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ત્તનવેદન 

 

ઝવેરચદં મેઘાણીની પચંોતેરમી િન્મિયતંીની ઉિવણી ત્તનત્તમિે 
1891મા ં તેમના ંચ  ટેંલા ં કાવ્યો, નવલલકાઓ ને લોકગીતોના ત્રણ સગં્રહોની 
મળીને પચંોતેર હજાર નકલો અલ્પ કકિંમતે પ્રગટ કરીને વ્યાપક િનસમ  હમા ં
પહોંચાડવાનો સકંલ્પ લોકત્તમલાપે કરેલો .કુલ 901 પાનાનંા ં એ પતુતકો 
‘કસુબંીનો રંગ ’નામે સપંટુરૂપે ચાલ ુ બજારભાવના કરતા ં ચોથા ભાગની 
કકિંમતે મેઘાણી સાકહત્યના ચાહકોને આપવાના ં હતા ં .એ યોિનાને વાચકો 
તરફથી મોટો આવકાર મળ્યો .અને 90,111ને બદલે તે પતુતકોની લાખથી 
પણ વધ ુ નકલો ગિુરાતના ં ઘરોમા ં ને સતંથાઓમા ં થોડાક કદવસમા ં િ 
પહોંચી શકી. 

સારા કાગળ પર સઘુડ રીતે છપાયેલા,ં પાકા પ  ઠંાના ં એ ત્રણ 
પતુતકોની કકિંમત એ કાળમા ંરૂ .11 જેટલી થાય .પરંત ુપ્રકાશન પહલેા ંબેએક 
મકહને તે સપંટુની દસ કે વધ ુનકલના ંનાણા ંભરનારા આગોતરા ગ્રાહકોને 
ઘેરબેઠા ં ફક્તરૂ .0 મા ં મળ્યો .કોઈ જાતના દાન કે સરકારી સહાય ત્તવના 
આટલી નજીવી કકિંમતે આટલુ ંબધુ ંવાચંન મળે, તે લબના માન્યામા ંન આવે 
તેવી હતી અને આજે એક સખુદ તવપ્ન જેવી બની ગઈ છે. . 

‘કસુબંીનો રંગ’ની ગ્રથં-ત્તત્રપટુીમાથંી િ ત્રણ નાનકડી પસુ્તતકાઓ પણ 
તે વચ્ચે બહાર પડી‘ :નાના થૈને રે( ’પચીસ બાળગીતો), ‘રકિયાળી રાતના 
રાસ( ’પાતં્રીસ લોકગીતો )અને ‘અણનમ માથા(ં’પાચં લોકકથાઓ), એકસો 
નકલના ં રૂ .10 ની કકિંમતે સેંકડો સતંથાઓ ને કંુટંુબોમાથંી તેની િથ્થાબધં 
વરધીઓ મળી અને ત્રણેય પસુ્તતકાની મળીને બે લાખથી વધ ુ નકલો 
ચપોચપ ઊપડી ગઈ 
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‘કસુબંીનો રંગ ’પતુતક સપંટુ તથા તેની ઉપ-પેદાશ સમી ત્રણ 
ટચ  કડી પસુ્તતકાઓને વાચકોનો જે આવકાર મળ્યો તેમાથંી પે્રરણા મેળવીને, 
આગોતરા ગ્રાહક નોંધવાની એ િ પદ્ધત્તતએ ‘આપણો સાકહત્ય વારસો ’
નામની પાચં પાચં પતુતકોના અલ્પમોલી સપંટુની શે્રણી લોકત્તમલાપે 
1893મા ંશરૂ કરી 1895 સધુીમા ં 901-901 પાનાનંા તેના ચાર સપંટુો મારફત 
વીસેક જાણીતા લેખકોના ં ત્તવત્તવધ સાકહત્યપ્રકારોના ં પનુમુદુ્રણો ને સકંલનો 
બહોળો ફેલાવો પામયા.ંચારેય સપંટુોના ંપતુતકોની મળીને કુલ સવા બે લાખ 
જેટલી નકલો પ્રગટ થઈ. 

ઝવેરચદં મેઘાણીની સાત સપં  ણુ નવલકથાઓ કુલ 1, 911 પાનાનંા 
ત્રણ દળદાર ગ્રથંોમા ં આપતો સપંટુ’ મેઘાણી ગ્રથંાવલી ( ’0 , 111 નકલ )
1890મા ં એ ધોરણે પ્રગટ થયો‘ .સમાિ ઘડતર ( ’0 , 111 નકલ)ને નામે 
ફાધર વાલેસની ને તે પછી ‘ધરતીનીઆરતી (’0 ,111 નકલ(ને નામે તવામી 
આનદંના ં ચ  ટેંલા ં લખાણોના 011-011 પાનાનંા સચંય 1899મા ં એ િબે 
બહાર પડયા .બાળકો માટે ચારરંગી લચત્રકથાઓના બે સપંટુનુ ં પ્રકાશન 
1895 ને 1899મા ં થયુ,ં તેની નવ ચોપડીઓની મળીને એક લાખથી વધ ુ
નકલો છપાઈ. 

