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   ―મલશ્વળામંત‖ભાથંી  

 

મલળાે જગમલસ્તાયે નથી એક જ ભાનલી: 

શ ુછે, ખંી છે ષુ્, લનની છે લનસ્મત ! 
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  લંધામ છે ષુ્ નેક ફાગના ં! 

 ંખામ છે ાખં સયુમ્મ ખંીની ! 

  જીલ તણી કામ મ ૂગંી કામ છે ! 

  ક્રેલય કાનનના ંઘલામ છે ! 
 

યશ ેછે પ્રકૃમતભાતા, દૂઝે છે કદરદુ:ખડા;ં 

ભી ી ન ધયાતા ંને કતૂ યક્ત યેરતા ં! 

  છે ત્ર ને ષુ્ની ાખંડીએ 

પ્રભ ુતણા ંપ્રેભયાગ-ઢણા;ં 

કલ્રરતા ંખંીની આંખડીએ 

ગીત નેયા ંચભકે પ્રભ ુતણા ં! 

   પ્રકૃમતભા ંયભતંા એ દુબાળે રેળ જ કદરે, 

   ળામંતની સ્લપ્નછામામે કદી ભાનલને ભે? 

વો જીલ અજે ઈયથી લશાલીએ 

  કારુણ્મની ભગંર પ્રેભધાયા; 

  લસુધંયાના ંવહ ુફાક ભી 

  ફજાલીએ અંતય એકતાયા. 
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    શૈમેશૈમા ંપ્રેભગાને ગજાલી, 

     પ્રજાપ્રજા શાથભા ંશાથ ગ ૂથંી, 

     ને સ્કંધે સ્કંધ  વંે મભરાલી, 

    ગજાલીએ વો જગઉંફયે ઉબી: 

 ―ભાનલી, પ્રકૃમત, વોને લસધુૈલ કુટુમ્ફકમૌ ‖  

    ને એ જળે ળબ્દ નતં લંધી, 

    જ્મા ંઘભૂતી કકટક સમૂથભારા, 

    જ્મા ંળામંતના યાવ ચગે યવાા, 

                  મત્ર મલશ્વે બલત્મેકનીડમૌ 

  

 

 

 

 

            ઝખંના  

સયૂજ ઢૂંઢે ને ઢૂંઢે ચાદંાની આંખડી, 

  નલરખ તાયાના ંતા ંટલે યે જી. 
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થૃ્લીગથાયે ઢૂંઢે બભતા લધતૂ કઇ 

  મલશ્વબંય બયલા નમણે યે શ જી. 

              --સયૂજ....  

ભશયેાભણ બૈયલ નાદે રખ કુાયે, 

  મ ૂગંા ણગકયઓના ંભસ્તક ઉચે ઝખંતા ંયે જી. 

તરખે ખંી ને પ્રાણી, વયલય નદીઓના ંાણી, 

  યાતે ડુગંકયમા દલ ન જંતા યે શ જી. 

            --સયૂજ.... 

તયણાની છામા શથેે કામા ઢંકામ તાયી, 

  અબના ંઅભૂણ તમે ઓછા ંડે યે જી. 

બ્રહ્માડં બયીને ઢયા, કીકીભા ંભાળ ળેણે? 

  જલા તમે રચનમૈા ંઘેરા ંયડે યે શ જી. 

           --સયૂજ.... 

ગગન ઘેયીને અજે દળથન લયવ યે વ્શારા ! 

  ઈયે ઝૂયે યે ભાય પ્રાણફૈમ યે શ જી. 

      --સયૂજ.... 
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  મલશ્વભાનલી  

 

કીકી કરંુ ફે નબતાયરીની 

ને ભીટભા ંભાુ ંકદગતંયારને, 
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ભામા લંધીને જલાદીની 

ખડં દેખુ ંભા ંમત્રકારને. 
  

વન્ધધ્મા-ઈાની વજી ખંજડરી 

માત્રી ફનુ ંઉધ્લથમખુી નતંન; 

સ્લગંગભા ંઝૂકવુ ંચદં્રશડરી. 

વગંી ફનુ ંલા ધભૂકેત-ુથંન. 

વ્મસ્ક્તત્લના ંફધંન તડીપડી, 

મલશ્વાન્ધતયે પ્રાણયાગ ાથરંુ; 

ાખં પ્રકાળે મતમભયે ઝફી 

સ્થે સ્થે અંતયપ્રેભ છાલરંુ. 
 

વ્મસ્ક્ત ભટીને ફનુ ંમલશ્વભાનલી; 

ભાથે ધરંુ ધૂ લસનુ્ધધયાની.  
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        બમભમા મલના  

બમભમા મલના ભાયે બભલા‖તા ડુગંયા, 

જગંરની કંુજકંુજ જલી શતી; 

જલી‖તી કતય ને જલી‖તી કંદયા, 

યતા ંઝયણાનંી આંખ લ્શલી શતી. 

સનૂા વયલકયમાની વનેયી ાે 

શવંની શાય ભાયે ગણલી શતી; 

ડાે ઝૂરતં કક કકકરાને ભાે 

અંતયની લેદના લણલી શતી. 

એકરા અકાળ તે ઉબીને એકર, 

ડયા ઈયફરના ઝીરલા ગમ; 

લેયામા ફર ભાયા, પેરામા અબભા,ં 

એકર ટુર ઝાખં ડય. 

અખ લતાય ભાયે બભલા ડુગંકયમા, 

જગંરની કંુજકંુજ જલી પયી; 

બમભમા ભરૂે એલી બભલી યે કંદયા, 

અંતયની આંખડી લ્શલી જયી.  
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   દણાન દાણા 
 

ખયા ફય ચઢયે દાણા યે કાઢલા 

ઊંડી કઠીભા ંડળી ેઠા ંયે રર 

કઠીભા ંેઠા ંને બ ૂધંે જઇ ફેઠા,ં  

ભ ૂવંી—છૂીને દાણા કાઢયા યે રર. 

વાઠવાઠ લથ રગી કઠી યે ઠારલી 

ેટની કઠી ના બયાણી યે રર. 

સ ૂડંરી બયીને ડળી અવ્મા ંઆંગણણમે, 

દણાના દાણા સકૂવ્મા યે રર. 

સકૂલીને ડળી ચરૂાભા ંેઠા,ં 

થાળે ભાડં એક ઢેફરંુ યે રર. 

આંગણે ઉગેર ગરકીન લેર, 

ભશંથી ખડુીફાઇ નીકળ્મા ંયે રર 

કયાને ટડરે યભતા ંકબતૂયા ં

ચણલા ને ચૂચા અમલમા ંયે રર. 

ખારી ખફક ચણ ખલાણી ત્મા ંત  
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ભંડી શયાઇ ગામ અલી યે રર 

ડળીન દીકય ઢય રેગભા,ં 

શયાઇ ગામ કણ શાકેં યે રર? 

શાથભાનં યટર કયત ટાકા 

દાણા ખલાતા ન જાણ્મ યે રર. 

યાભા યાલન ટીડૂ કતૂય 

ડળીન દેલ જાણ્મે અવ્મ યે રર. 

ઉબી  ૂછંડીએ ફાઈલાઈ ફણરમ 

ડળી ત્મા ંદડતી અલી યે રર. 

અગણમ રઇને શાપંી ને પાપંી 

ભંડીને ભાયલા  રાગી યે રર. 

ચરૂા કને તાકી યશી‖તી ભીનીફાઇ, 

યટર રઇને ચ ચારી યે રર. 

નજયે ડી, ને ઝ ટીડૂ કકૂદમ, 

ડળીની નકયી પી યે રર. 

છેલ્ુમં ઢેફરંુ તાણી ગ્મ કતૂય, 

દમણુ ંાળેય ભાડં ફાકી યે રર. 

 ―એયે ાળેય કણ ખંીડા ંકાજે 
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ભાયી છાડે નખંાલજ યે રર. 

કઠી બાગંીને એના ચરૂા તે ભાડંજ, 

કયજ લેચીને ઘય, કામટંુ યે રર.‖ 
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      બીડભા ંવાજંલેા  

 

મલળા વશયા વમ ુનબ ડયુ ંલડુ ંમલસ્તયી, 

કશંમ યણદ્વીળી નજય ના‖લતી લાદી. 
 

ડબૂ્મ સયૂજ ળાતં, ગયજ ળભી, ને યંગ વો 

ઘડી ધઘડી સ્ુયી લમન-ઓઢણે, અથમ્મા. 

વયુ ંણિમતજઘેન, રચનની યસ્ક્તભા નીતયી. 

ફીડેર જડફા ંખરૂે જયી ન લૂથમિભ તણા.ં 

જયી થથયી કંતા,ં ણ ન આંખકીકી શવે. 

શલે નબનુ ંશુ ંથળે? પ્રફકંધ ડુગંય, ણગકય, 

લનસ્મત મલળા ગુફંજ ઈાડનાયા શં 

નથી ! યમલમલમગભા ંત્રટુી જળે? તણૃ ભાત્ર હ્યા ં! 

ડરંુ ગબરુ ભાનલી—યતુલથ કેડેમ જે 

ન અકદનયણબન્ન—લાભન કય કરંુ ના ઊંચા, 

તશં, થયથયી, ટટાય થઇ, ડક ઊંચી કયી 

તણૃ ટચરી આંગી ઈય તતા ંઅબને !   
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             ફ-ેતભા  

 

તભા જયીમ ના ભને જગની કે જનની, બરે 

ન રેળ યલા શલે જગતનેમ ભાયી શજ ! 

કૃા ફહફુહ ુચશી, ઉચયી લેણ કારા ંકંઇ; 

ઘણી ધભછાડ રકનજયે જણામા ઊંચા 

કયી, થઇ નીચા સ્લમ;ં કંઇક લાય વાભે યેૂ 

જલા તયી બલપ્રલાશ ભથતા ંતનાવુ ંડયુ;ં 

નવીફ કયતારી દેઇ શવત ુ ંજત ુ ંતે બણી 

સ્લભાનશીન દૃષ્ષ્ટએ નીયખવુ ંયહ્યુ;ં --વો વહ્યુ ં! 
 

શલે પ્રણમ, કીમતિ, મલક્રભ, કૃા મલધાત્રી તણી, 

છટા મળયની,--વ્મથથ એ પગલી અંા વો. 

ભને જગત એક રાધ્યુ ંહ્રદમે, લપાદાય હુ ં

યશીળ ફવ એશને; પટ કયે બરે વો ! ને 
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શળે વહમુને ઈયે જગત એવુ,ં તેથી કદી 

તભા મજુ ન કઇને; હુમં છી બરે ફે—તભા.  
 

 

   ફતા ંાણી 
 

નદી દડે, વડે બડબડ ફે ડુગંયલન; 

ડે ઓા ાણી ભશં, વકયત શૈમે વગતી. 

ઘણુ ંદાઝે દેશ,ે તીતી ઉડે ણફંદુ જના.ં 

લયા શૈમાની ણ ભદદ કં ના થઇ ળકે. 

જયી થબંી જઇને ઉછી, દઇ છ તટ યે 

શાડને છાટંી ળીત કયલાનુ ંનલ ફને. 

યે ! જે  પ્શાડએ મનજ વહ ુમનચલી યમયુ ં

નલાણભા,ં તેને વભમ ય દૈ બુદં ન ળકે. 

કકનાયાની આંકી જડ કઠણ ભાઝા ક્યભ કયી 

ઈથાી-રીને સ્લજનદુ:ખને ળાતં કયવુ?ં 

નદીને ાવેના ંવગી ભયતાનંે લગણી 

જવુ ંમવંધ ુકેયા દીઠ લડલાસ્ગ્ન બઝૂલલા ! 
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ચી ત્માથંી ક કદ જબય બરે લાદ ફની, 

લશી અલી આંશં ણગકયદલ ળભાલાનુ ંથઇ યશ ે! 

યે ! એ તે ક્યાયે? બવભ વહ ુથૈ જામ છીથી ? 

