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એક ફોયે  

 

ભાયા ખેતયને ળેઢેથી 
 ―લ્મો‖ ઊડી ગઈ વાયવી ! 
ભા,  

ઢોચકીભા ંછાળ ાછી યેડી દે. 
યોટરાને ફાધંી દે. 
આ ચરભની તભાકુભા ંકવ નથી; 
ઠાયી દે આ તાણીભા ં 
બાયલેરો અગની, 
ભને ભહુડીની ચામં તે 
ડી યશલેા દે. 
બરે આખુ ંઆબ યેરી જામ, 
ગા વમુ ંઘાવ ઊગી જામ, 
અરે એઈ 
ફદને શે શલે જોતયીળ નઈં... 
ભાયા ખેતયને ળેઢેથી— 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

ઘલામેરો વૈવનક 

 

કામરી ડા યે ટહુક્યુ ં
ખંી અને માદ ફધામં આવ્મા.ં 
રાલો રખુ ંકાગ આજ થાત ુ,ં 
ને ગાભ આખુ ંઊબયામ ણચત્તે; 
રખુ ંત્મશં સ્ળવ થતો વહુનો. 
રંુૂ કરંુ લાચન ત્મા ંથત ુ ંકે 
યશી ગયુ ંકં કશુકં; જોઉં  

અશંતશં, બ્શાય, ણે, કને, આ 
ફદૂંક જે ણફસ્તય ાવ ઊબી 
ઉજાગયેથી નફી ડેરી 
ત્ની ઘલામો શભણા ંપયીથી. 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

   ઢોણરમો 
 
અભે અજાણ્મા ક્યા ંરગ યે‖શુ?ં 
કશો તભાયા ઘયભા?ં  
કશો તભાયા ઘયભાથંી લી 
તફો-તભાકુ ડં ઊઠીને ક્યાયે રેશુ?ં 
દખણાદી ડયો ડયો હુ ં
જતા-ંઆલતા ંઘયના ંભાણવ બાફંૄ; 
ફોર તભાયા સણુી ભાહં્યથી 
ાંણ લાવી 
અભો ખોણરમે દુલાય આડુ ં!  

જં જોઉં તો ફે જ ભનેખે 
રશરશ ડોલ્મે જતો ડામયો ! 
કોણ કસુફંા ઘોે? 
ઘ ૂટેં કોણ ઘેનના ંફૂર? 
શથેી ભાદક રશયી ળી યલયલતી-- 
ડદન થઈ ગ્મો શરૂ.... 
શભણા ંશડી આલળે પ્શોય— 

યાતના ઘોડા ગોયી, 
વાગઢોણરમે ાખં ફૂટળે; 
કભાડ ય ચોડેરી ચકરી 
ળભણુ ંથઈ ઘયભા ંપડપડળે. 
અભને ઘડીલાય તો ગધં ઊંઘની આરો, 
આરો શ્વાવ તભાયો ઓઢું, જં ુ.ં 
અંધકાયથી ડખાનંો આ-લેગ 
શલે તો ફાધંો  

ઢળ્મે ઢોણરમે...  
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કાવ્મ-કોડડમા ં

 
 

તા.15-11-63 
 
દેશભા ંયુામુ ંઅસ્સ્તત્લ આ 
ગભતુ ંનથી.ભને કોઈ યાલજીથી ઓખે 
એમે શલે ગભતુ ંનથી. 
સ્લપ્નયીઓના સલુાવવત દેળને 
યીઓ ફધી ઊંચકી ગઈ ! 
ને જાતને વભજાલતો હુ ંથઈ ગમો.  

યે, શુ ંથયુ?ં  

હુ ંકળી દીલારભા ંઅટલાઉં છુ.ં  

ઈસ્ત્રી કયેરો ળબ્દને હુ ંગોઠવુ ંછુ ં
કોઈ કાનોભા,ં 
કોઈ કાનોભા ંધખધખ થતુ ંવીસુ ં
તો કોઈભા ંએવુ ંપ્રલાશી યેડવુ ંભાયે ડે  

કે  

જીબ ય ાણી લે 
ને આંખ એની મજુને તાક્યા કયે.  

આભ હુ ંતો ભધ વભો ભીઠો ફનુ ં
ને યદુ્ધના વલચાય ળો વધક્કાયલા રામક ફનુ.ં 
રાચાય છુ.ં 
આ ળશયેભા—ંશોટેરભા—ંવડયમાભ યસ્તે— 

કોઈ વાથે—ટે્રનભા—ંયગાભભા ં 

આ વભ્મતાની કંુલયી (!) ને વાચવ્મા કયલી. 
હુ ંમયુબ્ફી ! 
કોઈ ેઢીના ડશવાફી ચોડા જેલો નમો જુઠ્ઠો !  

વહુ વાભે ભને—વાચા ભને—ફતરાલલાનો તો  
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કાવ્મ-કોડડમા ં

લખત ભતો નથી; 
હુ ંભને જડતો નથી. 
ભાયે કદૂવુ ંછે લાછયડાની જેભ 
કોઈને ખટકંુ નશં એલો 
લનની લ્શયેખી જેલો  
પરંુ: 
હુ ંચગુ ંલટંોણમાની જેભ 
કે  

ભાયા તનને કોઈ જાણે ના.  

સ્કરૂભાથંી ઘય તયપ લતા ભનસ્લી ફા જેવુ-ં- 
અજાણ્મા ભાનલીને જોઈ શવતુ,ં 
 

ોરીવનોડડંો જયી ખંચી છી 
ચડ્ડી ચડાલી બાગત ુ,ં 
વવગયેટનાઠંૂઠા,ં નકાભા ફાટરીના બચૂ લીણી ટ્રાડપકને વભજ્મા લગય જોત ુ ં
શલાભા ંજેભ ફુગ્ગો જામ એવુ ંજામ ઘયભા-ં- 
લતવવુ ંછે. 
યંત ુઆજ હુ ંફાક ફની ળકતો નથી. 
હુ ંવભિ કેયા શાથને દાફી નથી ળકતો; 
છી તો-- 
 દેશભા ંયુામરા અસ્સ્તત્લના આ વવને 
હુ ંબેલી ળકતો નથી વહુભા;ં 
ફૂરની પોયભ વભો એ તે ફને?!  

ચોલીવભી આ ાયદળવક કાચંી ઉતાયતા ં
એને શલે કડુ ં
નશં તો... 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

વીભનુ ંભન  

 

આવ્મો શજી ર નથી થઈ એક, ત્મા ંતો  

આ વીભનુ ંકરકલ્યુ ંભન વલસ્તયેુ;ં 
બેગુ ંથત ુ ંઅલ કળે.... મજુને થત ુ ંકે 
 ભાયી જ જેભ શભણા ંકંઈ ફોરળે એ ! 
ભં ડોરતા ંકણવરા ંય કાભ ભાડંયા 
ખંી વભા ત્મશંમ ફેમ યભે ભજેથી ! 
રીરાળભા ંવયકતી કડી શલાને 
ચભૂી રઈ, કરકરાટ ફધોમ ચાખ્મો ! 
ને હુ ંશલે નગયને થ વચંરંુ ત્મા ં
આખીમ વીભ મજુને લગી યશી છે ! 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

ત્નીનો વનરાસ્ળવ 
 

ઊંઘના અણખેડયા ખેતયભા ંઊગ્મા વાયવ-ટહુકા. 
નબનીરા ંડૂડંાનંા બયચક બાય થકી  

ઝૂકેરા વાઠંા ! 
 એક કોયથી  સ્શજે  સ્લપ્નથી ચાખુ ં
આખુ ંવાકયની કટકીશુ ંખેતય 
જીબ ઉય વલતુ.ં 
આ ાથી લટંો સયૂજનો 
તે ાથી લાયનુા ખંી 
શબક કયતા ંઆવ્મા.ં... 
ત્મા ં 

ભાયી ાવે લેયણછેયણ ઊંઘ ઓઢીને ઘોયે 
ળાવંત યન જેલી રફંાઈ ડેરી....  
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કાવ્મ-કોડડમા ં

અવખં્મ યાવિઓને અંતે  

 

વળમાની રાીભા ંવયકે વીભ, 
યાવિઓ ીનીડાી ય થથયે; 
રફડે શટુક ચરંનુ ંાદં. 
અયે, ભાયે ક્યા ંજોવુ ંતારંુ ઘાવર ગુ ં
પયપયત ુ.ં...? 

લટંો થઈને ચયણ ચડયા ચકયાલે, 
 

થંના રીયા ચકયલકય કંઈ ચડતા એની વાથે 
ક્યા ંછે બમ્ભડયમાા કેળ તભાયા ? 

દોડુ ંળોધુ.ં... 
ઘાવ તણી નવભા ંસતૂીરો સમૂવ  

ક્યાકં ક્યા ંશડપેટામો, 
ફદ તણી તવતવતી ભેઘર ખાધં વયીખો 
પ્શાડ 
 દફામો 
લંછણના અંકોડા જેલા ંણફષ્લ્ડંગોથી  

શયચક બયચક શ્શયે દફામા,ં 
જૂલા જેવુ ંનાભ નદીને તટ ચંટેુ,ં એ ચગદાયુ.ં  

શગડગ  શગડગ ગબવ વલશ્વનો કંે. 
ભાયી આંગીઓભા ંસ્લાદ શજી વવવોટા ભાયે ! 
ક્યા ંછે સ્ળવ-પણાો 
શજી સ્તનોના ચરુ વાચલી ફેઠેરો 
કેલડડમો ક્યા ંછે? 
રાખ કયોડો લોથી  

ચ્શયેો થ્થયના ઘ ૂઘંટની ાછ છૂલી ફેઠા.ં 
ભાનલતી, ઓ ક્યા ંછો? 
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ક્યા ંછો? 
નલા ચરંની કૂં જેલી નજય કયો.  
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   એક ભધ્મયાિે 
 
 

અયે, આ ઓણચંત ુ,ં થઈ જ ગયુ ં
   શુ ં સ્શજે યવે ! 
થાયી ખીરી ગૈ, કુસભુ ટહુક્યા ંકં રુવધયભા ં! 
અભે અંગણુરના ંવળખય રમભા,ં ને નમનભા ં
શજાયો ણૂણિભા પ્રકટ થઈ ગૈ ળી રકભા ં! 
અને આ શૈમાની ઊય ધયતીભાંડયભલ્મા 
નમાં દૂલાંકુયો પય પય થતા,ં  સ્શજે ચભક્યુ ં 

સતેૂરી ત્નીનુ ંળયીય; ઝફક્યો હુ ંમ યખી. 
જયા ભં ંાી પ્રથભ. ઉય ભારંુમ છરક્યુ.ં 
લીતેરા ંલોભા ંકદીમ ણ ચાશી નલ તને 
સ્તનોના ંટુોભા ંળયભ છૂલીને યડી ડયો.  
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    ણફછાનેથી  

 
 

નજયની અડોઅડ નબ ઝયે........ 
અચાનક કવલતની ચોદીથી નીવયતો 
મણિણીનો આતવનાદ ! 
થાયીભા ંગોટલાતા ભેઘના શાડ, 
ઓયડીભા ંકપ છૂટયા ંવલશગનો લંઝલાતો બાય.  

