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વહી રહી આગળ કાવ્યઘોષા... 

-યોગેશ જોશી 
 

ઉમાશકંર જોશી તથા પ્રહલાદ પારેખ વવશે શતાબ્દી વિવમત્ત ે‘પરબ’િા કાવ્યાસ્વાદ વવશેષાકં 
કયાા હતા. લાભશકંર ઠાકરિે અંજલલ રૂપે હવે આ કાવ્યાસ્વાદ વવશેષાકં. લાઠાિે અંજલલ... 
લખતા ંજ જાણે કાિે પડે છે લાઠાિો અવાજ, અરૂઢ ગીતિી પકં્તતઓ... 
 

‘ઠાકરિી આંખમા ંઠલળયા રે જણ જીવો જી. હૈયાિા ખાલીખમ ફલળયા ંરે જણ જીવો જી. 

ભડભડ ચેહમા ંબાલળયા રે જણ જીવો જી, અમથા ંઅલખ અજવાલળયા ંરે જણ જીવો. જી.” 

 

ઠાકરિી આંખમા ંઠલળયા ? િા, કેમેરા, કવવ-કેમેરા-લાભશકંરીય લય-મદુ્રાવાળા સકૂ્ષ્મ 
લેન્સ ધરાવતો... આ કેમેરામા ં‘માણસ’ લિલાય, મનષુ્યિી પીડા લિલાય, જીવિિી વવ-
સગંવત લિલાય, ‘કલ્પિો લિલાય, રમ્ય લયઘોષ લિલાય, લખારી રૂપે મિોમદુ્રાઓ પણ 
લિલાય, અજિબી અગોચર પણ લિલાય, ‘આઉટ’િી સાથે “ઇિ” પણ લિલાય, થડ 
તડકાનુ ંખડબચડુ ંલિલાય, અંધકારિી યોવિમાથંી સરકતો તડકીય લિલાય, તડકાનુ ં
ધોળં-પીળં થરકવુયં લિલાય િે ગાધંીજીિી ટાલ પણ લિલાય, ઊંચાિંીચા ંમકાિોિી 
વાકંીચકૂી શરેીઓમા ંગાયબકરીિી સાથ ેઅથડાતા િે પછડાતા પડછાયાલિલાય, 

ચપુકીદીએ લીધેલુ ંચાદંિીનુ ંરૂપ લિલાય, દરરયાિા જળરાવશમા ંહલબલતો વવસ્તાર - ‘હુ ં
લિલાય, કાઠંા-ખડક પર જાળ િાખીિે ઊંઘી ગયેલો ઈશ્વર લિલાય, તષુારિા ટીપામા ં
બજતી મરુલલયા લિલાય, એક મનષુ્ય સ્ત્રીિા પેટેથી અવતરતો રહટલર લિલાય તો 
પચંોતેર હજાર યહદૂીઓનુ ંસ્થળાતંર પણ લિલાય, લઘરાિા ંઆંસમુા ંપલળેલા શબ્દો 
લિલાય, લઘરાિા કાિમા ંમરી ગયેલ મચ્છર પણ લિલાય, ઉલેચાતો શબ્દ લિલાય, કવવ 
લઘરાજીનુ ંલચિંતિ લિલાય – (‘મિે આપો. અમી-િી પ્યાલી, ઓ પ્યારા પ્રભ ુ/ હુ ંપી 
જવાિો છ ંિહીં તો પાપિે,/પાપિા પ્રાસે / શકંુ ખેંચી અિારદ આપિે), શબ્દિી કાણી 
ડોલમા ંછલકાત ુ ંભરચક પાણી લિલાય, આંખ સામે સ્ટ્સ્િપ્ટીિ કરતી કદલીફલ જેવી ભાષા 
લિલાય, કમોડ પર બેસીિે થત ુ ંપ્રાજ્ઞપ્રક્ષાલિ - ઉત્સર્જિ લિલાય, ચાબકુિી વ્યવસ્થાથી 
ચાલતો પથ્થરિો ઘોડોલિલાય, મતુરડીિા બ્રહ્મસરોવરમા ંતરફડતા વદંાિી મછૂોિો 