 

 

     એક ફાકીને સ્ભળાન રઇ જતા ં
 

તને નાનીળીને કશુ ંયડવુ ંને શુ ંકકવુ?ં 

છતા ંવોમે યમા ં! યડી જ લડભા ંરકળયભે, 

શવી જકે શૈમે મનજ ઘય થકી કાળ ટતા.ં 

ણફચાયી ફાના ંફે ગુતચખણફંદુમ લચભા ં

ખમાં, સ્ર્શ્માં ત ુનંે નકશ. મભ વભા ડાઘજુન તે 

મનચલે ળા કાજે  નમન ભથા ંન્ધમ ઘય?ને 

મલચાયુ ંહુ ંજેલે, ભયણ કણૂુ ંતે ળીદ યડવુ?ં 

—છતા ંવોમે યમા ંરૂકઢવય, દઇ શાથ રભણે. 
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ખબે રૈને ચાલ્મા, જયી જઇ, લાકેં લી ગમા, 

તશં ઓટે તાયી વયખી લમની ગઠણ દીઠી. 

યશી‖તી તાકી એ, મળય ય ચઢીને લયને 

સઇૂ રૌ શલેાની અ યભત તજુ દેખી લનલી, 

ને તે ઊંચા કય કયી ભથી ક્યાકં ચઢલા; 

-ભે અગે ચાલ્મા—યભત યખી જૈ જ કયી, 

ગરા  ૂઠેં નાખી કય, ગ છાડી સ્લય ઊંચે 

ગઇ ભડંી યલા. તજુ ભયણથી ખટ લવભી  

કેરીએ અખા જગત ભશં એણે જ લયતી. 

ને યવુ ંન્ધશત ુ ંણ મજુથી યલાઇ જ ગયુ ં! 
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    મનળીથ 
 

મનળીથ શ ે! નતથક રુદ્રયમ્મ ! 

સ્લગંગન વશત શાય કંઠે, 

કયાર ઝઝંા ડભરુ ફજે કયે, 

ંછા ંળીે ઘભૂતા ધભૂકેત,ુ 

તેજભેઘની ઉડે દૂય ાભયી. 

શ ેસષૃ્ષ્ટાટે નટયાજ બવ્મ ! 
 

ભગૂરાધે, ામની ઠેક રેત; 

મલશ્વાન્ધતયના વ્માત ગલથ ઊંડા. 

પ્રમતિણે જે ચકયાતી થૃ્લી, 
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ીઠે તેની ામ ભાડંી છટાથી 

તારી રેત દૂયના તાયકથી. 

પેરાલી ફે ફાહ,ુ બ્રહ્માડંગરે 

લંઝાઇ રૌ શતે, ઘભૂતી થૃ્લી વાથે, 

ઘભૂે, સઘુભૂે ણચયકાર નતથને, 

ડે યંત ુદ ત રમણચત 

લસુધંયાની મદુૃ યંગબભે; 

ફજતં જ્મા ંભદં્ર મદંૃગ મવંધનુા.ં  

    2 

ામે તાયે થૃ્લી  ચંામ ભીઠું, 

સ્ળે તાયે તેજયભાચં દ્યોને. 

પ્રીમતપ્રમા ંદંતીઅંતયે કેડ 

મલકાયલટં ભચે ત-ુહપેૂ. 
 

   3 

મનશાકયકાના ંવણરરે ખેરનાય, 

રેનાય જે તાગ ઊંડા ખગરના, 

યંકાગંણે ત ુ ંઉતયે ભાયે 
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દીઠ તને સ્લૈય ઘભૂતં વ્મભે; 

ગસ્ત્મની ઝૂંડીએ ઝૂકંત, 

કે ભસ્ત ેરા મગૃબુ્ધ શ્વાનને 

પ્રેયંત વ્મભાતં સધુી કેર. 

વતમિન લા કયીને તગં 

ચગાલી રૌ શતે ધ્રલુશુ ંયભતં. 
 

 

નુલથસનુી રઇ શડરી જયી 

નોકામલશાયે ઈયને કયઝાલત. 

કે દેલમાની ભશં જૈ ઝૂરતં. 

દીઠેર શભેતં ભશં લી, ભઘા  

તણુ ંરઇ દાતયડુ ંમનયંતય 

શ્રભે નબિેત્ર તણા સુક્લ 

તાયાગણ-ધાન્ધમકણ-રણતં. 

ને લાથભા ંરેટત ભ્ર ઓઢી. 

શ ેરૂભા ંયાચતા નવ્મ મગી ! 

   4 
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મનળીથ શ ે! ળાતંભના તસ્લી ! 

તજી મલશ્રાતં મલયાટ તાડંલ 

કદીક ત અવન લાી ફેવત 

કશભાકદ્ર જેલી દૃઢ ત ુ ંરાઠંીએ. 

ઈત્ક્રામંતની ધણૂી ધખે ઝરાઝંા,ં 

ઈડુસ્ુણરંગ ઉડતા કદગતંભા;ં 

ત્મા ંણચંતફલે સષૃ્ષ્ટયશસ્મ ઊંડા ં

ભાવાધંાયતરે મનગઢૂ ત ુ.ં 

ને ભે ભાનલ ભદં ચેતલી 

દીલ તને જ્મા ંકયીએ મનશાળ્મા, 

જુમ્બામલકાસ્યુ ંમખુ જઇ ચડં 

તારંુ, દૃગથી યશીએ જ લંટી 

નાની ભાયી ઘદીલડીને, 

ને ભરૂલાને ભથીએ ખીરેુ ં

સ્લરૂ તારંુ મળલરુદ્ર વ્મભે. 
    

   5 

વનં્ધમાવી શ ેઉધ્લથમધૂાથ ઘય ! 
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અંધાય ચેર કરબારે, 

કડરે ચી કોમદુીશ્વેતબસ્ભ. 

કભડંુ ંફકંકભ ષ્ટભીનુ ં

કે ણૂણિભાના છરકંત ચદં્રનુ.ં  

કયે યવપ્રિણ ચકદળે, જે 

સ્લમ ંચયે મન:સ્શૃ અત્ભરીન, 

દ્વાયેદ્વાયે ફૂંકત બેખધાયી, 

પ્રસપુ્ત કઇ પ્રણમી યગુના ં

ઈમન્નદ્ર શૈમાકભરમલળે ભીઠ 

પયાલત ચેતનન યાગ. 

સ્લમ ંસમુનિચંર, ન્ધમ કેયા ં

યાચે કયી અંતય ભત્ત ચચંર. 

ખેરન્ધદા શ ેળાતં તાડંલના ! 
  

  6 

ભાયા દેળે ળાશ્વતી ળલથયી કળી ! 

મનદ્રાઘેરા ંરચન રક કેયા,ં 

મછૂાથછામા ંબળુડા ંરકશૈમા,ં 
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તે વલથ ત્લન્નીયલનતૃ્મ તારે 

ન જાગળે, દ્યોનટ, શ ેમલયાટ? 

ભાયે ણચતે્ત મતૃ્યઘુેયી તમભસ્ત્રા, 

યક્તસ્ત્રતે દાસ્મદુબેદ્ય તદં્રા. 

દપ્રાતે તલ, શ ેભશાનટ, 

ન તટૂળે શુ ંઈયના મલાદ એ? 

તારે તારે નતૃ્મના યક્તવ્શણેે 

વગંીત આંશં શુ ંનશં સ્ુયે નલા?ં 

શ્રાન્ધતને ત ુ ંચેતના દે, પ્રુલ્ર 

ળબાલત ત ુ ંપ્રકૃમતમપ્રમાને, 

ને ભાનલની ભનમમૃત્તકાભા ં

સ્લપ્ન કેયા ંલાલત ફી નેયા.ં 

તુ ંસસૃ્ષ્તની મનત્મનલીન અળા. 

ન અટુ ંત ુથંી થળે? કશ,ે કશ,ે 

મનળીથ, લૈતાણરક શ ેઈાના ! 
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      ઑયતા  

િણ ઝડલી ગણ્મ િણભાથંી એકાદ ફે, 

ને વભમના નતં ટહકુાય એભા ંફૂંકી, 

સ્ુયાલલી જગે; કશી: ભય અ ભાયા જુઓ 

રવે ક્લન ! યે ખયે જ કમલજજન્ધદગી એ જ શુ?ં 

નેક િણુજં જજન્ધદગી તણા, ભશંથી િણ 

નજુાનબુલ કદવ્મની જડી કંઇ ગણીગાઠંી તે  

કયી ળબ્દના ણૂથ ધયૂા રૂે વ્મક્ત, શુ ં

ગણી જ ઇમત રેલી જજન્ધદગી તણી? ણચયાયમુ એ? 
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તાગ લકાળભા ંણ ુળી લ્ અ થૃ્લીના ં

સ્ુયે શ્વવન ચાય, અંતમલણ અ ભશાકારભા.ં 

તશં નકશ-વભા યે ભનજુનુ ંકવ્યુ-ંના-કવ્યુ ં

કશં, કલણ કા, અ મૃથલીની જ યાખડી જ્મા ં

વભગ્ર ઇમતશાવ ે ઈડી મછડી અચ્છાદળે? 

છતામં, ઈય ગાઇ રે. યશી જળે યખે ઑયતા.  

 

 

          યખડુનુ ંગીત  

 

ળધીળ ભા ભાલડી ખલામ ફા યે 

      ખલાત ધયતીની આંગણે. 

ખડંખડં રકવ ૃદં ટે ઉભકટમા ંને 

        ભણમ અ ભાનલીન ભે યે. 

ખીળ ભા ધયતીને  બ્શે યે ખરે 

                  હુ ંજ બી જાઉં બે–– 
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       શ ભાલડી, ખલામo 

ગઠણણમે ચારત મળશ ુશત, ને 

ગબય તં ભને કીધ યે. 

ા ા ગરીએ ચરલી થૃ્લીના 

   થંન લાયવ દીધ–– 

      શ ભાલડી, ખલામo  

આંગીએ લગીને તાયી વગંાથભા ં

   ઘમૂ્મ હુ ંઘય ગાભળેયી યે. 

ધયતીભૈમાની શલે વાથે પયીળ હુ ં

   તેજ ને મતમભયની પેયી–– 

     શ ભાલડી, ખલામo 

ઘયન ઉંફય જડ ઓંગી અજ શલે 

   ગભા ંકંઇ થં યભાડુ ંયે. 

ણિમતજઉંફય ભાયે થૃ્લીન ઠેકલ 

   િણ ન લાય ત રગાડુ–ં– 
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     શ ભાલડી, ખલામo 

ળધીળ ભા ભાલડી ખલામ ફા યે 

   ખલામ ધયતીને આંગણે. 

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

                     

 

 

 

 

 

 

        વખી ભં કલ્ી‖તી–– 

 

વખી ભં કલ્ી‖તી પ્રથભ  કમલતાના ઈદમ ળી, 

જાણી કમાથંીમે ઈતાયી ણધાયી યચી જતી 

ઈયે   ઉમભિભારા,  રમભધયુ   ને   ભજુંરયલ, 

જતી તમે શૈમે  ણચય  મકૂી  જતી  ભદભકદયા. 
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વખી ભં  ઝખંી‖તી  જરધયધનષુ્મેથી  ઝૂરતી, 

દીઠી ળી ભીઠી લનલર  યંગની  રટ ળી. 

પ્રમતણફંફે શૈમે  ણુણ ુ ભશં  અંકકત  થતી, 

સ્ુયંતી  અત્ભાભા ંકદનબય ળકે  સ્લપ્નસયુણબ. 

વખી ભં લાછંી‖તી મલયર યવરીરાની પ્રમતભા, 

સ્લભં ૂ  બાલના  મનરમ  વયખી  કભરતભ 

વેવ્મા ંસ્લપ્નના સભુદર યચ્મા વંટુ વભી 

જગે ભદાથનીભા ંફઢલતી જ ણચતે્ત  તકડત  ળી. 

ભી ત્માયે જાણ્યુ ં:ભનજુ મજુ ળી, ણૂથ ણના. 

છતા ં કલ્પ્માથીમે  ભધયુતય  શૈમાનંી  યચના.  