જર્જય........ 
અચાનક થાયીભા ંકણવતુ ંવાયવીની ડોક 

    વમુ ંકાડું,ં 
એને શ્વાવની કુભાળથી હુ ંવશી રઉં . 
જર્જય........ 
ણચત્કાય ચોતયપ જર તનો આલયતો 
એક  

એક  

ર તણો લધ થતો.  

ભાખી ય ભાદંગીનુ ંશફંૄ થયુ ંશરનચરન.  

જર્જય........ 
ખેતયભા ંયોટરાના ફચકે ચડાલતો‖તો અડદની દા, 
કને ઘીની ધાય જેવુ ંજોતી શતી નાય 
એ જ આ વભમ ! 
જર્જય........ 
ફાયીભાથંી ભેઘછામી ટેકયીઓ ય 
શલે પેયવુ ંછુ ંશાથ. 
ભાદંા ંોચાભંા ંખીરી ઊઠી તાજીતભ યાત ! 
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યશી યશી ભાટીની સગુધં ભાયી શથેરીને અડે, 
ઔધનુ ંરોશી ણ પેણ ઊંચી કયે ! 
 જર્જય........ 
એકાએક વન:વશામ ભેઘ ભાયા ખબા ય  
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  છડાતો ળીવ. 
 

અશં નગયની અગાળીઓ ય  

એનો—અજાણ્માનો ઠયે નશં ગ. 
 જર્જય........ 
ડયા શજીમ આ ળમનની કોય, 
કોી ઊઠે લી લી લાછટભા ંભોય.  
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`ભન્દ્ભથ  

 
 

અચાનક તણૃના ંછૂટયા ંતીય 
બયેુ ંબીતય બેુ ં! 
ાતાો પોડીને ળાતં સતેૂરા 
ળેનાગનુ ંભસ્તક છેદ્યુ.ં 
આંખોથી દડદડ છૂટી ળૈમા 
કૂંભાથંી મળુર લાગ્મા ંઅંધાયા.ં 
ચ્શયેાનુ ંેુ ંકભરવયોલય 
ખારી તો ખારી રાલો તે ક્યા?ં 

રાલો રાલો ચદંનના ંજર. 
કોણ ભને આ કાવ્મ વયીખુ ંીડે? 
આ તે કોણ ભને-- 
ભાટીનો યખીને ભનથી ખેડે ?.... 
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   એક લાતાવ 
 

 
ઊડી ગમા ંકં અશંથી છોગા.ં  

છરકાતો વત્તને ફેડે સમૂવ, ગમો.... 
ગયુ ંએક ભોર બયેુ ંગાડુ.ં 
રટણ ણગલ્રી ાછ 

લક્ટ યંટ મઠૂ કયતી કયતી  

જતી યશી. 
ઓ દૂય દૂયના રીભડા  મ્શકેં, 
કોક ઘટા રીુછંભ ટહુકે, 
ખીજડે  શમેો ખ ૂં....  

રાગ લ્મો 
યોટાની ડોળીને ભતૂકા વાબંમો. 
વત્તના ફેડા ય  
ાછો કૂંણો કૂંણો સમૂવ ઊતમો.... 
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  આજ અચાનક  

 
 

કરળોય બયેુ ંવિૃ કાનભા ંઝૂરે ! 
ા તટેૂરા  વ્શેા ળો 
આોટંુ યવફવ. 
ાડયજાતની ગધં વયીખી તને ગોલી  

રોચન બીતયભા ંયશી ખરેૂ! 
 પ્શરેા ંજેભ થત ુ‖ંત ુ.ં... 
ડયતપૃ્ત એકાતં માદથી, 
એલી... ફવ એલી... 
કંુલાયી ળય્માના જેલી ત ુ.ં...  

કેટકેટ6ુ લીત્યુ ંમજુને ! 
શજી યક્તભા ં વ્શતેો વ્માવધ. 
અભથી અભથી  

ભત્ત શલાની ઘભૂયી જેલી  

 પ્શરેા ંઘયભા ંજતી-આલતી. 
એક ડદલવ ના ભળ્મો? 
તને ભં ઔધ ીતા ંીધી !  

આજ અચાનક આંગણ કદૂ્ય ુ ંટહુકે.... 
રમની ટેકયીઓ રીરીછભ  વ્શતેી; 
કઈ ફાયીએ શરંુે? 
ભન ડત ુ ંભેુ—ંકઈ ફાયીએ ?! 
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   અંધકાય 

 
  

આંખ ાથરંુ ત્મા ંત્મા ંફવ કં 
શ્માભ કૌમદુી છરકે ાયાલાય. 
એકરો યહ્યો યહ્યો હુ ંસ્ળવદેળને માદ કરંુ 
તો રબય ાંણને તટ  વ્શતે ુ ંઆલે વલશ્વ. 
તોયીરો સમૂવ ઝૂરતો ઝાકના ઘોડા ય ફેવી. 
દીઠી‖તી ભં કેળનદી ત્મા—ં 

ડફૂકી એભા ંભાયી એના ંકભ કોતા ં
સુઘં્મા‖ંતા ંભં !  

એની વલતી જરગવત વયીખો અંધકાય તે આ? 

જ્મા ંશભના ંફાક યડયુ ંશત ુ ં 

જ્મા ંશભણા ંલાવણ ડયુ ંશત ુ.ં  

ણ ઘયગથ્થ ુઅંધાય અશં તે ક્યાથંી ? 
ભારંુ અશંમા ંચયણશાથ કે આંખ કશુ ંના 
આણે તો અશં વઘફંૄ ભારંુ 
વેબે ોતાભા ંકીધુ.ં 
વાથની ફે ાદંડીઓ આરી‖તી  

એ ણ છીનલીરીધી! 
ભં આ અંધકાયને ચીયીને આગ  

ધલાની લાત કયી‖તી.... 
યગુયગુથી હુ ંજેને ભરૂક્તો  

ઓખતો આવ્મો છુ;ં એ વભિ—વશોદય આ કે? 

તો ક્યા ંછે ેરો 
જેભાથંી જીલની ભાટીનો ળોય કાનભા ં
અમતૃ જેલો અડયો શતો. 
આ ભરભરવાગય ચોગયદભ 
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યેળવભયુ ંઘઘૂલે 
એભાથંી હુ ંણબન્ન થલાની લાત કરંુ છુ?ં 

જેભા ંયશીને સ્ળવદેળની વપય કરંુ છુ ં! 
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   બમાવ વભદંય 

 
 

બમાવ વભદંય આંખોથી ખારી કયલાના 
શજી કેટુ ંજીલલાનુ ંછે; ફકલાનુ ંછે? 
ગાર નીચેની ભાટીભા ંઆકાળ રવયતુ ં
વયલય જરને ભી ચકેૂુ ંભાવં ફોરત ુ.ં 
―બમાવ વભદંય આંખોથી ખારી કયલાના‖  

જન્દ્મ્યુ ંશુ?ં –યોજ ઊઠીને છૂીએ તો  ક્શ—ે 

શજી કેટુ ંજીલલાનુ ંછે; ફકલાનુ ંછે? 

ગાર નીચેની ભાટીભા ંઆકાળ રવયતુ ં
લન ફૃવધયે છણક્યો—છાતીભા ંફૂર ખયળે 
ખયળે એવુ ંથઈને ઝૂલ્મા ંગઈકારને 
માદ કયીને ભલૂ્મા—ંભલૂ્મા ંસખુ આજના ં
જન્દ્મ્યુ ંશુ?ં –યોજ ઊઠીને છૂીએ તો  ક્શ—ે 

―લન ફૃવધયે છણક્યો—છાતીભા ંફૂર ખયળે‖ 
એવુ ંભાઠંુ ળભણુ ંાછુ ંકાઢો—ાછુ ંકાઢો. 
ભયલાનુ ંછે કારે ગીધને ાછુ ંકાઢો—ાછુ ં
માદ કયીને ભલૂ્મા ંએ ણ. સખુ આજના.ં 
ખયળે એવુ ંવભજી ઝૂલ્મા ંગઈ કારને 
ઝૂરે. વયલય ઝૂરે, લાવણ ઝૂરે? ઓયે 
શજી અભે ના દીઠી કોમર વ્શતેી ! આંફો 
ળયીયભાથંી રચક્યો ક્યાયે? રક્યો ક્યાયે? 

ભયલાનુ ંછે કારે ગીધને ાછુ ંકાઢો—ાછુ.ં 
શયતો પયતો શજી અભે ના દીઠો લવત-- 
લવત ફકાસયૂનુ ંભસ્તક થઈને લાગે ! 
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લાગે—લશાણલટાની લાતો, ખયત ુ ંાન આંખનુ ં
લાગે—લાગે કન્દ્માની ીઠનો ીો ડછામો. 
 

