભરીને
િક્ષા વ્યાસ વ્યારા

આહિ કાળથી  ઉંબર  િેખાડયો એ
આિમી િતો
ચભક્ષાથે ઉંબર  ઓળુંગાવ્યો
તેય આિમી  જ િળી!
જન્દ્મારાથી ઉંબરે ઊભીને
ઝુંખ્યા કયાય જે િાલમના બોલ     તેય
આિમી,
ને િરિાજા  પછીતે  અંધાહરયા ખણેૂ
ધરબી િેનારોય આિમી જ
ઉંબરેથી િાળયા કરી મને પાછી
જેણે ફરી ફરી
િિે પરિા  કરે જરી   મારી બલા!
ફલલાુંગ ભરીને ઉલલુંઘાય એને
જાણય ું
આકાશ આખ ું
અિની પર આણય ું
→
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- ઠેશ િાગે
લોિીના ટવશયા ફૂટે તો ફૂટે-
પોતાના  પગે ખ ૂુંિીશ સધળી ધરતી
પોતાના બાહ માું સમાિીશ સારી સ ૃ્ષ્ટ્ટ
પોતાની આંખે  િીંધીશ આખ ું અંતરીક્ષ
લો.....
આ િળ િિાની ફરફર
ને રોમ રોમ પ લહકત !
આ માટીની મિકે  મિકે
ને મનખો  તરબતર!
આ મ તત ગગનમાું ઊડતો પુંખીરિ
ને સકળ સભર સભર
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કાલે રાતે
નુંહિતા ઠાકોર અમેહરકા 

કાલે રાતે
એની નાજ કડી કાયાની હ ૂુંફ
મારી સોડમાું ભરી
મારી િીકરીએ કહ્ ું: મમ્મા, િાતાય 
કિનેે!
અને મેં એને કિી િિતેાું નિી-
ઝરણાુંની િાત.
(મારી નસોમાું િિતેી િેિનાની 
નિીં)
મેં કિી િરસાિનાું ઝરમર બ ુંિની
િાત.
(મારી પાુંપણથી ઝરતાું અશ્ર બ ુંિની
નિીં)
અને કિી પિયતો, ડ ુંગરોની િાત.
( હ્રિય પર બોજ બની બેઠેલા
વ્યથાનાું
ડ ુંગરોની નિીં)
મેં એને કિી કલપનાની, સપનાુંની
િાત.
(મારાું અંતરમાું અમળાતાું અધરૂાું
શમણાું કે ઝુંખનાની નિીં જ.)
→
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પછી
એ નીંિરમા સરી ગઇ છે એમ માની
મેં પાછો ઓઢી લીધો
મારા અક્સ્તત્િનો અંધાર...
જરા િારે અિાનક ઝબકી જાગી
ત્યારે
એક નાનકડો ઉંધરેટો િાથ
ફરી રહ્ો િતો મારા કપાળે..
હ ું જોઈ રિી એ મીઠડા મ ખને.
વિિારતી-
આ તે મારી િીકરી...
કે મા?
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કેમ કરી તોલીએ?
નુંહિતા ઠાકોર અમેહરકા 

અધિચ્િે ખટૂયા છે કુંક ના શ્વાસ
ઝૂરે મેંિીની ભાત સનૂા ઢોચલયે
િિે કઇ હિશના િરિાજા ખોલીએ?

અિસરને નામે એેક અફિા ઉડી’તી
એની િિાય કરત  ું’ત  ું ગામ આખ ું
ફૂટયા અરીસાની કરિોની જેમ
ફૂટયાું સપનાુંઓ ક્યાું જઇને નાખ ું?
મનગમતી િેળાના અણસારા સ્િજે ફરી
પરશે તો કાુંક િળી બોલીએ...

િોિા ને થાિાની ઘટનાનો ભેિ અમે
પરખ્યો એ િોટ િતી ભારી
કોણ જાણે શેના ભણકારા લઇ માુંહ્
િજ  ઇચ્છાઓ ઝબકે ક ુંિારી!
િીતેલી િેળાને િાથિગી ઘડીઓની સુંગાથે
કેમ કરી તોલીએ?
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હ ું િાુંસળી િતી 
નેિા પ રોહિત ભાિનગર 

હ ું િાુંસળી િતી,
િા, કિાિ િાુંસળી જ
મને મારા સરૂો વિખેરિાની િોંશ િતી,
કિાિ ય ગો પિેૂ છૂટી ગયેલો
મારા કૃષ્ટ્ણનો સાથ ફરી પામિાની શક્યતા ફરી િેખાયેલી
મને..
મેં સાુંભળય ું કે ત  ું ય અચ્છો બજિૈયો છે
ને સાજ સાથે ખ િના સ્િરની સુંગત કરી જાણે છે
એક હિિસ મને તારા િોઠની શોભા બનિાનો અિસર મળયો
ને હ ું િરખાઈ ગઈ
િિે તો મારે કેળિાયેલાું કુંઠ સાથે સરૂોની રમઝટ 
બોલાિિાની..
બધાું મુંત્રમ ગ્ધ થઈ જાય એિો સમો બુંધાશે..
તેં પ્રથમિાર મારામાું ફૂુંક મકૂી
મેં ય જીિ પર આિીને સરૂ રેલાવ્યા િતા..
કિાિ એ િખતે તને મારો સ્િર તારા સરૂને અન કળૂ નિીં 
લાગ્યો િોય
તે મને તારી રીતે મઠારિાન ું શર  કરી િીધ ું
આજે તારા લાખ પ્રયત્નો િોિા છતાું ય
કોઇ પણ સરૂને જન્દ્મ આપિાની મારામા તકાત નથી રિી..
હ ું િાુંસળી નથી રિી
િાળણી બની ગઈ છું !
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િાિળ િરસ્ય ું કે પછી ત  ું? 
નેિા પ રોહિત ભાિનગર 

