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વયકી જામે ર... 

કા તણુ ંજાણે કે એ ત લયવે ઝયભય જર ! 

નશં લાાભા ંયૂ 
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નશં એ ગ્રીષ્ભ ભશં ળામ, 

કઈના વગંમન:વગંની 

કળી અવય નલ થામ, 

ઝાર ત્મા ંત છટકે એલી નાજુક ને ચચંર ! 
 

છરક છરક છરકામ 

છતા ંમે કદી ળકી નલ ઢી, 

વનૃ્દાલનભા,ં 

લી કઈને કુરુક્ષેત્રભા ંભી, 

જામ તેડી ઢેરાનંે મ ેનલે રક, નલ સ્થર ! 
 

 

 

 

 

આ ળાતં સપુ્ત ધયતી, 

 

આ ળાતં સપુ્ત ધયતી,નબ ળાન્ત ળાન્ત; 

ધીય લશ ેજરમલશીન જ લાદીઓ 

ને ળાન્ત ાન તરુના,ં યલ ના જયામે  
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જંી  ગમા ંછ તભયા,ં નલ ક્યામં ખંી, 

ઢી ગમ લન એ તણૃના ઉછગેં ! 

આખુ ંચયાચય શલે ફવ છે અળાન્ત. 
 

ત મે શજી યશી યશી જરણફન્દુ ઝીણા ં

કેલા ંયહ્યા ંટકતા.ં... મજુ ઉય જેભ.... 

સ્દંી યહ્યા ંનીયલતા નબ ને ધયાની. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

    શલી શલાને ડશરે 
  

એક શલી શલાને ડશરે 

ઉયન અજં ભાય ધીયેથી જઈ ફેઠ 

    ખીરેરી યાતયાણીખે ! 
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તાના ંઆજ જ્માયે ફૃઠી ગમા ં

ત્મા ંકશ, કને જઈને ને લાત કશીએ ? 

ઉયના કાટંા જ યશ ેલાગી 

ત્મા ંવૈમય યી, વેજને તે દ કેભ દઈએ? 

ાંણભા ંઘેન, ઘને શૈમે જયા ન  

ત મે સતૂા ઉભગં કેભ કે ! 

એક શલી શલાને ડશરે 
 

આંખ ઉઘાડુ ંત્મા ંાછી ણફડાઈ જામ 

જાણે ન શમ શુ ંરજાભણી ! 

એલી મુઝંાઈ ભરંુ, નડશ હુ ંત ઓખુ ં

ભાયા અંતયની કઈ રાગણી; 

અંધાયે અંગ ભારંુ જાણે બંજાઈ જત ુ ં

     ચૈતયની ચાદંનીની છે ! 

 એક શલી શલાને ડશરે ! 

 

    યાનભા ં 

લન ઠે યાનભા ંત મે  

ઝાડલા ંકેલા ંમથય ફઠેેરા ં! 

ાતયા ંફેઠા ંઆંખ ભીચીને, 
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ફૂર ફેઠા ંછે પેયલી ડાચુ.ં 

ભનભા ંશાનુ ંભતૂ બયાયુ?ં 

ક્ય ેઠેકાણે ઈડુ ંલાકંું? 

આજ ત જાણે ભયલા ંફેઠા ં

  કાર ત હુતા ંખફૂ ચગેરા ં! 
 

ભઈ ડેરી આભરી ેરી  

ફાલડયમાભા ંકેભ યે આજ? 

બગ બયામા યાનના શાન ે

ઝાડવુ ંઝાડવુ ંભનભા ંશીજે ? 

આજ શયલે દા‖ડે ઝાડલ ે

  ઝાખંયે બલા ંકેભ ખચંરેા?ં 

લન ઠે યાનભા ંત મે  

ઝાડલા ંકેલા ંમથય ફઠેેરા ં? 
 

   ફાને-- 
 

ગમા ંલીતી લો દળ ઉય ફે ચાય તજુથી 

થમે જુદા, ત મે મજુ હ્રદમની શનૂ્મ કુડટયે 

મલયાજેરી, ફા ! ત ુ.ં નલ કદી મ હુ ંદૂય ચવલા 
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દઉં, ભાયે ભાટે મલકટ થભા ંત ુ ંજ વઘફંૄ. 
 

શજી તાયી કામા મજુ નમન વાભે ઝશે, 

શજી તાય શાર કયણટ ભાશંં યણઝણે, 

અને ગારે ભાયે તજુ ચભૂી તણી સ્નેશલયલા 

નથી ઝાખંી થૈ કં, કંઈ વશજ લા ગૈ છ ફદરી. 
 

ઘણી લેા યાત્રે ઝફકી જઉં ત્મા ંજ નમન 

ઉઘાડીને બાગી, ખફય નશં ક્યા,ં જામ વભણા ં! 

અને ત્માયે થાત ુ ંઅલ ઢબયૂીને ત ુ ંવશજભા ં

પયીથી સલુાડે, અયય ણ ના એ નવીફભા.ં 
 

લધે છે લોત ડદન ડદન છતા ંકેભ મજુન ે

યશ ેછે ફરાલી ફચણ તણી શાક તજુની ? 
  

 

 

    ભાયા આ ઉયના ઉભગંને 
 

ભાયા આ ઉયના ઉભગંને 
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કેલી યીતે યે વખી ! બયી ળકંુ ખફર ે

   વાગયના ઊઠતા તયંગને? 

ધીયે ધીયે યે કઈ શાક ભને ભાયત ુ,ં 

   ન ફરાલે ત મ ભન ેાવે; 

શય શ્વાવે નીતયત જાણે આ પ્રાણ, 

     ભને રાગે ઝાઝુ ંનં જજલાળે. 

કાર સધુી આનદેં ઝૂરતુ‖ંત ુ ંઉય, 

      કશ ેકણે લંધ્યુ ંએ કુયંગને? 

ભૂુ ંભૂ ુ ંને પયી ાછુ ંવજાગ થામ 

   શૈમે સતૂે ુ ંક ગીત ! 
 

ડદલવ ને યાત એક લાત યશ ેઅંતયભા,ં 

    આને શુ ંરક કશ ેપ્રીત ? 

કણ જાણે ઉત્તય કે દખ્ખણન લામય 

    રાલે વનેયી સગુધંન?ે 
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   શલે યશીને શાક ભાય 
 

શલે યશીને શાક ભાય, 

ઘયભા ંકે બ્શાય ચાય રક ભે બેા 

ત્મા ંરાગે ભને ડય તભાય. 

 શલે યશીને શાક ભાય. 
 

સતૂેરી વૈમય આ જાગી જળે ને  

લશી જાળે યે લાત પ્રીત કેયી; 

કારે વલાયે ઓ સયૂજના છામંડાભા ં

નડશ યશ ેયાત આ સનુયેી. 

ઘયઘય ને ગરીગરી લાત થળે બરીબરી 

થડુ ંઝાઝુ ંત મલચાય. 

 શલે યશીને શાક ભાય. 

ાંણ છે ફધં છતા ંઉય નથી સતૂ ુ ં

ને ગરા ંસણુી રઈળ છાના;ં 

લશરેી વલાયે છી જયુ ંજળે યે, 

ભને ભળે કં કેટરા ંમે બ્શાના ં
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વાજં ને વલાય લાયલાય યશ ેઘભુયાત 

ભનભા ંમલચાય એકધાય, 

 શલે યશીને શાક ભાય. 
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      ભે યાધા જ કઈને 
 

ભે યાધા જ કઈને ત કશજે 

કે નીય ભને મમનુાના ંવ્શારા ંછે શજુ એટરા ંજ. 
 

ઉનાે મનનુાનુ ંકંતાયુ ંવ્શણે, 

ત મે તાણી જત ુ ંયે ભને સ્શરેથી. 
 

બાયી આ ગાગયનુ ંભાથે ન ઘેન, 

શલે યભત ુ ંનથી યે કઈ ગેરથી, 

ભે ભાધલ જ કઈન ેત કશજે 

કે તીય ભને સયૂના ંવ્શારા ંછે શજુ એટરા ંજ. 
 

કેટરી તે લાય ભાયા ભનભા ંકદંફઝૂડં 

રેત ુ ંયે લ્શયેથી ડશરા ! 

કેટરી મે લાય ભને આંખના ંનીયભા ં

દેખાતા યાધાના ઓા! 

 ભે યાધા જ કઈને ત કશજે 

કે ભાધલના ભનભા ંગકુ લસ્મા ંકેટરા ં! 