શયતો પયતો શજી અભે ના દીઠો આંફો 
ળયીયભાથંી ફક્યો ક્યાયે, રચક્યો ક્યાયે? 
રોશી લગયનો—ભાવં લગયનો—કંક લગયનો 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

  નલરકથાના એક ાિ ઉય કવલતા 
 
 

આકાળ નીર થત ુ ંજામ છે. 
ભાયી ઘ્રાણવપ્રમાના છુત્તા કેળથી 
આકાળ શલે નીર નીર અવતનીર થત ુ ંજામ છે. 
ઝફ કયતો રીભડાની ટોચ ય સમૂોદમ થમો ! 
લન કૂંને ફાઝી ડયો  

ને  

 ભાયી ઘ્રાણવપ્રમાનો ત્લચાવદેંળ  

સવૂલાતો ચોતયપ  

ચોતયપ સમૂવ નાહ્યા કયે 
ચોતયપ સમૂવ ઊગ્મા કયે 
** 
આલે છે ભાયી િ 
વનશાડયકાનુ ંઉલસ્ત્ર  પ્શયેીને  

પ્રથભ યાવિની જેભ તે આલે છે.  

શભના ંયે શભણા ં 
ભાટીભાથંી ઝાઝંય ઊગળે 
વાભં્રભવત વાયવી ફનીને એની ાખંોભાથંી  

અંધારંુ યૂળે 
ટુો ટુો ટુો 
વભસ્ત વિૃને સ ૂઘં્મા કરંુ. 
** 
 વલસ્ભમ  

અનાકાળ વલસ્ભમ ! 
વભમભા ંણ વ્માી ગમા ંસ્તન. 
કસ્તયૂી શલાનો ફધે ાળ 
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 આ આલી ભાયી ઘ્રાણવપ્રમા 
ને શલે તો  

કેલ ત્લચાનો જ અલાજ; 
જૂઈભાથંી સગુધં ખયે એલો. 
ભાયી ચોતયપ રાગે છે ઘઘૂલાતો 
રમફદ્ધ વમરુ ત્લચાનો 
ભાયી િ 

ભાયી િ  
  ભાયી િ ભાયી િ  

ભાયી િ  
ભાયી ભાયી ભાયી  

િ િ િ ભાયી િભા િ  
િ  

િ 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

   યમ્મ ળાવંત  

 
 

એક ખંીની ાખં શરે ખેતય ય ભથંય 
લન ણે જો ા ઉય ગોલા વયીખો સ્તબ્ધ  

ઘાવ અલરોકે ! 
વિૃ છામંભા ંફદ ફી જઈ 
પુ્ત કામ લાગોે....  
જાગે સમૂવ એકરો. 
નજય શંચે ત્મા ંરગી વલચાયો જપં્મા. 
તાલનુ ંોણ જર સ્લપ્નલધનૂા ેટ વયીખુ ંશારે 
ણે ચયાતા ળાતં ઘાવભા ંવાયવ જોડુ ં
એકભેક ય ડોક ાથયી સતૂ ુ.ં 
ઉદ્ ગાય  કાઢી ન ળકંુ 
એટરી યમ્મ ળાવંત 
ઘડીબય આલી'તી.... 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

     1964-65ભા ં 

 
 

શલે ળા ંકાવ્મ રખુ?ં 
ભાણવનો કાન શલે તો ધૂ--ધભુાડો-- થ્થય. 
થય થય ધયા ધરુજે.... 
શથેરીઓભા ંશ્વાવ—વીભા જે ફચી એટરી વાચી. 
વાચુ ંતો ક્યા ંછે અંધારંુ? 
આંખોના ખણૂા છોડીને બાગ્યુ.ં... 
 

આ તો 
 ગરુડની તોાઈ યશરેી ાખં.... 
આ તો  

છાાના ંાના ંય અધમઆૂં નગય 
અિય થઈ લેયામા ંઝાખંા—ંાખંા,ં 
પોડાભા ંફાક વતંાત ુ ં
એભ સ્ત્રીઓની વાભે 
રુુનુ ંફ મ્રાન નજયભા ંરી જત ુ.ં 
ફળ્મો, જળ્મો રમ બંતો કોચે 
આખો દેળ અડામા ય ફેઠો છે ! 
ત્માયે ફોમ્ફ ડેરા ગાભ વયીખી  

વાટ વનર્જન જીબ(કવલની). 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

  લયવાદી યાતે 
 

 

ઈળાની લન ભાયા છાયાના નણમાને 
   ઊંચુ—ંનીચુ ંકમાવ કયે. 
નણમાનંી નીચે ભાયી ઊંઘ ન ંછા જેલી  

આઘીાછી થમા કયે. 
નાનો બાઈ ફચ ફચ ધાલે, 
ફચકાયે ફચકાયે અંધકાયનો ભોર શરે. 
સ્શજેે  લી પણગાની જેભ કૂંણુ ંકણવીને 

ફચ ફચ ીધા કયે ભામાફૄ ખેતય. 
ભાયી કીકીઓભા ંકણવરા ંશફૄ શફૄ શલ્મા કયે. 
એની ય ખંીઓના ંંછા ંસ્શજે પયપયે. 
આખો દશાડો ઢેપાઈ કુટાઈ-- 
ભા 
ભજંેઠીની જેભ વૂ ખાટરાભા ંડી યશી. 
ભાયા ફાલડાભા ંડદલવ, ફદ, શ,  

   ફાયે ભેઘ ોઢયા ં
નણમાની નીચે ભાયી ઊંઘ 
ંછા ંજેલી આઘીાછી થમા કયે....  
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કાવ્મ-કોડડમા ં

    હુ ંજીલતો છુ ં

  
 

ખયુળીભા ંઝૂરતી ડાીઓ જોઈ ળકામ છે. 
અને  

ઘોડાની નીચે એક ફણફણતી ફગાઈ વારી 
પ્રત્મેક િણે 
ભને વલતાડે છે 
શોમ. ફગાઈ છે ફાડી. બરે. 
ણ હુ ંજીલતો છુ ંએ કંઈ ઓછુ ંછે ! 
હુ ંભાયા Boss—નો Personal telephone  

તભાકુના છોડને ઉછીયીએ એલી કાજીથી  

નોકયીને ારવુ ંછુ.ં 
શોમ. ફોવ છે ણફચાયો. બરે. 
ણ હુ ંજીલતો છુ ંએ કંઈ ઓછુ ંછે ! 
ઘયભા ંભોટેથી તો શવામ જ નશં 
રંઘાભા ંખણજ આલે ને તોમ ભાફંૄ 
લયુામ જ નશં 
શોમ ત્માયે ઘય છે ફચારંુ.  બરે.  

ણ હુ ંજીલતો છુ ંએ કંઈ ઓછુ ંછે ! 
મદા મદા ડશ ધભવસ્મ 
મકંૂ કયોવત લાો શ્રોક સ્ભયતો શોઉં છુ ંત્માયે  

કોકળાસ્ત્રની ગદંી આવવૃત્ત જેલી ફામડી 
ભને યોજ ઠૂંવા ભાયીને યાત ફગાડે છે 
શોમ વારી એ છે તે બરે 

ણ હુ ંજીલતો છુ ંએ કંઈ ઓછુ ંછે ! 
યસ્તા ય ગરુ મ્શોય છે ને ? 
ફાલીઓ કશવે ુ ંશોમ તો જામ—ણ છે ને ? 
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ન.ં4. િીજોભા. રીરીછભ ફાયી. એ ા તો  

જોલામ જ નશં 
ક કયલતનો ફોરામ 
ને ન ખાવુ ંશોમ તોમ ણફસ્કીટ રેલામ 

ને ાનના ગલ્રા આગ –િણીક ઓવયીભા ં
યહ્યો યહ્યો મતૃ દાદીભાના ઉછગંભા ંકદૂાકદૂ 
કયી રેલામ ણ ઘોડીનુ ંરીરી ા 
  જોલામ જ નશં. બરે  

ણ હુ ં જીલતો છુ ંએ કંઈ ઓછુ ંછે ! 
ને ખયુળીભાડંાીઓ ઝૂરતી જોઉં છુ ંાછી. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


                                                                                     કવલ :- યાલજી ટેર 

                                                                                                                                                                       

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                            અનકુ્રભણણકા      32 

 

કાવ્મ-કોડડમા ં

   ઠાગા ઠૈમા 
 

 

ઠાગા ઠૈમા બરે કયે યાભ !  

આણે તો અરફત—ળયફત ઊંચુ ંભેલ્યુ.ં 
બરે ભારંુ વનલાવણ ઊડી જામ ! 
દોભદાભ ેઢીઓની ગીચતાને 
ભાયેનથી ળણગાય  પ્શયેાલલા, 
એની ય ખીજડા છો ઊગ્મા કયે; 
સગુયીઓ બરે ફાધેં ઘય, બરે વેલ્યટુ બમાવ કયે ! 
આણે ળા ઠાઠ 

કવલતાને ઘય શુ ંને કયલા ળા ઘાટ ! 
કવલતાને ભોગયાની ખે ફવ લાવ. 
દોભદાભ વાહ્યફી ભાયી ભન પપડતા ડદા-- 
     પપડતી બંત. 
 
ભાયે ભન શભેંળના ંશલડ કભાડ 
ઘટભા-ફટભા કશુ ંનશં— 

વાહ્યફીનો  ચ્શયેો  શલે સમૂવ નશં-- 
સમૂવ શલે છાણનુ ંઅડાયુ ંભાયે ભન. 
ભાયે ભન કવલતાની વાહ્યફીનો સયૂજ શજાય. 
ઓયડાભા ંડેરો આ અંધકાય ઊંચકંુ હુ ંકેભ? 