િેણીથી િીંછીયા લગ લથબથ ભીંજાઈ,  જાણે સપનાની નગરીમાું છું !
મ છમાું મલકાઈ મને મ ૂુંઝારો િે મા અલયા, િાિળ િરસ્ય ું કે પછી ત  ું ?

ઓઢણીમાું છાપેલી લીલિણી િેલ ઉપર સાિકલાું ઉગ્યાું છે ફૂલ;
નીતરતી પીઠને િળગીને એ પાછું શ ું શ ું કરાિે કબલૂ !
કેમ રે કહ ું કે તારે શ્રાિણની મોજ, મારે રોમરોમ િૈશાખી લ.ૂ.
અલયા, િાિળ િરસ્ય ું કે પછી ત  ું ?

િરસે આિે, ને ગાજીિાજીને િરસે એ િાિળને કરવ ું શ ું િિાલ ,
િાહ ું હ ું તારો કાયમનો સુંગાથ બાજે મીઠો મિૃુંગી જપતાલ !
િાિળમાું સરસરસર સરે જેમ વિજ, એમ તારા આચલિંગનમાું હ ું..
પછી િાિળ િરસ્ય ું... ને પછી ત  ું...
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ઝૂકી જાિ થોડ ું 
પાર લ બારોટ અમિાિાિ

તટેૂલાું સુંબુંધો બિાિી શકો તો ઝૂકી જાિ થોડ ું.
ખ શીઓની મ્િેંહફલ સજાિી શકો તો ઝૂકી જાિ થોડ ું.

સુંબુંધો ત  ટે છે હિલાસા,ખ લાસા િધી જાય ત્યારે,
હ્રિય બ્િાર એને િટાિી શકો તો ઝૂકી જાિ થોડ ું.

ગણતરી કરો ના પ રી ક્ષણને માણો છે સગપણ મીઠેર ું ,
હરસાયો સમય છે? મનાિી શકો તો ઝૂકી જાિ થોડ ું.

એ અંગત ક્ષણોની જણસને પીછાણો હિસાબો કરો નિીં ,
થતાું વિખિાિો િબાિી શકો તો ઝૂકી જાિ થોડ ું.

ઉમળકાથી માણી ઘણી રાત હકિંમતી એ િાતો ભીતરની,
ફરીએ ઉમળકાને િાિી શકો તો ઝૂકી જાિ થોડ ું.

ક્ષમા આભષૂણ છે જીિનન ું અમલૂય ગીતામાું કહ્ ું છે,
એ શબ્િો હ્રિય માું પિાિી શકો તો ઝૂકી જાિ થોડ ું...
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શક્તત 
પાર લ બારોટ અમિાિાિ

હ ું નથી તો ક્યાુંય પણ અક્સ્તત્િનો છાુંટો નથી હ ું પે્રમ છું,
િેિના,ખ શી છું કોઈ િાડનો કાુંટો નથી હ ું પે્રમ છું.

આંગળીના ટેરિે હ ું સ્નેિને છલકાિી િઉ છે આિડત,
એક સરખ ું વ્િણે માર ું  ક્યાુંય પણ ફાુંટો નથી હ ું પે્રમ છું.

મારા પુંડે આિિાને િેિતાઓ રટ લગાિે છે ઘણી,
મારી મમતા માપિાને ક્યાુંય પણ કાુંટો નથી હ ું પે્રમ છું.

જળની માફક ઝળિળી કૈ પાત્રને અજિાળતી નારાયણી,
હ ું મીઠેરા સગપણોને સાિવ ું ઘાટો નથી હ ું પે્રમ છું.

નામ શક્તત આપિાને સૌ અિીં તત્પર રિ ેછે કાયમી,
મારા જખ્મોને ર ઝાિી નાખતો પાટો નથી હ ું પે્રમ છું.
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સ્ત્રીની વ્યથા 
પચૂણિમા ભટ્ટ 'શબરી’ સ રત 

ત્રાસ લાગે છે િિે તો, ઉફ! આ તારી વ્યસ્તતા,
"ખાસ" લાગે છે! િિે તો, ઉફ! આ તારી વ્યસ્તતા.

સયૂયના ઉગતા જ તાર ું  િોડ માુંડી િોડવ ું,
પ્રાસ લાગે છે િિે તો, ઉફ! આ તારી વ્યસ્તતા.

િાથમાુંનો કોચળયો જેિો ધયો એમજ રહ્ો
રાસ લાગે છે િિે તો, ઉફ! આ તારી વ્યસ્તતા.

છે તરસ ઝળિળની એિી િોઠ પરના િાુંિને,
ગ્રાસ લાગે છે િિે તો, ઉફ! આ તારી વ્યસ્તતા.

