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         બરે 
 

ણરસ્સુ ંણરસ્સુ ંચકતા વણમા વાથે 

તનયંતય ઘવાઈ ઘવાઈને 

બતલષ્મની ફધી જ યેખાઓ 

બરે ઝાખંી ને ઝાખંી થતી જતી શમ. 

બરે ‘છૂટા આ’ અને ‘છૂટા નથી’ભા ંજ 

કચડામા કયત ુ ં

ટકયીની દયીએ ફાધેંુ ં

ભારંુ સકુુભાય ભોન 

તનષ્ા કંડક્ટયના ચંથી 

ળત ળત ક્ષતે લંધાત ુ ંજત ુ ંશમ. 

તમ ક્યાયેક ત  

ફાયી ાવેની જગ્મા ણ 

ભી જતી શમ છે. 

અને ત્માયે 

વતત વાય થતા  

આ તયર દાથો વાથે 

કઈક જન્ભે જ ળક્ય ફની ળકે તેલ  

લનલેગીર 

વોને લાતાશરા ણ થત શમ છે ! 
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         અંતતભ પ્રલચન 
 

 ‘ચઢતા ંકષ્ટ, અલતયતા ંકષ્ટ, 

કષ્ટ ફદરતા ફભણુ.ં 

જવુ,ં આલવુ,ં ભડુ ંડવુ,ં 

નફંયના લાચનભા ંડતી ભરૂનુ ંબંઠું ડવુ.ં 

સ્ટૅન્ડ ઉય ણ 

રખ ચયાવી ભ્રાતંતઓની બીડ.... 

 ભાટે શ ેભશાજન, ણબક્ખઓુ, ણબક્ખણુીઓ ! 

જેન કઈ જ રૂટ ન શમ, 

જેના ંક્યામં સ્ટૅન્ડ કે ટતભિનવ ન શ,  

જેને કઈ નફંય રકંલા નાભની તનમતત ન શ, 

જે સ્લમ ંફવ જ ન શ, 

એલી ફવની 

અથાશતૌ એલા ફવની, અરમૌ ની  

ન જલા જેલી  

યાશ જલી 

એ જ શે્રમ છે 

એ કશરેી અંતતભ ગાથાન તાત્માશથ...’ 
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    વચંારયણી દીતળખા 
 

ભયકે છે કે મ્શકેં છે ત ુ,ં 

  ફરે છે કે ફૂર ખયે છે, 

ક્ય ેરકયણ આંજે ક્્જર કે 

  તનયખત તનયખત નેણ ઠયે છે ! 
 

આલ યસ્ય શ્વાવ વયે કે 

  જરભર્ધમે આ ભીન તયે છે, 

વભમસયુાશી વચંયતી કે 

  તુ ંજ ક્ષણણકનુ ંજાભ બયે છે ! 

ઘેઘયૂ ઘેઘયૂ ઘેન ઘતા કે 

  રકાયનુ ંઅરવ રે ત ુ,ં 

આછ અભથ ઉજાગય કે 

  અચયજન આકાય ધયે છે! 

દીતળખા વચંાયલતી કે  

  ચંકલયણી ગઝર વદેશા, 

અનગના અણબેક વયીખ 

  આઠ પ્રશય અજલાવ ઝયે છે ! 

કંકણને રકણકાય ભધયુ આ 

  કઈ તયજ છેડાઈ યશી કે-- 

યભ યભ ત ુ ંયભણા રૂે  
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   યેળભ યેળભ સયૂ વયે છે! 
 

       જાજા યે જુશાય 
 

વાહ્યફાના વાભે યે ઝરૂખે વશ ેફેવણા ં

અશં અભે ઊબા ંઅનયાધાય 

વડકંુ ખદાતી લચભા ં વ્શારની  

ડે યે કદાી ડતા ાલડા 

કાઈં જનભજનભના ંઢેપા ંઊખડે 

ધણ યે ઝંકાતા ળીણી યણઝણે 

તણખા ઝયે ને ાખાણ તટૂતા 

દનની ેયે યે ડાભય ઊકે 

કે અડલડ અંધાયે ઓખ ઓગી 

યેત યે થયાતી ભાયા નાભની 

યેત યે થયાતી ઠાભઠાભની 

કયી દવે યે દૃશ્યુનેં એકાકાય 

શલે વડકંુ ફધંામા કેડે આલજ 

રૂડા ંવડકંુ ફધંામા કેડે આલજ 

જીલ યે શળે ત ઝાખં ુ ંબાશુ ં

જીલ યે શળે ત ાખં ુ ંબેટશુ ં

વાજણ નશં ત જાજા કયીને જુશાય... 
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        આશતુ છુ ં! 
 