તભાયે કહે્ય ભાયા વનજત્લને પંકી દઉં કેભ? 
ભને તો ઘણુ ંમ થામ : 
 નજીક ફેવાડી તાયા ઘયને હુ ંકવલતાની જેભ 
કળો અથવ દઈ દઉં; 
તાયી ળય્માને કવલતાની ગધં દઉં. 
ડકંત ુવ્મથવ 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

તભાયે તો વાશવીનો કયલો છે અથવ. 
હુ ંતો ભાિ કવલતાઈ યણનો પ્રરફં ટ 
 કેલર લેયાઈ જાણુ ંપ્રણમની જેભ. 
ણ તભાયે તો દડયમાનો કયલો છે અથવ. 
હુ ંતો ભાિ 
કવલ  

હુ ંતો ભાિ  
ઓયડાભા ંળફડત6ુ ભભી 
હુ ંતો ભાિ 
ભખૂથી ડયફાત ુ ંભારંુ લલ્રલયુા ગાભ. 
હુ તો ભાિ  
ખારીખભ વન:વશામ  
ણ તભાયે તો ગણણતના ભનોમત્ન ગણલા ંછે. 
ભાયી ાવે નથી એ ગણણત 
ભાયી ાવે નથી એનો અથવ 
ભાયી ાવે કવલતાનો નથી કળો અથવ.  
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કાવ્મ-કોડડમા ં

   શાઈકુ 

 
 

ભાછી ક્યાયનો 
ઊબો યહ્યો ને તોમ 
ભાછરી તયે ! 
 ગાભથી છેટે 
એક કલૂાભા ંફેઠી 
તયવી વીભ. 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

   શજીમ તે 
 
 

 શજી હુ ંતો ટાઢાઉના તડકાભા ં
     ઘઉં લીણુ,ં શજીમ તે, 
હુ ંતો ભાયે આવુતેંવુ ંકમાવ કરંુ. 
     ખારી ેરી ગભાણના 
ખીરા જેલી, હુ ંતો ભાયે ડી યહુ.ં 
     કદી કદી આંગણાભા.ં 
ખેતયને મકૂી દઉં, કદી કદી ઘઉં ઓરંુ. 
      કદી કદી ભહુડાના ં
લન આખા,ં લન આખા,ં લન આખા ંલેડી દઉં, 
કદી કદી છાયીની છેક ઊંચી 
     થાબંરીએ ઓઢણીને 
 લંટી દઉં, છી ગોપણભા ં 

    વીભ આખી ઊંચકીને, 
 

એમ ઓલ્મા ડુગંયાની ાય  

     એની ાય એની ાય  

પંકી દઉં. સ્શજે   ધણભાનંા ંઢોય 
    ફધા ંઆઘાંાછા ંથામ. 
ઊંધુ ંરાલી વાજં ખવી જામ 
    ટહુકાના કૂંણા કૂંણા  પ્શાણા 
ભાયા કાજાને લાગે; તોમ  

    ઘઉં લીણુ;ં શજીમ તે.... 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

     ગઝર 

 
 
 

વદા  ઘયથી  છેટે  યહ્યો ઘાવ જેલો 
છતા ંઆંખથી ના અરગ થામ ળેઢો. 
 

ચગદતો  શભેળા ં ગભે તેભ એને  

ફદને  કદી ના ચયી જામ ળેઢો 
 

ગરાનંો એ છે જનભથી જ ભખૂ્મો 
થ ય ઘણીલાય થયામ ળેઢો. 
 
નથી ાખં એને કે ઊડી ળકે એ. 
છતા ંનીડભા ંક્યાકં વતંામ ળેઢો. 
 
યહ્યો છુ ં કને  ને કને તોમ છે શુ?ં 
નમો ઘાવ છુ ંકે ન યખામ ળેઢો?  
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કાવ્મ-કોડડમા ં

    ગીત 

 
 

આણને જોઈ  

ેરા ફગીચાભા ંરીરોતયી વલે 
આણને જોઈ  

ેરા ંતણંગમા ંશજીમે તે ઊડયા કયે ! 
 

આણને જોઈ  

ેરી ડાીઓ  શયેી રે છે ફૂર-ભોડ.  

આણને જોઈ 

ેરા ઝૂભા ંઆણી વાયવની એક જોડ ! 
આણને જોઈ 
ેરા ંછોકયાઓં લય-લહુ ફન્દ્મા કયે. 
આણને જોઈ  

ેરા ંઘયડાનેં ચોચ દાતં ફૂટે ! 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

   ગીત  

 

  ભેળ જોઈ ભં યાતી  

ભઘભઘ ભેળ જોઈ ભં યાતી 
ભખભરના જરભા ંભધયાતે એક યી જોઈ  ન્દ્શાતી !  

  ભેળ જોઈ ભં યાતી. 
આંખ ભરૂી ગૈ આંખણુ ંને આંગીઓથી દીઠી. 
કભખાનંી યાત ખોરી દઈ શથેરીઓથી દીઠી. 
ળભણાનેં છૂટ્તા ંભેરીને શીયની દોયી ગાતી 
  ભેળ જોઈ ભં યાતી. 
ગનુ ંએક શરેસુ ંલાગે ભસ્તક રવયક  વ્શતે ુ;ં  

ભોયરીઓનો શ્વાવ ઉયથી વમો જતો‖તો વેત.ુ 
ભણણ ચવૂતો નાગ, નાગની પેણ ભને કં ાતી ! 
  ભેળ જોઈ ભં યાતી. 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

     ગીત 

  
 

વાબં તો વખી આંફા ય ફૂટયુ ંગરુાફ 
ભાયી છરકાઈ ગઈ આંખોની છા 

ભં તો આંફા ય દીઠું ગરુાફ.... 
વાબં તો વખી એક ઝીણેયા ભોયરાની ડા 
નયી ટહુકાની નલીવલી લાડ 
લચ્ચે છાયુભંાયુ ંચદંન તરાલ 
ભં તો આંફા ય દીઠું ગરુાફ.... 
વાબં તો એક કણૂા કણૂા કાટંાની લાત, 
જાણે નાના ંગરુાફ એભા ંવાત 
ભને લાગીને કયતો ઈરાજ 
 ભં તો આંફા ય દીઠું ગરુાફ.... 
વાબં તો વખી ભં તો વભણાભા ંરફંાવ્મો શાથ 
ભાયી યોઈ ગઈ યીઢી લાત  

ભં તો આંફા ય દીઠું ગરુાફ.... 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

   ગીત 
 

 

તારંુ ભધભીઠું મખુ 
  જાણે વાતાચં તાયાનુ ંઝૂભખુ ં
 શો આભતેભ ઝૂરે 
  શો ઝૂરે. 
કે ઘય ભારંુ વ્શરેી યોઢના પ્શરેા 
  ઉઘાડ જેવુ ંખરેૂ ! 
ભારંુ વાભટંુમ દુ:ખ 

  જાણે લાયનુ ુ ંગુ ંશુ ંઆછુ ં
  શો આભતેભ ઊડે 
  શો ઊડે. 
કે ગધંના ઘેરા તણંગમા જેવુ ં
  આ ભન ભને ભરેૂ !   
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કાવ્મ-કોડડમા ં

   ગીત 

  
 

 પ્શરે યે  વ્શરેેયા ંકંકુગરા ંઉંફય યથી 
      અભને જડયા ં! 
ઝીણી ાયેલીની ાખં ઝીણી યલાાની આંખ થઈને  

       અભને જડયા ં! 
ઘયભા ંશયતા ંપયતા ંયાતા ંઆબ શસ્મા,ં 
     નાના ંઆબ શસ્મા,ં 
 

ભનભા ંગરા ંઝમાં; 
ગરા ંોચા—ંોચા,ં ગરા ંવોનુ—ંફૃુ,ં 
     ગરા ં યાત-- ડદલવ  

ગરા ંવૌને ગમ્મા.ં 
 પ્શરે યે  વ્શરેેયા ંકંકુગરા ંઉંફય યથી  

     અભને જડયા ં! 
 

એ યે ગરાભા ંફૂટયા ફૂરદડયમા  

    ઊગ્મા ાછરા જનભ 
કોળ્મા સખુદુ:ખના ભોય, ઘય  મ્શકંી ઊઠયુ—ં 

ભનભા ં મ્શકંી ઊઠયુ;ં    

ગરા ંઝાઝંયનો ધૂ, ગરા ંયાતયાણી, 
     ગરા ંયણનો છામંો 
ગરા ંએલા ંજડયા.ં 
   પ્શરે યે  વ્શરેેયા ંકંકુગરા ંઉંફય યથી 
        અભને જડયા ં! 
એ યે ગરાભંા ંઘય જાગી જત ુ,ં ઘય ઊંઘી જત ુ ં
ઘય ઘઉંનુ ંકણવુ ંથઈને ડોરડયયુ ંડોરી જત ુ ં
ભનભા ંડોરી જત ુ;ં 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

ગરા ંરગંમાં ના રગંયામા,ં પયી શાથ ના‖વ્મા ં
      યે ના‖વ્મા ં
જડેરા ંજયી ના જડયા.ં 
 પ્શરે યે વ્શરેેયા ંકંકુગરા ંઉંફય ય  

     ખીરે જડયા ં!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


                                                                                     કવલ :- યાલજી ટેર 

                                                                                                                                                                       

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                            અનકુ્રભણણકા      43 

 

કાવ્મ-કોડડમા ં

 ગીત 

 
 

કાગ ય ધરુજે છે  શાથ 

  આંફાનીડા જેલો.... 
કાગ ય ધરુજે છે  શાથ. 
ાછો લી લીને ચૈતય જલતો 
વડશમયનો જલેરો વભણે વયકતો 
  યાતા ફૃભાર જેલો પાગ-- 
  કાગ ય ધરુજે છે  શાથ. 
ઊછયતાઅ લાછડાને કેભ કયી ફાધં ુ?ં  

ઊડી જતા યસ્તાને કેભ કયી વાધં ુ?ં 
  યેરાતા ઢા જેલો યાગ-- 
 કાગ ય ધરુજે છે  શાથ. 
કભાડ ખોરતાકં ભાયા જેઠજી ધામાવ 
ઝાખંા દીલાની લાટ વકંોયી ફોલ્મા 
  ―આલે ભાયો આાઢ વગંાથ--‖ 
  કાગ ય ધરુજે છે  શાથ. 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

 વભવ જૂણરમટીનુ ંપ્રણમગીત 

 
 

[શો યાજ યે હુ ંતો તાલ ાણી ગૈતી-એ ઢાભા ંગાલા ભાટે]  