ઊનની ઓઢી રજાઈ તો ય અંગો કાુંપતા,
િાસ લાગે છે િિે તો, ઉફ! આ તારી વ્યસ્તતા.

સ્પશય ઠુંડોગાર તારો, તારી આ વન્ષ્ટ્ક્રયતા,
ભાસ લાગે છે િિે તો, ઉફ! આ તારી વ્યસ્તતા.

રોજની ઘટમાળ એિી થઈ વનરસ આ ત્જિંિગી,
તાસ લાગે છે િિે તો, ઉફ! આ તારી વ્યસ્તતા.
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સાત સમુંિર
પચૂણિમા ભટ્ટ 'શબરી’ સ રત 

સરૂજનાું હકરણો છેિે છે અંધારાના સાત સમુંિર.
ઝાકળની આંખોમાું ડૂબ્યા પલકારાના સાત સમુંિર.

અંધારાને ઘોળી પીતાું, આચગયાઓના ટોળે ટોળાું,
અમથા ભીતર ધરબી રાખે ઝબકારાના સાત સમુંિર.

એક સમયનો પરપોટો મેં ફટ કરતો જયાું ફોડી નાુંખ્યો,
ક્ષણ તટૂી તો નીકળી આવ્યા વસસકારાના સાત સમુંિર.

કોણે આિી શબ્િોના આ ભીતરમાું ભુંડાર ભયાય છે,
અથોનાું ટીપે છલકાતા, િલેલારાના સાત સમુંિર.

આડી ઊભી રેખા ખેંિી, ગ્રિ નક્ષત્રો િાુંકા િાલે,
િાથોની રેખાએ પીધા િરતારાના સાત સમુંિર.

શબ્િ સમુંિર એિો સ્પર્શ્યો એના િોઠોની મ સ્કાને,
સુંિેિનમાું ધબકી ઉઠતા, ધબકારાના સાત સમુંિર.
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સ્ટેચ્ય 
પ્રજ્ઞા િશી સ રત

શ ું ?
આ  બેિજાર િીસની સાલને કોઈએ સ્ટેચ્ય કરી િતી ?
કે પછી ઈશ્વરે જ ભ લમાું
આ કાળિક્ર પણ  કેવ ું ?
હ ું  કુંટાળીને સ્ટેચ્ય થયેલ એ  વિશ્વને 
ફરી ફરી જોિા 
સિજે આંખો બુંધ કર ું  છું
પણ આ શ ું?

માનિોનો િોડિાનો, િાુંફિાનો અિાજ જાણે કે
સાયલન્દ્ટ મોડ પર કોઈએ મ કી િીધો ન િોય?
પેલી ગળાકાપ સ્પધાયનાું મિારથી
પેલાું ત  ું ત  ું, મેં મેં કરનારા પણ નથી િેખાતા?
પેલાું વસમેન્દ્ટ કોંહક્રટનાું મકાનોએ
િાથ પગ ફેલાિિાન ું બુંધ કરી િીધ ું કે શ ું?
વમલોનાું ભ ૂુંગળાનો ઝેરી િાય , ઝેરી કેવમકલસ
ક્યાું ધરબાઈ ગયાું?
સ્િરછ વનમયળ નિીઓ, િહરયા, ઝરણાું 
પણ િોખ્ખી િિાથી આ જીિ
ગભરાય કેમ છે?

→
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શાળા કોલેજોની ટન ટન
મુંહિર મક્સ્જિ, ઓહફસ, બજાર,
હરક્ષા, ગાડી, બસ રેન, પ્લેનનાું
િક્કા જામ પણ ક્યાું?
ધ મ્મસ ધ મ્મસ અંધારીયા સિાર ક્યાું ગઈ?
આ સરૂજ આટલો િમકિાર અને તેજીલા અશ્વ જેિો 
ક્યારથી થઈ ગયો?
શ ું કોઈ મ વનએ િીધેલ શાપની અિવધ 
પરૂી થઈ ગઈ કે શ ું?
પણ-- કોઠે પડેલ ધ મ્મવસયાું જીિન વિના તો
અરે! આ તે કુંઈ જીિન છે?
ધહડયાળનાું કાુંટા કેમ ફરતા નથી? 
ટકોરા પણ કેમ બુંધ છે?
કેલેન્દ્ડર ભલાું ક્યાું ગય ું?  
ને આ તારીચખય ું કોણે ફેંકી િીધ ું?
અમારી અવિરત િોડની
ઇષાય કરી કોઈને શ ું મળિાન ું છે?
કોઈ તો જીિિા િો અમને અમારી રીતે 
અમે જ ઊભી કરેલ માયાજાળ
ઉજાગરા કરીને ઉછેરેલ
સપનાઓ, ઈચ્છાઓ, સુંિેિનો, આિેગો
કોરોનાગ્રસ્ત થઈ ગયા કે શ ું ?
→
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બધાું જ અંગો એની જગ્યાએ નથી 
શ્વાસમા કશ ુંક ખ ટે છે, કશ ુંક ત  ટે છે 
પેલાું ટોળેટોળાું અથડામણ, સભા- સરઘસ,  શોરબકોર  
ઉપર 
બ લડોઝર કોણે ફેરિી િીધ ું?
આ વિશ્વને કોઈની
નજર લાગી ગઈ છે કે શ ું?
મેં
આખરે થાકીને,િષય ભરન ું
સરિૈય ું કાઢ્ ું 
તો  એટલ ું  સમજાય ું
કે ઈશ્વરની લાલ આંખ પછી પણ
મખૂય માનિ કશ ું જ --- ન શીખ્યો િોય  
તો એ નાિાન અણસમજને માફ કરી 
િ ેપ્રભ ,
પુંખીને ગાત  ું રાખિાું
ફૂલને િસત  ું રાખિાું
પતુંચગયાને ઉડત  ું રાખિાું
નિી, ઝરણ િિતે  ું રાખિાું 
સમગ્ર સ ૃ્ષ્ટ્ટને 
ક્યારેક ક્યારેક
સ્ટેચ્ય 
જર ર કરતો રિજેે----- !!!
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િ ેઆઈશા - પ્રજ્ઞા િશી, સ રત
(અકાળે મતૃ્ય ને ગળે લગાડનાર આઈશાને શ્રધ્ધાુંજચલ)