શભણા ંઊડી જઈળ હુ ંજાણે કે ઓવ છુ,ં 

ભાયી ખરકન હુ ંખદુા ખાનાફદળ છુ.ં 

ઊબયાતી મ્શરેપરે કદી એવુમં રાગત ુ,ં 

કઈ તલપુ્ત લાણીન હુ ંળબ્દકળ છુ.ં 

ડઘાઉં છુ ંવતત અને ણઝરાઉં છુ ંકલણચતૌ 

ળબ્દથી દૂય દૂયન અશ્રાવ્મ ઘ છુ.ં 

ીધા છીમ  ાત્રભા ંફાકી યશી જત 

અલકાળ છુ ંઅાય ને બયયૂ શંળ છુ.ં 

અભથીમ દાદ દીધી ત ગાઈળ ફીજી ગઝર. 

તતુશ જ થઉં પ્રવન્ન એલ આશતુ છુ.ં  
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         ફધાને નતરંુ 
 

મકુ્ત આકાળે યચુ ંછુ ંહુ ંચશકત ુ ંનીડ ણ. 

સનૂકાયે ળબ્દની બેગી કરંુ છુ ંબીડ ણ. 

છે અટકચાા, અકણા, દાડં ણ યેૂયૂા. 

શુ ંકરંુ ક્યાયેક ળબ્દ ય ચડે છે ચીડ ણ 

અંજણભા ંઆલતાલંંત જ તયત મ્શકેી ઊઠે, 

એ અર્ધમન ઉલ્રાવ શ કે શ યુાણી ીઠ ણ 
 

ઉલન મંત રફંાવુ ંભટયુ,ં વારંુ થયુ ં

થં થયાઈ ડયુ’ંત ુ ંએક અભથુ ંફીડ ણ 

દ્રાખને ભડં હ્રદમનુ ંછે ફધાનેં નતરંુ, 

ફૂર બરુબરુ કીય કમર ને ધાય તીડ ણ 
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    ગઝરગીતત સકુભરા-- 
(અશણ: અભરુક તથા જમદેલને) 
 

યભણદી ધયી કયે અણબવયે લાવયધયે કરકાતભની, 

મદુૃન ુયૂયલે મદુા ભદવયે આ અલતયે ભધમુાતભની. 

ચણરતકંુડરવ્માકુરા જરક્ણાદ્રાશ શ્વવનેલેગવભાકુરા, 

સ્ભયસ્સ્ભતે તલયીતકે વબય વશ ેચયાચયસ્લાતભની. 

દતમતલક્ષ યે યતતશ્રભજરે તવક્તતન,ુ મરુદ્રતરચના, 

રણરત રર રમે ળભે નીયલ અંતે  શ્રતુત મથા  

           વભગાતભની. 

મરુદતભોન ધયા ધયા લવનવ્મસ્તા સ્ુરયતયભતણૃાકુંયા, 

ળયદવોમ્મ નબે અશ અઘન આછુ ં

      ઝશે ણચતતદાતભની. 

મરદ તલરાવકુતશૂરા યતવકરીરાવયતનભ્જનતલહ્વરા, 

ગઝરગીતત સકુભરા શ્રલણશારા શણૃ ુવદા અતમ  

         બાતભની. 
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          વબય સયુાશી 
 

વબય સયુાશી, રણરમ રચક કરટ, 

      કભરસ્કંધા ગઝર, 

લનલન બભતા ંતભરત 

    અતરકિત મજનગધંા ગઝર. 
 

રખચયાવી રખતરખત 

    ચખ લેધત યે રખ વકર. 

અરખ અરખ ણગયનાયી ગાજે 

      તનત ડછદંા ગઝર. 

ચાક ગયેફ, ફેફાક રદળા, 

     દાભન દય દય ઊડે, 

અષ્ટ ાળ આકાળ ઉડાલત 

      ત્રરૂટતપંદા ગઝર. 
 

વાવંઉવાવં ચરાલતછૂલત        

      ણઝરતભર વાતં ગગન, 
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તલશવં તલશવં કયતાર નચાલત 

      ગાલત ફદંા ગઝર. 
 