ભે ભાધલ જ કઈન ેત કશજે 
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કે નીય ભને મમનુાના ં વ્શારા ંછે એટરા.ં 
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   વાજં  

આખ ડદલવ  

આસ ુકતૂયાની જેભ  

ફેવી યશરેા  

ફત્તીના થાબંરાઓ 

એકાએક બવલા ભાડંયા. 

અલાલરુ ઘયના ખાટરા નીચે 

બયાઈ યશરે અંધકાય 

બાખંડડમા ંબયત બયત 

ફશાય નીકી ગમ. 

કબતૂયના ગાની  

મન:વશામતા  

ઘ ૂઘ ૂકયતી થીજી ગઈ. 

ફાયીભાથંી  

(કઈની આંગી કડી 

 ાછી આલલા) 

ણક્ષમતજ ય દડી ગમરેી 
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ભાયી નજય 

ધીભે ધીભ ે

બાયે ગે ાછી આલલા ભાડંી. 

સયૂજ શી ગમ 

અને શલે  

સયૂજ ન ઢી ગમ 

ને અંધાયાએ  

ફાયી ફધં કયી દીધી. 
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       શલે  

 

ણા સકંુૂ 

ીાનુ ં 

શ્વાવ રઈ છેલ્ર, ખયુા. 

ને બયી શૈમે શલાન કં— 

(એક ક્ષણ ભાટે ભળ્યુ ંાછુ ંજીલન) 

--ધીયે જઈ  

વયલય તણે નીય ઠયુ ં! 

ને ત્મશં 

કંઈ કેટરા ંમે ભીન ઊઠયા ંવલી. 

શલ ે

ળાતં જર, નીતયુ.ં 
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ત્રણે કાના ંભાખા ં
 

ત્રણે કાના ંભાખા ં

શડપ્ા અને શમ્ીના ંખડંેય જેલા ં

ઈમતશવના ંાનાઓંભા ં

આંગા ંપંપતા ંઠયી ગમા ંશતા.ં 

થૃ્લીની ઉત્મત્ત લખતે  

ચાયેગભ દડત રાલાયવ 

કાદલભા ંડી યશરેા ાડાની ચાભડી ય  

જ થઈ લગી ગમ શત. 

ડકણરભાન્જાયનુ ં મળખય 

એકાએક પાટયુ,ં 

લશતેી નદીનુ ંાણી ડાભય જેવુ ંઘટ્ટ થયુ ં

ત્માયે  

વભમ ભયી ગમ શત.   
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વલાય 
વલાય શઠ ય ચુફંન કયે છે. 

ભને રાગે છે 

શઠ લાટે ભારંુ રશી શભણા ંજ ચવૂી રેળે. 

વાજં  

તાના ંકડઠન ઉષ્ણ સ્તન 

ભાયા ખલુ્રા લક્ષ ય દફાલે છે. 

ભને રાગે છે 

શભણા ંહુ ંવગી જઈળ. 

યાત  

કાભાધં બીરકન્માની જેભ  

તાના ફે વાથની લચ્ચ ે

ભને યૂી યાખે છે. 

જજંદગી.... 

ત્રાવ ત્રાવ ત્રાવ  

ભાયે જજલલાના પ્રમત્ન છડી દેલા જઈએ. 
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  ત મે ન તભે આમલમા 
 

તે દી લશરેી વલાયે ફલ્મ કાગડ 

ઝફકી ઝફકી જયુ ંઘયની ફશાય 

ખેતયની ઓ ાય 

ત મે ન તભે આમલમા 
 

ેરી કયથી વયે છે છેલ્રી લાદી 

ઊગ્મ ફાયણે દીલાી ગરગટ 

ભે ન જેન જટ 

ત મે ન તભે આમલમા 
 

છેલ્ુ ંફૂર ગયી ગમ ભગય 

લેણી અયધી મકૂી જઈ લાટ 

સનૂી તાયી લાટ 

 ત મે ન તભે આમલમા 

દીલ વગ્મ દીલાીન ગખરે 

જાણે વગી ઊઠયુ ંઆખુ ંઆબ 

વગી ફૂરછાફ 
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ત મે ન તભે આમલમા 
 

ઊડ ટ ફાધં ન ખટી પ્રીતડી 

કે‖જ કઈ જ ભે ત લનભા ં

તે પ્રાણ શલે તનભા ં

શલે ન તભે આલળ 

સયૂજ છેલ્ર કારે વલાયે ઊગળ ે

છૂટશુ ંઆણે વનાને મંજયેથી 

ફૃાને ફાયણેથી 

 શલે ન તભે આલળ 

. 
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  આકાળ એકાએક ધવી ડયુ.ં 
 

આકાળ એકાએક ધવી ડયુ.ં 

ફધી જ વસં્કૃમતઓ એની નીચે 

ચગદાઈ ગઈ. 

ભશ—ંજ—દય અને નવુ ંડદલ્શી 

ફધુ ંજ થઈ ગયુ ંએક.... 
 

જ્માયે એકાદ અમિરની ાવંીએ લગી યશરે હુ ં

જતં ુફની 

ભાટી કયત કયત 

વાટી ય આવ્મ 

અને  

ભનનુે ળધલા રાગ્મ. 
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  શલે એ ફાયણુ ંફધં  
 

શલે એ ફાયણુ ંફધં કયવુ ંજઈએ. 

વમદુ્રને એની જ ખાયાળથી ફદાળ રાગે, 

ચદં્રની વાટીન ચકાટ ઝાખં ડે, 

સમૂા ય ઝાખંા ંઝાખંા ંડ ફાઝી જામ, 

તે શરેા ં

ભાયે આ ફાયણુ ંફધં કયવુ ંજઈએ. 

સ્લપ્ન શત ુ.ં 

એની અંદયના એકાન્તને મનણખરભા ંલેયી દેલાનુ;ં 
 

એની અંદય ગફંૄ દાફી ફેવી યશરેા શાસ્મન ે

કમરને ગે ફાધંી લવતંભા ંયભત ુ ંમકૂલાનુ.ં 

ણ 

ફાયવાખે રટકતા ંચડકમાત ફૂરની ફધેાયી નજય 

શલે ચકેૂ એભ રાગત ુ ંનથી. 

 એ ફાયણુ ંફધં થવુ ંજ જઈએ. 
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નશં ત  

યાતે લેદનાને દયડે રટકત ુ ંભારંુ ળફ 

યજ વલાયે તભાયે જવુ ંડળે. 
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   અભાવ 
 

મનસ્વશામ ચાદંની 

ડાભયની કાી વડક  

ય આટે; 

એક ફાજુના અંધાયાભાથંી 

બાયથી રાદેરી રાયી 

ઘયયય ઘયયય કયતી વાય થામ, 

અને એની ાછ એક કૂતય 

દાતંભા ં

ચાદંનીનુ ંળફ કડી  

વાય થામ, 

દય અભાવે ! 
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  વખી, ક કશ  

વખી, ક કશ મમને, ભીએ. 

રાગી ગઈ છે આગ આગ આ ફાગ ભશં ફૂરકીએ. 

વયલય કાઠેં ભીન ફેઠંુ કશ:ે 

શલે ન જભા ંડવુ;ં 

લાતલાતભા ંકશી દીધુ ંભં: 

પયી ન ાછુ ંભવુ.ં 

ઝફકી ઝફકી ઉય જામ આ યાતડદલવ શયઘડીએ. 
 

શવતા ંખડખડ વકૃ્ષ, 

શવે છે વ ૃદંાલનના યસ્તા, 

ઓા કના જમનુાજરભા ં

કાણરનાગ ળા ડવતા? 

દળે ડદળાભા ંગરી ાડી, કંઈ ડદળાભા ંલીએ? 
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   આ રક 

આ રક 

લૂા ડદળાને શલે લૂા ડદળા નશં ભાને. 

સયૂજ શલે દળે ડદળાભા ંઊગલા ભાડંય છે. 

શલે કઈ ઝેય એભને નશં ચડે. 
 

એભની નવભા ંઝેય પયલા ભાડંય ુ ંછે 

ઝેયન યંગ એ રક યખી ળકતા નથી. 

ત  

આણે ફધા 

આણા ંકડા ંખબે નાખી ચારીએ. 

કદાચ આણને નગ્ન જલા  

એ રક આંખ ઉઘાડે. 
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   ત છી ચાર 
 

ત છી ચાર 

આણે ફધા ાછા લીએ. 