ભાયા યજી યે અભોને કલેૂ ાણી ભોકલ્મા ં
અભાયે ન‖ત ુજંવુ ંને તો  મ તભે ધકેલ્મા ં! 
       કાજકણૂા કાટંા લાગ્મા.... 
ભાયા યજી યે અભાયી યલાાની ત્ની 
દેડકો જોઈ ગમો ઉઘાડી—તીતી ઘોડે ાડી તારી 
   કાજકણૂા કાટંા લાગ્મા.... 
ભાયા યજી યે કાટંા છાનાભાના લાગ્મા 
નફયા ભે લગયના ાક્યા-- 
   કાજકણૂા કાટંા લાગ્મા.... 
ભાયા યજી યે તભે જે યવળમે તાય કયાલો (કે) 
ઝટ ઝટ ચાદંણરમો ભગંાલો, ભાયી ાનડડમો ઢંકાલો 
   કાજકાટંા અભને લાગ્મા.... 
ભાયા યજી યે તભાયા શોઠ તણો ળો શધડો 
ોટ—ેટ કાલી રાલો, નાજુક ાની ય ફધંાલો 
   કાજકણૂા કાટંા લાગ્મા.... 
ભાયા યજી યે લચભા ંભડંદયના શ્રીજીએ 
ભાયી ાનીને ંાી—ઓમ ભા ાંણથી ંાી 
   કાજકાટંા અભને લાગ્મા.... 
ભાયા યજી યે અભાયે ન‖ત ુ ંજવુ ંને તોમે તભે ધકે્કલ્મા ં
કલેૂ ાણી બયલા ઠેલ્મા—ંઅભને કાજકાટંા લાગ્મા.... 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

   ગીત  

 
 

અભને લડ લગયને છામેં છામંો ગભી ગમો; 
ગભતુ ંજણ લનાનુ ંગાભ છામંો ગભી ગમો. 
અભે તો આવોને ઊતયતે દીલો યાણો કમો, 
દીલો આંખોભા ંઊતયતો વખીએ વાભો ધમો. 
વખીએ વાથની વાટી ય એક દીલો ધમો, 
વખીએ થયથયતી જ્મોવતથી અભને દગો કમો. 
વખીએ થયથયતી જ્મોવતથી અભને ચ ૂટંી ખણી, 
ભં તો અભાવની ભધયાતે ચ ૂટંી બેી કયી. 
રોરે રોર લધ્મો યે ચવકો ચટકે ઝેય ચડયા,ં 
અભને આવોના દશાડાભા ંલવભા ંઝેય નડયા.ં  

અભને લડ લગયનો છ્શામંો અભથો નથી ગમ્મો, 
ગભતુ ંજણ લનાનુ ંગાભ અભથુ ંનથી ગમ્યુ.ં  
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કાવ્મ-કોડડમા ં

    ગીત  

 
 

અભે તે અધલચ યણના લીયડા ! 
થોડા ખાયા યે છઈએ—ખાટા યે છઈએ; 
 

  ગુ ંડે અને  વ્શતેા યે થઈએ 
   અભે તે અધલચ યણના લીયડા ! 
  

 અભાયી આંખોભા ંભાા ફાધંળે; 
એભા ંંછા ંયશળેે—ાછા ંવ્શતેા ંયશળેે 
       થોડુ ંઅભથુ ંલધેુ ંઆબ શળે.... 
 અભે તે અધલચ યણના લીયડા ! 
  અભાયા વન:વાવા આવોારલ થળે, 
થોડા ંતોયણ થળે—યણનો છામંો થળે. 
   દુ:ખી કંુલયીનો વાચો વલવાભો થળે.... 
  અભે તે અધલચ યણના લીયડા ! 
  અભને ળયા રાગ્મા વાભટા;  

નથી રીરા યશતેા--નથી સકૂા થતા 
  સનૂી આંખોભા ંઝાઝેરંુ ના ટકતા.... 
     અભે તે અધલચ યણના લીયડા ! 
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    ગીત 

 
 

      તભે યે વતરક યાજા યાભના 
      અભે લગડાના ંચદંન કાટટ યે; 
તભાયી  ભળે ના અભે વોડશમા—ં 

કેલા ંકેલા ંદ:ખ વાજણ તભે યે વહ્યા?ં 
કશોને વાજણ દ:ખ કેલા ંવહ્યા ં! 
  તભે યે ઊંચેયા ઘયના ંટોડરા ં! 
  અભે રજલાતી ાછી યલેળ યે; 
તભાયી ભળે ના અભે વોડશમા—ં 

કેલા ંકેલા ંદ:ખ વાજણ તભે યે વહ્યા?ં 

કશોને વાજણ દ:ખ કેલા ંવહ્યા ં! 
  તભે યે અખળય થઈને ઉકલ્મા ! 
  અભે ડતર મુઝંાયા ઝીણી છીના; 
તભાયી  ભળે ના અભે વોડશમા—ં 

કશોને વાજણ દ:ખ કેલા ંડયા?ં 
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               ગીત  

 
 

ભાયી આંખે કંકુના સયૂજ આથમ્મા... 
ભાયી લે‖ર ળગંાયો લીયા ળગને વકંોયો 
  યે અજલાા ંશયેીને ઊબા શ્વાવ ! 
   ભાયી આંખે કંકુના સયૂજ આથમ્મા...  

  ીે યે ાદેં રીરા ંઘોડા ડબૂ્મા; 
ડબૂ્મા ંઅરકાતા ંયાજ, ડબૂ્મા ંભરકાતા ંકાજ 
  યે શણશણતી ભં વાબંી સલુાવ ! 
  ભાયી આંખે કંકુના સયૂજ આથમ્મા...  

  ભને યોકે છંામો એક ચોકભા;ં 
અડધા ફોરે ઝાલ્મો; અડધો ઝાઝંયથી ઝાલ્મો 
   ભને લાગે વજીલી શલાળ ! 
 ભાયી આંખે કંકુના સયૂજ આથમ્મા...  
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    ગીત 

 
 

યણની લચ્ચે રીરોતયી તે  

   રીરોતયીભા ંનાગ 
   શ ેભા તને ડવે. 
ખેતય લચ્ચે ઝાકણયુ ંને  

      ઝાકરભા ંઝૂરી આંખ, 
કેય કાટંાી આંફરી ને  
    આંફણરમા ય ભોય, 
આંફો ઝૂક્યો આંખભા ંને  

    આંખ ઝૂકી ચોાવ, 
કારી કારી બાાભા ં
    બગલાન યડે બંકાય, 
કાજકાફંૄ અંધારંુ ને 
   કારા કારા યાભ, 
યણની લચ્ચે રીરોતયી ને  

   રીરોતયીભા ંનાગ 

   શ ેભા તને ડવે. 
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   ફાય કવલતાઓ 

 
 1.  

ગઈ કારે યાિે ખાધેરી ભાછરી 
પયી ાછી જીબ ય  

ાણી થઈને પયી લે તો ! 
ણ એભ નશં ફને 
કેભ કે  

વભમ કદી ખોદી ળકાતો નથી.  

જો એભ શોમ તો  

ાછરા બલની ભળફૃ તાઈ યનુ ં
વલંનન આ રંણલાી ઓવયીભા ં
ભાણી ળકાત 

ધત તેયી આ તો ભાથા ય ાકેરી 
રંફોી ડી ! 
 એક વાભટા ંવાત આઠ દળ દંય ચ્ચીવ  

લો 
ભાથા ય ડયા ંશોમ એવુ ંથયુ ં
 ‘ઓ ફા ભને ફવ્લો આરને 
ભારે નલી લાલા  પ્શરેલી છે’  

ભને કોઈ યાલરી દાલરી કશ ે 

છી જૂના યાણીછા ૈવા ય  

તાજછાની જયક ચંટાડે ધની કાવછમણને  

છેતયલાનુ ંભે. 
યસ્તા ય ગભે તેભ ચારલાનુ ંભે 
ણ આ ભાથા ય અવખં્મ રંફોીઓ  

ડયા કયે છે, એનુ ંશુ?ં 
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ફારભડંદયના ંછોકયા ંઘેય જતા ંશોમ  

ટોફંૄ ભોયાયજી દેવાઈ વલે ગભે તેભ  

ફોરતુ ંશોમ. 
અને હુ ંબાલલાચક ડક્રમાદ જેલો 
ત્માથંી વાય થાઉં 
એની અવય ણ કેટરી? 
કાયણ 
વભમ કદી ખોદી ળકાતો નથી. 
  

2. 
 
ભાયી ઘ્રાણનો ડખં ભને રાગ્મો ! 
ગમા બલભા ંહુ ંક્યુ ંવિૃ શતો? 

હુ ંકૂં જેવુ ંફોુ ંને  

લાતાલયણનો કાટ ધીયે ધીયે ઊતયતો જામ. 
ખેડતા ંખેડતા ંશનો દાતં અટકી જામ 
ચાવભાથંી શ્રી કૃટણ ઊગે અને  

લાતાલયણનો કાટ ધીયે ધીયે ઊતયતો જામ. 
જૂના ટેફર યનુ ંનકળીકાભ 
ભાયી કવલતાના અિય અને  

એની હુ ંલાટ જોઉં છુ.ં  

ણ કૂંના કાન ાવે ફેવીને 
સકૂા તાલની વતયાડો જેવુ ં
ટટે છે ક્યાયની ટંટોડી. 
ભાયી જીબ યથી સકંુૂ તાલ 
શ્રવુતરોક રગી શંચે  

અને  

લાતાલયણનો કાટ વમૂગો ઊતયી જામ.  

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


                                                                                     કવલ :- યાલજી ટેર 

                                                                                                                                                                       

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                            અનકુ્રભણણકા      52 

 

કાવ્મ-કોડડમા ં

ચાયે કોય વ્માી ગઈ છે 
ખેડેરી જભીનની ઊની ઊની લયા;  

શલે તો  

ભાયી કવલતાના ળબ્દોભાથંી ણ  

દઝાલામ એવુ ંરાગે છે ! 
 

3 

 
રગં ય ફેઠો ફેઠો કવલતા રખુ ંછુ.ં 
ને  

આવુ ંકેભ થામ છે? 
તભાકુના ાન ય તડકો ફેવે એભ. 
ભાયી ીઠ ાછ રીભડાની ડા  

શોમ એવુ ંરાગે છે. 
શાથભા ંેનને ફદરે ાદંડુ ંજ છે જાણે. 
હુ ંઆ સુદંય ભડંદયોથી, 
છંકણીની દાફડી જેલી ેરી વદૃ્ધાની આંખથી 
      જયીમ છેટો નથી.  