કંશ રગ રૂઠ, ભાન કય અતત, 

       મખુ ભચકડ અરગ, 

સયૂ તભરાલી ગાઓ તપ્રમજન 

         વતૌ ણચતૌ નદંા ગઝર. 
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        રમ બરે યહ્ય 
 

શલેા ! શજીમ છે ત છી શામ બરે યહ્ય, 

ડકૂ્યા ંનથી જ સ્ત્રત વકર, રમ બરે યહ્ય. 

 

લધઘટ તલકાય કં જ ઉદ્રલ કળ નથી, 

ફેચાય ચારુ ભ્રાતંતઓન ચમ બરે યહ્ય. 

અતતકષ્ટથી ભેર તલયર પ્રાવ આણ, 

જ એ તલજમ ન શમ, યાજમ બરે યહ્ય. 

આ ળબ્દથી જ ળબ્દને અજલાશુ ંનકી, 

વલશસ્લ ઓગી જલાન લામ બરે યહ્ય. 

શવુ ંન શવુ ંદ્વદં્વ જ એક જ ફની ગયુ,ં 

વળંમ બરે યહ્ય ને તલમશમ બરે યહ્ય. 
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            ફદુ ંછુ ં
 

ભજા ડે ત તયત હુ ંતભજાજ ફદુ ંછુ,ં 

ન આંખ ફદુ ંબરે ણ અલાજ ફદુ ંછુ.ં 

યભતયભતભા ંહુ ંયસ્ભરયલાજ ફદુ ંછુ,ં 

ફદરત યહુ ંછુ ંભને, તખ્તતાજ ફદુ ંછુ.ં 

વપય અટકતી નથી કંઈ તપૂાન ટકયાતા,ં 

રદળા ફદરત નથી હુ ંજશાજ ફદુ ંછુ.ં 

પ્રજતુ ંકંક યશ ેછે શભેંળા ંશઠ ય, 

કદીક ળબ્દ ત ક્યાયેક વાજ ફદુ ંછુ.ં 

સયુારમે જ શલે ચાર ‘શનૂ્મતા’ છડી, 

દયદ ફદરત6ુ નથી ત ઈરાજ ફદુ ંછુ.ં  
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       શઈમં ત્મા ંજ ઝશણમં ! 
 

 એક ને એક જ સ્થે ભણમં અભે 

   શઈમં જ્મા ંત્મા ંજ ઝશણમં અભે, 

તંડ ક્યા ંેટાલલા ણમં અભે? 

  શઈમં જ્મા ંત્મા ંજ ઝશણમં અભે, 

શતે દેખીને બરે શણમં અભે 

  શઈમં જ્મા ંત્મા ંજ ઝશણમં અભે, 

ાચં બેા ંવાલ ળં બણમં અભે 

  શઈમં જ્મા ંત્મા ંજ ઝશણમં અભે, 

ઊબયાવુ ંશમ ત ળભવુ ંડે, 

  ઊણગમં જ ત જ આથભવ6ુ ડે, 

ભેરુ ચળે ણ નશં ચણરમં અભે 

  શઈમં જ્મા ંત્મા ંજ ઝશણમં અભે. 

કંક વભજ્મા ત્માયથી ફેઠા તછમં 

   શાથભા ંહુક્ક રઈ આ ઢણરમે, 

ક્યાથંી ભણમં કકને પણમે અભે 

   શઈમં જ્મા ંત્મા ંજ ઝશણમં અભે, 
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ળબ્દના દીલા ફે છે ડેણરમે 

    આલતર આલી ભે છે ડેણરમે,  

સ્લપ્ન જેવુ ંળીદ વલણમં અભે  

  શઈમં જ્મા ંત્મા ંજ ઝશણમં અભે ! 
 

       ળબ્દ-અલતાય 
 

ણૂશભાથંી અંળ, અલતાયી થમ, 

સ્લાદ કાજે ળબ્દ વવંાયી થમ. 

તુ ંથઈને શદુ્ધ શ ૃગંાયી થમ, 

હુ ંથઈ અલધતૂ અરગાયી થમ. 

મકુ્ત સ્લેચ્છાએ જ ફધંામ સ્લભા,ં 

સ્સ્થય ભટીને કેલ વવંાયી થમ ! 

કંદયા એ, કા એ, ગયંબ એ, 

ભોન એ ને એ જ ઉદૌ  ગાયી થમ. 

તેજ ભાટી મતૂતિ ભરંદય આયતી, 

એ જ ષુ્ થઈને જૂાયીથમ ! 
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       તણખ થળે 
 

કે શ્વાવ વયખાલી જુઓ તણખ થળે, 

આકાળ અનાલી જુઓ તણખ થળે. 