ને ફશાય ઊબેરી બીડને કશીએ 

કે 

એસ ુશલે ભયી ગમા છે, 

ગાધંી શલે ભયી ગમા છે, 

જેથી  

એ રક એકફીજાની લેદનાને ચાશલા ભાડં,ે 

એકફીજાના ઘાને ંાલા ભાડંે 

અને  

કારે નડશ ઊગલાના સયૂજની યાશ જલાભા ં

આજની યત  

ન ફગાડે. 

----------------- 

કેનેડીના અલવાન ય. 
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   વલાય 
 

યામત્રનુ ંદુબેદ્ય ફખ્તય તડતા ં

તભયા ંગમા ંથાકી. 

ને યીઝલલા યાતન ે

યાતયાણી યાતબય લયવી સગુધંે, 

ન શલે થાકી, 

ડકને રાફંી કયી, તાયરા તાકીને બવતા ંકૂતયાએં 

ડ સલૂાન કમો, 

ત્માયે.... 

શભણા ંસધુી સષૃ્ષ્ટના જડ બાગળા 

ભબ ય ફેવી યશરેા કૂકડાઓ 

લૂાભા ંભ6 પેયલીને બાગં ભાયી. 

કઈ યાતા યંગન ઘડ શલ્મ 

ખરૂી અટાયી, 

કીએ આંખ ચી, 
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દૂય ડાે ઝુરતી કમર ઊઠી ફરી.... 

ને  

યાત નાઠી. 
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     તભે જેની જૂા કય છ 
 

તભે જેની જૂા કય છ એ બગલાન 

કારે યાતે  

ભડંદયની બંતભા ંડરેી તડભાથંી 

બાગી છૂટય. 

ાછરી લાડના કાટંાભા ં

બેયલાઈ યશે ુ ંીતાફંય 

શજુ મે પયપય. 
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    આબભા ં
 

આબભા ં કમર કીય કબતૂય ઊડે: 

ઝાડ જભીન ે

નબના નીરા યંગભા ંઘડીક તયતા ંઘડીક બડૂે. 
 

જરની જાજભ ાથયી તરાલ 

ક્યાયનુ ંજત ુ ંલાટ : 

કઈના પયક્યુ ંકાફય—કૂફય 

વાલ યે સનૂા ઘાટ ! 

એ મ અચાનક ભરકી ઊઠયુ ંચાચં ફી જ્મા ંસડૂે ! 
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લાત કે‖લાને થડના કાનભા ં

ઢા જ્મા ંજયાક ઝૂકી, 
 

તપાની ેરી ચકરાટી 

ચટાક દઈને ઊડી. 

લન ભધયુ સયૂથી ગુજંે લાવંીને લન ફૃડે ! 
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            એક દયભાથંી  

 

એક દયભાથંી  

ફીજા દયભા ંજામ તેભ 

ફે સુલંાા ંવપેદ વવરા ં

એક છાતીના રાણભાથંી કૂદી ફીજાભા ંબયામા,ં 

ણક્ષમતજ યથી રાણભાથંી કૂદી ફીજાભા ંબયામા,ં 

ણક્ષમતજ યથી દડયમ તયી આલેર સયૂજ 

કડા ંનીચલત,  

ડકનાયાની બીની યેતીભા ંગ ાડત, 

થ્થય ય આલી ઊબ. 

થ્થય ખસ્મ 

ને ેરા ંવવરા ંકબતૂય ફની 
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ભબની ફખરભા ંઊડી બયામા,ં 

ત્માયે  

સયૂજ ફે કાી દીલાર લચ્ચે ચગદાઈ ગમ. 

 

 

 

           અંધારંુ 

 

અંધારંુ  ીફંૄ આકાળ નશં ફારભા 

અંધારંુ રર રાર સુલંાફંૄ ફૂર 

અંધારંુ ફાલનુ ંફૂર નશં ફારભા 

અંધારંુ સુલંાી ળભણાનંી શરૂ 

અંધારંુ આંખભા ંઆંજ્યુ ંઅંજામ 

એને ઘભૂટાભા ંવાતં્ય ુ ંવતંામ ભાયા ફારભા 

અંધારંુ  ીફંૄ આકાળ નશં ફારભા 

અંધારંુ રર રાર સુલંાફંૄ ફૂર 

અંધારંુ ચભકે જે આંખ ભશં ભધયાત ે

અંધારંુ ભરકે જે શઠ ભશં ભધયાત ે

અંધારંુ કાફંૄ ગરુાભ ભાયા ફારભા 
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અંધારંુ આરે કર ભાયા ફારભા 

અંધારંુ ફાલનુ ંફૂર નશં ફારભા 
 

અંધારંુ સુલંાી ળભણાનંી શરૂ 

અંધારંુ કમરનુ ંટફંૄ નશં ફારભા 

અંધારંુ વનાન સુલંા સયૂ 

અંધારંુ કૂતયાનુ ંબવવુ ંનશં ફારભા 

અંધારંુ ભોન તણુ ંધવભવતુ ંયૂ 

અંધારંુ ભાગ ત આપ્યુ ંઅામ 

એને બાગં ત બાગં્યુ ંબગંામ ભાયા ફારભા 

અંધારંુ ીફંૄ આકાળ નશં ફારભા 

અંધારંુ કાફંૄ ગરુાફ ભાયા ફારભા  

 

રીભડાભા ંસવૂલત ુ ંઝૂરે અંધારંુ 

સગુયીના ભાાભા ંરટકે તે અંધારુ6 

અંધારંુ ફૂરની છાફ ભાયા ફારભા 

અંધારંુ ાેર ફર ભાયા લારભા 

અંધારંુ ફાલનુ ંફૂર નશં ફારભા 

અંધારંુ સુલંાી ળભણાનંી શરૂ 
 

અંધારંુ અટલાત ુ ંતાયા આશ્રેભા ં 
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અંધારંુ ગ ૂચંલાત ુ ંછટેરા કેળભા ં

અંધારંુ આણ આ વગં નશં ફારભા 

અંધારંુ મલયશલેયાન ભાયા ફારભા  

અંધારંુ! સયૂજ શુ ંઊગે નશં ફારભા 

અંધારંુ  ૂટંાય ુ ંચને ભાયા ફારભા 

અંધારંુ ીફંૄ આકાળ નશં ફારભા 

અંધારંુ ફાલનુ ંફૂર નશં ફારભા 

અંધારંુ સુલંાી ળભણાનંી શરૂ.  
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        જ્માયે તભે  

જ્માયે તભ ે

ગગંાના ગધંાતા ાણીભા ંઆંખ ભંચી ઊબા યશી 

તભાયા ફાનુ ંશ્રાદ્ધ કયતા શળ, 

જ્માયે તભે શયદ્વાયના વીને ગધંાતા ડંા ાવે  

ગશૃળામંત કયાલતા શળ, 

જ્માયે તભ ે

વત્મનાયામણની કથા ભાટે ઑડપવથેી યજા રઈ  

પયવ યડની નાભચીન યંડી વાથે સતૂા શળ, 

જ્માયે તભે  

કૃષ્ણને યાધાના ચીયન ેનાભે  

ચાય આંગનુ ંચંથરંુ ચડાલી  ફનાલતા શળ, 

ત્માયે 
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સ્લગાભા ંજેના નાભથી ફધા દેલ ધ્રજૂતા શળે 

એ ―ફાફય દેલા છા‖ બગલાન  

દાઢી કમાા છી પટકડી રગાલતા ંરગાલતા ં

એના ાનુ ંપ્રામમિત્ત કયત શળ.ે 
 

  

   અને તભે  

અને તભ ે

આ દંબને ક્યા ંસધુી જીલત યાખળ. 

આબભા ંપ્રકાળતા ચન્દ્રને અને સમૂાન ે

ક્યા ંસધુી તભે દૂય યાખળ 

ભાથે છારંુ ફનાલીન?ે 
 

પ્રથભ લાાએ  ભઘભઘતી ધયતીની પયભને 

ક્યા ંસધુી વાડશફમવંઘના  

અત્તયભાથંી તભે સ ૂઘંળ? 

કારે ત  

ભડંદયનુ ંમળખય ણ લીજ ડતા ંતટૂય ુ.ં 

અને તભે.... 
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   હુ ં 

તાયરાભા ં

કઈની ટગયટગય જઈ યશતેી આંખ ળધુ ં

એટર હુ ંકમલ નથી. 

મળમારાની ઠંડીથી  

વગડી વગાલી હુ ંફચી જાઉં છુ,ં 

ન  

એ યાતની એકરતા ય કમલતા યચતા ંભને શજી  

આલડયુ ંનથી. 