ફરકાટ પણ લિલાય, ગોરી ગાગરડીમા ંસોપારીિા કટકા જેવી પોચી પડી જાય એવી 
પ્રજ્ઞાલિલાય, શરેીમા ંકૂતરાિી જેમ રડતો પવિ લિલાય... ... - 

 કેટકેટલુ ંલિલાય ઠાકરિી આંખમાિંા હજાર હજાર સકૂ્ષ્મ સર્જક-કેમેરામા ં? િે જે 
કંઈ લિલાય એનુ ંએમિી ભીતરિા પ્રાશ પ્રોસેસરમા ંપ્રોસેવસિંગ થાય, વિમામ વિભ્રક્ન્ત 
એરડરટિંગ થાય િે પછી પ્રગટે કાવ્યઘોષાિા ંકેવા ંકેવા ંરૂપો ! – હાથમાિંા બરફિા ગોળા 
સાથ ેઅચાિક જમીિ પર ગબડી જતો સમય, સમયિા ંમેટફૉરરકલ ટપકા,ં બ્રહ્મિા 
ઈંડામાથંી ઊઘડતા સમયનુ ંટૅહોક ટૅહોક, િામિે દરવાજે ખડો રહલેો બગંલો – રોધી 
શ્વાસ, અવરોધી િાશ; મારા રામિે દરવાજે હરદમ ખડો રહલેો હુ ં-અંધ – ભીતરિા 
ભોગળ બધં; વાગીશ્વરીિા િેત્રસરોવરનુ ંપાણી, સ્વચ્છ-સાફ-સાદા-સીધા શબ્દિી શોધ, 

યાવંત્રકતાિો ધ્વવિ - યાિ વત્રફ તા યાિ વત્રક તા યાિ વત્રક તા, મિવગડામા ંખણકતી 
ઘઘૂરમાળ, ભખૂરી લચિંતાઓ િે સફેદ હસં જેવા ંસપિાઓં, બહરેાશિા કૂવામા ંઊંડે ઊંડે 
ઊછળતા ંટોળા ંઅવાજ ઘોંઘાટ, સફેદ પતાસા ંજેવી ઊંઘો, વવશેષણિી ચાદર ઓઢીિે 
ઘસઘસાટ ઊંઘતો શબ્દ, ભાષાિા કાદવમા ંતરવા મકેૂલી કોરા કાગળિી હોડી, 
હસંપક્ષીઓિા ંપડખાથંી ચલાયમાિ કમળો, સકુાયેલા સમદુ્રિે ઊંચકીિે જળાશયિી 
શોધમા ંચાલતો કાચબો, શરેીમા ંથરકતી વધં્યાિા ગભવશયિી રરતતતા, ખરબચડી કાળી 
દીવાલો પર એક પતલંગયુ,ં કોણાકાિા િારીવશલ્પિી ખરંડત યોવિમા ંસખલિપવૂેિી 
ઉત્કટતામા ંતટંુૂ તટંુૂ થતો સમય, સાહબે અિે દાસ વચ્ચેિી સરરયામ સડક પર અથાભેર 
કચડાતી કીડીઓ, મા જેવુ ંમધરુ હાસ્ય કરત ુ ંમતૃ્ય,ુ પાણીએ ધરેલા ંઘણા ંરૂપો - અન્ન, વિ, 

તિ, મિ... ધરતીિી ભેખડ સાથ ેઅથડાતો લાઠાઠિો સમય –  

લગા ગાગા ગાગા – 

ચરેૂ-ચરૂા થઈ જતો લલલ લલગા – 

વરેાઈિે વવચ્ચ્છન્ન થઈ જતો 

પથૃ્વીિા કરોડો કણ કણમા ંગાલ લલગા - 

 

થાય છે, િીરખી રહીએ કાિથી લા.ઠા.િી વહી જતી આગળ કાવ્યઘોષા... 
 

...  ‘પરબ’ જૂિ-જુલાઈ ૨૦૧૬ 

‘લાભશકંર ઠાકર : કાવ્યાસ્વાદ વવશષેાકં’માથંી અંશત:  