ના જે બયાત ુ ંકે ન જે ખારી થત ુ,ં 

એ શનૂ્મ વયકાલી જુઓ તણખ થળે. 
 

આકાય ભળે જન્ભના અંધાયને, 

ર જાભ ટકયાલી જુઓ તણખ થળે. 

ઈતતશાવ ક્ષણ અટકી અને ઊબ યશ,ે 

ત ષૃ્ટ રટાલી જુઓ તણખ થળે. 

અસ્સ્તત્લનુ ંરશભ ઓગે, ના ઓગે,  

લૈતથ્મ અપાલી જુઓ તણખ થળે. 

એકાદ ક્ષણ કયી યશી ત તાશુ,ં 

એકાતં અથડાલી જુઓ તણખ થળે. 
 

 

    



19 

 

           

 

 

 

 

 

     રકચડૂ કંપ્યુ.ં.. 
 

કશુકં કંપ્યુ ંકયાડ ાછ, 

યઢ થભં્યુ ંશાડ ાછ. 

ન ભેઘ, અરકા, ન મક્ષ કંઈમે, 

યશી ગમ એ અાઢ  ાછ. 
 

યહ્યુ ંઊઘડત ુ ંજનભજનભ કંઈ, 

શળે, શળે કંઈ, ઉઘાડ ાછ. 

શ્વવાયુ,ં ફાયી લવાઈ, નેત્ર,-- 

યહ્યા ંચકતા ંતતયાડ ાછ. 

તલદામ લેા તલદામ તનજની, 

રકચડૂ કંપ્યુ ંકભાડ ાછ.  
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        વનાલયણી 
 

વનાલયણી ટેકયીઓ ને લાદછામ લાવ, 

ફેચાય ડે છાટંા ને ત્મા ંત મ્શકંી ઊઠે શ્વાવ; 

વનાલયણી ટેકયીઓ ને લાદછામ લાવ. 

આછી અભથી લ્શયેખડીએ  ઝૂભે વઘા ંઝાડ, 

એભ અભસ્તા ંઆનદંના ંખલુ્રા ંવાલ કભાડ; 

આછી અભથી લ્શયેખડીએ ઝૂભે વઘા ંઝાડ. 

આવાવભા ંયશ ેઊઘડત યંગ કસુફંર તૉય. 

કનકકંુબથી વભમ સ્ત્રલે ને સ્ત્રલે અનલયત શે્રમ, 

યલાાના ંાત્ર પ્રકંતત યલાાનુ ંેમ, 

કનકકંુબથી વભમ સ્ત્રલે ને સ્ત્રલે અનલયત શે્રમ. 
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              દેયડી 
  

રૂડા ંઆલફાલણમા ંથય કેયડી યે રર, 

ઊબી લચ્ચે અટરૂી એક દેયડી યે રર. 

એલા રકમા તે દેલ અભને પલ્મા યે રર, 

નેણ ઊંચક્યા ંકે  વ્શણે વાભા ંલળ્મા ંયે રર.  

શલે આખ જનભાય અશં ઊબશુ ંયે રર, 

કક આલી ચડે ત બેદ છૂશુ ંયે રર.  

કેભ દણુ ંદતામં ગાભ ના લસ્યુ ંયે રર, 

એવુ ંકેવુ ંતે ાદંડુ ંકે ના ખસ્યુ ંયે રર. 

રૂડા ંઆલફાલણમા ંથય કેયડી યે રર, 

ઊબી લચ્ચે અટરૂી એક દેયડી યે રર. 
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          ભેઘધનનુા ઢા ય 
 

ગરામં ફધંાઈ જતા ંાક્કું ચણેરી ા ય, 

ભવુ ંજ છે ત ભ ભને ત ુ ંભેઘધનનુા ઢા ય. 

તુ ંઆલ એકીપા આ રફંામેરા કયને ગ્રશી, 

મકૂી ચયણભ ુત્કાયતા વ વ પણાા કા ય. 

આ એક વેરાયે અશં ને અએ વેરાયે ત્મશં, 

ઝઝંાતનરળા ંઝૂરશુ ંકઈ અગચય ડા ય. 

વનાવી-વનાવી યભતા ંયશ ેકભ રકયણ, 

તડક તલખેયાત યશ ેઝાકયવ્મા લા ય. 

