
વગં્રશકતતા – અમભત વતતત 
 

યવભ અશીંની જુદી, મનમભ વતલ નોખત 
અભતયે તો ળબ્દો જ કંકુ ને ચોખત 
શલતમેરી વીઓ જ બીતય બયી છે 

અશીંનત જીલન જાણે કે ફતકવનત ંખોખત ં
રચ્મત’તત જે આંખે રીરત ભોર થઈન ે

શલે એ જ વનત ંછે સકુ્ત ંભરોખત ં
તુ ંતયસ્મતને આે છે ચીતયેરત ંવયલય 

તને ટેલ છે તો કયે કોણ ધોખત 
લશતવ્મત કરંુ આંગીભતથંી ગગંત 
કે ક્યતયેક જો શતથ થઈ જામ ચોખ્ખત 
     ---- ભનોજ ખડંેયીમત 
 

કડો કરભ ને કોઈ ે એભ ણ ફન ે

આ શતથ આખેઆખો ફે એભ ણ ફન ે

જમત ંશોંચલતની ઝખંનત લોથી શોમ તમત ં
ભન શોંચતત ંજ તછ ંલે એભ ણ ફન ે

એવુ ંછે થોડુ ં: છેતયે યસ્તત કે બોમભમત ? 

એક ગ ફીજા ને છે એભ ણ ફન ે

જે ળોધલતભત ંજજિંદગી આખી વતય થતમ 

ને એ જ શોમ ગની તે એભ ણ ફન ે

તુ ંઢત ઢોળમો : હુ ંગઝરનો દદલો કરંુ 

અંધતરંુ ઘયને ઘેયી લે એભ ણ ફન ે

                                        --- ભનોજ ખડંેયીમત 



ક્ષણોને તોડલત ફેસુ ંતો લયવોનત ંલયવ રતગે, 

બકુતની છોડલત ફેસુ ંતો લયવોનત ંલયવ રતગે. 

કશો તો આ ફધત ંપ્રમતળફિંફ હુ ંશભણત ંજ ભ ૂવંી દઉં, 

અયીવો પોડલત ફેસુ ંતો લયવોનત ંલયવ રતગે. 
કભ-તતં ુવભત આ ભૌનનેત ુ ંતોડ ભત નતશક 

પયીથી જોડલત ફેસુ ંતો લયવોનત ંલયવ રતગે 

આ વનુ ંતો ફયપનો સ્તબં છે,શભણત ંજ ઓગળ ે

હુ ંએને ખોડલત ફેસુ ંતો લયવોનત ંલયવ રતગે 

ભને વદબતગ્મ કે ળબ્દો ભળ્મત તતયે નગય જાલત, 
ચયણ રઈ દોડલત ફેસુ ંતો લયવોનત ંલયવ રતગે. 

--- ભનોજ ખડંેયીમત 

લધ ુગઝર ભતટે નીચે જુઓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ઉગાડે એભ કદી ઉગલાન ું નશીં  

ઉગતડે એભ કદી ઉગલતનુ ંનશીં                                                                                                  
આણે તો આલ ને ફતલની જાત ઉગલતનુ ંશોમ તમતયે છૂલતનુ ંનશીં 

ધગધગતત તડકતનત ેગ ઉય ેગ અને ઉયથી આખુ ંલેયતન, 

મનયતતંે ફેવી જે બયચક ીલે ને એને તરલે આ રીરત ંગભુતન, 

યોકે કદતચ કોઈ ટોકે કદતચ તોમ ભશદેપરથી કોઈ દદલવ ઉઠલતનુ ંનશીં 
આણે તો આલ ને ફતલની જાત ઉગલતનુ ંશોમ તમતયે છૂલતનુ ંનશીં 

આણે તો એનીમે વભજણ શુ ંયતખલી આ ભસ્તીભત ંખયવુ ંકે પતરવુ,ં 
આણત તો રીરતછભ રોશીભત ંરખેલુ ંછે ગમ્ભે તે ભોવભભત ંમ્શતરવુ,ં 
અયે શવવુ ંજો આલે શવવુ ંફેપતભ અને આંસ ુજો આલે તો લછૂલતનુ ંનશીં 
આણે તો આલ ને ફતલની જાત ઉગલતનુ ંશોમ તમતયે છૂલતનુ ંનશીં 

ઊંડે ને ઊંડે જઈ ફીજુ ંશુ ંકયલતનુ ં? ધયલતનુ ંઆણુ ંજ ધ્મતન, 

થ્થય ને ભતટીનત ભ ૂવંી ભ ૂવંીને બેદ કયલતનુ ંરીલુ ંતોપતન, 

દેખતડે આભ કોઈ દેખતડે તેભ તોમ ધતયુું મનળતન કદી ચકૂલતનુ ંનશીં 
આણે તો આલ ને ફતલની જાત ઉગલતનુ ંશોમ તમતયે છૂલતનુ ંનશીં 

ણ ઉગતડે એભ કદી ઉગલતનુ ંનશીં… 

                                                                                          - કૃષ્ણ દલે 

 

 

 



એક ચકી ને ચકો મુઝંતઈ ગમત છે. 
ચોખત ને ભગનત ફે દતણત શતત ને? શલે ચતચંભતથંી એ ણ છીનલતઈ ગમત છે.  