િ ેઆઈશા ---
કોઈ કિ ેજા ડૂબી મર
એટલે શ ું આપણે નિીમાું ડૂબી મરિાન ું ?
કોઈ કિ ેકે જા,િાલી જા મારાું જીિનમાુંથી
ને કોઈ કિ ેઆિી જા મારાું જીિનમાું
એટલે શ ું  આપણે આમ આિ -જા  કરિાની  ?
આઈશા, ત્જિંિગી આપણી---શ્વાસ આપણાું
એન ું સ  કાન ભલાું, કોઈ બીજાને 
કુંઈ રીતે સોંપી શકાય?
એક ઘડી થોભી વિિારવ ું તો િત  ું
કે ત્જિંિગી પર અવધકાર કોનો?
અવધકાર તો માત્રને માત્ર 
ત્જિંિગી િેનારનો, ઈશ્વરનો
તો પછી આમ બની બેઠેલા
પોકળ આકાઓને ઈશારે નાિવ ું
કે પછી ગળે ટૂુંપો િેિો
એનો અથય તો એ જ થયો 
ખ િ સર્જનિારનો નકાર --
અને એનાથી િધ  --
ભેહડયાઓને િરિા આમ મોકળું મેિાન?
િાિ ----શાબાશ ---- સખી,
પે્રમ આંધળો િોય છે એ તેં સરસ સાચબત  કય ું.
→
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પે્રમન ું બીજ ું નામ ક રબાની  
એ પણ તે ખબૂ ઝડપથી પરૂિાર કય ું
પણ સખી, પે્રમમાું બેઉં પકે્ષ ક રબાની િોય 
એ િાત,  ત  ું સાિ જ ભ લી ગઈ?
બસ મને એટલ ું જ દ ુઃખ છે 
કે 
પે્રમનો િાખલો તેં 
સાિ ખોટો ગણયો
ને સાિ ખોટ ું  ઉિાિરણ  પરૂ ું  પાડ્ ું 
કાલે ફરી પાછાું, આ ભેહડયા ખલૂલેઆમ ફરશે
અને --અને ત્યારે 
એની જીતની જશનનો વિહડયો, ફૂલ િોલય મમાું
તને મ ખય બનાવ્યાન ું, અટ્ટિાસ્ય કરતો િશે
ત્યારે 
હ ું
કાુંકહરયાની પાળીએ ઉભી રિી 
ફરી કોઈ
આઈશા નામની પાુંગરતી કળી 
કોઈ શેતાનની પાછળ 
ક રબાન ન થઈ જાય, એ જોતી 
ખોડાય ગઈ િોઈશ 
આથમતાું સયૂયને જોતી જોતી
પણ આઈશા
કાલે ફરી સરૂજ ઉગિાનો છે
→
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અને ત્યારે 
ફરી ફરી આપણે 
એની એજ ભ લ
નિીં જ કરીએ 
િરગીઝ નિીં 
ત  ું ફરી, કાલનાું સયૂાયસ્ત સાથે ઉગશે
એક નિાું જ ર પે
અને આપણે સહ ું સખીઓ મળીને
નિીમાુંથી ઉગતો એક તેજસ્િી સરૂજનો
વિહડયો બનાિીશ ું
જેમાું સરૂજ ઉગતાની સાથે જ પેલાું 
શેતાનો ભડભડ સળગી ઉઠશે
અને  ત્યારે,  એમને 
આગ બ ઝાિિાું
ચ લલ ભર પાણી પણ નસીબ નિીં થાય!!!
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સ્ત્રી એટલે નિી એટલે િિવે  ું
ભાગયિી પુંડયા અમિાિાિ 