કં લેરબટુ્ટા, ફૂરત્તી, એક બાતીગ ગઝર, 

કં યેળભી ળબ્દનુ ંઆછુ ંત લણીએ ળા ય. 
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       સ્ળશ તાય કે-- 
  

મ્શકેથી ભંઘુ ંભાતા ંશમ છે, 

ણ છી ક્યા ંજઈ રાતા ંશમ છે? 

ફાયીભાથંી ફશાય જલાત ુ ંખરંુ, 

ફાયીથી દૃશ્ત કાતા ંશમ છે ! 

એભને ભરૂી જવુ ંએમે બયભ,  

જ વતત એભ જ જાતા શમ છે ! 

ફે ળબ્દ વાથે મકૂતા ંપપડી ઊઠુ-ં- 

ગ્રથંના ગ્રથં છાતા શમ છે ! 

સ્ળશ તાય કે ફધા ંભતી ફન્મા,ં 

અશ્ર ુત વોને અાતા ંશમ છે ! 
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       આરદરને એક ત્ર  

 

પ્રફર વકંલ્ની ક્ષણ ભકુ ંછુ,ં 

ઊઘડતા ભોનન કણ ભકુ ંછુ.ં 

કયીને ત રયઝાલે ભોનને તલ, 

રશભારમ ળબ્દના ગણ ભકુ ંછુ.ં 

જટાભા ંફદ્ધ ગગંા અલતય અલ, 

ધયાની ણખન્ન ધાયણ ભકુ ંછુ.ં 

પ્રતીક્ષાયત વબા, વો ણચત્રલતૌ છે. 

ઈનામત શ, તનભતં્રણ ભકુ ંછુ.ં 

ગઝરનુ ંકેળગુપંન ણ અધરંુૂ, 

સ્ભયણભા ંઆનુ ંણ ભકુ ંછુ.ં 
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                કરયલ 
 

આ અશં પ્શંચ્મા છી આટુ ંવભજામ છે, 

કઈ કં કયત ુ ંનથી, આ ફધુ ંત થામ છે. 

શાથ શલાથી જ કં ક્યા ંકશુ ંકડામ છે? 

શ્વાવ જેલા શ્વાવ ણ લામ છે ત લામ છે ! 

આંખ ભંચીને શલે જઉં ત દેખામ છે-- 

ક્યાકં કં ખરૂી યહ્યુ,ં ક્યાકં કંક ણફડામ છે. 

જે ઝકતુ ંશમ છે તાયકના ભોનભા,ં 

એ જ ત વોયબ ફની આંગણે લીખયામ છે. 

ળબ્દને અથો શતા, ઓગી કરયલ થમા, 



26 

 

ભન ઝયણખંી—ફધુ ંક્યા ંજૂદંુ યખામ છે ! 
 

 

 

 

    

           

 

 

 

 

 

         ભને ણગયનાય વઘંયળે 
 

ન વકંલ્, ન વચંયવુ,ં ન એકે ળબ્દ વાબંયળે, 

વશજ વાથે વંગાઈ વભમ ખખ લહ્યા કયળે. 

ધુાનુ ંવકૃ્ષ પર ગયળે, તૃા જરાત્ર મજુ બયળે, 

લનથી ાતળંુ અંફય રદળાઓ આલી ખદુ ધયળે. 

હ્રદમન6ુ રયક્ત આ આયશળે ઊંચે અને ઊંચે, 

તનળીથે તાયકના તત્ત્લન અલકાળ ઝયભયળે. 

તેટીથી ટૂંક રગ ખેરતુ ંલાદ લન વગેં, 

તનરુદે્દળે ભજાનુ ંભન ધજાની જેભ પયપયળે. 
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વભાઈ ક્યા ંળકંુ  છુ ંહુ ંનગયભા ંકે ભશારમભા?ં 

ગશુા જેવુ ંગશન કાઠેં ભને ણગયનાય વઘંયળે.  

 

    
 

      

                 

 

 

 

 

 

 

          રયશ્ન 

 

કીડી વભી ક્ષણની આ આલજાલ શુ ંછે? 

ભારંુ સ્લરૂ શુ ંછે, ભાય સ્લબાલ શુ ંછે? 

ઋતઓુના યંગ શુ ંછે, ફૂરની ગધં શુ ંછે? 

રગની, રગાલ, રશય—આ શાલબાલ શુ ંછે? 

રમને ખફય નથી કં, આકાય ણ અલાચક, 

શુ ંછે યભત લનની, ડાીન દાલ શુ ંછે? 