---------------------------------------------- 
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            ફે ણૂણિભાઓ 

 

ગાધ શતી  ણૂણિભા ગયક  અત્ભાવંદમથભા,ં 

શત ુ ં ળયદનુ ં પ્રવન્ન  નબ શભુ્ર ને મનભથર. 

સતૂા ંવયર નંદયે સબુગ શગૃ યલલ્રીના.ં 

કશં કુશયઘ મનઝથયણનતથનના સ્ુયે. 

તશં જફ લ્શયેખી પયકી ક ગભરકની. 
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ખલૂ્યુ ંહૃદમ, યભયભ કમલતા પ્રલેળી લવી. 

શતી રતી અમ્રકંુજ,  યવભસ્ત ને  કકકરા; 

તપ્મા કદન ઠેૂ શતી યજની યમ્મ લૈળાખની. 

ઘડેર ઘનકોમદુ્દીયવથી મ્શકેત ભગય; 

યેુ જયીક જ ંમમા  જકટર  રકકરાશર. 

સગુોય યેર ગયજ-વેભની કયલલ્રીને 

ભરુાલતી તશં સ્ુયી  મખુભમંકની ણૂણિભા. 

મનયંતય  સ્ભયી યહુ ં ઈબમ  ણૂણિભા  એ વખી. 

મનશાી  કમલતા તભુા,ં લી તનેમ કમલતાભશં. 

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

                 મતાના ંફૂર 

ભે જેની ખાધંે લજન  કપકયનુ ં થઆ પમાથ 

ફધે અયુભંાથગે, જગની ગરીક ૂચી મલમલધભા,ં  

ચડાણે,  ઊંડાણે,  મળયમલટભણાઓ થઇ બમ્મા; 

ભે રાવ્મા એ યે  ળયીય  મનજ ખાધંે ઊંચકીને, 
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શં રાવ્મા એ યે ળયીય મનજ ખાધંે જનકનુ.ં 

ને જેના ંશાડે યૂલજદીધી પ્રાણવયણી 

યુાણી ાઇ લશી ભ ભશં કોતકુલતી, 

ભે અવ્મા એ યે  મનજ  જનકના  શાડઢગની 

ડી વાનીભાથંી ગનફણચમા ંફૂર લીણલા. 

 

બયી લાી વાની ધખધખ થતી ટરી ભશં, 

ને ાવે વ્શે  ખ  લશત ત્મા ંજઆ જે 

ડફી, ટાઢી,  જયીક શરલી,  ને દૂધવભા 

પ્રલાશ ેસ્લગથ ગાજર થકી ળકે તાયક લીણ્મા ! 

લીણ્મા તાયા,  પર,  જગનુ ંફધુમંે સુદંય લીણ્યુ,ં 

ન રાધે  ળેજે જે,  મળલ વકર અજે ભી ગયુ;ં 

ળમ્મા   મતૃ્યળુક,  ભય  પયકંતી  નીયખીને 

મતાના ંફૂરભા ં  ધલર કરગી  મલશ્વક્રભની... 

--------------------------------------------  
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             કશ છ કે–– 

 

કશ છ કે થાક્યા  કલન  સણુી કણૂા ંકુસભુના,ં 

રતાના,ં ત્રના,ં ભ્રભય સયુણબ ને ભધતુણા;ં 
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ને ફર યે : કમલ ! ત ુ ંકય યે ફધં રલયી 

ઈાની, વન્ધધાની, ળમળમય-સધુા ને યજનીની, 

કશ છ કે યાખ પ્રણમરુદનની ભ્રભકથા ! 

ભ જાગેરાનંે કલણ તભ સ્લપ્નતણી તથા ? 

વથૃા પેરાલ કા ંજગભશં તયંગની ભ્રભણા ? 

શલે છડ ગાણા ં જરમધ  વકયતા મનઝથયતણા ં! 

યંત ુવ્મભે ત ઈદુગણ મલશ્રાતં ઝફકે, 

ફૂટે ત્ર, ષુ્ મલયત ખીરે, મનઝથય  ઝયે; 

તટદ્યાને રીરા સયુણબત રતાભડં નીચે 

ખટૂી ના યગુ્ભની પ્રણમગજુગષ્ષ્ઠ શજીમ તે. 

ભે ઘેરા છને ! પ્રથભ દુમનમા ઘેરી રટ; 

છી ળાણા ગાણા ંનલર રલશુ ં ળાણણના.ં 

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

    નખી વયલય ઈય ળયતણૂણિભા 

 

ેરી અછા ધભૂવ ભશંથી શ ૃગંભારા જણામ, 
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નાભી નીચા ંતટતરુ ચભૂે ભદં લાકયતયંગ, 

વ્મભે ખીલ્મા જરઈય ઝીરે ભ્રના શભુ્ર યંગ; 

સતૂ ુ ંતમે વયઈદયભા ંણચત્ર કાઇં લણામ. 

લીચીભારા સબુગ શવતી જ્મા ંરવે ણૂથ ચદં; 

ળીી ભીઠી મનરશયી વિૃની લલ્રયીભા ં

સતૂી‖તી તે ઢતી જરવેજે મકેૂ ગાત્ર ધીભા,ં 

વકંયીને કયભરમદુૃ લ્રલપ્રાન્ધત ભદં. 

ત્મા ંત જાણે જરમલધ ુતણા ચારુ વમંગભાથંી 

હૃત્તતં્રીને  કુસભુકુભી  સ્ળથતી  અંગણુર ક. 

ધાં ભંચ્મા ંનમન નભતા ં

    ગાન અ અવ્યુ ંકમાથંી ?  

એકાન્ધતભા ંપ્રકૃમત કલતી મુજં ળબ્દાલણર ક. 

એલે અંતઃશ્રમુતટ યે ધન્ધમ એ ભતં્ર યેરે : 

વોન્ધદમો ે, ઈયઝયણ ગાળે છી અભેે. 

----------------------------------------------  
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          કંુજ ઈયની 
 

શ્વવે શ ૃગેંશ ૃગેં યગુયગુતણા શ્રાન્ધત ડઘા, 

ને વ્શતેી તાજી ઝયણવણરરે અકદકમલતા, 

તાલના ંઊંડા ંનમન બયી દે કાલ્ની દ્યમત, 

યચે ફીડે ઘાવે લન ઘભૂયીઓ સ્સ્ભત તણી; 

દ્રભુે ડાે ભાે કરકરી ઉઠે ગીતઝૂરણા,ં 
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રતા ષુ્ે ત્રે મખુચભક ચૈતન્ધમની ભીઠી; 

યઢે વધં્માએ ણિમતજાધયે યંગયભણા, 

––ભને અભતં્રે વો પ્રણમ ગ્રશલા મલશ્વકુરન. 

નશં ભાયે યે એ પ્રકૃમતયભણીના ંનલનલા ં

પવાવુ ંરૂભા,ં પ્રણમ જગને થણ કમો. 

ભનષુ્મ ચાશ ેકે કદી લગણે, કં ન ગણના; 

યહુ ંયાખી બાલ હૃદમ વયવા, વો ભનજુના. 

ભને વ્શારી વ્શારી કુદયત ઘણી, કકંત મતૃે 

ભનષુ્મે છામેરી મપ્રમતય ભને કંુજ ઈયની. 

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

             

 

        ણફચાય ભનજુ  

  

કયી મત્ન કકટ ગગન ચભૂતા મ્શરે યણચમા; 

છી છ એ કાજે જીલતય ફધુ ંયળ્યુ ંધૂભા.ં 

નલા મ્શરેે જ્માયે લવય ભળ્મ લાવ લવલા, 

તશં ત પ્રાણના જીયણ જ શતા મ્શરે તટૂરા. 
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યગ ખંચી ખંચી નલર કંઆ સયૂ જગલલા, 

ભશા અમાવથી જફ વજ્યુ ંલાજજંત્ર ઈયનુ,ં 

સણુ્માની લેાએ ફમધય ફનીને મમૂછિત વભ 

વદાન અત્ભા ત ળતળત શત જજન ળ્મ. 

ભશાલજ્રાઘાતે હૃગમજકડભા તડી, ઝયણુ ં

લશાવ્યુ ંત શંવે, પ્રફ રુુાથે, ણ ફધુ ં

સકુાઇ એવુ ંત યણ વભ થયુ ંજીલન શત ુ,ં 

ફૂટયુ ંએવુ ંકમામંે ઝયણ કુભળંુ પુ્ત ફમનયુ.ં 

ણફચાય મનચલે ભનજુ મલમધની યેત થભ; 

વથૃા મત્ને ખએુ મગૃજનીમે યમ્મ ભ્રભણા. 

 

             

દગજર બરા ં

 

તભે ઈલ્રાવની ભીઠીભીઠી કય પ્રેયક કથા, 

યલુાનીરીરાના ંવતત ફજલ ળોમથફણગા,ં 

બઢુાા ચ્ચીવે જગહૃદમના, તે ન નીયખ; 

ને વદૌ -બાગીના ંમળશ ુયભકડે યાચી જ યશ. 
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પ્રતાની ગાથા રુમધધફકે યૂી, ઈયને 

તભે અભતં્ર છ યજમનકદન અનતં્મ ઘભૂલા, 

સખુે ભરૂ બા ંયગયગ બયીને ધગી યહ્ય 

ભશાસ્ગ્ન મતૃ્યનુ,  જગ વક જેને કલર-શુ.ં 

શ ંકેરંુ ભાગ જડ થકી જ મનરેન તભે, 

મળખાલ કપલ્સપૂી જીયલી ન સ્લમ,ં ન્ધમ ઈદયે 

દલા તેજાફની દયદ લણજમે જ ઠરલ; 

શ ં કમાનં ? ળાને ?––પ્રથભ ઉચય, 

                                ર છીથી. 

વતૌ અનદંની યફ યચી વ્શચં ન ભકદયા, 

બરા ંળકપ્રેમાં દગજર મથાથે મલશયતા.ં 

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

          મથાથથ જ સુથ્મ એક 

 

ન યાલ, પકયમાદ ના,  કપકયના, જંામ ના, 

ન કે પ્રફર કઇ વત્ત્લ થકી ળસ્ક્તની માચના. 
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ન ઘેરી રગનીમ લા ગગનચુફંી અદળથની 

બભાલતી વત્મચક્ર યચી યમ્મ ભ્રાસ્ન્ધત તણા.ં 

જગે દુકયતરની ઈય ળક્ય ના લાછંના, 

ન લા ધગળ સષૃ્ષ્ટના વકર તત્ત્લવભંળથની; 

ડગેડગ લધાયતી લજન શ ૃખંરા કારની 

દભેદભ ધાયતી મનકટ ળાશ્વતી મામભની. 

ન ળામંત-ણચતવોખ્મ કાજ જગ ડ્શલા ંભથંને, 

બયી મકદ ળામંત  ચગભા વમલુ્રવતંી જત. 

ભને સખુ  ના દભે  મલતથ  વોખ્મ જેલા ંકઠે; 

સખુ ન રુચતા,ં મથા વભજભાશંી ઉતમાં દુખ. 

મથાથથ જ સુથ્મ એક, વભજ્મા ંજવુ ંળક્ય જે. 

જાણ  યભવુ ંકશુ ં!  વભજવુ ંકયફાઇમ તે. 

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

             લળતા 

ન કે તારંુ વોથી રુણચયતય વોન્ધદમથ મલરવે. 

મલરાવી લાભાઓ  તજુથી દકેયી કંઇ શળે; 
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ગણુે રૂે જ્ઞાને જગતવ્મલશાયે સમુલનેમ 

શળે ત ુથંી ભટી, લી કંઇક ત નાની જ લમે. 

લટાલી વો  ભાગે દગ  થઇ કશીમે નકશ કૃતી; 

ત્લદથે વકંયી  રગન,––ગણુ ં ભટી ઈકૃમત. 

જગે રૂ રક્ષ્મા ંયવવબય, રિાલમધ મખુ, 

ન કે ઓછા ંભીઠા,ં ણત ુ ંમલણ ણચતે્ત નકશ સખુ. 