કોમ્્યટુય, ભોફતઈર, ટીલી, છે વોંઘત ણ એની યંધતમ નશીં ખીચડી 
ચકી ને ચકતનત જીલન ય ત્રતટકી છે ભોંઘલતયી નતભે એક લીજી, 
પતઈલસ્ટતય ભોરનત પતરેરત જગંરભત ંનતનકડત વનત ખોલતઈ ગમત છે, 

એક ચકી ને ચકો મુઝંતઈ ગમત છે.  

ભીનયર લૉટયથી તો વસ્તત છે આંસ,ૂ ને ભીઠી ણ રતગળે યવોઈ, 

ખતડં ભતટે ટલતી કીડીની તવે જઈ આટલુ ંતો વભજાલો કોઈ, 

રતગે છે ળેયડીનત આખ્ખતમે લતઢને લચુ્ચત મળમતીમત ખતઈ ગમત છે. 
એક ચકી ને ચકો મુઝંતઈ ગમત છે.  

ચકી ને ચકો ક્ય ેજુઓ વતશફે શલે ફોરતત ુ ંકેભ નથી, ચીં ચીં? 

એવુ ંતે શુ ંછે આ કંઠભત ંતે રતગે છે ભતયે છે ડખં જેભ લીંછી, 
એક્વયેભત ંજોઈ અને ડૉક્ટય ફોલ્મત કે ઘણત ડભૂત ગતભત ંઅટલતઈ ગમત છે. 
એક ચકી ને ચકો મુઝંતઈ ગમત છે.  

- કૃષ્ણ દલ ે 

 

લધ ુગઝર ભતટે નીચે જુઓ 

 

 

 

 



આ વઘત ફૂરોને કશી દો યમુનપૉભાભત ંઆલે , 
તળંગમતઓને ણ કશી દો વતથે દપતય રતલે .  

ભનપતલે તમત ંભતછરીઓને આભ નશીં તયલતનુ,ં 
સ્લીભીંગરુનત વઘત મનમભોનુ ંતરન કયલતનુ ં. 

દયેક કંુોને કૉમ્્યટુય પયજજમતત ળીખલતનુ ં, 
રખી જણતલો લતરીઓને તતુા જ પી બયલતનુ ં. 

આ ઝયણતઓને વભજાલો વીધી રીટી દોયે , 
કોમરને ણ કશી દેવુ ંનત ટહુકે બયફ્ોયે .  

અભથુ ંકૈં આ લતદીઓને ઍડ્મભળન દેલતનુ ં? 

ડોનેળનભત ંઆખ્ખે – આખ્ખુ ંચોભતસુ ંરેલતનુ ં! 

એક નશીં ણ ભતયી ચતરે છે અઠ્ઠતલન સ્કૂરો , 
આઉટડેટ થમેરો લડરો ભતયી કતઢે ભરૂો !! 

- કૃષ્ણ દલ ે

 

 

 

 

 

 



અદશિંમત પયુું જે યીતથી તમત ંણ પયુું શળ ે

એકતદ ીંછ મતદનુ ંતમત ંણ ખયુું શળે - 

આજે પયી હુ ંઆંસનુી તછ ડી ગમો 
વનતને તછ ંકોઈકે વતભે ધયુું શળે - 

ફતજી અધયૂી છોડલતનુ ંએક કતયણ કહુ?ં 

જાણીબઝૂીન ેએભણે એવુ ંકયુું શળે - 

અટકી ગમેરી લતત નત આગ લધી ળકી. 
મ ૂગંત થમેરત શોઠભત ંશુ ંકયગયુું શળ?ે 

ભતયત મલનત હુ ંએકરો ટોે લી ગમો 
ભતયત મલળેનુ ંગતભ તમતથંી મલસ્તયુું શળે. 

                                              - અંદકત મત્રલેદી 

 

 

 

 

 

 

 

 



તતયી મતદ આલે છે. 
સ્કોરા કરંુ ભતયી જુની મતદો ને, 
શતઇયળરિંક થઇ ને ત ુ ંવતભે આલે છે. 

એક એક ભીમનટ તતયી મતદ આલે છે, 

સ્રીન વેલય ની જેભ ત ુ ંવતભે આલે છે. 