લશતને ઊંચકંુ ણ ાંણ ન ઊંચકાતી, 

આ ઘેન જેવુ ંશુ ંછે, આ કાયી ઘાલ શુ ંછે? 
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ાણીની લચ્ચે પ્રજે, કજે કીકીભા,ં 

એન ઈરાજ શુ ંછે, આન ફચાલ શુ ંછે? 

ણચંતા નથી કળી ણ નભણા નજૂભી, કશી દે, 

શભણા ંશથેી ભાશં ેઆ ધૂછાલં શુ ંછે? 

પંગી જઉં ળબ્દ ને ભોન ને પગાવુ-ં- 

નીયખી ળકંુ જ શુ ંછે શવુ,ં અબાલ શુ ંછે? 

શય શ્વાવ જ્મા ંજઈને ઉચ્છૌ  લાવને ભે છે,  

સ્થ જેવુમેં નથી ત ઝશ ડાલ શુ ંછે? 

 

 

 

 

 

 

       ભન તલળે એક ભનન 

 

ભનને વભજાલ નશં કે ભન વભજતુ ંશમ છે, 

આ વભજ, આ અણવભજ, એ ખદુ વયજતુ ંશમ છે. 

છે ને કરકરાશરે આ વાલ મ ૂગં ુમઢૂ વભ, 

એકુ ંડતા ંજ ત કેવુ ંગયજતુ ંશમ છે! 

એક રકાયે જ જ લંધામ, ત લંધી ળક, 

ફીજી ક્ષણ ત એ જ વાભા વાજ વજતુ ંશમ છે. 



29 

 

એ જ લયવે લાદી વભ ઝૂકત ુ ંઆકાળથી, 

એ જ ત ભતી વમુ ંાછુ ંતનજતુ ંશમ છે. 

ઓગે ત ભોનથી એ ઓગે ઝશ થતુ,ં 

ળબ્દનુ ંએની ક્ને કં ક્યા ંઊજતુ ંશમ છે ! 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

          અળબ્દ ઉજાવ 
 

હુ ંત ધયાનુ ંશાવ છુ,ં હુ ંષુ્ન પ્રલાવ છુ,ં 

નથી ત ક્યામં ણ નથી, જુઓ ત આવાવ છુ.ં 

ન જાભ કે ન વાકી છુ,ં ન હુ ંકળાની પ્માવ છુ,ં 

ભરંદય ગગનથી નીતમાશ ખભુાયન તલરાવ છુ.ં 

અશં પ્રથભ યઢના પ્રળાતં આ વયલયે, 

કભર વભા ઉઘાડન અળબ્દ હુ ંઉજાવ છુ.ં 
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હુ ંત્મા ંજ છુ ંશત હુ ં જ્મા,ં હુ ં સ્શજેે ણ ખવત નથી, 

અને અનારદ કાથી જ હુ ંવતત પ્રલાવ છુ.ં 

 તનેધ કઈન નશં, તલદામ કઈને નશં— 

હુ ંશદુ્ધ આલકાય છુ,ં હુ ંવલશન વભાવ છુ ં! 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        છૂુ ંતને ધભવાણ હુ.ં.. 
 

જાણી જલાયુ ંએટુ ંકે એકદભ અણજાણ છુ,ં 

છુ ંણૂશ ખંચેુ ંધનુ, છૂટી ગમેુ ંફાણ છુ.ં 

આ એક ણફંદુ ય યશી સ્સ્થય ચતયપ યેરાઉં ત-- 

કઈ કશ ેકે  વ્શાણ છુ ંકઈ કશ ેખંચાણ છુ ં! 

છૂુ ંવભદંયને, રશય એકેકને છૂુ ંતને-- 

 ‘હુ ંએક ડફૂત ુ ંષુ્ છુ ંકે એક તયત  પ્શાણ છુ?ં’ 
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ઘેય ધયા  અંફય વમુ ંઘેય વકર ઘેયાઈને, 

ઘેય, ઘટાનુ ંઘેન છુ ંને ઘેનનુ ંવકર ધભવાણ છુ ં! 

અધોચ્ચમો છુ ં શરેવ્શરે ળબ્દ, અડક ત બરે, 

વભથ વાટી વાચલી રેજ, અત ઊંડાણ છુ ં! 
 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

      ઘઘૂલે એકાતં  

 

ઘય, નગય, ળેયી, ફધે સનૂકાય છે, 

ફત્તીઓ ફતી અને અંધાય છે ! 