કાચી કેયીના સ્લાદ જેલી ડોળીની કન્દ્માથી, 
નાયંગીની છાર ળયીય યથી ઉતાયીને 
પંકી દેતા વદૃ્ધથી  
અને આખો ડદલવ  

સમૂવભાથંી ઘાવ કાપ્મા કયતી 
ભજૂયણથી કેભ વલબક્ત છુ?ં 
અચાનક 
ભાયી ત્લચાભા ંઝૂલ્મા કયતી  

રીભડાની ડાી ય નજય ડી; 
અને વાભેના વિૃના ંાદંડાનેં આઘાંાછા ંકયી  

કૂંનુ ંભં ખલૂ્યુ.ં  
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અયે શા  
હુ ંએ ડાીની રારકૂંણી કૂંભાથંી જ  

વીધો આ ઘયભા ંઊતયી આવ્મો છુ ં! 
નશં તો 
આ ફૃલંાડાભંાથંી કોમર ક્યાથંી ફોરે? 
ભાયી આંગરીઓભાથંી  
ાદંડા ંજેલા ળબ્દો ક્યાથંી ફૂટે? 
અને આ  

ઘયભા ંફેચાય ાચં જણા આલ—જા કયે છે 
તે ણ વિૃ જેલા જ. 
  

4 
 

સ્નાન કમાવ છી  
ભં રીરાછભ ફીડની લાવથી  

અંગ  ૂછંય ુ.ં 
વવવોટી ભાયી કે  
ફાયીભાથંી  
ઠેકી આલી  
ગામો 
વળંગડીઓ ય વલાયનો કૂંણો સમૂવ રઈને, 
 

ઠેકી આલી  
બંવો 
ડડર ય ભાછરીની ગધંલાફંૄ તાલ ઓઢીને, 
ઠેકી આલી 
ફકયીઓ 
 ઢેપાી વીભ, વનર્જન યસ્તા, સનૂા ચયા, 
    એક ભોયનુ ંંછુ ં
આંખભા ંબયી. 
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ઠેકી આવ્મો 
હુ ંઘયભા ંઘભૂયાતો લટંો. 
 

5 
 

ઢંચણ ય ભાખી ફેઠી ને 
ભને યડવુ ંઆવ્યુ;ં 
શ.ં...ત ુ ંકેટરા ંફધા ંલો છી 
ાછી આલી? 
ભાયા ઢંચણ કલૂાના ટોડરા જેલા સકૂાબઠ 
એની ાય  

કોઈનોમ સ્ળવ થતો ન‖તો. 
ચયાભા ંદબવ ઊગતો, સકૂઈ જતો, તણૃ તણૃ થઈ  

ઊડી જતો. 
ઝાડ ય ફાચકો ોટ ફેવતા 
અને ખયી જતા 
ણ ભાયા ઢંચણ તો વાલ ઊંડી લાલ જેલા  

     ખારી ખારી  

 

આજે ઢંચણ ય ડદલાી ફેઠી છે ! 
ભને થામ છે: 
ચોકની ભાટીભા ંયગડગડ આોટંુ 
ણ  

શ.ં...ત ુ ંકેટરા ંફધા ંલો છી  

ાછી આલી? 

આજે કાભ ફાભ નથી કયવુ ં 

ભાખી ઊડી જળે તે છી હુ ં
ભાયા ઢંચણને ચબ્ફક ચબ્ફક ધાલીળ. 
ફગીચાભાથંી સમૂવમખુીનુ ંફૂર ચ ૂટંીને  
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એના ય મકૂીળ. 
આ થૃ્લી યની  
એક ભાખીને ણ 

 ભાયો ઢંચણ ભીઠો રાગે  

છી ભને કેભ યડવુ ંન આલે? 

 
 
 

6 
 
 

પયીલાઅય એક અંધાયી યાિે 
હુ ંઆ ગાભભા ંઆલીળ ત્માયે 
ેુ ંદૂધનુ ંફનેુ ંલાછડુ ંએની ગામને 
ચાટત ુ ંજ શળે કે?  

ેરો 
વીવભના ડદરલાો વદૃ્ધ 
પયકડીભા ંફીડી લંટી લંટી ઘડણ વાધેં છે 
અને  

યોજ યોજ વાભા પણમાભાથંી  

ઝગડલા આલતી છોકયી : 
 પયીલાય એક અંધાયી યાિે 
હુ ંઆ ગાભભા ંઆલીળ ત્માયે 
વદૃ્ધ ભને વાધંળે? 
ેરી છોકયી ભને રડળે? 
 

7 
 

છજા નીચેનુ ંકબતૂય 
ગટયૂગટુ ગટયૂગટુ કયે છે; તેના ગાભાથંી 
ભાટીની બંતનો ડછામો, 
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છયાભાથંી થાયી ય ડતો 
ોચા ોચા ગાર જેલો સમૂવ, 
તાલનો બીનોબદ કાદલ, 
કભર કયતામં ફૃાી જરકકૂડી 
અને થૃ્લી ય ચારતા ંચારતા 
ઘડીકલાયભા ંઊડી જલાની શોમ એલી અપ્વયી 
ભાયા કાગ ય ઊતયી આલે છે; 
અને  

હુ ંકવલતા રખી યહુ ંએટરાભા ંતો  

તે કબતૂયી ફની  
ઊડી જામ છે. 
  

8 

 

આક્રોળ ક્યા ઓયડાના આમનાભા ં
બયાઈ ગયુ ંછે? 
ભોયના ંછાઓં ઢગરા જેલા ંલાદ 
આ નગયની અગાળીઓ ય  

પયી કદી નશં આલે. 
હુ ંચાય લવ શરેા ં
લવતંવતરકા યચતો શતો, 
તે વભમભા ંકો‖ક ડકળોયીના  

ફૂર જેલા કાન આભળ્મા શતા. 
ચાવભાથંી ભાટીને આઘી ાછી કયીને 
અંકુડયયુ ંભાથુ ંઊંચુ ંકયલા છોડને 
ભં સ ૂઘં્મો શતો. 
ફયાફય એ જ લખતે  

આવોારલની ડાીઓ ટહુકી ઊઠી‖તી ! 
ફયાફય  એ જ લખતે 
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હુ-ં- 
 ―હુ ંશુ ંકયતો શતો ? ‖ 
 ―....  ....  ....  ....‖ 
ઓશ ! 
 
9 

 

પાગણ સદુ ચોથનો આવોારલ 
તં ભવી નાખ્મો ! 
 

ત્માયે  

કેસડૂાની ડા જેલા તાયા રારભરાર શાથભા ં
ડફૂકી ભાયલાનુ ંભને ભન થયુ.ં... 
ભાણવને ઘણીલાય  
કેવુ ં 

કેવુ ં
 થામ છે ! 
 

10 

 
ઝફકીને જાગ્મો 
લેયાઈ ગમેરી ઊંઘ બેગી કરંુ;રગંના કાઠા ય  

ફેઠો ફેઠો ગ શરાવુ ં
તો  

ગને ખેડેુ ંખેતય અડક્યુ ં
ગને ભોટયનુ ંવ્શીર અડક્યુ ં
ગને વવનેભાની તટેૂરી ટ્તી અડકી 
સ્લીચ કયીને જોય6ુ તો રગં 
નીચે  

વળશ ુઆોટત ુ ંશત ુ.ં 

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


                                                                                     કવલ :- યાલજી ટેર 

                                                                                                                                                                       

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                            અનકુ્રભણણકા      58 

 

કાવ્મ-કોડડમા ં

  

11 

 
ભાગવ યથી યફાયીને રીુછંભ 
રાર બયે6ુ ગાડુ ંશાકંીને જતો જોઈ 
હુ ં 

થાયીભા ંથોડુકં આોટયો.  

ચાદયભા ંકશુમં ન્દ્શોત ુ ં
છતામં ભં એને  સ ૂઘંી. 
આંખો ફધં કયીને થોડુકં ડી યહ્યો. 
 

ત્માયે કીકીઓભા ંકશુકં રીુ ંરીુ ંપયક્યુ ં 

અને  

હુ ંદોડયો. 
ખ ખ લશી જતા  

નબીના બીના  

ગાડાની આગ જઈ  

ભં ફદની નાથ ઝારી [એને] 

ખફૂ ખફૂ ફચીઓ બયી. 
ભને બાન ણ ન યહ્યુ ંકે એ તો 
 ફદ શતો કે રીુ ંરીુ ંવયી જત ુ ં 

ઘાવ ! 
અને હુ ંથાયીભા ંઆલીને  

ડવૂકે ડવૂકે યડી ડયો.... 
 

12 
 

ભારંુ દુ:ખ ચકરીઓ મ ૂગંી છે તે છે. 
આગરી કવલતાભા ં 

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


                                                                                     કવલ :- યાલજી ટેર 

                                                                                                                                                                       

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                            અનકુ્રભણણકા      59 

 

કાવ્મ-કોડડમા ં

ભાયા જીલનના ં
દળ લવ યશી ગમા;ં અને  

હુ ંઆંસભુા,ં ઓગરી ગમેરી ચકરીઓ જેલો 
પયીલાય થઈ ગમો. 
ભાયા શાથ 
ફોફડાની જીબ જેલા. 
બંત ય શલ્મા કયતા ડછામા જેલો  

ઘયભા ંલસુ ં
એના ંકયતા ંભડંદયનો ઘટં શોત તોમ વારંુ, 
કેટરામ કાનને હુ ં જગાડત..... 
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   જન્દ્ભમતૃ્ય ુકાવ્મ 
 

 

 વીભ-ખેતયના ંદેલસ્થાન પયપયે, 
ભનના ખણૂાઓ ત્માયે 
બેા થઈ કચસયૂી આંખોભા ંવભામ ! 
અચાનક 
વભમની ગાવંડીઓ તડાતડ તટૂી-- 
તાયીખો લેયાઈ ગઈ.... 
ાછરા ડાલ ય કેવુ ંશત ુ?ં 
ઘાવ ાણી જેવુ ંફેઉ કાઠેં લહે્ય જામ; 
ભને આગ ધકેરી  ૂઠેં યશી ગયુ-ં- 
ભાણવના ભન જેવુ ંશોફંૄ શોફંૄ ઘાવ. 
ઘાવ શાથી શત ુ ં
ઘાવ ઘેટંુ શત ુ.ં 
વલસ્તયેુ ંલન શત ુ ંઝીણી ઝીણી ભજાઓનુ ં! 
ભને કશુ ંનશં બાન ! 
આજ  

અચાનક વીભ-ખેતયના ંદેલસ્થાન  

પયકે છે કીકીઓભા ં
એટુ ંજ માદ.  
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  ભણણરાર 

 
 

તુ ં 

કવલતા થઈને  

રમરોહ્યુ ંડદર ખોર 
ડાગંયના ખેતયભા ંતડકો થઈને ત ુ ંપ્રગટેરો 
અાઢના શરેા લાદનો યેરો 
ીા ંફાલના ંફૂર થઈને ભારંુ ળૈળલ ગાતો  

અંધાયાભા ંઊકરી ડતો 
કોમરનુ ંટોફંૄ થઈ ભાયી આંખે ઢરતો 
અડતા ંઅડતાભંા ંત ુ ંતડાક દઈને ઊઘડી ડતો 
તુ ંભાયી ભાટીનો જામો ભાટીના સ્તનભા ં
ક્યા ંવતંામો ? 
 