િિતેી રિી છે એ પિયત
પરથી ખળખળ ખળખળ...
સમયની રેખાઓ સાથે
સ્િયું િોરાતી આકારાતી િાલે છે પળપળ િરપળ...
ટેકરી પરના ઘાસની
ભીની ખરૂ્શ્બ ને સાથે લઈ સફરમાું
ધપી રિી છે આગળ
છલકતી,મલકતી, મલપતી, બેઉ કાુંઠે.
થોડી સ્િપ્નામાું, થોડી િાસ્તિમાું,
ક્યાુંક સ્મરણમાું, ક્યાુંક વિસ્મરણમાું.
ક્યારેક અિર દ્ધ કેડીઓ પર
િાિતી જાય છે
લીલાછમ વકૃ્ષન ું સ્િપ્ન.
ક્યારેક કાળમીંઢ ખડક સાથે અફળાઈને
પણ બમણા િેગથી જઈ રિી છે
એ મુંચઝલ તરફ.
એના શ્વાસોના ભીના લયમા ું
કોઈકે તરતી મકેૂલી
કાગળની િોડીને પણ
વ્િાલથી ખોળામાું લઈ એ િિતેી રિ ેછે,
િિતેી રિ ેછે.
પણ અિાનક ક્યાુંક ભળી જિાને બિલે,
િળિેથી એક િળાુંક લઈને
એણે િિણે બિલય ું
અને િિિેા માુંડ્  ું બેય કાુંઠે,
ભરપરૂ, મ તત, ઉન્દ્મત્ત.



ઘણી તકલીફ પિોંિી છે 
ભાગયિી પુંડયા અમિાિાિ 

જરા ડૂબી ઉભરિામાું ઘણી તકલીફ પિોંિી છે,
રિસ્યોને ઉઘડિામાું ઘણી તકલીફ પિોંિી છે.

મળે છે તક પતુંચગય ું થઇ અિાનક આ િથેળીમાું,
ક્ષણો નાજ ક પકડિામાું ઘણી તકલીફ પિોંિી છે.

કિી  સુંજોગ  પણ પળિારમાું ધક્કો લગાિી િે,
સમય સાથે સરકિામાું ઘણી તકલીફ પિોંિી છે.

િિે આ ત્જિંિગી િિતેી અવિરત ને સિા ખળખળ,
અિમ્ સઘળો કિડિામાું ઘણી તકલીફ પિોંિી છે.

નથી કોઈ ફહરયાિો,  અભાિો પણ િિે ક્યાું છે,
બધ ું યે માફ કરિામાું ઘણી તકલીફ પિોંિી છે.
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કેસડૂો ફૂટ ું ફૂટ ું થાય 
યાવમની વ્યાસ સ રત 

આજ અલી મારામાું કેસડૂો ક્યારનો ફૂટ ું ફૂટ ું થાય,
ઓ મને એવ ું તે, એવ ું તે, એવ ું કેમ થાય?
રુંગોને આિેલા તોફાની સપનાને લ ૂુંટ ું લ ૂુંટ ું થાય.
આજ અલી મારામાું કેસડૂો ક્યારનો ફૂટ ું ફૂટ ું થાય.

રુંગઢુંગ બિલીને ફાગણમાું મિાલતી અલલડ કળીઓને ટોકો,
મારામાું ઊતરતી આખી િસુંતને રોકી શકાય તો રોકો,
લજ્જજાથી ઝૂકેલાું ઠાિકાું આ ફૂલોને ચટૂ ું ચટૂ ું થાય.
આજ અલી મારામાું કેસડૂો ક્યારનો ફૂટ ું ફૂટ ું થાય.

મારામાું ફુંકાતા પરૂિના િાયરાએ બિલયો છે જયારથી વમજાજ,
િોળીમાું રુંગાતા રુંગોએ પાડયો બસ છેડતી કરિાનો હરિાજ,
મારો એ ઉન્દ્માિી આભલાનો હિસ્સો તટૂ ું તટૂ ું થાય.
આજ અલી મારામાું કેસડૂો ક્યારનો ફૂટ ું ફૂટ ું થાય.
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િહકિંગ વ મનન ું ગીત 
યાવમની વ્યાસ સ રત 

નીંિ કિી ના પરૂી થાતી, આંખે ઊગે થાકનો ભાર,
વસધ્ધી સનનન કરતી સિાર.

‘ચિન્દ્ક ું વમન્દ્ક ું ઝટ ઊઠો’ કિી િોડી કપાળે ચમેૂ,
આખા િીની જનમક ુંડળી સિારથી લઈ ઘમેૂ,
કામ િિાળે કિ ેપવતને, ‘ક્યારે ઊઠશો, યાર?’
વસધ્ધી સનનન કરતી સિાર.

માુંડ પિોંિતી ઓહફસ સૌના પરૂા કરતી અભરખા,
ફરી રઘિાટ રસોઈનો જયાું એ આિી કાઢે પગરખાું,
કેટલી િોડમિોડી તોયે થઈ જાતી બસ િાર.
વસધ્ધી સનનન કરતી સિાર.

શમણાઓ શૈયા પર પોઢયાું, ઓશીકામાું મીઠી િાત,
અડધી નીંિમાું, અડધ ું જાગ્યા, એમ પરૂી થઈ આખી રાત,
અડધી ઘરે, અડધી ઓહફસે, કેિી જીિનની પગથાર!
વસધ્ધી સનનન કરતી સિાર.
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પાટો 
રીના મિતેા સ રત 

આગ
કોઈ કોઈ િાર જ લાગે છે
જીિતા જાગતા શરીર પર
િરર... િરર... બધી ત્િિાને બાળતી જતી.
પેણીમાુંના તેલમાું બે ટીપાું પાણી રિી ગય ું િોય
ને તડ-તડ થાય
એિો જ અિાજ
એકાએક બધાુંના કાન ફાડી નાુંખતો ઊઠે છે
ને પછી કુંઈ જ કહ્ા વિના
શબઘરની બરફ જેિી,
કાળી ગુંધિાળી િિામાું
થીજી જાય છે.