છે ફધુ ંજાણે, છતા ંકંઈમે નથી, 

ઓયડ ને વાલ ખલુ્રા ંદ્વાય છે ! 

કેભ ઊંચકંુ, કંઈ ખફય ડતી નથી, 
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શ્વાવભા ંત વાત ભણન બાય છે ! 

ઘઘૂલે ઈકાતં ાયાલાયનુ-ં- 

ત્ર જેલ ાત આધાય છે ! 

આભ અડકે, આભ અડકાત ુ ંનથી, 

આભ વાભે, આભ વાભે ાય છે !  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ફધી ક્ષણની ફશાય— 

 

જે ફશાય શત6ુ તે, 

આજ અચાનક 

વલાયના સયૂજના જેવુ ં

વઘળંુ અંદય કદૂી આવ્યુ.ં 
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ફાયી જે મકૂી’તી, 

ફાયીના વણમા ઝારીને 

લયવના ંલયવથી 

હુ ંજ ઊબ’ત. 

ભં જ ભોનને ફરાલેુ ં

અરક આંખે; 

ને હુ ંજ શલે  પ્શયેેરે કડ ે

ફધી ક્ષણની ફશાય... 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   અધલચે અભથુ ંજ--- 

 

છદંન એક છેડ કડીને ઊબા, 

આ જગત આખુમં જકડીને ઊબા. 

આભ ખાડંા જેભ ખખડીને ઊબા, 
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રમ ભળ્મ ત  સ્શજે રથડીને ઊબા. 

એ ફરશશ્ત ફાગ, એ યોનક સ્લમ,ં 

ફાગફાનંી વાભે ફફડીને ઊબા. 

કં જ કાયણ ના ભે, ફવ રીરમા, 

જાતની વાથે જ ઝગડીને ઊબા. 

કા વાથે ચારવુ ં 

કણે કહ્યુ,ં 

અધલચે અભથુ ંજ અકડીને ઊબા. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

          ગાઓ તપ્રમજન, ગઝર... 
 

આ રકે છે તે વાચુ ંછે 

    ગઝર તતશા ંરગ ગાઓ તપ્રમજન, 
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આ ઝકે છે તે વાચુ ંછે 

    ગઝર તતશા ંરગ ગાઓ તપ્રમજન. 

કાચુ ંત શભણા ંફૂટલાનુ ં

     ક્યા ંાકંુમ જાભકાભી છે? 

આ ધફકે છે તે વાચુ ંછે 

    ગઝર તતશા ંરગ ગાઓ તપ્રમજન. 

અતર અચાનક ઊંડાણભા ં

   આંખભંચ્મા ંઅંધાયે ણ, 

આ તફકે છે તે વાચુ ંછે 

  ગઝર તતશા ંરગ ગાઓ તપ્રમજન. 

અશંથી નીકીને ત્મા ંજાવુ ં

     ત અશંમા ંશુ ંખટંુ છે? 

આ ઝફકે છે તે વાચુ ંછે 

     ગઝર તતશા ંરગ ગાઓ તપ્રમજન. 

વાજં વલાય શથેરી બારે, 

   કુભકુભ કેવય અફીર ગરુારે, 

આ બબકે છે તે વાચુ ંછે 

   ગઝર તતશા ંરગ ગાઓ તપ્રમજન. 
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    ગઝર-અર્ધમશ (દમાયાભને) 

 

કક તલયરા પે્રભાળંી અલતયે છે, 

આ ગઝરયવ તેશને ઉય જઈ ઠયે છે. 

વભલલ્રી છે ગઝર, જણ કક જીયલે, 

વલશ કઈને ત એ ક્યાયે જયે છે ! 

ક્લણ તલશયે છે ગઝરવ્રજકંુજભા ંઆ, 

લાગ્દેલતા તનત જેશની  ૂઠેં પયે છે ! 

યત્નજરડમા સ્લણશમકુુટ શુ ંગઝરને, 

ભેઘધન ુય ભયંછા તળય ધયે છે ! 

ભાનવયલાવી ત કરયલળે ગઝર ફવ, 

ભતી તલણ ક્યાયેમ ચચં ૂક્યા ંબયે છે ! 

આળય અંતે ગઝરકયતાર કેલર, 

ભોનથી ણ અથશ જ્માયે નલ વયે છે ! 