મલકાવી કમાથંીમે લદનમલધવુોન્ધદમથગકયભા ! 

કરે શૈમાની સબુગ ઉબયાઇ ભધકુયભા. 

કદી દંતજ્મત્સ્ના રુણ ધયે ખીરી મલભર, 

ઢળ્મા ંલા ઈત્ુલ્ર પ્રફરયવ તે રચનદર. 

શં કને કનુ ં મખુ  નીયખી  અનદં ઉભટે. 

નથી તેના કઇ મનમભ, લળ શા !  લતથવુ ંઘટે. 

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

       ―થઆળ તજુ જેલડી‖–– 

 

―થઆળ મજુ જેલડી–– 
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યે ! શજી ત ુ ંકેલડી !––થઆળ ભટી, ત્માયે તને 

ફધુમં કયલા દઆળ !‖ 

      ―ફધુમંે શુ ંફા ?‖ 

      ―શા.‖ 

          ―ભને 

ફધુમં ન શુ ંઅલડે ? લણીળ યૂી હુ ંનાનકી, 

ને ફહ ુજ ફાનુે  મજુની બાલતી ચાનકી; 

ફનાલીળ હુ ંબાત, ખીચડી, કઢી ને બાખયી, 

કયીળ ઘય  વાપ,  ધઉં ગૂડા,ં  ત ુ ંજજે ખયી. 

કયે ડુગંય ફા ુભેજ ય તેમ છેને––‖ 

             ―શલ ે 

મકૂીળ રલયી ?  ફધુમં કયળે ત ુ,ં  જ અ બલે 

થઇળ મજુ જેલડી.‖ 

સણુ્મા કંઇક લાય કડબય કંક વલંાદ એ 

કદી કંઇ સલુસ્ત્ર ભાગં્યુ,ં ઝટ દેતી ત્મા ંમાદ એ–– 

―થઆળ  મજુ  જેલડી,  દઇશુ ં વો  તનેમે‖  કદી 
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ઘયેણુ ંકંઇ જઇ ભાગતી,  યશતેી એ ત્મા ંલદી : 

―થઆળ મજુ જેલડી ...‖ 

વશજે કંઇ લાતભા ં છી રડી  ડમા ંએક  દી 

ભે જનની તાત,  ને ઉબયી  ચાય આંખે નદી  

ભશાશ્ર ુતણી અખયે.  નલ  વશી જતા ંનીકળ્મ 

ફશાય, ગ ત્મા ંજ દાદય યે જ થબંી ગમ : 

―યડીળ નકશ ફાડુી, ફચડુી, ત ુમંે !‖ ડસૂ્કા ંબયે 

ને ફચડુી છૂતી; ―યડીળ ફા ! હુમંે જ્માશયે 

થઆળ તજુ જેલડી ?‖  

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

                     

           

           બાયત 

 

બાયત નકશ નકશ મલન્ધધમ કશભારમ, 

    બાયત ઈન્નત નયલય; 
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બાયત નકશ ગગંા, નકશ મમનુા, 

    બાયત  વસં્કૃમતમનઝથય. 

બાયત નકશ લન, નકશ ણગકયગહ્વય, 

    બાયત અત્ભની અયત; 

બાયત તપ્ત ગગન કે યણ નકશ, 

    જીલન ધૂ  જ બાયત. 

બાયત તે યતનાગય કયદ્ધિ ન, 

     બાયત વતંમતયત્ન; 

બાયત ડૌઊત ુચક્ર ન, બાયત 

     મલયત ોરુમત્ન. 

બાયત ના રખચયવ કળ 

     મલસ્તયતી જડ ભમૂભ, 

બાયત મદુૃ ભાટીથી ઘડયા બડ. 

     લીય પ્રાણની ઉમભિ. 

બાયત એકાકી લધતૂ ન, 

     કે ણચયમનરુિ કાયા; 

બાયત જગની જભાત લચ્ચે 

    ભનકુુર ભનનની ધાયા. 
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---------------------------------------------  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ભધ્માહ્ન 
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શતી ણિમતજ શાપંતી, પ્રખય ધભ ધખત શત. 

ઘય લધતૂ ળી શતી છટા જ ભધ્માહ્નની. 

મલરાઇ બમદૂફી નકશળી છામંડી વો  ફની. 

ને ણખર યભયભ  લકાળ ફત શત. 

શત લન એશ ? કે બભકૂત શુ ંબડક શત ? 

ઝેી  ઉઠતા ંયણ્મ  તરુઝુડં  ને  ઝાખંયા,ં 

જયી છણછણી ઉઠમા ંઝયણના ંમ ૂગંા  ઝાઝંયા,ં 

મનકયગ્ન દલ સષૃ્ષ્ટને ટ પાટ  બભત શત. 

શત ુ ંવકર ળાન્ધત, છાતી ભશં ભંમ મનઃશ્વાવ ત 

શત દીધ  દફાલી,  ત્મા ંરઘકુ એક લટંણમ 

ઉઠય કશંથી ને   ૂઠેં  કડલા જ જાણે  જત 

ન શમ ત્મભ, લાડ ાછથી કઆ ખય બણમ 

ડય  સકૂર  ખેતયે  ગજફ શંચીશંચી  કયી. 

વજીલ થઇ સષૃ્ષ્ટ શાળ !  લનીની મછૂાથ વયી. 

-------------------------------------------------  
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ગયી  ભયી, પાગણ  પાલ્મ  જામ... 

 

ગયી ભયી, પાગણ પાલ્મ જામ 

   કે ચૈતય કણે દીઠ યે રર 

વ્શારા ભયા જફન ઝરા ંખામ 

  કે ઝૂરણ  રાગે  ભીઠ  યે  રર 

ગયી ભયી શૈમા ંઢીઢી જામ 

  કે ઝૂરળ  કમા ં રગી  યે  રર 

વ્શારા ભયા ઝૂરણ ભેલ્મ ન જામ 

  કે   ઝૂરશુ ં  જજન્ધદગી   યે  રર 

ગયી ભયી ચૈતય ચાલ્મ જામ 

  કે  લૈળાખ  લશી જળે  યે  રર 

વ્શારા ભયા અ ળ ધીય થામ 

 કે  અજ  ઓછી  કારે  શળે  યે  રર 

ગયી વ્શારે ભેરી આંફણરમાની ડા 

   કે ચાલ્મા ચાકયી યે  રર 
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રાગી ઉઠી લૈળાખ જેઠની ઝા 

  કે   લેા   અકયી   યે   રર  

અલી ત્મા ંત ાઢી ભેઘ વબંામ, 

 ગયીન  બંજ્મ   કંચલ   યે  રર 

વ્શારા ભયા પાગણ ાછ રાલ 

  કે ચૈતય  ક્યા ં મકૂ્ય  યે  રર 

અબભા ંપયકે શ્રાલણલીજ, 

  ગયીની રૂઠી  આંખડી  યે  રર 

વ્શારા ભયા ફીજની ન કયજે ત્રીજ 

 બંજાતી   ભં   શં   ખડી  યે  રર 

-------------------------------------------  
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    વંણૂથતા  દૂય  યશ––  

    

વંણૂથતા હુથંી યી યશ વદા; 

અનદં ભાગુ ંહુ ંણૂથતાન. 

દભેદભે કંક થલા ભથી યહુ.ં 

ભથાભણની ન ભણા શજ ભને. 

ચડી, ડી,  અથડી કાબેખડે 

જંા લડે ફાઝી યશી કશં કદી, 

ચાુ ંજયી ગઠણણમ ેટગભુગ;ુ 

ડગેડગે અખડી અખયે રડી 

યે ટચ છને વય  ના કયી ળકંુ, 

ભાયી યશ ભજ ભથાભણની. 

અકાળભા ંતાયકજૂથ લચ્ચે 

ઝૂભી યહ્યુ ંજે રરચાલનારંુ 

ઝૂભી યશ તે ધ્રલુરક્ષ્મ ત્માનં ુ ંત્મા;ં 
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એ જઉં છુ ંએ જ  ભને  ઘણુ ંછે. 

એ વ્મભ કેય ચભકંત, શાથભા ં 

તાયકડમ તડી ભને ન અળ. 

એ ધ્મેમ ત  દૂયનુ ં દૂય છ યશ, 

અદળથ અકાળ  મલળે  જ છ લવ. 

અધાય અગે ડગ ભાડંલાભા ં

ફની યશ,ે––ના ફવ એતુ ં કે ? 

ભાગુ ં:  યશ દૂયનુ ંદૂય રક્ષ્મ ત, 

ઈતાયળ ના ધ્રલુને ધયા યે. 

વંણૂથતા દૂય  યશ; વદા  ભને 

શ ઉણના ઈકાટ અંતયે. 

મલશ્વે હુ ં જે  લાયવ  ચેતનાન 

ઉણ છતા ંભાનલ થૈ યહુ;ં ભને 

ધયૂના ફહ ુઓયતા; કદી 

ઓછી ભને ના ઈયઓછ શજ. 

વવંાયના ચાક યે ચઢેર 

ભાટી  તણ  અકૃમતશીન  મંડ, 
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એભાથંી જે  ઘાટ  ઘડામ ભાય,  

ન  એ  શજ  ણૂથ  સયેુખરૂ કે 

યશ ેન તાયે  લકાળ  રાડની 

ફેએક ભીઠી ટરી રગાલલા, 

અત્ભામધદેલા, ફવ એ જ ભાગુ.ં 

------------------------------------------------  
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   ચારને, ચૈત્રની ચાદંની યાતભા ંચારીએ 

 
ચારને ચૈત્રની ચાદંની યાતભા ંચારીએ. 

રશયી ઢકી જતી, 

લનલનની કુસભુવોયબે ભત્ત છરકી જતી, 

દઇ મનભતં્રણ ભસ્તી જ ભરકી જતી, 

સ્લૈય થ એશન ઝારીએ, 

ચૈત્રની ચાદંની યાતભા ંચારીએ, 

ચારને ! 

મલયશવતંપ્ત ઈય ય વયે મભરનન 

સ્ળથ  સકુુભાય,  એલ ઝયે નબ થકી ચદં્રન 

કોમદુીયવ શ ! 

લમનના ગ્રીષ્ભશૈમા યે પ્રવયી કેલ યહ્ય ! 
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ચદં્રળાા બયી ઉછે, 

આંગણાભા ંઢે, 

ેરી કેડી યે રણરત લનદેલીવંથા વભ ઝગભગે, 

દૂય વયલય ટે ભદં  જના  તયંગ યે તગતગે. 

મધક ઈજ્જલ  કયંત  જ તજુ બારને,  ગારને. 

વભ એ હૃદમબય ી ઘડી મ્શારીએ, 

ચૈત્રેની ચાદંની યાતભા ંચારીએ, 

ચારને ! 

------------------------------------------------------  
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 થડ એક તડક 

થડ એક તડક ઢાઇ ગમ  અબથી. 

કાા ંબમ્ભય શતા ંલાદા ંછલામા,ં 

છૂા શતા દૂય દૂય યમલયામા, 

વાજંની ઢી શતી ઘનઘેયી છામા, 

 ઓણચંતી અલી લાયરુશયી કશંમથી, 

 થડ એક તડક ઢાઆ ગમ અબથી. 

તરુઓની  ડાીઓએ  ડત યે ઝીલ્મ, 

ાદંડાનંી રીરી કટયીઓભા ંખીલ્મ. 

ઉડતા ં ખંીની  ાખં કશ ે:  ક બયી લ્મ ! 

 કંક ભાયે શૈમે ઝીલ્મ ભં ભથીભથી. 
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 થડ એક તડક ઢાઆ ગમ અબથી. 

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

        

 

      

કમાયની ફરે છે કકકરા 
 

ઉડે  ન  ઊંઘ  વબંામે  ળય  ના, 

   ક્યાયની ફરે છે કકકરા. 

લાથના ભેશબંજ્મા લશરેા શયના 

   ક્યાયની ફરે છે કકકરા. 

 ઉઠ યે ઓ ણચત્ત, તને ળી યીતે જગાડીએ? 