શરીર િાઝયાના પ્રમાણની ગણતરી
ટકાિારીમાું થઈ શકતી િોય છે.

કોઈને આમ તો કુંઈ જ િેખાત  ું નથી.
સ ુંિાળી ગરિન,
માુંસલ ખભા,
આરસ જેિી જાુંઘ
અને બે ભયાું - ભયાું, સ ુંિર ગૌર સ્તનો પણ
કાળાું, ભડથ ું બની
ઢુંકાઈ ગયાું િોય છે
સફેિ પાટામાું.
→
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→

એ પાટો-

સૌ જાણે છે, કિી ખલૂિાનો નથી
ને કોઈએ પણ
ગ નાહિત - અરેરાટીભયાય િૈયે
જોવ ું પડિાન ું નથી
કાળું - બળેલ ું-માુંસના લોિા નીકળેલ ું
અંિરથી ઉઘાડ ું
એ શરીર
જેણે જીિતા જાગતા
મન પર
બાુંધેલો જ રાખ્યો
પાટો
જે ખલૂયા વિના જ બળી ગયો.

આગ

જે કોઈ કોઈ િાર જ લાગે છે
જીિતા જાગતા શરીર પર... 
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કેસડૂો મ્િોયો
રીના મિતેા સ રત 

કેસડૂો મ્િોયો ને આંબો  મ્િોયો કે મ્િોરી આ ફાગણની ડાળ
કૂુંપળ ઊગ્યાની િાત જાણીને િૈયામાું ફૂટે રત  ુંબડી ફાળ!

છાનો ને છપનો એ નજર ુંથી જ એ ને કેસડૂો ઘોળે મારે 
અંગે,
છાલક છાતીમાું અલી! એિી િાગે કે પછી સમજ ું ના કોણ 
કેને રુંગે?
ઝાલો રે ઝાલો મારા સોળે કાુંઠાને, એ તો ઉતરે છે 
ફાગચણયો ઢાળ...
કેસડૂો મ્િોયો ને આંબો આ મ્િોયો....

લીલ ડી મુંજરીનો રુંગ લીલો પિરેીને ચ ુંિલડી જ એ મ ુંને
તાકી,
ટહ કા કરે છે પેલી કાળી કોયલ, એને શોધી - શોધીને હ ું 
તો થાકી!
કેસહરયો સાયબાએ એિો આંજયો કે મને મળતી ના મારી 
યે ભાળ!
કેસડૂો મ્િોયો ને આંબો આ મ્િોયો.....
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નારીને લગતી સાુંકળ 
સુંગીતા િૌિાણ ‘તપસ્યા’ સ રત 

મ ક્તતનાું બહ  મોલ સાુંકળ,
સાિ ખાલી ખોલ સાુંકળ.

છે ગ લામી ખાનિાની,
ના િગાડે ઢોલ સાુંકળ.

લિરે સરખી ક્યાું પ્રિેશે?
ક્યાું જરા છે પોલ સાુંકળ?

ઠાઠ મોટાું ખોરડાુંનાું,
ત્યાું કસેલી તોલ સાુંકળ.

લાજ ડગલ ું લાુંધશે ના,
િાિ હિલની લોલ સાુંકળ.

લોિ ક્યાું સમજે વ્યથાને?
આંખ કાણી ડોલ સાુંકળ!
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આતશબાજી 
સુંગીતા િૌિાણ ‘તપસ્યા’ સ રત 

હિલમાું આતશબાજી થઈ છે,
જગની િસ્તી કાજી થઈ છે.

સ્પશે સુંકોિાતી પળ પળ,
અડિા માટે રાજી થઈ છે.

થોડાું સપનાું વપિંખાયા છે,
ક્યાું ભારે તારાજી થઈ છે?

નક્કી રસ્તે મળિાના છો,
સકૂ્કી ડાળી તાજી થઈ છે.

ના જી,  ના જી, કરતાું કરતાું,
આંખો મળતાું "િા જી "થઈ છે,

હ ું િાિતન ું પરિશ પ્યાદ ું ,
પ્રીતમ િાથે બાજી થઈ છે!
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સ્ત્રી
સુંધ્યા ભટ્ટ બારડોલી

(મુંિાક્રાન્દ્તા)
સ્ત્રીઓ સ્ત્રીઓ , જગતભરને સર્જતી િોય સ્ત્રીઓ 
િેંઢારે કે િિન કરતી પવૃથિી એ ય સ્ત્રી છે 

પિાડોમાુંથી ઉતરી િિતેી આ નિી એ ય સ્ત્રી છે
સાક્ષીભાિે વનરખતી જતી આ સિસ્રાબ્િી ય સ્ત્રી છે 

પિૂાયકાશે રવિઉિયને જે રિે તે ઉષા છે
ને મધ્યાહે્ન ક્ષ વધત જનને તોષતી અન્નપણૂાય 
સુંધ્યારાણી ર મઝુમ કરે રાગના ગાન સાથે 
તે પશ્ચાતે અિવનપટને આિરે તે વનશા છે