ભન વતત રફાન વયીખા ંભઘભઘે જે, 

એશલા ં જનને ગઝરતવદ્ધદ્ધ લયે છે ! 
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       ગજુયાતી ગઝર 

  

યંગ એન, યંગભા ંયાતી ગઝર, 

વાલંયાને અંગ ભદભાતી ગઝર. 

કક છારક એવુ ંછરકાતી ગઝર.  

ળબ્દભાશંં અલ નથી ભાતી ગઝર. 

ળબ્દનુ ંઆહૌ લાન ને આહુતત ણ. 

ભતં્રને ઉદૌ  ઘ ઉચયાતી ગઝર. 

નતશને યણકે ધયાતર ઘ ૂઘંરુ, 

અંજણર આબે ચડી જાતી ગઝર. 

અનશદે આયશતત શદ યનુ,ં 

લઁણ ુબીતયના ંવ્રજે લાતી ગઝર. 

એભ ઊંચકાઈ યહ્યુ ંછે આમખુ,ં 

જજતભ યતવમાજનભાશં ઊંચકાતી ગઝર. 

ઘટઘટે ળાશ્વત કશુ ંઘ ૂટંામ જે, 

આ ઘટે ણ એ જ ઘ ૂટંાતી ગઝર. 

દૃષ્ષ્ટની વીભા જ વીભા દૃશ્મની, 

કે પરક જેવુ ંજ પરકાતી ગઝર. 

અથશ એન એ જ કે ન્મચ્છાલયી, 

આખેઆખુ ંઓઘાતી ગઝર.  

વાબંળંુ ત છુ ંણઝરાળે કેટુ-ં- 

તાયક જેવુ ંતયર ગાતી ગઝર. 
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નમ્ર નજયાણે સ્ભરંુ જન વલશને, 

જેણે જેણે ચાશી ગજુયાતી ગઝર... 
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     અલવય બમ ! 
 

જે યામ થઈ અને રબય યહ્ય, 

ળબ્દ તાન થમ, ગબય થમ. 

બંતડા ંબાગં્મા,ં બળ્મ બીતય ભશં, 

લય લગયન થઈ અને ઘયઘય યમ્મ. 

અથશની વહુ આરે યૂી થઈ, 

ળબ્દન અલતાય ણ વયબય યહ્ય. 

આયઝૂ નાભે અશતનિળ આખ્મ. 

સ્ળશ જ્મા ંતાય થમ, અલવય બમ. 

અમ ગઝર, અમ જાનેભન, થ આણ, 

તયફતય કયત યહ્ય, યવબય લહ્ય. 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



40 

 

      શકુ્ર અલ્શમ્દુ ણરલ્રાશ... 
 

ચાયે તયપથી એની યશભેતભા ંતય થઈને, 

નીક સખુન ત નીક, નીક શકુય થઈને. 

ખખા ંફની ખમારી, ખારી ખફય થઈને, 

ક્યા ંરગ કશ બટકવુ ંપગટ રપકય થઈને. 

એલામં છે વલારી કંઈ ફરતા ંનથી ને-- 

દય ય ઊબા ંયશ ેછે કેલ વફય થઈને. 

ખરકત નથી જ ખારી, બયયૂતા બયી છે, 

ને ળતશ વાલ વદી, નીયખ વબય થઈને. 

આંખ બભી બભીને બીતય બણી લે છે, 

જાગી ળક ત જાગ, જાગ જજકય થઈને. 
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      ગઝરની વર્જનપ્રરક્રમા 
 

પપડી જલામ એલી અક ચટ શમ છે, 

ના પ્રરક્રમા કળીમ, એ તલસ્પટ શમ છે. 

ાણીની લાત ભજુ ંકશ ેન કશ ેનશં, 

બયતી કશ ેઘડીક કશ ેઓટ શમ છે ! 

એ સ્લપ્નુ ંત કશુ ંજ નથી શત ુ ંક્યામં તે, 

જે શમ તે છીના ફધા કટ શમ છે ! 

લાચા શઈ ળબ્દ વતત ફરતા યશ,ે 

ભલૂ્મા બરે ન શમ, જયા બટ શમ છે ! 

ફેશળીભામં શળની લાત થઈ ળકે, 

ક્યા ંકલ્નાને ઘેય કળી ખટ શમ છે ! 
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યાજેન્દ્ર અનતંયામ શકુ્ર 

જન્ભ: 12 ઑક્ટફય, 1942-- ફાટંલા 

કાવ્મવગં્રશ : 

કભર રયબ (1970) 

સ્લલાચકની ળધ (1972) 

આંતય ગાધંાય (1981) 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  