તભાયી જેભ હુ ંણ  
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ઘડડમાભા ંછ લાગેરા જઈને વલાય ામુ ંછુ;ં 

ક્ષીણ થતી યાતયાનીની ગધંભા ં

વલાયનુ ંઆગભન ભાયાથી કરાયુ ંનથી. 

કઈના ઈયભીળ  જેલા પ્રેભન ે

આયવભા ંકંડાયી ળકંુ એટર ધનાઢય નથી. 

અને તેથી-- 

તેથી જ ત હુ ંભણણરાર બગલાનજી દેવાઈ છુ.ં 

 

 

   વભમ 

 

વભમ  

એ વડક ય ડેરા થ્થય ય ચંટેરી ધરૂ નથી, 

કદાચ તડક શળે. 

વભમ 

એ વદૃ્ધના ંશાડકાભંા ંજાભી ગમેુ ંજાડય નથી, 

કદાચ ભોન શળે. 

વભમ 

એ શભંેળા ંચારતાદડતા યથનુ ંૈડુ ંનથી, 
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કદાચ અશ્વ શળે. 

વભમ  

એ સયૂજને કે ચન્દ્રને ડફૂાલલાની બયતી નથી, 

કદાચ દડયમ શળે. 

વભમ 

એ અલલરુ કલૂાના ંરીર ઝુરાલતા ં 

  ાણી ય સતૂેુ ંઅંધારંુ નથી, 

કદાચ કૂલ શળે. 
 

 

 

    આભતં્રણ 

 

સવૂલાટ કયતી  

આલતી બીની શલાભાથંી  

એકાદ ફે જરણફન્દુ રઈ 

ડાે 

વલાયે ડડકયુ ંકીધુ.ં 
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કીધુ ં ને શાકં ભાયી: 

આલ લાા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  એક ણચત્ર 

[પ્રથભ ઋતદુળાન છી] 
 

વાશરેી શાથે નદીના થયા તટભા 

લસ્ત્ર ધતી કુભાડયકા 

તાની કેડ શરાલે છે. 

એની નજયની વાભે  
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લશતેી નદી થબંી ગમરેી છે, 

અને એભા ંઊગી નીકળ્મા ંછે 

તાડના ંલન. 

વાભેની ણક્ષમતજ  

તયડાઈને તટૂી ગઈ છે. 

વાભેન સયૂજ  

ઊંધ ડય છે. 

ગલાે ાડેરી બભૂ વીભને એક છેડેથી  

ફીજે છેડે શંચ ે

એટરી લાયભા ંત 

નદી લશલેા ભાડંી.  

તટેૂરી ણક્ષમતજ વધંાઈ ગઈ, 

સયૂજ સ્લસ્થ થઈ ગમ. 

ને ત મ ે

થ્થય જેલા થ્થયનુ ંએકે ફૃલંાડુ ંન પયક્યુ.ં 
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   ળભણુ ં
 

ળભણુ ંવાત ડદલવ આવ્યુ ં

   ને આજે ખરંુ ડયુ ંયે રર. 

વખીએ વાત ડદલવ ચીડવ્યુ ં

         તે આજે ખરંુ ડયુ ંયે રર. 
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આજે ઘયભા ંકશતેા ંરાજુ,ં 

   ભાએ ળીય કમો યે રર 

આજે તક્તે તાકી જયુ ંરચન ઢી ગમા ંયે રર 

આજે વાજંે પયતા ંયસ્તે ભાધલ ભી ગમા યે રર 

 

કારે આઠ ડદલવના ભાયે થાળે ઉજાગયા યે રર 

કારે યાત લીતે ને કયશુ ંનૂભ જાતયા યે રર 

કારે તરુવીદીલ ધયતા ંભન ગાડું ંથળે યે રર 

કારે વાજંે  પયતા ંયસ્તે ભાધલ ભી જળે યે રર 

આજે વાજંે ાછા ંપયતા ંભાધલ ભી જળે યે રર 

કારે ગામ ચયાલલા જાતા ંભાધલ ભી જળે યે રર 

આજે જભનાાણી બયતા ં 

    ભાધલ ભી જળે યે રર 

કારે વાત ડદલવનુ ંળભણુ ં

    ાછુ ંપી જળે યે રર 
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       ભાયી ગઝર  

 

ભાયી ગઝરભા ંનખી અદા શલી જઈએ: 

સયૂજભા ંચાદંનીની ભજા શલી જઈએ ! 

આજે સયૂજ ને ચદં્રભાના ડાઘ ક્યા ંગમા? 

વાચે ખદુાની આંખ ખરૂી શલી જઈએ ! 
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ળફનભ આ ફૂરન,ે કીને લાત ળી કયે? 

આખી યાત આબ યડયુ ંશવુ ંજઈએ ! 

યસ્ત આ ટૂંક કાતા ંટુકડા ફની ગમ : 

આઠભના ચાદંને મ દયદ શવુ ંજઈએ ! 

 

કાટંા ય કેભ ગ મકેૂ છે ફૂર લાયલાય : 

એણે મ ઝાઝા ંસયુા ીધી શલી જઈએ ! 

ફૃઆફ એન ગઝરભા ંકંઈ ઓય રાગે છે : 

વધં્મા ઉાની ઓથ ભી શલી જઈએ ! 

ભણંઝરની લાત આજ ત ભલૂ્મ છે કાપર; 

હુ ંએકર ડય, શલે શુ ંથામ, જઈએ ! 

 
 

 
 

 

  નગયતીયે 

 

નભતે પ્શયે 
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આબ શલાની આંગી ધયી ઊતયે નગયતીયે. 

  વાભેન છેડ ણક્ષમતજ ઉય ફેઠ, 

ત મ ના યેર આકાળ તણ આબથી ડય શઠે. 

વીભથી લશી આલતી શલા ગાભને ાદય ધીયે. 

 

રાખ દીલાનુ ંવનુ ંશલે જાગે, 

આબથી જાણે છાટંણા ંથમા ંતેજના ંએવુ ંરાગે ! 

કઈ મળશનુ ુ ંડવૂકંુ શલ ેનીયલ ગગન ચીયે. 

 

 

 

 

 

 

 

    દડયમ 
 

દડયમ અઢાયવ વત્તાલન 

દડયમ ઓગણીવવ ને ફાલન 

દડયમ આજે  કારે  શભણા ં
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દડયમ ઈસ્લી વનની શરેા ં

દડયમ દડયમ યે, દડયમ દડયમ યે 
 

દડયમ  શાથે કડી યાખ 

દડયમ ગભા ંજકડી યાખ  

દડયમ  અંધાયે અટલામ 

દડયમ શાથ ભશં યશી જામ 

દડયમ ગાડં થઈને છરકે 

દડયમ તભે અડ ત ભરકે 
 

દડયમ ઊંચનીચ થામ 

દડયમ અંધાયાભા ંજામ 

દડયમ યાતે યેતી ખામ 

દડયમ ઊંધ થઈ સઈૂ જામ  

દડયમ દડયમ યે, દડયમ દડયમ યે 

દડયમ વાત વમુદંય તયત 

દડયમ શાથ ભશંથી વયત 

દડયમ ડા‖ણન બડંાય 

દડયમ મખૂાાન વયદાય 

દડયમ પણમાભા ંઆટે 

પણયુ ંત મે સકંુૂ શમ 
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દડયમ છાતી થઈને ધડકે 

ત મે દડયમ દડયમ શમ 

દડયમ કશુ ંનશં ને દડયમ 

દડયમ કશુ ંનશં ને દડયમ 

દડયમ ઝાડાન ના, દડયમ 

દડયમ નદી નશં, ણ દડયમ 

દડયમ દડયમ યે, દડયમ દડયમ યે 

દડયમ ંજણથી ંજામ 

દડયમ ગપણથી લંઝામ 

દડયમ કયડે ગારે દડયમ 

દડયમ ખડુ ંચારે દડયમ 

દડયમ તભે નશં ણ દડયમ 

દડયમ ખદ ત ખદામ 

દડયમ સકુલ ત સકુામ 

દડયમ ચય ત ચયામ 
 

દડયમ દડયમ નશં ન ેદડયમ 

દડયમ દડયમ યે, દડયમ દડયમ યે 

દડયમ તભે દફાલ છાતી 

દડયમ શલે તભાય વાથી 
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દડયમ તભે નશં ત કણ 

દડયમ દડયમ યે, દડયમ દડયમ યે 

 

દડયમ કાી ભાછણ ચભૂ ે

દડયમ ગરીગરીભા ંઘભૂે 

દડયમ દડયમાને કે‖લામ 

દડયમ દડયમાને કે‖લામ 

દડયમ દડયમ યે, દડયમ દડયમ યે 

 

 

 

 

 

 

 

 

   આબ  

 

આબને નશં શમ યે આબની ભામા  
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ષ્ન્શ ત એ લેયાન કે લને, 

     આલ ફાલ ઝાડ કે જન ે

ડત ુ ંનશં યે‖મ યે એની વનરલયણી છામા ! 
 