 ઈયના એકાન્ધતના આંફા તે લાડીએ 

 ઘેયી વોયબબયી વનાનંી  ડાીએ 

   ક્યાયની ફરે છે કકરા. 

 લૂથભા ંઈાના ંજયી રકે છે ચા,ં 
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 સુભાથી કદળકદળના ંઅંગઅંગ જ રચ્મા ં!  

 યંગની ઈજાણીએ ઓ મ ૂગંા કુસભુ ભચ્મા ં! 

   ક્યાયની ફરે છે કકકરા. 

મલશ્વના વગંતીનુ ં ઉભટયુ ં છે  ભસ્ત યૂ; 

આંખ ઘેયામ  ભાયી  સણુુ ં ન સણુુ ંસયૂ. 

ચેતનને વાદ દેતી યવઘેરી દૂયદૂય 

ક્યાયની ફરે છે કકકરા. 

લાથના ભેશબંજ્મા લશરેા યડના 

ઉડે ન ઊંઘ, ડે કાને કરળય ના, 

   ક્યાયની ફરે છે કકકરા. 

-----------------------------------------  
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          શીયળીભા 
 [શીયળીભાની બસ્ભભમૂભભા ંએક ગયા પવયને 

 યસ્તાન રુ, ખેડતૂ ને  મનળાે જતી કન્ધમા દેખામા ં

શતા.ં––ખફાયી શલેાર] 

 

શીયળીભા. . .નાગાળાકી. . . 

કશ, છે કં ફાકી ? 

નાગાળાકી. . . શીયળીભા. . . 

બાઆ, જયી ધીભા ! 

અ ગમતએ લધળ ત ભ-ૂગરની બસ્ભ કયી 
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સ્ત્રષ્ટાને રરાટે કારમત્રુડંળી દેળ ધયી. 

ગબથલતી ધકયત્રીની  કખૂે  મઢૂ ભાયી ઢંક, 

કતૂ, પયે છે  થઆ  ભશામલજમી મનબીક ! 

બમ ત ખવી  ફશાય  ફધેથી  જયીએ જયી, 

વમો તાયા બીતયભા,ં વદાન ત્મા ંલસ્મ ઠયી. 

અંતયાત્ભા નકશ ભાત્ર, નયી આંખ, અ શુ ંદેખે ? 

પ્રરમલદ્ધહ્નમે શ નશં કાઆં રાગ્મ રેખે ? 

વલથસ્લ સ્ગ્નભા ંગી યવરૂ ફન્ધયુ ંતમ 

ળેયીઓને જડનાય રુ ેર ફચ્મ ળમ ! 

ણે લી ેર ધીયે જગતન તાત ચારે, 

બાય લેઠી ખ ૂધંે એને  ડેરી  તે કેલી શારે ! 

ખેડુના જડાની  પાટભાથંી,  એ ચારે છે ત્માયે, 

ડકકમા ંકયે છે એના ંઆંગા.ં ને ત્માયે 

મનળાન વભમ થમ છે તેથી ણે ેરી 

કન્ધમા ત્લયાબયી ચારી જામ. ગાડી નભેરી 
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શાથભા ંઝારેરી ાઠમથીઓના બાય થકી.  

કેલ રુ ! 

કેલ લા શલે ખેડતૂ ! 

કેવ ુ ંકે કોભાયફૂર ! 

તં ત ફધુ ંમતૃ્યમુખુે શભી દીધુ ંશત ુ ંછકી 

ળસ્ક્તછાકે : અજે શલે ળાને છી એ જ વલથ 

બાલા કયે ?  તે વોમ તાય તડલાને ગલથ, 

જે મલજ્ઞાનની  વશામથી તં તેન કમો નાળ 

તેની જ ક ગઢૂ પ્રકક્રમા થકી,  થતા ંપ્રકાળ. 

થલા તે વદાબીરુ આંખ તાયી ઝખં્મા ંકયે 

નામળતને ? તનેમે તે અંતયાત્ભા ડખં્મા કયે ! 

ત ત કાઆં બમલષ્મભા ંતાયે કાજ અળા શજી. 

પ્રણાળ લટાલી તે ત ણચયંતન રૂ વજી 

ન-ભમાથ ળા ંીછ તાય રેળે વદાકા ભાટે 
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કણ છે એલ જે ભ ૂવંી ળકે શં થૃ્લીાટે 

મતૂથ તે મમૂતિઓને, નષ્ટ તે નામળતને ? 

ગ્ન્ધમસ્ત્ર ત ુ ંળસ્ક્તભત્ત લયવાવ્મા ંકયે છને ! 

કન્ધમા ેરી ચારી જામ વળંમ દે, એના 

દઢ ફીડમા શઠ ફરે નીયલ કે છડળે ના 

સ્લીકાયુ ંતે  જે  ભશાકતથવ્મ : ડંે ળીખીને 

ળીખલળે વોને  વશલેાનુ,ં––જેભ જન્ધભ દૈને 

ફાને ભાતાઓ કયે નગથ લેદના ને 

માતનાઓ વશન, શા ! તેભ જ કં કં ફશાને 

વશલેાનુ ંળીખલળે  ળીખીને  સ્લમ;ં લી 

છડળે કે મધકાય ભાતા ભાનલતા તણી 

થલાન પ્રકૃમતદત્ત વદાન ભળ્મ જે એને ? 

ને ેર ખેડુ––ને શ ુમ ૂગં ુ ંવાથે છેને 

તેમ––શ્રિાળબ્દ યેૂ સષૃ્ષ્ટના હૃદમ ભાશંી : 
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જે કં લવે ભાનલીઓ, વાથી શઓુ લા આંશં, 

તે વલથનુ ંેટયૂ રંુૂ ાડશુ ંજ ન્ન 

ભે, તભે ફેવ ળાન્ધત  રશીએ થઇ  પ્રવન્ન. 

ને ેર રુ કશ ે છે  કે ફે ળેયી જ  નશં, 

અડળ જે દેળદેળ જામતજામત લચ્ચે યશી 

તેને વાધંનાય વેત ુફની  હુ ં  યશીળ,  વાથે 

વાભવાભા ંહૃદમને બેટીળ હુ ંએક ફાથે. 

બરે ભાનમુતાની ભનષુ્મે ફતાલી વીભા, 

––નાગાવાકી. . .શીયળીભા. . .–– 

અંતે ત ભનષુ્મ વાભે ભાનમુતા જ થાકી. 

શીયળીભા. . . નાગાવાકી. . . 

---------------------------------------------  
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        નાનાની ભટાઇ 

 

ભટાઓની લ્તા જઇ થાક્ય, 

નાનાની ભટાઇ જઇ  જીવુ ં  છુ.ં 

--------------------------------------  
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      15ભી ઑગસ્ટ, 1947 

 

જે કદલવની ભે યાશ જતા શતા તે ત ુ ંછે? અલ. 

જેની ઈાન  ારલ  દૂધભર ળશીદ  તણા 

મલત્ર  યક્તથી  ગમ યંજજત,  તે ત ુ ંછે ?  અલ. 
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જેની પ્રબાત  રશયી  ભશં ભ  સ્લપ્નબયી 

અળાઓની ખરુ્શ્ફ જઇ લવી છે તે ત ુ ંજ? અલ. 

અલ  શ ે સકુદન ભ  મસુ્ક્ત  તણા ! 

ઉગેર   જે  સમૂથ   અમથ-ગત્ર  યે, 

ગામત્રીભતં્રેની શણુચ લદંનને  ાભેર જે, 

શભાસ્ગ્નના  સગુધંી  ધૂે  જે  વદા  સ્ળાથમેર; 

મવંધતુટ ઈયના ં ાતાર-મલરીન  ભશા 

શડપ્ા   અકદ  પ્રાચીન   નગયની  ગાળીએ 

શાસ્મના  ુલાયા  મનત્મ  ઈડાલી  યભેર  જેશ; 

કુરુિેત્રભા ં ક્યાયે  સબુટના  ધનષુ્મના 

ટંકયે જાગ્રત થમ,  કંક  લાય  પેરામેરી 

વલથબિી  ખડ્ગજજહૌ-લાઓ  યે  નતી  યહ્ય; 

ળક હણૂ  િત્ર ને  ગજુૉયના–ં– 

યફ ઠાણ તકુથ  મગુરના–ં– 

યેલ્મા ંયૂ, તેના ભશાતયંગભા ં

ડરત અકાળ થકી ભરકમા કયત જે શત; 

કૃષ્ણ ભશાલીય બિુ  યાજમિ ળક શથ 
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કબ્ફયના ખભીય લડે જે તેજસ્લી શત; 

ધ ૂધં યશરે ફે ળતક જે, 

ધ ૂધંલામ યૂ એક ળતક જે, 

એ જ કે પ્રકાળલાન સમૂથ અજે ? 

ઉગે ત ુ ંમનષ્પ્રબ બરે અજે ભેઘાચ્છન્ન નબે, 

રુુાથથના પ્રખય પ્રતાે ભધ્માહ્ન તાય 

દી બવ્મ તદીપ્ત ! 

શ ે સકુદન  મસુ્ક્ત  તણા ! 

યાશ જતા શતા જેની, તે જ ત ુ ંઅવ્મ છે ? અલ. 

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

             

 

 

 

        તં  શુ ં કયુ ં ? 

 

દેળ ત અઝાદ થાતા ંથઆ ગમ, 

    તં  શુ ં કયુ ં? 
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દેળ જ ફયફાદ થાતા ંયશી ગમ,  

 એ ણુ્મ અગ અલીને કનુ ંયહ્યુ ં? 

―રાચંરુશ્વત, ઢીર, વત્તાદય, ભાભાભાળીના, 

કાા ંફજાય, ભંઘલાયી : ના વીભા !‖ 

  ––યથી વો દ ગખ્મા, 

  ગાથી   ફીજાને  ંખ્મા. 

અ તાનેમ મળય અલેન, જ ! તં શુ ંકયુ ં? 

અફ ખચ્યુ ં યૂણ ? 

 જ,  અ  દેળના  બાગ્મભા ંતં શુ ંબયુ ં? 

   સ્લાતતં્ર્મની કકંભત ચકૂલલી શય ે; 

   સ્લાતતં્ર્મના ગઢકાગંયા : કયલત ગે. 

ગાપેર, થા હમુળમાય ! 

   ત ુ ંકદનયાત મનજ વોબાગ્મને શઉું મનંદળે ? 

ળી સ્લગથ દુરથબ મમૃત્તકાન ણુ્મભમ તજુ મંડ છે. 

   શય  એક  કશંદી  કશંદ  છે, 

   શય એક  કશંડી  કશંદની  છે   જજંદગી. 
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શ કશંદ સયુણબત ુલ્રદર યમલંદ : 

      એ સ્લાતતં્ર્મ કદનની ફદંગી. 

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

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            જુએ ત ેરુએ 

  

જુએ તે રુએ, બાઇ જુએ તે રુએ, 

 એની આંખડરી ભથી ચએૂ. 
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      જુએ તે... 

ઈઘાડી આંખે જેને જયીકે ન સઝૂે, 

 સણુખમ એ યાતકદન સએૂ. 

      જુએ તે... 

દેખે તેને જલ ખેર ખરકન, ને 

 વગ્મા ંકયલાનુ ંરૂલંેરૂલંે. 

      જુએ તે... 

આંખને કલૂે કાઇં શમે ખટૂ ાણી, 

 જગના એ ડાઘ ળેણે ધએુ ? 

      જુએ તે... 

અલે ક્યાયેક ક્યાથંી ણવાયા વતંના, ને 

 એની એક આંખ રુએ ને ફીજી શુ,ે 

      જુએ તે... 

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

          ઘયે અવુ ંછુ ંહુ ં––  
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ઘયે  અવુ ંછુ ંહુ,ં  નલ કદી  યહ્ય  દૂય ઘયથી. 

ધવે શૈયુ ં તે  ત ફદ  ઘયઢાા જ્મભ ધવે. 