ક્સ્નગ્ધા સૌમ્યા અકળ સરલા ને સ્િભાિે સ્િતુંત્ર 
આપે,સ્થાપે વનજબળ થકી કેટલાું યે ક ટ ુંબો 
સૌ િત  યળે ધરીરૂપ બની િક્રને એ ગવત િે
આ બ્રહ્ાુંડે સતત રમણે કોઈ શક્તતસ્િરૂપા

જયારે જયારે અવતક્રમણ આ સ્ત્રીન ું કોઈ કરે છે 
ત્યારે ત્યારે િનન કરતી િુંહડકા સ્ત્રી બને છે 
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શ ું કિી શકો ?
સુંધ્યા ભટ્ટ બારડોલી

િીતી ગયેલી પળ વિષે તો આખરે શ ું કિી શકો?
િરસ્યા ન તે િાિળ વિષે તો આખરે શ ું કિી શકો?

સુંિેિનાઓ કેટલી િિતેી મકૂી જેના ઉપર 
પિોંચ્યા ન તે કાગળ વિષે તો આખરે શ ું કિી શકો?

જીિન િત  ું િાિક છતાું યે પ ષ્ટ્પ સૌ આપી ગયાું
મીરાું ,અખો, શામળ વિષે તો આખરે શ ું કિી શકો?

સરકી જિાની શક્યતાઓ ખબૂ છે ને તે છતાું,
વનશ્ચલ ,સરલ ઝાકળ વિષે તો આખરે શ ું કિી શકો?

આંસ  સાથે રિી શકે ને િષયથી િમકી ઊઠે 
નયનોનાું એ કાજળ વિષે તો આખરે શ ું કિી શકો?
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મીઠી નજરના પ્યાલા
ડૉ. સેજલ િેસાઈ સ રત

એ તો બસ લાગણી ભ ખી બાલા.
િાિ ેછે મીઠી નજરના પ્યાલા.

ના ખપે વશરપાિ એને,
ના ખપે શબ્િો ઠાલાું,
બસ ,નજરથી આપી િેજો,
સન્દ્માન એને, વ્િાલા.
એ તો બસ લાગણી ભ ખી બાલા.
િાિ ેછે મીઠી નજરના પ્યાલા.

િેિને સમજી એ પિલેા તો,
િેિ  પર પડી ગયા છાલાું,
કણકણમાું ચિત્કાર સાથે,
ઊઠી અગન જ્િાલા,
એ તો બસ લાગણી ભખૂી બાલા,
િાિ ેછે મીઠી નજરના પ્યાલા.

િેશ દ વનયામા ફરવ ું એણે,
પિરેી સુંસ્કારની માલા,
આત્મગૌરિના રક્ષણ િતે  ,
રાખિા પડશે એણે ભાલા,
એ તો બસ લાગણી ભખૂી બાલા,
િાિ ેછે મીઠી નજરના પ્યાલા.
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કૅન્દ્િાસ પર
ડૉ. સેજલ િેસાઈ સ રત 

આખી વ્યથા ક્યાું િાળિી કૅન્દ્િાસ પર?
છે જીંિગીને જાળિી કૅન્દ્િાસ પર.

ને તક મળે તો શોખ પરૂા કર બધા,
ઉંમર નથી પુંપાળિી કૅન્દ્િાસ પર.

ઉમટી પડી જે આંખમાું યાિો બની,
એ લાગણીને ઢાળિી કૅન્દ્િાસ પર.

જૂનાું નિા િોસ્તો મળે તો રુંગ છે,
નફરત નથી પાળિી કૅન્દ્િાસ પર .

સરૂજ ઢળે તોયે ચક્ષવતજ પર લાચલમા !
જગ્યા તમારી ફાળિી કૅન્દ્િાસ પર.

આંખો થકી જે ઘા કરે નારી ઉપર,
એની નનામી બાળિી કૅન્દ્િાસ પર.

રુંગો બધાું ભેગા મળીને નાિશે,
ખોટી ઉિાસી ટાળિી કૅન્દ્િાસ પર.
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તમે કાચલિંિીને ના વપછાણી?
સ્િાવત નાયક નિસારી

કે ર્શ્યામ એ તો રાધાની આંખના પાણી..
એ તો શોધે કેડી કો અજાણી,
લાિે જે મથ રાને ગોક ળમાું તાણી..

કાચળયા નાગ જે બેઠા'તા જીિતરમાું
એને રમતમાું જ નાથ્યા,
ટિલી આંગળીએ પિયત ઉપાડી િપટીમાું ,
યશોિાના નામને િીપાવ્યા..
કુંસને િરાવ્યો પણ િાયાય કિિેાિ ,તમે 
ગોક ળની પ્રીત ન પ્રમાણી..
ઓ ર્શ્યામ એ તો ....

જીતાડયા ય ધ્ધો, ના લીધા આય ધ.. પણ 
િાુંસળી શાને વિસારી?
રાસલીલા ભલૂયા તો ભલૂયા ભલે પણ ભોળી
રાધાને શમણે ના આણી..?
િિતેી રિી પછી આંસ ડાું થઈને.. આ યમ નાજી
એથી છલકાણી..!
ઓ ર્શ્યામ એ તો ....
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હ ું ગાઉં છું 
સ્િાવત નાયક નિસારી

િિય  િો કે િો ખ શી હ ું ગાઉં છું
ગીત છું હ ું, ખ િ મને જ ગાઉં છું

મોલ પછૂો તો કશ ું ના િો ભલે
ત્રાજિે તો, હ ું જ ત  લસી િોઉં છું.