લાદી જયાક ઝૂકતી જયાક ઝયતી 

     ક્લણચત નાલ રઈને મનજની 

યે‖તી ણક્ષમતજતીયે પયતી  ડદલવયાત, 
 

ક્યાયેક ખારીખભ ને ક્યાયેક બયત ુ ં

     ચગયદભ,ફીડરેા યીવભા ં

યાધાશ્માભના જેલા શઠ ત જાણે ભાડંે ઝાઝી લાત ! 

ક્યાકં વભાલે ાખંભા ંલન, 
 

   ક્યાકં લનને ાખંભા ંબયી 

આલતુ ંતયી દૂયથી મકૂી દૂય યે એની કામા ! 

ઊતયે જઈ જરને યશ ેઝૂકત ુ ંજઈ થર, 

    જયાભા ંરાગતા ંઝક 

લેયાઈ જત ુ ંભાનલી ભનેભન; 

નભતે  પ્શયે તાલાે કૂલાથાે 

    ઊતયી ફેવે ચકરાટંફંૄ, 

રાગત ુ ંત્માયે નબને જાણે બંજત ુ ંએનુ ંતનં ! 
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કઈ લેા લન ઝૂકતા,ં ઝાડલા ંતટૂતા,ં 

    ફાગભા ંછૂટતા ફૂરફુલાયા 

એની વાત વમુદંય તયતી યે‖તી છામા ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  અભદાલાદ  

 

કરુણા ત અભદાલાદના ઊંટની આંખભા ંછે.  



57 

 

ભાણવને ત આંખ જ નથી. ઊકતા 

 ડાભયની વડક ય ચારતા ંચારતા ંએભની  

બદુ્ધદ્ધ ય શલે ભમતમ ફાઝી ગમ છે. તે હુ ં

ન અભદાલાદભા ંયહુ ંછુ,ં અભદાલાદભા ંયહુ ં 

છુ,ં ભાયી આવાવ ણ એક ઝાખં ુ ંડ  

ફાઝલા ભાડંય ુ ંછે.મનયઝ-ક્લૉણરટીનુ ંએયકંડડ- 

ળન બડઠમાય ગરીન શ્વાવ રેલાન પ્રમત્ન કયે 

 છે.અન ેબડઠમાય ગરી ત ભણણનગયની લેશ્મા- 

ઓનાડછામા ાડે છે. વાફયભતીની યેતી  

અશંના યસ્તે યસ્તે થયાઈ ચકૂી છે. અન ે

યસ્તા યાશ જઈને ફેઠા છે ગાડંા ઘડાયૂની. 

વાફયભતીન આશ્રભ ગાધંીએ ભાછરા ંકડલા  

નશત ફનાવ્મ. કે ઘાટ ય નાશલા આલતી  

અભદાલાદણ વાતેશ કનૈમાગીયી ણ નશતી 

કયલી, એને ત વામકરડયક્ષા ચરાલનાય  

અશભદળાશને ઑટડયક્ષા અાલલી શતી. ણ  

આ અભદાલાદ ફલતંયામ ભશતેાની ભટયના 

ાટા ય થ ૂકંલાભાથંી, અને ઈન્દુરાર માણિકની 
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 ટીભા ંભાથુ ંમકૂલાભાથંી જ ઉય નથી આલતુ.ં 

કાર—ેવયખજેની કફયભા ંઅશભદળાશન ઘડ 

શણશણ્મ શત. આલતી કારે—આદભ ભાયે 
 

ફાયણે ટકયા ભાયી છૂળે કે, ―ભં આેરી  

ેરી રાગણીઓનુ ંશુ?ં‖ ત્માયે હુ,ં રાર  

દયલાજે એક વૈાભા ં―બટૂૉણરળ‖ કયી આલા  

તૈમાય થમરેા છકયાની આંગી કડી, અભદા- 

લાદભાથંી નાવી છૂટીળ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ફૂટાથ અને આણે 
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કારે કદાચ આણે પ્રભેન અથા 

      ભરૂી ગમા શઈશુ.ં 

કારે કદાચ ચુફંન ભાટે આણે  

   ઉત્સકુ નશં શઈએ. 

ણ  

ત્માયે આ ફધુ ંઆવુ ંજ શળે. 

      કાચના ળ-કેવભાનંી સનુ્દયી 

આભ જ પવાલલા ભાટે શસ્મા કયતી શળે. 

ફાયણા ંફધં કયલાન અલાજ  

   આલ જ આલત શળે. 

અન ે

 એકરતાનુ ંકલચ ઓઢીન ે

ફૂટાથ ય કૂતરંુ સતૂ ુ ંશળે. 

ત્માયે આખીમ ફૂટાથ  

એકરી 

એકરી 

ફની જળે. 

એ થ્થયની લચ્ચે ધૂભા ં 
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ગમતન અલકાળ પેરાળે. 

ફાજુભા ંઊબેરી લડંીના ંઈંટના ંઆંગા ં

ધીભે ધીભે ઢીરા ંડતા ંજળે. 

ગટયના ઉઘાડા ઢાકંણાભાથંી ગયભ ગધંાતી શલા  

ફશાય આલતી શળે. 

આકાળ શાઉ શાઉ કયત ુ ં
 

નીચે ધવી આલળ ે

ણ તાયના થાબંરા એને નીચે નશં ઊતયલા દે. 

કૂતયાના ટેના ધફકાયે જીલલા ભથતી ફૂટાથ 

કૂતયાની જડ  ૂછંડીની ક્લણચત ડશરચાર 

એક છી એક ફનાલળે 

અને ગઠલળ ે

ગઠલળે અને ફનાલળે. 

ણ એની લચ્ચે  

ગયભ ભીણના ંટીા ંડળ ે

અન ે

એ ડિમા ઠયી જળે. 

ભયક્યયુી રાઈટની આવાવ ભગંપેયા 

પયતા ંપયતા ંતણંગમા ંાણીના ંટીાનંી જેભ 

ટકળ.ે.... 
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અને ફૂટાથ એને ગયરીની જેભ ગી જળે. 

ત્માયે 

ફાજુભાનંા યસ્તાની ીઠ ય 

ફયે ઊડી ગમરેા કાગડાન 

    ડછામ ચીટકી જળે. 

ફૂટાથ 

ત્માયે.... ઊબી ઊબી વગતી શળે, 

કદાચ યેરભા ંતણાતી શળે, 

કદાચ તટૂતી શળે, 

કદાચ દાફૃડડમાની જેભ રથડતી શળે, 

અભાતી શળે, 

કદાચ જશન્ન્ભભા ંડી શળે. 

ણ આણે ત પ્રેભ કયતા ંભરૂી ગમા શઈશુ,ં 

આણે ચુફંન ભાટે ઉત્સકુ નશં શઈએ, 

ળ-કેવભાનંી સનુ્દયીન ેજતા ં 

છાયા યની  

કબતૂયની શગાય—કાટ ચડેરી ટાકંી-- 

એડયમરના તાય—જાશયેખફયના ંાડટમા ં
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માદ કયીશુ.ં 

ત્માયે ેર  

ફૂટાથી કતૂય ણ  

એકરતાનુ ંકલચ તડી 

ફૂટાથ ય દડત શળે 

અને  

એના નશય ઘવાલાના અલજથી 

        વડક અને ફૂટાથ 

શાથતાી દઈ શવે એવુ ં

 રાગળે. 

અને આણા ગ ય ત્માયે 

એક કાનખજૂય ચડત શળે.  
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  વસં્કૃતનુ ંત્રીજુ ંરેકચય 
 

ફાયીભાથંી ડકાલતા નાણમેયીના વકૃ્ષ ે

ફેચાય યંગ ફદલ્મા ં

અને શલે કાફંૄ ફની અંધાયાભા ંઓગી ગયુ.ં 

અને હુ ં

ડફૂી ગમેરા સયૂજના ડકયણની 

એક વી રઈ 

અંધાયાના ટ ય એને ચીતરંુ છુ ં
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     તાયી નજયથી..... 
 

હુ ંતાયી નજયથી છૂટી જાઉં ત? 

ને તાય ફનીને તટૂી જાઉં ત? 

શલે ક્યા ંસધુી ચારવુ ંઆ યીત-ે- 

હુ ંયસ્ત ફનીને ખટૂી જાઉં ત? 