ઘયે  ફેઠા ંચાશી  નકશ  જ જનનીભમૂભ ગયલી, 

લવી  દૂયે  જેલી. કદીક  નબલાણીથી  ઘયનુ ં

સ્ત્રવ્યુ ંજ વગંીત, શ્રલણ ચભક્યા, તપૃ્પ્ત હૃદમે 

રશી ગાઢી;  ઘેયી યજમન ભશં  ક્યાયેક વના ં

તણા તાણાલાણા ભશં જતી લણાઆ જ યટણા 

મલરાતી ભાતાની ખટકબય.....! યે દદથ-કથની ! 

ઘયે રાવુ ંછુ ંશુ ં? હૃદમ, નલ એ પ્રશ્ન કય ત ુ.ં 

ન ઈદ્યગે બદુ્ધિ, લણજ  વભજુ ંના જયીમ તે. 

નથી ખારી શૈમે ણ હુ ંપયત છેક જ, નલી 

કંઇ અળાઓ ને સ્સ્ભતરુદનના ભભથ નલરા 

ઘયે રાવુ ંછુ ંહુ.ં––ખરંુ જ કહુ ં? અવુ ંકમલજન 

શત તેન તે શા ! ણ કંઆક ળાણ મલશયથી. 
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બરે શ ૃગં ઊંચા ં

 

ભને ફરાલે  ઓ ણગકયલય  તણા ં ભોનમળખય. 

ધવે  ધાય ઊંચી,  તકુશન  તશં ટચે તગતગે, 

શણુચ  પ્રજ્ઞાળીળંુ સ્સ્ભત  કુમદુુજં  વભ  ઝગે; 

લશી રૌ શતે ત્માથંી ખ ણચય ળાતા જ ઝય. 

ઢી ીત  શ ૃગંસ્તનથી  તડક ળાસ્ન્ધત-મતૃ; 

મખુે એને  કેવુ ં મલભર  શબુ એ  દૂધ  સશુત ુ ં! 

શવે નીુ ંઊંડુ ં નબ,  હૃદમ અમળષૌ  લયવત ુ.ં 

યવી ળીતસ્ળે  કદળ કદળ,  બભે  ભત્ત ભરુત. 

ગભે શ ૃગં, કકન્ધત ુજનલય બયી ખીણ મજુ શ ! 

તેટીએ લીથી વશજ મનયભી ળારતરુની, 

યભે ત્મા ંછામાઓ; ઈટજ ઈટજે વોમ્મ ગકૃશણી 

યચે વન્ધધ્માદી; સ્સ્ભમભત-દગ ખેરે મળશકુુર; 

સ્ુયે ખીરે લીરે હૃદમ હૃદમે  બાલમકુુર;––  

બરે શ ૃગં ઊંચા,ં લમનતર લાવ મજુ યશ ! 
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              ગમા ંલો–– 

  

ગમા ંલો તે ત ખફય ન યશી કેભ જ ગમા ં! 

ગમા ંસ્લપ્નલ્રાવે, મદુૃ કરુણશાવે મલયમભમા ં! 

ગ્રહ્ય અયભુાથગથ સ્સ્ભતભમ, કદી ત બમબમો; 

ફધે જાણે મનદ્રા ભશં ડગ બરંુ એભ જ વમો ! 

ઈયે બાયેર જે  પ્રણમબય,  ના જં િણ દે, 

સ્ુમો કામે કાવ્મે, જગભાધયુ ી, દદે  

યચી વોશાદોન ભધુટ મલશ્રાતં  મલરસ્મ. 

શ શૈયુ ં! જેણે જીલતય તણ થં જ યસ્મ. 

ન કે નાવ્મા ંભાગે મલ, મલભ ઓથાય, દમા 

વતૌ વંગની;  ણ વહમુ  વજંીલન  થમા.ં 

ફન્ધમા ક   વકેંતે કુસભુ  વભ તે  કંટક ઘણા, 

મતયસ્કાયભા&મે કશંથી પ્રગટી ગઢૂ કરુણા. 

ડે દ્રષ્ટે,  ડફૂે કદીક મળલના ં શ ૃગં રુણા ં: 

યહ્ય ઝખંી, ને ના ખફય લયવ કેભ જ ગમા ં! 

-----------------------------------------------  
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            યહ્યા ંલો તેભા–ં–  

 

યહ્યા ંલો તેભા ંહૃદમબય વોન્ધદમથ  જગનુ ં

બરા ી રે; લીરે મખુ પય યખે, વાત ડગનુ ં

કદી રાધે જે જે ભધયુ યચી રે વખ્મ શંમા;ં 

નથી તાયે ભાટે થઇ જ મનયભી ―દુષ્ટ‖ દુમનમા. 

––શ નાનાયંગી જફ દુમનમા ! ળે વભજલી ? 

તને બા બાલે કરંુઈ રટલા, જાઉં રટી; 

શગંતાથભા ંશા ગ, ઈયથી, જામ રટી ! 

મલવાયી હુનંે જ લયત ુ,ં લયતે ત ુ ંભધયુલી.––  

ભને અભતં્રે ઓ મદુૃર તડક,  દણિણ શલા, 

કદળાઓના ંશાવ, ણગકયલય તણા ંશ ૃગં ગયલા;ં 

મનળાખણૂે  શૈમે   ળમળકકયણન અવલ  ઝભે; 

જનત્કે-શાવે  યભ  ઊતરીરા  ણબયભે. 

––ફધ ી અકંઠ પ્રણમ ભલુનને કશીળ હુ ં: 

ભળ્મા ંલો તેભા ંમતૃ રઇ અવ્મ લમનનુ.ં 
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         મળશ ુ 

 

તયલયે છે આંખની વાટી ય જીલ 

ફુફંુ ંથત, 

જગતને સ્ળથલા ભથત. 

જગના દાથો અલાજ ભનષુ્મ સધુીના ંઅંતય 

ાભી ળકે ના,  તયલયે કીકી વાટી  ય 

અ ભ તે ભ. 

િણભા ંકેટરે ઊંડે શંચી જામ. 

સગુભ એ ત યે એને, 

ળબ્દના અંચા નીચે છુાવુ ંળક્ય ના જેને. 

ત ઊંડાણ સગુભ એને જે 

નલાણ એ જીલતં યશળેે લાણ જ્માયે ફૂટળે ? 

--------------------------------------------  
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     યાજસ્થાનભા ંવાય થતા–ં–  

 

ફાયી ફશાય છુટી ધવી દ્રષ્ષ્ટ. 

શ ભકાળ ! 

...બાઆ, ફેવ જગા છે, ગાડી છે ફધાની. 

શાળ ! 

ગડડ ગડડ ! ગડડ ગડડ ! ગડે ગાડી. 

દ્રષ્ષ્ટ ભાયી ફાયી બ્શાય નાવી છુટી ધવી. 

ભનડુ ંઅ ખટૂ લેયાન ફની જામ. 

વકંલ્મલકલ્ ફધા છૂટા ંઘેટા ંવભા 

શઠેા શ્વાવે ધયતીના ંશ-ન-શ તે તણૃ 

ખંચી કાઢે ચમાં કયે. 

ઓશ ! ેર દૂય ડકામ ડુગંય. 

ણચત્ત ઢેરીને એને થયુ ંજીલ-બય. 

ધાયેધાયે ચઢી જઇ ઊંચેયા મળખય ય 

ભકંદય-ધ્લજાએ થયકી યહ્યુ ં પયપય 

       પયકી યહ્યુ ંથયથય. 
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...ાણી ઢળ્યુ ં? રઆ ર વાભાન ઊંચ. 

ડી ગમ કાચ કજૂ ! 

યણભા ંાણીના ંબરા દળથન કયાલી ગમ. 

ગડડ ગડડ ! ગડડ ગડડ ! ગડે ગાડી. 

ાણીલ ? ાણી ત શં ાતાકલૂે, થલા ત 

ઓ ણે અંકાળે, જ્મા ં

કાભંઢ ખડકની બંત 

ભાથે ગઢ, જાણે 

ઈગાભેરી મકુ્કી  અ બંકાય ધયાએ. 

ાણીની ચકૂ દીે એ એંધાણી. 

જ જ ેરા બયુજે 

વન્ધધ્માની યંગીન ણચતાએ 

ઝાઝંા ંઉબી ક મિનીઓ 

ઝાકંી યશી ળાશ્વતીના શૈમાની મવંદૂય-જ્લારા. 

વન્ધધ્મામે ળભી, અંધકાય-યણે 

ચેતનના યેરા વભી યેર રફંામે અ જતી––  
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જાણે  છી  

ઊંટ ખંચે શ : 

ચાવે ચાવે ધયતી અ ડખુ ંફદરી યશી. 

અલી યાત, લેયતી મઠુ્ઠી બયી તાયા; 

પ્રભનુી પવર, શલે જઇએ, કેલીક શળે 

ગડડ ગડડ ! ગડડ ગડડ !–ગડે ગાડી. 

-----------------------------------------  
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          પ્રશ્ન 
 

કાવ્મ, વભમની  ચીવ ળાશ્વતી થે ? 

પ્રણમ, હૃદમન ધ્મથ દમને તે ? 

ભૈત્રી,  ણફંદુ ફે  ભથતં ફનલા યેખા ? 

કભથ, મતમભય-ટ ય મલદ્યતુણરમરેખા ? 

વત્તા, અત્ભમલશ્વાવ તણી શયયાજી ? 

કીમતિ, કાને મખુે થતી તયાજી ? 

દમા, મધકતા છુાલત ુ ંલગુઠંન ? 

ત્માગ, લાભ કયથી દણિણને થણ ? 

મસુ્ક્ત, લી નલતય ફધંનની ભામા ? 

વતૌ,  અંતે અંતયતભ રુુની છામા ? 

------------------------------------------  
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         પ્ર ક ભ ુમલ  

તુ ંરૂ ઘડ,ે 

તુ ંપ્રભ.ુ 

હુ ંતેના ંનાભ કંઆ કંઆ ાડુ,ં 

હુ ંકમલ. 

તુ ંરૂ ઘડે ઘડે ને બાગેં, 

ભાયા ંનાભ...યભે યભે ને ળભે. 

અંતે યશ ેએક મનયાકાય, 

યશ ેએક -ળબ્દ નાભ : 

તુ ં... 

હુ ં... 

પ્રભ.ુ..કમલ... 

પ્ર ક ભ ુમલ... 

---------------------------------------------  
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         ળેકૌ-સ્સ્મય 

 
―પ્રભ,ુ તાયે થૃ્લી જઇએ, ભાયે રઘ ુયંગભચં. 

તાયી રીરાનુ ંયશસ્મ લેયામેુ ંઆમતશાવે, 

નતં કારાલમધભા ંશાથ રાગે કે ન-રાગે; 

ભાયે ત થડાકં લથ, તેભા ંવ્મત્ત્કભધ્મ ફધુ ં

ાભી જઇ, ફે ઢીક ઘડીભા ંઅ યંગભમૂભ 

યે વો રીરાયશસ્મ  વભત ુ ં કયી જવુ.ં‖––એ 

પ્રમતજ્ઞાથી લતમાથ નાટયકમલ થૃ્લીટે. 

બ્રહ્યાડંને  ઈરેચવુ ં રઘ ુ યંગભમૂભ યે : 

મનવગથની યંગછટા નભણી,  કયાર,  ગઢૂ, 

ભાનલના ંપ્રેભ, દ્વે, ઇષ્માથ, લેય, નળૃવંતા, 

કરુણાઝકય લી, ાય ભાદથલ, તૃા 

વોન્ધદમથની, નભથ-ભભથ-શાસ્મન  ુલાય  શણુચ 
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દમ્મ ળ ઈચ્છરત જસ્ત્ર સધુા-ધલર, 

સ્સ્ભત ઠેૂ ઝૂરી યહ્યુ ંઝૂભી  યહ્યુ ં શ્રણુફન્ધદુ, 

શ્રભુા ંવકેંરામેુ ં ક  અનદં-ઇન્ધદ્રધન–ુ– 

જાદુગય કમલ, તાયે યભત એ ફધુ.ં 

જાદૂગય ? ના યે, યક્તછદેં વલથ નબુવ્યુ,ં 

નાડી યે નાણી જમા ભત્ત વો વવંાયયંગ. 