ફેસ ુછ ંકતભ કયલત 
મભમનભતઇવ કરંુ છ ંભતયી ફધી મલનડોન,ે 

ડેવટો ની જેભ ત ુ ંવતભે આલે છે. 

ડીરીટ કરુ છ ંએ મતદોની પતઇર ન ે

ન થોડી થોડી લતયે એ યીવતઇકર ળફન ભતથી તછી આલે છે. 

ળટડતઉન કરંુ છ ંભતયી વીસ્ટભ 

તો ન ળટડતઉન ભેવેજભત ંત ુ ંઆલે છે. 

સ્કેન કરંુ છ ંભતયી શતયડડીક્વ ન ે

લતઇયવ ફનીને ત ુ ંવતભે આલે છે. 

- મપ્રન્વ અભેયીકત 

 

 

 

 

 

 

 



ફાગભાું ક્ાું શલે પયે છે વનભ… 

  

ફાગભાું ક્ાું શલે પયે છે વનભ 

લેફવાઇટ ઉય ભે છે વનભ 

ફ્રોપ ડડસ્ક જેલો આ ચશયેો તાયો 
અન્મ ઉભા તો ક્ાું જડે છે વનભ 

ભૅભયીભાું મ હ ું વચલામો નશીં 
ત ું ભને વૅઇલ ક્ાું કયે છે વનભ 

ડફલ્ય  ડફલ્ય  ડફલ્ય ની ાછ 

ડૉટ થઈને ત  ું ઝશે છે વનભ 

આ શથેીના બ્રૅંક ફૉડડ ઉય 

સ્ળડની કી જ ક્ાું ભે છે વનભ 

ળી ખફય કઈ યીતે ડીકોડ કર ું 
પવલરકોન લચ કશ ું કશ ેછે વનભ 

ક્ાું છે યોભાુંચ તાયા અક્ષયનો 
પક્ત ઇ- ભેઇર ભોકરે છે વનભ 

ડદરની ધડકન છે વૉફ્ટલેય શલે 

એને ગૅ્રડપકભાું ચીતયે છે વનભ 

રાગણી પ્રૉગ્રામ્ડ થઈ ગઈ છે 

ઍંટય ઍક્ક્ઝટ પક્ત કયે છે વનભ 

આંખ ભાયી આ થઈ ગઈ ભાઉવ 

ડકિંત   પલિંડો તો ક્ાું ખરેૂ છે વનભ 

                           - અદભ ટુંકાયલી (ગ જલરળ ગઝરો ભાુંથી વાબાય ) 



આ છોકયીઓ ગજફની ચીજ છે ! 

આ છોકયીઓ ગજફની ચીજ છે ! 
છછેંડો એને તો સયૂજ છે કતઝત 

આઘેથી જુઓ તો ઇદ છે !આ છોકયીઓ … 

આંખો જાણે કે એની શરેોજન રતઇટ, 

અને નજયો જાણે કે એની ચતકુ, 

બકુ્તની ફતધંીને સ્કૂટય ચરતલે જાણ ે

ઘોડત ય ચફંરનો ડતકુ ! 

એક યીતે જુઓ તો વેલ્પસ્ટતટા  આઇટભ 

ને એક યીતે જુઓ તો કીક છે !આ છોકયીઓ … 

ચશયેત ય ખીર જોઇ અયીવતને ગત દે, 

ને લત એનત ખયતત ંતો યોતી, 

અંદય-અંદયથી એલી ચોતમત કયતી કે 

હુ ંેરત આલી તો ન્શોતી ! 

ચતલ-ુફધં ચતલ-ુફધં થતતી આ છોકયીઓ 

જાણે કોઇ ઇરેકટ્રીક સ્લીચ છે !આ છોકયીઓ …. 

એની કોઇ ફશનેણી વતથે હુ ંફોલુ ં
તો એને દદર ડતત ંઉઝયડત,ં 

ભતયે તો શુ ં! હુ ંતો શતઇંકે યતખુ,ં 
લગય દોયીનત પેયવુ ંબભયડત ં! 



યશલેત દે બઇરત, એ એભ નદશ ભતન,ે 

એને યતજી કયલતની એક યીત છે. આ છોકયીઓ …. 

 

 

પે્રભ ય ધુંધાની અવય 

[1] સ થાય 

છોરવુ ંકતયણ મલનત એ એભની રત શોમ છેપ્રેભનો યંધો નલો ને યોજ કવયત શોમ 

છેછે ટકતઉ વતગ જેવુ ંદદર છતત ંવ્શયેતમ છેએભની તવે નજયની એક કયલત શોમ છે 

[2] લ શાય 

ઘણની વતથે કોની જોડી શોમ છે ?રતગણી ટીી ને તોડી શોમ છેફેલપત તતયત હૃદમની 
એયણે â€“યોજ ફદરતતી શથોડી શોમ છે ! 