ભં શૈમાને જયુ ંછે વશયા વમુ-ં- 

હુ ંમગૃજ ફનીને ઊડી જાઉં ત? 

આ અંધારંુ રાગે હ્રદમના વમુ-ં- 

હુ ંસયૂજ ફનીને ફૂટી જાઉં ત? 

ઊગુ ંછુ ંકભ થઈને શય શ્વવભા.ં 

કશ ેદેલકન્મા—―ચ ૂટંી જાઉં ત?‖ 
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        હુ ંજીવુ ંછુ ં
  

હુ ંજીવુ ંછુ:ં 

નલઢા કઈ જાણ ે

અંગભા ંજેના કશુ ંરાલણ્મ ના.  

હુ ંજીવુ ંછુ:ં 

જીણા ક ઘડડમાન કાટં; 

શલે ત કણવત દદી ફની. 

હુ:ં 

શભણ ંજ જે ડી ગમ ગરા ં

એ ઝઝંાલાત? 

ના  

શભણા ંજ જે છરક્ય, 

સયૂજને શાથતાી દઈ જયા ભરક્ય, 

એ દડયમ? 

ના. 

શભણા ંજ જે યસ્તાડકનાયે યૈ ઊભુ ં

શીફકા ંબયે કઈ ત્મજામેુ ંમળશ;ુ 

એ? 
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ના. 

 

એ મે નશં, એ મે નશં, એ મે નશં.  
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          ફર લારભના 
 

ઊંફયે ઊબી વાબંફંૄ યે ફર લારભના; 

ઘયભા ંસતૂી વાબંફંૄ યે ફર લારભના. 

ગાભને ાદય ઘઘૂયા લાગે, 

ઊંઘભાથંી ભાયા ંવના ંજાગે, 

વના ંયે રર લારભના.ં 

ઊંફયે ઊબી વાબંફંૄ યે ફર લારભના. 

કાર ત શલે લડરાડાે ઝૂરશુ ંરર, 

કાર ત શલે ભયરા વાથે કૂદશુ ંરર, 

ઝૂરતા ંઝક રાગળે ભને, 

કૂદતા ંકાટં લાગળે ભને, 

લાગળે યે ફર લારભના. 

ઘયભા ંસતૂી વાબંફંૄ યે ફર લારભના.  

આજની જુદાઈ ગપણ ઘારી લંઝશુ ંરર, 

લાડને લેરે લારાડી લીણશુ ંરર. 

લંઝતા ંલન અડળે ભને, 

લીણતા ંગલન નડળે ભને, 

નડળે યે ફર લારભના. 
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 ઊંફયે ઊબી વાબંફંૄ યે ફર લારભના. 

ઘયભા ંસતૂી વાબંફંૄ યે ફર લારભના. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

  યણ.....ઘય 
 

ઊંટની આંખે ખયતી યેતી 

   કે યણ ફની ગયુ ંયે રર 

આંખડી ચગભ પયતી યે‖તી, 

    ઘય યણ ફની ગયુ ંયે રર 

તયતા ંવાત વાત  વઢના ંવ્શાણ 

કે આલતી ભીઠા જરની તાણ 

કઈને ભનનુ ંભાન્યુ ંકીધુ,ં 

   લેયણ ફની ગયુ ંયે રર 

આંખડી ચગભ પયતી યે‖તી 

      ઘય યણ ફની ગયુ ંયે રર 

ઊબયે ઘયભા ંયણની યેતી 

કે ઘઘૂયી દૂય દૂય લાગતી યે‖તી 

રીધુ ંશાથભા ંજે જ જાણી, 

      મગૃજ ફની ગયુ ંયે રર 

ઊંટની આંખે ખયતી યેતી  
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યણભા ંનીતમાા જનુ ંઝયણ 

કે છૂટત ુ ંચાદંાભાથંી શયણ 

જીલન રગતુ ંકાનુ ંલનં, 

    તે ક્ષણ ફની ગયુ ંયે રર 

ઊંટની આંખે ખયતી યેતી  

    કે યણ ફની ગયુ ંયે રર 
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          અંધાયાની દીલાર ાછ 
 

અંધાયાની દીલાર ાછ રીરા ંકંુજય ઝાડ શળે 

શલા શળે ત્મા ંધીભી ધીભી અંદય મવંશની ત્રાડ શળે 

પ્રાણની કીકીભા ંેઠ સયૂજન આકાય શળ ે

તાયાન ટભકાય ણફચાય આબ ભશં રાચાય શળ ે

ફધી ડદળાના દયલાજાને શળે રટકત ુ ંતાફંૄ 

કૂંચીના કાણાભા ંત્માયે શળે ઝભકત ુ ંઅજલાફંૄ 

ફધુ ંશળે ણ અંધાયાન ખાટ એભા ંસ્લાદ શળ ે

ઊગલાનુ ંછે લશે ુ ંએવુ ંસયૂજને ણ માદ શળ ે

ઘલુડની આંખભા ંત્માયે અજલાન બાય શળે 

સતૂાનંી આંખભા ંત્માયે વનાન બડંાય શળે 

દાદીભાની લાતે છેલ્ર ેશળે ભતૂનુ ંશવવુ ં

ાદય ફેઠી ડાકણને ણ શલે ગાભભા ંખવવુ ં
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          યાતલન  

 

યાતા ંીા ંઝાડ તેથી દડે કાી લાટ 

આંગીલઢેા ંગણલા ફેઠી લનભા ંઢાી ખાટ 

શલા આલતી દડફડ દેતી ગુ ંીાન 

યાતયાણીની લાવ શલાને સણુે ભાડંી કાન 

એક એકથી ફભણા ઊંચા આબે ગૂ્માત તાડ 

તયડાઈને ણક્ષમતજ તટૂી મવંશ ેાડી ત્રાડ 

સકુામેરા ાન તેથી જાણે નાગણ વયે 

અંધાયાભા ંઝાખંા ઝાખંા બમના ઓા પયે 

ચટાક દઈ ઊડનારંુ ઘલુડ નબનુ ંઅસ્તય ચીયે 

યાત ઊતયતી ધીયે ધીયે ધીયે ધીયે ધીયે  

કીડી એકે્કક અંધાયાના કણને દયભા ંરાલ ે

ફાલથી ડવીની ડાકણ ાછી ઘયભા ંઆલે 

શયણપાે આલી ભયડામ લાઘન કેય કાન 

એક ધડાકે વલી ઊઠયુ ંઆડુ ંઊભુ ંયાન 
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દડયમાભા ંવનાનુ ંઈંડુ ંચકરાચાચંે તટેૂ 

આભરીએ ભતૂે ફાધંરેી યાત ણફચાયી છૂટે 

 
 

 

 

  યાતના ંફૂર  

 

યાતના ંફૂર અભં જમા ંયે લારભા 

રાલી દે યાતના ંફૂર ભાયા લારભા  

એ યે ફૂરડાએં અભી ભમા ંયે લારભા 

ફૂરડા ંરાલે ત તને ગાડંી થં ભં સ ૂઘં ુ ં

સ ૂઘં ુ ંસ ૂઘં ુ ંને તને શૈમાભા ંગ ૂથં ુ ં

ગ ૂથંી ગ ૂથંીને થાઉં ગાડંી યે લારભા 

રાલી દે યાતના ંતે ફૂર ભાયા લારભા 

કાા કૂલાનુ ંત ુ ંાણી રઈ આલ બર ે

લનના ંલાઘડડમાનંે તાણી રઈ આલ બર ે

એની ના અભને કં ખટ ભાયા લારભા  

યાતના ંતે ફૂરની ન જટ ભાયા લારભા  
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યાતના ંતે ફૂર ભનભહ્યા ંયે લારભા 

રાલી દે યાતના ંતે ફૂર ભાયા લારભા 
 

 

 

 

 

   અંધાયાની યાત 
 

આ અંધાયાની અલાલરુ ભમૂભભા ં

ગાડીની તીણી ષ્વ્શવરના ન્શય 

ખદતા ંઊંડ યે ઊંડ  દય. 

આ અંધાયાના અબેદ્ય એલા પ્શાડ ે

ગાડીની ફત્તીના તેજે થયુ ંફગદંુ. 

એભાથંી આ ગાડી વયતી વરૌ રૌ . 

આ અંધાયાની ગાડી આલી ઊબી. 

એભાથંી અંધારંુ ઊતયુ ંલગય ડટડકટે. 

એને તે ળ ડય? 