ભીઠા રમના વવ-ભણણધય 
ડવલાનુ ંત ુ ંછોડ 
હુ ંક્યા ંછુ ંદુબાવગી ભાતા  
કે પયી પયી  
ભાયા ભનભા ંજન્દ્ભી જન્દ્ભી શ્વાવ છોડતો.      
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   યાભકશાણી  

 

 

ાદંની જેભ પપડતી પળવ જોઈને 
ભાયી આંખભાથંી સમૂવ ણ ખવી ગમા.... .... 
અને  

શથેીઓભા ંોટનુ ંેટ પયી લળ્યુ.ં... .... 
ફાયીના વણમા ાછનુ ંઆકાળ 
ગરુડની ધ ૂધંી ાખંની ભ્રાસ્ન્દ્ત કયાલત ુ ં
બેરાઈ જતી રાફંી પ્શોી 
ભોરણી વીભ ય તોાઈ યહ્યુ.ં 
જીબ ણફચાયી 
ફંફથી બાગંી ડેરા વલમેટનાભી ઘયખણૂા જેલી 
ફીઝી કવલતાની રલયીભા ંજીલે. 
ળયીયભા ંધરુજતા ંધરુજતા ંપ્રલેળતા ં
ભાયા ખેતયની ઝૂડાતી ફોયદી જેલા શ્શયે 
યોભ યોભ ય ફોમ્ફાટવ 
યોભ યોભ ય ફરી યહ્યા ંયોભ  શનેોમ 
   ડશયોળીભા કવલ  

કવલતાના રમ જેલી ણરસ્વી રવ જલાની 
ગરુડની ાખં નીચે પે્રભગીત ગામ; 
ખેતયની કેડી ય શ રઈ વતા જામ, 
વદૃ્ધા એના ંફાકોના ંફાકોને નલયાલે ખલયાલે. 
વભરેટર્ ઈ કેમ્ ય અબાણગમા દોડધાભ કમાવ કયે-- 
આત્ભાને શાથગ ભળ્મા એનુ ંડયણાભ આ?  
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          (દૃષ્ટટ) કીડી  

 

 

ભડંદયને વળખયે 

 ચડતી એ ધીયે ધીયે 
ઘટંાયલને ખેયલતી—અલગણતી ભડંદય—મવૂતિ 
વિૃ—ભેદની –જતંથુી ણ ઝીણા ંઝીણા ંથામ  

એટરી ઊંચે શંચી— 
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    રોશવભમ છી 
 
 

ભાયે ભાથે િભા માચલાનુ ંા થયુ ંઅને  

ઈશ્વય સથુાય ત ુ ં વ્શયેે છે  
તે કયલતી ભાયા  
ાછરા બલની જીબ  

કયલતી કયલતી કયલતી  

ચૂચા ઊબેરા ંઘેટાનંા ંજેલા ંઘટાદાય વિૃોનો બમ. 
કયલતી, હુ ંઈશ્વય જેલો સથુાય નથી. 
ને ત ુ ંઈશ્વય સથુાયની  જૂની લાત છે ! 
કાણરદાવ તાયા યાજ્મભા ંણ એ શતી 
વભવથરા નગયીભા ંNa એ શતી 
ભને વભજાતુ ંનથી આ કાવ્મ હુ ંકોને રખુ ંછુ?ં! 
કાણરદાવ, તં ઈચ્છેુ ંકશુ ંમ થયુ ંનશં 
અશં તો શજીમ ભાણવને તાયી જેભ  

    ફે ગ, ફે શાથ 

ફે આંખો અને શજાય શજાય રપયા ંછે, શજીમ. 
છાાના ંાના ંય વૌ ચોકઠા ંફાધંી ફાધંીને 
દંબામ છે. કાભયાજના યાજ્મથી છોકયા ંનાચે છે. 
 

ડદનેળ કોઠાયી રાફંી ફામંનુ ંળતવ   પ્શયેી  કવલતા  

લાચંલા જામ છે. બરના ફૂટાથ ય  

     એક સ્ત્રી યસ્તે જતા 
 

રુુને યસ્તો છેૂ છે. 
ટાઈયાઈટયના ડક-ફોડવભા ંફોવ અને કવભશ્નય 
લચ્ચે ―57ના તભુાય અ6ગે કોમ્યવુનકેળન થામ છે. 
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અને હુ ંનભાયમુડંો 
ભધ્મયાિે વડક ય થયાઈ ગમેુ ં 

ભાયા ઘયનુ ંતાફંૄ ખોરતો 
કાભાતયુ ત્નીની વનર્જન મોવનને અલશરેતો 
શી  શી  શી  શી 
ભાણવની જાત ચટી કુરેય ભી કે  

યાજીના યેડ. 
રભણાભા ંભયી ગમેરા કવલની ખોયી  

    ગોીની જેભ 
રાગે છે ત્માયે  
આઈયાઈટયભાથંી લાલાઝોડુ ંઅભદાલાદ, 
    વિણચનાલ્રી, 
ડદલ્શી, અને ડાકોયને ચંથયાની જેભ  

    રઈને ઊડે છે. 
ચોગયદભ થામ છે વબંોગની િણોનુ ંડડસ્ટફવન્દ્વ. 
હુ ંખયી ડેરો તાયો—આલતી ેઢીનો તણખો. 
તેજ કયતા ંલધાયે ફોુ ંછુ.ં 
યગુને વવક્કાની જેભ કાગ ય પંકંુ છુ.ં 
ાનીભાથંી ડકષ્ટકંધા નગયી ખોતયી કાઢું છુ.ં  

ત્માયે  

ફારભડંદયની  મ્શતેીના શાથભાનંો ચોક 

યેરલે પ્રધાન થઈ  

ઓર ઈષ્ન્દ્ડમા ય પ્રવયે છે.  

ભાયી ઓખભા ંખયડાઈ ગમેરો હુ ં
દોવત દોવત. 
ખીજડાની કંુલાયી ડા 

શ્શ ેળયભ, બકુાનીઓ, ધાડયયુ ંઅને ફે શાથલાો  

ફે ગલાો, ફે આંખલાો, યગુવ્માી જીબલાો 
ફારભડંદયની વળણિકાની ચટીભાનંો ચોક ! 
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કાણરદાવ, તાયા કયોડભા ંરોશની આ દળા ! 
કાણરદાવ, તાયા કયોડભા રોશની આ દળા ! 
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સ્લ હુળંીરારની માદભા ં
 
 

ગભન ગપુા પાટી ડે ને તાયા રફ રફ થામ, 
નીવમો તાયો આત્મભો અશંથી હુળંીરાર. 
ઝાખંા ંઘય ાદય થમા ંઝાખંી ભાનલજાત; 
સયૂજ યોડુ ંથઈ ગમો ભયતા ંહુળંીરાર. 
ીડા ખયી ડી ખયી ભયદની મછૂ; 
યંડાો ભયદોને ભળ્મો ભયતા ંહુળંીરાર 
જીલતા મજુથી ના થયુ ંજે થયુ ંછાનુ ંથયુ,ં 
તે યચુ ંભયવળમા આજ ભયતા ંહુળંીરાર. 
 

ઊંઘણળીની આંખોભા ંશ ેજૂ્મ 
તભાયી વરા વળખાભણ કભર વયીખી કોે ! 
જીલતે જીલ તભે ફહુ ખટક્યા 
ખટક્યા ચંરની ઊવેરી ખીરી જેલા 
ળયીયની કોઈ ખોડ વભણા ખટક્યા. 
એક ઘયના આદભી નશોતા તભે.... 
શ ે, વકર વડંાવની બંતો ઉય 
ણ આના ચ્શયેા ચગે 
શ ેમયુબ્ફી, 
આનો ચશયેો 
પ્રભનુા નાભ જેલો માદ કયલાનો અભાયે 
કોયાની ળે જેલો ચાલલા રામક  

શજી અંધાયાભા ંચભક્યા કયે છે 

આણગમા જેલો. 
શ્રીવલરમ તભાયો થમો અશોશો ! 
 ઠેય ઠેય વભળાનો ઝ ઝ  
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અદણની ચદંણની  ચ્શમેો પ્રગટી. 
ફાા શજી ફે છે........ 
આંખોની છલાડે યડતા ં
 

ગાભ નદી ને નાા.ં 
અલ્રા ણફલ્રો ફની ગમો. 
ને યલત ઊંધો ડડમો 
ફાા શંગ બેરી ઢા તણો ત ુ ંદડડમો 
 જફરયુની ખડફચડી ળેતયંજી જેલી ગંત 
શાલા ંાથયતી(ખોટ તભાયી નથી વારતી કોને?) 
કુળકી જેલા ચ્શયેા  યઝે 
નગય છાજજમા ંરેતા ં
શ્રીવલરમ તભાયો ભાન્દ્માભા ંના આલે 
વચયાચય શ ેશજી તભાયા થ ૂકં તણી  

     બીનાળ શલાભા.ં 
તભાયા થ ૂકંની ગગંા લશ ેછે કાનભા ંફાા  

તભાયા થ ૂકંની જે જે થતી‖તી ગાભભા ંફાા. 
તભાયા થ ૂકંથી રાખો કયોડો ફૃવમા બેગા થતા‖તા. 
તભાયા થ ૂકંભાથંી ફગંરા ફેઠા ફેઠા થતા‖તા 
તભાયા થ ૂકંથી અગા ંથમેરા ંફે જણા ં 

      ચંટી જતા‖ંતા.ં  

તભારંુ થ ૂકં ઔધ રોકનુ ં
તભારંુ થ ૂકં અભયત ભત્મવનુ.ં 
તભાયો થ ૂકંનો ફાજોડ ભાયા દેલ. 
તભાયા થ ૂકંન ુ ંઆચભન રેલા કાજ    

   દેલો જન્દ્ભ રેતા યોજ. 
 