[3] ટારી 

તતયી ગરીભત ંજાતને લેચ્મત કરંુ છ ંહુતંતયત પ્રણમનત ફોજને ખેંચ્મત કરંુ છ ંહુકંોની 
કૃતથી હુ ંઘસુ ંછ ંતતયત ઉંફયત ?ત્રો રખે છે કોક ને લશેંચ્મત કરંુ છ ંહુ ં! 

[4] ટાર ધયાલનાય 

હુ ંઘવતમો એકરો ને ત ુ ંવદત વ્શતેી ગઈâ€˜લ્મો રવજોâ€™ કશીને રીસ્વત ઢત તુ ં
દેતી ગઈતેં દદધેરો કતવંકો ઝતરીને હુ ંફેવી યહ્યોફેલપત ત ુ ંભસ્તકેથી લત ણ રેતી 
ગઈ ! 

http://gujaratikavita.wordpress.com/2008/06/18/perm-ni-asar/


[5] વેલ્વભેન 

વતલ યીઝનેફર અભતયત યેટ છેપ્રેભત્રોનુ ંઅવર ેકેટ છેશય મવઝનભત ંચતરતી 
પ્રોડક્ટ આ â€“લતયો તો દદર ભપતભત ંબેટ છે. 
[6] તમરોટ 

યન-લે પ્રણમનો વ્મસ્ત છે, ્રેનો શજાય છેતતયી નજયનો જોકે જુદેયો પ્રકતય છેજગ્મત 
તો તયત થઈ જળ,ે તુ ંરેન્ડ કયી જોમવગ્નર વતત ઝીરે છે, હૃદમનુ ંયડતય છે. 

[7] દયજી 

ગતજ-ટતકંતભત ંનવુ ંશુ ં? યોજ એ કયતો યહુ ં?પ્રેભનો ગ્રતશક ભે તો યોજ છેતયતો 
યહુઆંભ તો કતતય જૂની છે, તોમ યઘલતમી યશેતયકત તતકત ભે તો યોજ લેતયતો યહુ ં
! 

[8] ોરીવ 

શથકડી શૈમતની નશીં તટૂી ળકે !મજુ મલનત કોઈ નશીં લ ૂટંી ળકે !તુ ંબરે ઝડતઈ ભતયત 
પ્રેભભત ંâ€“ણ લગય શ્તે નશીં છૂટી ળકે ! 

[9] ઈંગ્રીળ ફોરતો ગ જયાતી 

દપલ્ડ છે રલનુ ંડીમય, તુ ંપરટા કય ને ફ્રતમ કયતન થયુ ંટતમડા, તો ત ુ ંભનને 
ભેગ્નીપતમ કયપ્રેભભત ંઈનપેક્ટ, ય ુવી, ન્શોમ યભેનન્ટ કૈંત ુમં થત ફીઝી ગભે તમત,ં ને 
ગભે તમત ંટ્રતમ કય ! 

 

 

 



[10] દૂયદળડનનો ઉદ્દઘોક 

પ્રેભનુ ંઆ છે પ્રવતયણ દદરની ચેનર લન ઉયશ ેમપ્રમે ચેનર ફદર નત લતત રેજે 

ભન ઉયખેંચ નત મવદયમર શલે વફંધંની દળાનેએક એમવોડ તો કય તવનત દળાન 
ઉય 

[11] ડિકેટય 

છે મપ્રમે ળરમભટેડ ઓલવા, ને પ્રણમની ખેંચ છેડેડ-ીચ ય ચતરતી આ એક લન-ડે 
ભેચ છેથડા અમ્તમયને લચભત ંનતખં નત, આ પ્રેભ છેઆણો વફંધં શુ ંછૂટી ગમેરો 
કેચ છે 

                                               – મનમભિળ ઠતકય 

ત ું ભને ન ળોધ ક્ાુંમ આવાવભાું 
હ ું તને ભી ળક ું તાયા જ શ્વાવભાું… 

 

ના બે વાથે કદી તો ક્ાું પયક ડે ? 

સ્લપ્નભાું વાથે શશ ું કોઇ પ્રલાવભાું… 

 

સમૂડ જેભ કોઇનાભાું હ ું વલાયથી; 
અંધકાય ળોધતો યહ્યો ઉજાવભાું… 

 

ભાગડભાું કોઇક તો ભલૂ  ું ડ્ ું શળે; 

નીકળ્મો શળે છી લન તાવભાું… 

 

ત ું ભથાભણો કયી ગઝર રખી તો જો ! 
હ ું તને ભી જઇળ કોઇ પ્રાવભાું… 



 

 