તભે સ ૂઘં્ય ુ ંકે? ભં ત જરભા ંીધુ,ં 

દેલદાયની ટચે ણ ડટચાયુ.ં 

યજ વાજંના કીકી દયલાજ ખરે તે ઘય.  
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        એને ભરૂલા 

 

જાનકીન ત્માગ કયતા યાભના હ્રદમ ય 

ભં ભાયા ળબ્દને ફનાવ્મા છે ધાયદાય. 

યામત્રને ભં એના કેળની સ્સ્નગ્ધતા 

ચવૂી રેલા ભાટે રરચાલી છે.  

લનને એના અંગરાલણ્મની યેખા 

ભવૂી નાખંલાની યીત ફતાલી છે. 

ને લીજીને એની આંખન ચભકાય ટણકાલલા  

મલનતંી કયી છે લાયંલાય. 

એની માદભાથંી તાની આગને ચવૂી રેલા 

અસ્ગ્નને ભાયા રશીએ દીધુ ંછે આહૌ લાન. 

વલાયના ંખંીઓને કહ્યુ ંછે ભરુાલી દેલ 

એના ભલુનભડશની કંઠનુ ંગાન. 

યાત્રે  
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ભાયા યભયભભાથંી ભાયી નવભા ં

ને ભાયા ડકલ્રાને કયે છે યેળભી કીડ. 

વલી ઊઠે છે જીબ,થાઉં અંધ. 

ભને ભાણવના મભષ્ટ ભાવં કેયી આલે ગધં. 

 

 

  ભને થત ુ ંકે-- 
 

આ  તડકે ફેવી 

ીઠ ળેકતી 

બંત જઈને  

ભને થત ુ ંકે 

હુ ંમે તડકે ફસે ુ.ં 

જ  

કેટકેટરા ંલા તણુ ંઆ ડશભ થીજ્યુ ંત ે

ીગે, 

ીગે ને અંદયથી ઝીણી ાખં ફૂટે.... 

ફૂટે ત  

આબ તણા ીાની ેરી  



77 

 

વપ્તમિની ડા નભી તે ડાે જઈને ફસે ુ.ં 

આ તડકે ફવેી ીઠ ળેકતી બંત જઈન ે

ભને થત ુ ંકે હુ ંમે તડકે ફેસુ.ં 

ઘણી લાય આ અંધાયાને આંફ ે

 ટોકે 

ભય કેટરા એકીવાથ ે

ભનની ેરી તપૃ્ત લદેના સતૂી જાગે... 

જાગે ને થઈ ભય  ત  

ભય તણા ટોકાની ભાા સમૂાડકયણભા ંગ ૂથંી 

ગ ૂથંી તને ળધલા ફસે ુ.ં 

આ તડકે ફવેી ીઠ ળેકતી બંત જઈન ે

ભને થત ુ ંકે હુ ંમે તડકે ફેસુ.ં 
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       યાત  

 

અરક ભરક વીભને છેડે, 

લડની તે જરભા ંકાી ળાશીનુ ંટીુ ંબે. 

ભવ ભટા ંભવ એકફીજાભા ંશાથ ગ ૂથંીન ે

ચયાભરાના ંઝાડ ઊબા ંતે ડતા ંકકડ ભવૂ; 

થાબંરા ખબે ભબ ધયીને ગાભ લવાલે, 

ટ દઈને ડત ુ ંસકંુૂ ાન ને કકડ ભવૂ; 

ગાભન ઝાં 

કડડ કડડ  ફધં  

ને લન અંધ રઈને ઘભૂયી ગગન ચડે. 

આંખ આભરી ફાલ ફયડી ખેય ખજૂયી 

શાળ કયીને શલે ડશમ ેગ લાીને ફેઠા;ં 

ચકરી ચાભાચીડડમા ંધયી ચાચંભા ંડકયણ એક 

શલે ત આબથી ઊતમાં શઠેા;ં 
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યાનની ભેયે વાઢં ઊબરે, 

ખાઈ ફદેર 

ળંગડે બેયલી કડુ ંકાફંૄ ગાભભા ંાછ લે. 

 

 

     

  

   ધમુ્ભમવમા વલાય 

 

ખીલ્મા ખીલ્મા ાડયજાતની તે 

શલે વલાય (આ) બીનુ ંબીનુ ંગે. 

ધમુ્ભવ ળા ંઆછા ંદૃગથી હુ ંજઉં, 

અને થત ુ ં: ધમુ્ભવભા ંમજુને ખઉં. 

શલે શઠ આ ધમુ્ભવ, ગાર (આ) ધમુ્ભવ, 

ધમુ્ભવ ધમુ્ભવ નાકકાન આ ધમુ્ભવ, 

ધમુ્ભવ લચ્ચે ાડયજાતની સલુાવ ધમુ્ભવ, 

નબની ત ળી લાત કરંુ જ્મા ંશલા મ ધમુ્ભવ ! 

ાડયજાતની રઈ કેવયી ડાડંી 

ડકયણએ ઘયઘયની િીડા ભાડંી, 
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ખીલ્મા ખીલ્મા ાડયજાતની તે 

શલે વલાય (આ) બીનુ ંબીનુ ંગે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   લણયેખાયુ ંલન 
 

પ્શાડભાથંી  પ્શાડ, ઝાડભાથંી ઝાડ: લણયેખાયુ ંલનં; 

ઊડતુ ંયે‖ત ુ ં થઈને  સડૂ  ડાથી  ડાે ભનં. 

 પ્શાડની ઓથે ભખૂયા ટે  વ્શતે ુ ંસકંુૂ ઝયણ : 

કતય કંુજ કૂદત ુ ંજાત ુ ંશમ ન જાણે શયણ ! 
 

ટના મલળા થયા ાડે મવંશને ગે ત્રાડ, 

ધ્રજૂતી ટેકયી ટચ, થઈને લનના ંઝીણા ંઝાડ. 

ક્યાકં ભયૂા, ક્યાકં વાલ રીરા, 
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    ક્યાકં લનફૂરે રારીા, 

છામંડા કાફયચીતયા જાણે લાઘલફૃળા ળીા ! 

થયા કતય, વાગ ન ેવીવભ.ણક્ષમતજ આબથી દૂય 

લણદેખામા યાનનુ ંજાણે લધત ુ ંયે‖ત ુ ંયૂ ! 
 

પ્શાડભાથંી  પ્શાડ, ઝાડભાથંી ઝાડ: લણયેખાયુ ંલનં; 

ઊડતુ ંયે‖ત ુ ં થઈને  સડૂ  ડાથી  ડાે ભનં. 

 

 

 

     ત્ર  

શ ેમપ્રમ 

ભસંયૂી આડદર ! 

હુ ંશલે આલી ગમ છુ ંઆ નવુકં  ગાભભા.ં 

ને અશં ગરીઓ ભશં યખડી યહ્ય છુ.ં 

ને અશં શૉટેરભા ંખખડી યહ્ય છુ ં

આંખભા ંઆંજી 

તટેૂરા ંસ્લપ્નનુ ંઅંજન 

અસ્સ્તત્લના આ લતાભાની અંધકાયે 
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હુ ંડબૂ્મ છુ.ં 

યસ્ત રઈ ભાથે શલે  

અલકાળભા ંગ પેયવુ ંછુ.ં 

વો તયપથી આલતા રાખ અલાજ 

હુ ંઅશં વમના નાકાની અંદય 

ગવુ ંછુ.ં 

...ને હુ ંમ ત છુ ંવાલ જુઠ્ઠ. 

રકને ખટંુ શવીને કશી યહ્ય છુ:ં 

છુ ંભજાભા.ં 

  

 

    યાનેયી  

 

 પ્શાડની ઊંડી ખીણ યાનેયી ઝાડથી છરછર, 

વ્શતે ુ ંતેની બીતય ઝીણુ ંયાનયીનુ ંજર. 

રભા ંજાણે રાગત ુ ંખયે આબની નીરભ છત ! 

રાગત ુ ંજાણે ઝકી યહ્યુ ંયાનયીનુ ંવત !  

પ્શાડની ઊંડી ખીણ યાનેયી ઝાડથી છરછર, 
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વ્શતે ુ ંજાણે બીતય ઝીણુ ંયાનયીનુ ંજર ! 

લેરથી ઝાઝા ંઝાડ ને તેથી યૂ ડયુ ંઅંધારંુ, 

આગ દડી ભનને ભાયા ઊડત ુ ંઆઘુ ંલારંુ. 

અલા યે લટંની અશં વલી ડે છામા, 

કઈએ જાણે પયતી ભરેી ાદંડે ાદંડે ભામા !  