શનૂ્ધમ ળ ભનીી પ્રાજ્ઞ આંતયરુુ કમા 

કેન્ધદ્રભા ંમનલવી જત  શળે  વભામધસ્થ ફની 

મલશ્વચયખ વભગ્ર, પ્રેયણા-ઘણૂણિતનેત્રે 

માથાતથ્મથી દાથો તણુ ંકયી અકરન ? 

યકામાપ્રલેળે જે વશજ મનણુ તમ ે

ન્ધમાય ને ન્ધમાય વદાન, ળધી લ ચાયે ખણૂે; 

પ્રભનુી  જેભ  જ, મનજ  સષૃ્ષ્ટભા ં જડે  ન-જડે. 

નાટય તાયા ં ભાનલની  અત્ભકથા,  કમલ ! 

મતૃ્યળુીર  વવંાયની  મતૃાણબમક્ત છલી. 

------------------------------------------  
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         ગાધંીજમતંી તે કદને 

 

ભાગથભા ંકંટક ડયા 

વોને નડયા; 

ફાજુ મકૂ્યા ઊંચકી, 

તે દી નકી 

   જન્ધભ ગાધંી   ફાનુ, 

   વત્મના ભઘ ભંઘા જાદુન. 

ન્ધમામ નીચી મ ૂડંીએ ના રીધ વાખંી; 

દુગંધ ય મઠૂી બયીને ધૂ નાખંી, 

ઈકયડા લાી ઈચેરી  સજૃનનુ ં ખાતય યચ્યુ;ં 

ફરા બગંાલલા––એ લાતભા ંભનડુ ંભચ્યુ;ં 

    કંઇક  અભાનં ુ ં ફને, 
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    ગાધંીજમતંી તે કદને. 

મખૂથને રીધા નબાલી, 

ધતૂથને મજ્મા જગતકલ્માણના થભા ંટાલી; 

શૈય ુ ંદીધુ ંતે દીધુ,ં 

ાછા લી––ખભચાઇ ના 

    કંઇ ગણતયીથી વાકંડુ ંકીધુ;ં 

દૂભ્માદંફામા ંકઇનુ ં એકાદ  ણ જ આંસ ુછૂયુ,ં 

દાખવ્યુ ં ઘય  ભનજુ   કેયા  ભાહં્યરાને  લણછૂયુ;ં 

હૃદમ જ  નાચી  ઉઠયુ ં ન્ધમના  વાપ્ત્ત્લક  સખુે, 

શયખબય જ  ઝંરાવ્યુ ં દમબીણ 

      જગતકશંવાના    મખુે; 

    ––મતમથ ન જળ ટીણે–– 

    ગાધંીજમતંી તે કદને. 

------------------------------------------------  
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              પરશ્રમુત  

ન કે ભાધમુોની તયવ નલ કં અ હૃદમને,–– 

યંત ુપ્રાણ જ્મા ંભધ ુયવ કટયી ઈરટથી 

ડાડે શઠે ત્મા ંતમૃત જનભના ંભનજુના ં

મખુ ાતા ળા ંપ્રકકટત થતા,ં  વો થત ુ ંકટુ. 

ન કે વોન્ધદમોની યખ નલ કં અ હૃદમને.–– 

ઠયે યેખા યંગે ભનબય લાકેં નમન ત્મા ં

ળયીયની ભખૂ રખરખ થતી ળી જ્લરી ઉઠે ! 

બમાથ અ  વવંાયે  મધક  લયવુ ંએશથી કશુ ં? 

ન કે ઔદામોની છત નડી ના અ હૃદમને–– 

ણે ઓ રફંામ કય, ન પ્રમત-બાલે કય ભળ્મ. 

બાલે ઈષ્ભાના યય ચીભાઇ ણ ગમ. 

ળકે મલશ્વગ્રાવી મલભ ુ કૃણતા  ભાત્ર મલરવે. 
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શ અયમુાથત્રા !––ફવ, વભજવુ ંએ પરશ્રમુત. 

છતા ંછૂુ ં: અથી સબુગતય ળી જીલનગમત ? 

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

   

   ભાઆરના ભાઆર ભાયી અંદય––  

ભાઇરના ભાઇર ભાયી અંદય વાય થામ છે. 

દડતે ગાડીભા ંહુ ંસ્સ્થય, ચર. 

ેરા દૂય ડુગંય વયી જામ અંદય,--ડફૂી જામ 

ભજ્જાયવભા,ં વકયતાઓ નવભા ંળણણતના 

લશણેભા ંલશલેા ભાડંે, વયલય 

શી આંખની ાછ અખા ંને અખા ં

ડફક ડફક્યા ંકયે. રશયેાતા ં

ખેતયન કં, અંગઅંગે પયકી યશ.ે 

જાણે શથેરીભા ંયભે ેરા ંઘય, 

ઝૂંડીઓ,--આંગણા ંઓકી –રંેરા,ં 

છાયે ચઢત લેર...ત્મા ંાવે કન્ધમાના ઝબરા ય 

લેરબટુ્ટ થઇ ફેઠેુ ંતણંગયુ.ં.. 

સ્મમૃતને તાતંણે એટુકં ટંગાઇ યશ.ે 
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ભાઇરના ભાઇર ભાયી અયાય વાય થમા કયે. 

મલશ્વના ંમલશ્વ ભાયી અયાય વાય થામ છે. 

ઘભૂતી થૃ્લી ઈય હુ ંભાટીની શ ૃખંરાથી ફિ. 

એકભેકની અવાવ ચકયાતા 

     ક્લાવાય, મનશાકયકાઓ, 

અકાળગગંાઓ, નિત્રના ંધણ—ચાલ્મા ંઅલે. 

 શયણ્મ ભાયી બીતય કદૂી.  ૂઠેં વ્માધ, 

      રાફંક લંછુડ... 

 લકાળ ફધુ ંીધા ંકરંુ, તયસ્મ હુ.ં 

          ઝઝંાના ંતાડંલ, 

ઘયુાથતા ંલાદ, લંઝાતી મલદ્યતુ, ઉનાળુ ,ૂ 

લવતંર કયભર—અંદય યહ્યુ ં

    કઇએ ફધમં ગટગટાલે. 
 

નતંની કરુણાન શ્રકુણ?—કઇ 

      ખયત તાય, 

ધયતીની દ્યમુત—બીપ્વા?— 
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    કઇક ઝબકૂત અણગમ;-- 

સ્મમૃતના વંટુભા ંઅટરીક અળા વચલાઇ યશ.ે 

મલશ્વના ંમલશ્વ ભાયી અયાય વાય થમા ંકયે.  

 

        ખંીરક 
 

કાન જ આંખ શમ ત ળબ્દ એને પ્રકાળ રાગે. 

 પાટતા ંશરેા ંધઊંઘભા ંસ્લય ચભકે 

     તન્ધદ્રાતમભસ્ત્રા લંધી. 

 ઘેઘયૂ વિૃઘટા અખી પ્રકાળના ંછાટંનાથંી 

      ચએૂ જાણે, 

ણથ ઝુડંભાથંી ટકે ―... ચૌ મણુચ 

     કયચૌ લચૌ મલચૌ......‖ 

કક્રમાદની ત્લકયત શાયભાા ખંી ઢી જામ 

        એકે્ક શ્વાવે 

ઉઠ, જાગ, કક્રમાયત થાઓ—નુ ંઈંણગત. 

ફધં આંખે લૈમાકયણી ાણણમનમળષ્મના ંસતૂ્ર 
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         સ્મમૃતભા ંઠયે. 

ાણણમનન અખમે પ્રજ્ઞાપ્રાવાદ વાિાત્કયામ. 

નાનુ ંભસ્ત ુ ંસતૂ્ર, તેજનુ ંઅચભન, 

  --ખંીએ ગામેુ ં! ખંીએ ામેુ ં?— 

―... ચૌ મણુચ કયચૌ લચૌ મલચૌ  મવચૌ......!‖ 

કાનને કયતથતી દ્યમુતવેય કક્રમાની, ળબ્દની. 

અટરા લશરેા યઢે લેકદમા શમ તેણે 

  લેદ વબંાલા ગ્રથંકાયે રૂડા ગ્રથં યચલા. 

કમલને ળબ્દ ળધતા અલે, 

   ાણણમનના મનમભથી ફિ ળબ્દ? 

કે છી ખંીના જેલા ટકતા પ્રકાળના ટુકડા? 

ળબ્દ જ ફરી ળક્તા શત ત કમલને 

જરૂય કશતે કે કમલતા ફનલાનુ ં 

     ભારંુ તે શુ ંગજુ?ં 

છુટ્ટા કળભા—ંવ્માકયણભા,ં 

    બેા ભાનલીની જીબ ય 

એલા ભે થડા જ શતા 
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    જેલા કમલતાભા ંતભે જમા ? 

જગત જતા ંજ ળરૂ થામ ભાયી ભેડક-કદંૂકદૂા, 

યચમમતાના વદંબથના ઇળાયે ભે લળ, ભતં્રમગુ્ધ; 

ભે ળબ્દ-લાજ, 

ભે ભોનભા ંઝંરાલીએ; 

ળભે ભાયી થથફડફડ 

યવન્ધભાદ છભા,ં 

ળબ્દન દ્યમુતભતં ચશયે કમલ ભ ૂવંે, ક્યાયેક ત 

ભશયમ  શયેાલી દે 

તાની કમલતાન ચશયે ઈવાલલા. 

દાળથમનક બરે મતૂથતા ગાી કથ 

    મનચલે ળબ્દન, 

કમલન ળબ્દ કાથણથલભાથંી ઈવતી 

  ચારુ કકયણકેળ વભાયતી ઈામમૂતિ. 

ઈા ! લેદ-કન્ધમા ―ઈા‖, ભાત્ર ળબ્દ છે? 

  એકએક ળબ્દ, એકએક વકુંર. 

આંખ જ કાન શમ ત તેજને—યંગને 

     એ વાબંી ળકે. 
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ઈાન યંગ એ ક્ય સયૂ?ભધભુારતીની ફશાય, 

    ફગનલીણરમાની મભશ્ર છ. 

નાજુક જૂઇ, ટીકકમાા ંપરૉક્વ, 

  શકુનના ંકાનેળન, સયૂજમખુી, ખદુ સમૂથ, 

એ વો ક્યા વપ્તકના ક્યા સયૂ? 

પ્રકાળના ઈત્વલ વભી ઉછે 

   ઉડે ગીતભા ંકકકર-કરા, 

કાક-કુર સ્લયની વજંલાયી 

    પેયલી રે લકાળ ય, 

એક અખુ ંચકીટળંુ છટંકાલ 

                કયી જામ તે યે ઝટટ  

ગજુબજુન, યશી યશી ધુંધુકં ગામા ંકયે 

બરુબરુ, ―શ્રી ૂયભ ુ!‖ ―શ્રીૌ ....શ્રીપ્રભ ુ!‖ 

--નાનકડી કામાના ક્યામંે ઊંડાણભાથંી  

ક્યાયેક ત વબાનતાથી જાણે, 

  --અખુ ંમલશ્વ એના ગીતના અધાયે 

વતંણુરત િયશ્વાવે-ધશ્વાવે ઉભુ ંન શ ! 

મલશગંની શાયની શાય 
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  સમૂથ-ઈસ્થાને ઉડય ેજામ. ઉબેરા ં

ચર ઝાડલાનંા એ ઉડતા ચર ઇળાયા. 

કંક સ્થાલય-સ્થમલય વિૃયાજ 

    નેક ફાહએુ ખફેખફા 

ઈછાળ્મા ંકયે ઈડાડયા ંકયે 

  કત કાફય રેરા ંદેમડના ંતેટા,ં 

વાયી યાત થૃ્લીઊંડા ંતરુમૂ 

  એક-કાન થઇ સણુી યહ્યા—ંી યહ્યા—ં―તા ં 

ભાાભા ંમલશ્રબંે નંદયતા ં 

    ખંીની ઉડતી-ડતી 

રઘકુ છાતીની ધડક, ક્યાયેક લચ્ચે-લચ્ચે-- 

  વણાભા ંજાણે—ચઢી અલતી ગબરુ શાપં. 