સ્ત્રી કિો, ના હ ું છું િાસી કે સતી
માનિી થાિા સતત હ ું રોઉં છું

છે સફર મારી ફકત 'મારાું' સ ધી
હ ું ઘસાઈ ને  િમકને ખોઉં છું

િોડવ ું છે આજ તો અંબર લગી
પાુંખમાું સપના હ ું રોજે પ્રોઉં છું
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ઊભી છું!
િષાય િિે ભાિનગર 

અગનનો સ્િાુંગ ઉતારી  સભામાું ઊભી છું!
ગળામાું  િીસ  િબાિી  સભામાું ઊભી છું!

તમે  સૌ  આંખ  ઝૂકાિી સભામાું બેઠા  છો,
એક હ ું જ આંખ  ઉઠાિી સભામાું ઊભી છું!

િ ે ધમયરાજ!  ઉછાળયા િતાું તમે પાસા,
આ એનો  ભાર ઉપાડી  સભામાું ઊભી છું!

મેં કાલે ઘાિ પર પટક ળ ફાડીને બાુંધ્ય ું,
આજ એક િસ્ત્ર િીંટાળી સભામાું ઊભી છું!

હ ું રૌપિીથી મ તતકેશા સ ધીના પુંથે,
ઘણાું સિાલો બીછાિી સભામાું ઊભી છું!
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અમે જઈ શક્યા નિીં 
િષાય િિે ભાિનગર 

અળગો કરીને ભાર અમે જઈ શક્યા નિીં,
રેઢો મકૂી હ ુંકાર અમે જઈ શક્યા નિીં,

સ મસામ એક સાુંજ ફરી રાત થઈ ગઈ,
આવ્યાું ન એ ધરાર અમે જઈ શક્યા નિીં.

સાુંયાજી આમ સાિ લગોલગ ઉભા િતાું,
ડગલ ું ભરી લગાર અમે જઈ શક્યા નિીં.

એળે ગયાું પ્રયાસ અરીસા તણાું બધાું,
િિરેાની આરપાર અમે જઈ શક્યા નિીં.

આંખો ખલૂયાું પછીન ું જગત સ્િપ્નિત િત  ું
ભ્રમણા ની િારોિાર અમે જઈ શક્યા નિીં.
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નારી 
િવષિિા િીપક વત્રિેિી રાજકોટ

અંતરની આ ઓરડીએ અજિાસ ભરેલી નારી હ ું
િૌિભ િનના ઠકરાતી મધ માસ ભરેલી નારી હ ું 

િીકરી તારા વ્િાલનો િહરયો,
સિરાિરમાું પે્રમે ભહરયો,
આંગચણયામાું પગલી પાડી,
થઈ જાતી ત  ું સહ ની લાડી,
તારા બોલે ફૂલડાું ખીલતાું,
િેિો પણ આિીને ઝીલતાું,
ઘટઘટના ઘેઘરૂ તટે ઉજાસ ભરેલી નારી હ ું

સૈયર સાથે િસતી રમતી,
ભાુંડ ડા સુંગાથે  ભળતી,
પોષી પનૂમની એ રાતે
િાુંિા પોળી બોલ ું જાતે,
રક્ષા ધાગે િતે બાુંધતી,
લાુંબી આય  એમ માુંગતી,
નાનકડી પગલીમાું બસ આકાશ ભરેલી નારી હ ું

→
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→

ડોકટર થઈને િિય  ભગાવ ું,
રક્ષક થઈ ઝઘડાઓ વમટાવ ું,
જૂઠા કેસો સાિા કરતી
ખોટા સામે પગલાું ભરતી,
પૈસા ગણતી બેંકે જઈને,
કમય કર ું  િર મ ગ્ધ થઈને,
પગલે પગલે જીિનનો ઉલલાસ ભરેલી નારી હ ું
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માિડીન ું અિકેર ું  વ્િાલ
િવષિિા િીપક વત્રિેિી રાજકોટ

િહરયાના મોજા તો ઓછેરા લાગે એ અિકેર ું  વ્િાલ અમે  િીઠ ું
મારી માડીન ું વ્િાલ મધમીઠ ું

સાત સાત રુંગોની ખીલતી રુંગોળી
જીિતરના િહરયામાું એને ઝબકોળી
મમતાની છાયામાું પગલાુંઓ પાડીને પીડાન ું નામ અણિીઠ ું

દ ુઃખમાું એ આિીને પકડી લે િાથ
મૌન રિી સ ખમાું એ રિતેી'તી સાથ
પલપલ ના પડકારે મમતાળા ધબકારે સ ખ આપે સૌને અિીઠ ું

તારા એ પે્રમને તરસે છે િેિો
જીિ અને વશિનો પે્રમ એક જેિો
આખાએ નભમાું છે એક સરૂ તારો મમતાન ું ગીત મીઠ ું મીઠ ું
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કાવ્યશ્રી

વિશ્વ મહિલા હિન વનમતે્ત યોજાયેલ ું
ઓન-લાઈન કિવયત્રી સુંમેલન ઈ-પ સ્તક રૂપે 