પ્શાડની ઊંડી ખીણ યાનેયી ઝાડથી છરછર, 

વ્શતે ુ ંતેની બીતય ઝીણુ ંયાનયીનુ ંજર. 

લાદા ંબેી લાદફંૄ ફની ઊડતી  પ્શાડની ટૂંક 

 પ્શાડને કીધા ગભૂ ભાયીને રભા ંકઈએ ફંૂક.  

વ્શતે ુ ંબીતય  બ્શાય ફધે મે યાનલાયનુ ુ ંજર. 

પ્શાડની ઊંડી ખીણ યાનેયી બાલથી છરછર 
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             26 પેબ્રઆુયી 1966ન પ્રશ્ન 

 

જ્માયે ત ુ ંફાયી ાવે ઊબી યશી યસ્તા યથી  

વાય થતી બીડ જુએ ત્માયે તાયા ચશયેા 

યના તરન તણખ કઈને ફાી ન મકેૂ તેન ુ ં 

ધ્માન યાખજે. કભના ાન યના જર જેલી  

ભાયી માદ કઈ લાય તાયા હ્રદમત્ર યથી વયી 

જામ ત તેન ળક ન કયતી. અશંના રક  

ત મવનેભાના પાટેરા સ્ટય જેવુ ંસ્લપ્નનુ ં 
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પાટેુ ંણચત્રતાને ચશયેે ણચટકાડીને પયે 

છે. એભા ંતાયચશયે બલા ન દેતી. હુ ંત  

શલે દેશ-અક્ષય કે અથા –દ્વાયા નશં ભફંૄ, 

યંત ુભાયા મલચાયના કયણમા તાયી આવ- 

ાવ જાફંૄ ફાધંે ત ફાધંલા દેજે. 

શલે ત6ુ જ્મા ંભને નશં જુએ ત્મા ંહુ ંશઈળ; 

કાયણ કે હુ ંત ઓગતા ધમુ્ભવન ફનેર છુ,ં 

 આકાળના આઠભા યંગભા ંબેર છુ,ં  

તાયી શસ્તયેખાના એકાદ લાકં નીચે  

છુામેર છુ,ં ીાના ંાનભા ંખડખડી શસુ ં

છુ,ં નદીના ચચં જભા ંભાયી નજયને લશ-ે 

લડાવુ ંછુ.ં કઈ ડદલવ ટારીન ખટ બણક 

વબંામ ત એ ભાયત્ર રાવ્મ શળે. પનની 

 ખટી ઘટંડી લાગે ત ભાય પન શળે  ફાયણા 

ય બણકાયાના ટકયા ડે ત તે ભાયા જ  

શળે. ત ુ ંકાલયીફાલયી ફની કાગ રેલા, પન 

 ઊંચકલા કે ફાયણુ ંખરલા ન દડતી, નશં 

 ત ભતૂકાની જાભા ંત ુ ંવડાઈ જઈળ.  
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તુ ંકેભેમ નશં છૂટી ળકે, એભા ંફધંામેરા 

 યશી તાયે કળેટ યચલ ડળે. એભા ંભાયા 

 ળબ્દના તાય ન લંટાતી, નશં ત ભન ે

ખફય છે ત ુ ંએને કાી ફશાય નશં નીકી  

ળકે ત ુ ંગ ૂગંાઈળ. ફાયીના પયપયતા યદાને 

ખંટીએ ટાગંજે, ઘયભા ંધૂ વગાલજે, યેડડમ 

ભટેથી મકૂજે, ગીત ગાજે, ફાયી ાવે જઈન ે 

ઊબી યશજેે, તાયા ચશયેા યના તરને વાચ- 

લીને દાફડીભા ંમકૂી દેજે. કભના ાન યના  

જર જેલી ભાયી માદ વયી જામ ત ત6ુ એન  

ળક ન કયતી. એને ળધલા તાયા ંઆંસઓુન ે

નભકરતી, નશં ત ત ુ ંજ એભા ંલશી જળે, 

ત6ુ જ એભા ંઢી જળ.ે એકરતાન તક્ષક  

ાછ ડે ત ભાયા બમલષ્મના અંધકાયભા ં

બયાઈ જજે. જજે, તાયા કણામરૂની રાર 

ચકભક ભાયા એ અંધકાયને વગાલી ન મકેૂ ! 

તાયા દીઘા કેળની કાાળ એને ઝાખં ન ાડે ! 

તાયા ભોનન ઝઝંાલાત એને ફંૂકી ન મકેૂ ! 

ભતૂકાના ંજ ત ખજૂયાશના ંમળલ્ની જેભ  
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થીજી ગમા ંછે. એભા ંભાછરી ફની ત ુ ંન  

મલશયતી, લતાભાની આગભા ંઆણગમ ફનીને 

ન ડતી, બમલષ્મની યાતભા ંતાયા ભનને ઘલુડ  

ફની ઘયની ફશાય ન જલા દેતી. 
 

હુ ંત આ ત્રણે કાથી ય ગમતશીન રમ 

અને સ્સ્થમતશીન મમત ફનીને યશીળ, ભાયી  

લાવનાના સયૂજની ાછ ખાડ ખદી સઈૂ 

 યશીળ, ભાયા શઠના કંની વાથે તાયા લક્ષ- 

પ્રદેળના કંને ગઠલીળ, તાયા બાલના આકાળને  

ડકરડકરાટ કયી મકૂીળ, ધીભે ધીભે ાછ  

જમા મલના ચાલ્મા કયીળ. આગના અલકાળભા ં

ાછના અંધકાયની બાત ઉવાલીળ 

અને અનથાની બંમ ય અળક સ્તબંની જેભ 

રખડંન થઈ ઊબ યશીળ. 

કશ,ે તાયી માદના મવંશને ત ુ ંભાથે ત નશં  

મકૂી જામને?   
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          જગંર 
 

લસ્તીની આવાવ ઊગી જામ જગંર, 

ભાયા પ્રલાવભા ંમે બી જામ જગંર. 

તાયા એ પ્રેભને કેલી યીતે ભૂ ુ?ં 

કાુ ંછુ ંએક વકૃ્ષ, ઊગી જામ જગંર ! 

જ ત ુ ંનથી ત થામ, અશં કઈ ણ નથી. 

તજુ નાભ આવાવ ઊગી જામ જગંર. 

સકંુૂ જ ખયે ાન ત એની ખફય ડે, 

વ્શરેી વલાયે ઘયભા ંપયી જામ જગંર. 
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રીર અલાજ ભયન શજુ મે ઉદાવ છે-- 

એ વાબંીને યજ તટૂી જામ જગંર. 

ચાવુ ંછુ ંબાન ભરૂી તણખુ ંહુ ંઘાવનુ ં

ને ભાયે યભ યભ ઊગી જામ જગંર. 

રીરા ંને સકૂા ંાન ખયે છે ઉદાવીના ં

ને શનૂ્મતાના ઘયભા ંઊગી જામ જગંર  

 

 

 

 

 

 

     યસ્ત 
  

લાકેં લાકેં લી જામ યસ્ત 

અને ઢા યથી ઢી જામ યસ્ત. 

ડકનાયાના ંવકૃ્ષથી વકૃ્ષામ યસ્ત 

અને થ્થયથી ત યસ્તામ યસ્ત. 

જતા ંઆલતા ંરકને પ્રશ્નછૂી, 

ડી એકર યજ સ્તામ યસ્ત. 



90 

 

અભે ત શતા વાલ અણજાણ જગથી; 

ઘયે આલીને વો કશી જામ યસ્ત. 

ડયા ંયાનભા ંકંક ઘેયાઈ ગરા.ં 

થત6ુ ભનભા:ં ક દી જડી જામ યસ્ત ! 

ડદલવબય ગફડત, ગફડત, ગફડત, 

ડય ેયાત ઊબ યશી જામ યસ્ત. 

ગયખાભંા ંએ યાત ઊંઘ્મા કયે છે. 

વલાયે ઊઠીને વયી જામ યસ્ત.     

 

 

 

 

 

  અ‖લાદ  

 

આ ળશયેની ગરીઓ ભશં 

વત્મનુ ંકતૂરંુ 

શજુ ગરા ંસ ૂઘં ે

ગાધંી તણા.ં 
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ભણણરાર બગલાનજી દેવાઈ 

 
જન્ભ: 19 જુરાઈ,1939 

      ગયગાભ(તા.લરવાડ) 

અલવાન: 4 ભે, 1966 

     અભદાલાદ 

કાવ્મવગં્રશ: 
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   યાનેયી(1968) 
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