ખંીશભુાનલીની ણફડામેરી આંખની ચકી 

અકાળના ંરરતા ંનિત્ર ક્ર્મા ંકયે જાગ્રત, 

      મનતાન્ધત મન:ળબ્દ. 

--ક્યાયેક બ્રહ્માડંન શ્વાવચ્છૌ  લાવ  



93 

 

    તભે વાબંી ળક.-- 

પ્રબતભા ંણેણથ રચી યશ ેકરયલે, 

     થૃ્લીના ંભંચેરા ંજડ ડન 

વણંચત સ્લયુજં જાણે ાદંડે ાદંડે નાચત 

અ લકાળને ચભેય 

   બયત ુલાયાઓ ઉડી યશ.ે 

થૃ્લીના બીતયી ભોનન 

   બાસ્લત ઈત્વલ જાણે સ્તત્રછે 

પ્રત્મેક યઢે ખંીરકભા ંઅંતકયિે ઉજલામ. 

ભન એ હ્રદમ શમ ત તકથ ણ એને યવગદૌ  ગદ કયે. 

લાચનખાનાની ફાયીની ફશાય નાનકડા  

એકાન્ધત ફાગભા ંનના ખાફણચમાભા ં

રીરા ટ યક્ત ચચં ુડુફાલે, ાખં 

પપડાલે ાણીભા,ં જયીક લાજથી ઉડી જામ. 

ઠેકત તખીકયમા કડરને ાખંથી ાદંડાથંી ઢાકંત 

ગબંીય બમાથબમાથ લાજે બાયદ્વાજ 

     શલાને અંજલાવત. 

ત્મા ં―શ્રીયભ‖ુની લચ્ચે 
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  --રતાસકૂલ્ભભા ંવતંામેુ ંેુ ં

ફરી યશ ેસ્લગત: ―લેઇટૌ-એ-ણફટૌ !‖ 

       જાણે તાને જ 

કંક માદ કયાલી યશતે ુ ંન શ :લેટ લેટ...લેટેણફટૌ ! 

(―જયીક થબ !‖— ―રગયીક ખભ ત !‖)  

      વભમ !વભમ શુ ં

યાશ જલા ભાટે છે કે ? 

         ઘય ાછના ડુગંયના  

છૂયુ‖ંત ુ ંેરા ડાહ્યાડભયા થઇને ફેઠેરા ક 

ફધુમં વભજુ ંછુ ંએલી મદુ્રાથી 

      ટગયટગય જઇ યશરેા, 

ગભટ વતંપૃ્પ્તધાયી ળૈરભશાળમને એક લાય: 

ફેઠા છ તભે ક્યુકં વત્મ ગલી 

              તાની બીતય? 

બયડ વજડ દઇ, 

   વરાભત સયુિીને, ફેઠા છ ને 

ભયકે છે મખુ કે—લજ્રકાયાગશૃ ેકેવ ુ ં
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તાાફધં વત્મ કયી દીધુ ંને કૂંચી તેમ 

ગીને ફેવી ગમ છુ.ં ભનને અ ભાયા-- 

શમ જ ધીયજ યે ધીય અ ભનને-- 

લમધ જ શમ રાફંી-- 

    બરે કલ્નાના—અયષુ્મેમ, 

જરૂય ત જઇ ળકંુ, યગુના પ્રખય પ્રચડં સમૂથ-- 

તા,લાથધાયા, લાયઝુઝંા, જ એ વોની ઝંકની 

નીચે એક કદને એ ળૈરભશાળમના 

કયડાકીબમાથ ચશયેાની ક ફયડ યેખા— 

તયડભા ંવલથસષૃ્ષ્ટજમમની મવસિૃાએ અંકુકયત 

કયેરા ક રશયાતા યંગયંગી ફૂર યરૂે 

ળૈરનુ ંવકર વત્મ પ્રસ્ુકટત—પ્રસ્ુકયત થત ુ ં

મલજમતાકાવમુ ં

     યંત ુત્માયે ત અ 

દડભા ંવાભેર થાઓ, 

  જગતની અંધદડ કદલવના જલાે 

ચારે તેભા ંઘવડાઓ, 

     ઘકડમાન6ુ ખંી કરાકે-ધકરાકે 
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ફરે તે વબંાયુ ંન-વબંાયુ.ં સ્થણગત વભી 

અ અયષુ્મની માત્રા .ફશાય નભતી વાજં. 

ઊંચેઊંચે વેરાયા રેતા ંખંી એકર ધપ્મે જતા.ં 

      જયી યકને એને, 

અકાળ-ીધેરા ંખંીને છૂ: 

    કેટરી રાફંી નબ-લાટ? 

તેજની છારક ઈછાી ાખં કશ:ે 

        ડગરે ડગરે તજે-ઘાટ. 

હ્રદમ જ ભન શમ ત રાગણીને એ પ્રભાણી ળકે. 

ડતી યાતે ચગાનભા ં–વીભભા ંતમતંગ વિૃ ય 

ાદંડા ંલધ ુકે લામવજી, કા-કા-ના ળયન ગયંબ 

ગગન-ભટ. 

અખા લડને ઢાકંી દીધ ઊંધી રટકતી લાગએ, 

લચ્ચે ચકયાતી ચાભાચીકડમાનંી 

     અંધ ણચણચમાયીઓ. 

ણચત્ત ત કઠય—હ્રદમ અ ફધાથી વકંચામ 

        ઓવલામ; 

ણચત્ત એના લાસ્તલને અસ્લાદે, 
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     --હ્રદમ અંતે એની 

અગલી વભજથી સ્લીકાયે, 

   અ સ્ત અખા ઉજા કદલવનુ.ં 

આંધળંુ વયલૈયુ—ંઘલુડને સુયત કયલાનુ.ં 

અ િણે ધી થૃ્લી બયેરા ં

   નગય ગાભ ભશલ્રા ળેયીઓ 

ગરીઓ શલેરીઓ ભશરે ઘય ઘરકીઓ 

      ઝૂંડટ્ટી 

જગંરના ગઠ, નેવડા કફૂા ભાણવથી ધફકે 

અમખાના એક કદલવની  ૂજંીથી યણમાત, 

અલતી કારની અળાને લ ચઢાવ્મે જામ. 

પ્રશય અ પ્રરફંાતા, 

   નભુમૂતટે અંકકત કંઇ કંઇ થત ુ-ં- 

ભાનલ-ગરાની પ્રતીિા કયતી ચદં્રધણૂર, 

ણગકયભાાઓના પાટ કશભટ ય 

     ભાયદડી યભતા લન, 

શાપંત યણન પયપયત રીરરીર  
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    સ્લાગત રૂભાર, 

વાગયેટાે ધખરૂી છીભા ંભીઠું ભયકતા ંભતી, 

કાન્ધતાય-ન્ધધકાય લચ્ચે તગતગતી વ્માધ્ર-આંખ, 

એક તાયાની ફીજા તાયાને કકયણ-ચીવ-- 

શં ઝાકબંજ્મ ફૈમાન  

     અત્તથ સયૂ યભયભે 

વચંાકયત કયે મલશ્વે લળંુભ્મ જે મલયશ. ધ- 

યાતે જાણે ભને હુ ંવાબંી યહુ,ં વાયીમ વમંલદથી. 

કહુ!ં જ્માયે જ્માયે ફુ ંછુ ં

વમશૂભા,ં લગથભા,ં ફાગભા,ં ઘયભા,ં 

       ગાડીના ડબ્ફાભા,ં 

ઝડબેય ચારતા ંથલા ત ઝાડ તે, 

ભને ભાય લાજ શભંેળા ંજ થડ 

        તાન રાગ્મ છે? 

વાભે ાટરી ય ફેવીને વાબંી જયુ ંછે-- 

 ―અ ભાણવ શુ ંકશલેા ભાગે છે?‖ 

ને કઇ કઇ લાય એભ ભં  
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     ભં પેયલી રીધુ ંછે. 

અંધકાય-પ્રકાળના કાઠંા ય છારકે છારકે 

     ઘ ૂટંડે ઘ ૂટંડે ટીે ટીે 

મનદ્રા—પ્રાણની મલશ્રાસ્ન્ધત—યભયભને 

     ાંણને બંજલી યશ;ે 

નયુ ંવાબંલાનુ ંશલે—ફરલાનુ ંમદુ્દરે નકશ 

―ભાય લાજ !‖ –એટુ ંછતામં ફરાઇ જામ. 

નમાથ ભાયા લાજને શલે વાબંલાન... 

ત્મા ંસ્ત અકંઠ મનદ્રા—પ્રાણમલશ્રાસ્ન્ધત, 

બાયે બયતીભજુ,ં ભઘ જાગયણ-અઘાત 

ભાયા લાજને—વમંલદને સ્લપ્ન-અકાયભા ં

     મલખેયી મલસ્ુયાલી યશ.ે 

નમો ભાય લાજ વબંામા કયે. 

ભાયી અંદય, જાણે ભાયી ફશાય... 

અ િણભા,ં જાણે િણ ાય... 

ધભધયાતે ―ભે-અઓ‖જાગે દૂયદૂય ભયયૂનુ.ં 

જગલે ળણણતના કણકણે ક ઈત્તાન ગાન 
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કળાકને લધાલત ુ.ં જંી ગઇ ચેતનાને 

     ભડી યાતે વકંયે 

વાયવન તીવ્ર ઈયવલંેગન સ્લય, જુદા 

ાડી ન ળક દય, એલ એ ફેલડ અરા, 

      અબ-લરલત. 

કદી જ ફે છૂટા ાડી ળક, એક શંન, ન્ધમ 

ત અલત ચકૂ રકાન્ધતયથી, 

કશ જન્ધભાન્ધતયથી. અકાળ થૃ્લીના ઘાવ ય જયી 

      અટી રેલા ઉતયે 

અંધારંુ એવુ ંઘટ્ટ થામ, એભા ંજ  

ગામત્રી ભતં્ર લતયણ મહૂતૂથ ઉઘડે. 

   ―...ચૌ મણુચ કયચૌ લચૌ મલચૌ... !‖ 

―લેઇટૌ-એ-ણફટૌ ...!‖ 

--ધીય નાનુ ં–શુ-ંવયલૈયુ.ં ળબ્દભા?ં ભોનભા?ં 

ભોન કમલન ળબ્દ ફને : 

શતા મતા ભાયે, શતી ભાતા. 

શા, શતી ભાતાની બાા. 
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શત ુ ંલશાર સ્ુયેુ,ં પ્રાણયેૂુ ંળયીય. 

શત ુ ંહ્રદમ—શત એને કાન, શત લાજ. 

ભારંુ કાભ? ભારંુ નાભ? 

વપ્રાણ િણ,અનદં-સ્દં,--એ કાભ ભારંુ 

ભાનલતાની સ્ફૂમતિરી યપતાયભા ંભી ગયુ ંછે. 

ભાયા ળબ્દ-અકાય જે કંઇ યવલીણચઓ તે 

     શલે ન્ધમ હ્રદમભમ. 

નાભ ભારંુ બાાભા ંઓગી ગયુ ંછે. 

લેઇટૌ-એ-ણફટૌ !....  

છેલ્ર ળબ્દ ભોનને જ કશલેાન શમ છે.  
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ઈભાળકંય જેઠારાર જળી 

જન્ધભ: 21 જુરાઇ, 1911 

જન્ધભ સ્થ: ફાભણા 

કાવ્મવગં્રશ: 

મલશ્વળામંત(1931) 
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ગગંત્રી(1934) 

મનળીથ (1939) 

પ્રાચીના (1944) 

અમતથ્મ (1946) 

લવતંલાથ(1954) 

ભશાપ્રસ્થાન(1965) 

ણબજ્ઞા(1967) 

ધાયાલસ્ત્ર(1981) 

વભગ્ર કમલતા (1981) 

કાવ્મ-કણણકા (1981) 
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