શલે છી જે ભયળે એના  
કાનભા ં વ્શારા  ફૂંક ભાયીશુ ં
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તભાય નાભની ફૂંક ભાયીશુ.ં 
ગાભનુ ંકતૂયુ ંભયળે એને  
તભાય નાભની ફૂંક ભાયીશુ ં
ફોડી ફાભણી ભયળે એને  
તભાય નાભની ફૂંક ભાયીશુ.ં 
શલાય ગાશુ ંશાજંયે ગાશુ.ં 
તભાય નાભનુ ંબજન ગાશુ ં
ભયતી લખતે શયગે જાશુ ં
તભાય નાભની યટણા ીશુ.ં 
શામ હુળંીરાર શામ શામ  
શામ ફૃાા શામ શામ  

વાત ખોટના શામ શામ  

આંખની કીકી શામ શામ 
બીડનુ ંભોતી શામ શામ 
વાકય થેરો શામ શામ 
કન્દ્મા ઘેરો શામ શામ 
શામ હુળંીરાર લટનો કટકો 
શામ હુળંીરાર નયદભ કડકો 
શામ હુળંીરાર ગાભનો ાડો  

શામ હુળંીરાર આંખ ઉઘાડો 
શામ હુળંીરાર અભને લયતો 
શામ હુળંીરાર શમ્ફો શમ્ફો 
શામ યે હુળંીરાર તભાયા વલના 
ચનૂો ાન તભાકંુ સનૂા ંયે સનૂા ં
વૌના ંનાભ ણફચાયા ંસનૂા ંયે સનૂા ં
શામ યે લયણાણગમા ડગરો તભાયો 
ડકમો બઈ તે  પ્શયેી પયળે ફધે? 

શામ યે લયણાણગમા વભાવધ તભાયીને 
શીયા જડે તોમ ઓછા  ડે !  
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શામ યે લયણાણગમા તભાયા વલના  

ોચા ંોચા ંઆવવનમા ંસનૂા ંયે સનૂા.ં 
શામ શામ યાજલી 
નમો પજેતો યાજલી 
એકરેટો યાજલી 
જજલ્રા જેલો યાજલી  

ડકલ્રા જેલો યાજલી  

તભારંુ નાભ ભતંય થઈ યટાત ુ ંયાજલી 
તભાયા નાભથી શીઝડા કભાતા થઈ ગમા; 
તભાયા નાભની હ ૂડંીઓ પયે યદેળભા ં
તભાયા નાભની  વ્શરેો ટારી પેયલે  
 

તભાયા નાભથી ખપ્ય બયાતા ં
શ ેપ્રભ ુ
તભાયા નાભથી પપડે ધજાઓ. 
તભાયા નાભને ઓઢીને કન્દ્મા જામ ફીજે.... 
તભારંુ નાભ ચાલે આશ્રભો 
તભાયો મતૃ્યડુદલવ દેળભા ંઊજલામ છે 
તભાયી માદભા ંજૂનુ ંજૂત ુ ંજુામ છે. 
તભાયા ાઠ ગોખે છે શજી વલદ્યાથીઓ, 
તભે વનમ ૂવખ બ્રહ્મા 
શ્રી વલટણુનંી ડુટંી તભે 
ા કોયાણે મકૂીને 
ણુ્મનુ ંદળવન કયાવ્યુ ંશવં તં તો ! 
ચંર તણી ખીરી ઘડીબય ઊવી‖તી 
એભ ભાનીને અભે આંસ ુતભાયા નાભ ય વામાં 
ગોરોકલાવી, 
આને ગામો જલતી શોમ તો 
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લૈકંુઠભા ંશાલ્મા જજો. 
અશં તભાયા થકૂના ંગોથા ં 

શજી લાગ્મા કયે છે, 
અભને તભાયા થકૂના ંગોથા ં
શજી લાગ્મા કયે છે. 
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ળકંય પ્રજાવતને ભળ્મા છી 
[એક અંગત કાવ્મ] 
 
 

ભાયી ાવે કશુ ંનથી. 
હુ ંતો ભાિ ઈન્દ્રલણવ કવલતાનો  ૂજં 

રમભા ંરેટી ભને  

નીવમો છુ ંમોવનબ્શાય. 
ણ બાઈ, 
ભાયી ાવે ભાટી ણ નથી. 
ભાયા ફા ાવે ભાટી ણ નથી. 
 

ળકંય, તને ઘય જેલો નજીક હુ ંરાગુ ં
ણ હુ ંતો ભાિ સ્ટેજકણવ 
ભાયે ભન હ્રદમ તો ચીતયેુ ંપ 
હુ ંતો ડયક્ત લાલ 
ભાયા તાયા નાભને લટાલી જાણુ.ં 
હુ ંતો ચડુેરની ીઠ જેલો; ોરો 
છોગા ંમકૂી ખીલ્મો કવલતાભા ં
ણ યાભયાભ  

ધોફંૄ પગ શણશણુ ંકુળકીનો ઘોડો 
વદીઓના ંગદેરાભંા ં ડયા ખખેંયતો 
ેઢીઓનો કાટ. 
ભાયે ભાથે અટકનો તાજ 
ભં ખોઈ નાખી દ્વાડયકા. 
હુ ંઉછતા દડયમાનો સ્લાભી આજ કોકાકોરા 
ખયીદંુ છુ.ં 
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હુ ંકૃટણ શલે ડાઘ ુ
ભાયી ાવે ભાટી ણ નથી.  

ભાયા ફા ાવે ભાટી ણ નથી 
લોમ લોમ કવલતાને ંાફંૄ. 
કવલતાભા ંશીયોળીભા દીઠુ ંત્માયે 
ફીજંા શ્શયે ડફા જેવુ ંખખડીને કોયે ખસ્મા ં 

બદુ્ધ જેલો બદુ્ધ ણ નમન ઢાીને વારો  

          ઢંગ કયે.... 
એલે લખતે હુ ંક્યા?ં 
ભનટુમનુ ંકુ ામભારીની ાછ ૈવો લેયે  

ભાયા રફાડ દાદે 
ગજંીાભા ંઘવી  ીધો જન્દ્ભાયો 
જીલન ચ ૂગંીના ધભુાડા જેવુ ં પ્શોફંૄ  

યચયૂન ગણલાભા ંલો લતે 
ભં કાવ્મ રખ્મા;ં 
ભં જન્દ્મ્મા  પ્શરેા ંઅંધાયાભા ં
રવયી પ્રવયી રખી રવલતા. 
વિૃ ફનીને ખેતય ખાધુ,ં 
ગામ—બંવની ખયીઓભા ંભાયગ થઈ ેઠો  

      ખેતયભા.ં 
 

કારાભાથંી ફૃ નીવયે છે એલો 
કાવ્મ વયીખો પ્રવરંુ. 
જન્દ્મ્મા  પ્શરેા ં
 

પ્રવમો‖તો હુ ંયાજ્મ ફનીને  

ઢેપાનંી ળૈમાભા ં લ્શમેો સમૂવ ફનીને 
ોચી ોચી ગયભીને ભં  
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ાદંડીઓથી ીધી. 
લોના ંલો વદીઓ યગુો અવલયત 
વલચાયલેગી લીમવ થઈને ઢેપે ઢેપે રવમો.  

ચાદંો, ભાણવ,  પ્શાડ  નદીને યસ્તાઓ ભં ચાખ્મા, 
ભાયી ત્લચા નીચે ખેતય,  વ્શેા ને ઘાવ, 
ભાછરા,ં શરભરતો અંધાય અને  

કાવ્મ રખ્માનંી ો ભને વાબંયતી 
ઈજજપ્તના કોઈ વયાવભડભા ંલૈબલ લચ્ચે 
રમબગં થમો તે વાબંયત ુ,ં 
નાણમેયની ટોચેથી ભં દીઠી લસ્તી 
અણજાણ કફયની બીતયભા ંગધંાઉં. 
 

કાવ્મ એટરે યવતક્રીડા 
એ િણ ભતા ં―હુ ંફકંો‖  યાજા 

ફફડક ફફડક ફોુ ં
હુ ંનાભ ખડકનુ ંખોુ.ં 
હુ ંચન્દ્ચો ભન્દ્ચો લાત કરંુ તોમ પ્રધાન  

      જીજી કયતો. 
કવલતા ણૂ ઉતાયે. 
ભાયા બેદ આઠવો ચ્ચા 
જીલલાનુ ંછર વાચુ ંફચ્ચા. 
ાફાને ઝોીભા ંધયાલી કાળી જઈએ 
જીલી પોઈની ફાયળ-તેયળ ખઈએ. 
હુ ંબગલાન આલો ભોટો કવલકરકંી, 
ડપરોવોપીની ણફષ્લ્ડંગ ફાધંી િીજે ભાે સતૂો. 
ભારંુ નાભ ભને આયોગે 
ભને નાભથી કોઈ ફચાલો.... 
કવલતા ભાયી ક્યામં ખી ના. 
ખયે લખત જે ભાયા ંભાયા ંભાયા ંભાયા ં 
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કાવ્મ-કોડડમા ં

વારા ંકોઈ થમા ંના. 
 

હુ ંતાયો વપ્રમ નથી.  

હુ ંતને ચાશતો જ નથી. 
આ તો જે કંઈ થામ છે ક્યાયનુ ં
અગડભ તે વયલાો ભાયો તાયો.  
   
 

   

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


                                                                                     કવલ :- યાલજી ટેર 

                                                                                                                                                                       

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                            અનકુ્રભણણકા      76 

 

કાવ્મ-કોડડમા ં

યાલજી છોટારાર ટેર 

જન્દ્ભ: 15 નલેમ્ફય,1939 લલ્રલયુા(જજ.ખેડા) 
 

અલવાન: 10 ઓગસ્ટ, 1968 અભદાલાદ 
 

કાવ્મવગં્રશો: અંગત (1971) 
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