આમ સાતેક વરસના ગાળામા ંઆગોતરા ઘરાક નોંધવાની પદ્ધત્તતએ 
લોકત્તમલાપના ંત્તવત્તવધ પ્રકાશનોની સાત લાખથી વધ ુનકલો પ્રગટ થઈ શકી 
અને વાચકોને તે મામ  લી કકિંમતે મળી. 

હવે એવી િ યોિના મિુબ ‘કાવ્ય-કોકડયા’ંની ખીસા-પોથીઓનો આ 
સપંટુ બહાર પડે છે .સામાન્ય રીતે જેઓ કાવ્યના ં પતુતકો ખરીદવા નથી 
લલચાતા તે છતા,ં કત્તવતા માટેની ચાહના જેમનામા ંપડેલી છે તેવા ત્તવશાળ 
વાચકવગુના અંતરમા ંવસી જાય અને કંઠે ચડી જાય એવા ંકાવ્યો પોતાની 
પસદંગીના કત્તવઓની રચનાઓમાથંી વીણી આપવાની લોકત્તમલાપની 
ત્તવનતંી શ્રી ત્તનરંિન ભગતે તવીકારી તે બદલ તેમના આભારી છીએ .
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પોતાની કૃત્તતઓ આ સપંટુમા ં શામેલ કરવાની સમંત્તત આપવા બદલ સહ ુ
કત્તવઓનો કે તેમના વારસદારોનો પણ ઊંડા કદલથી આભાર માનવાનો છે. 
 
આપણા બીજા કત્તવઓની આ રીતે ચ  ટેંલી રચનાઓ ‘કાવ્ય-કોકડયા’ંના ત્તવશેષ 
સપંટુો મારફત હવે પછી આપવાની ઉમેદ છે. 
રવીન્દ્ર–િયતંી              મહને્દ્ર મેઘાણી 
૭ મે ૧૯૮૦            વ્યવતથાપક ,ટ્રતટી, 

   લોકત્તમલાપ ટ્રતટ. 
********** 
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રોકો વસતંને 

 

આવતી રોકો વસતંિે 
મારે આંગચણયે ફૂલડાિંા ફાલ 

લાગતી રોકો વસતંિે. 
 

એ તો આંબચલયે ટહ કો કરે, 
અહીં એકલડ  ંઉર માર ં હીબકા ંભરે 

કોઈ હતેસિૂા હૈયાિી ડાણ 
હલાવતી રોકો વસતંિે. 

 

શાિે શીણો સમીર બિી અંગે અડે ! 

મારા ઝૂરતા જીવિં સાથ રંગે ચડે ! 

એિી વેણ મા ંવેદિાન  ંવ્હાલ 

વહાવતી રોકો વસતંિે. 
  * 
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ઉનાળો 

 

રે આવ્યો કાણ ઉિાણો, 

અવિી અખાડે, અંગ ઉઘાડે, અવધતૂ ઝાણજટાણો. 

 એિા શ્ર્વાસે શ્ર્વાસે સણગે 

   ધરતી કેરી કાયા; 

 એિે પગલે પગલે િણતા 

   િલય તણા પડછાયા. 

      ભરતો ભૈરવ ફાણો. 

 એિા સકૂા હોઠ પલકમા ં

   સાત સમ ન્દર પીતા; 

 એિી આંખો સણગે જાણે 

   સણગે સ્મશાિ-ચચતા. 

     સણગે વિતર ડાણો. 

કોપ વરસતો કાણો રે આવ્યો કાણ ઉિાણો. 

* 
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એકલતા ! 
 

રે મ જ એકલતા ! 

નવસ્તરો દ્દગ સન્મ ખ મારગ 

 આવત કોઈ જતા. 
 

શનૂ્ય ભવિમા ં

શનૂ્ય સમા રે આત્મ ગહિમા ં

    િા કંઈ માલમતા. 
 

િણવ  ંશોકે 

કોણ જતા ંવહી આંસ ય રોકે ! 

    તે િથી, જેહ હતા.ં 

* 
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ત્તપ્રયિનની પગલીઓ 

 

  નિયજિિી પગલીઓ 

    જાણે વિફૂલિી િગલીઓ ! 
 

એિા ંદરશિથી ઢદલ અવિવ 

       ધરે રંગ િે રૂપ; 

એિા સ્મરણપરાગે લોટે 

 મિિો મ ગ્ધ મધ પ; 

 મ્હકેે અંતરગલીઓ. 
 

પલપલ કાલ િનત વહી જાતી 

      જી વ િ જ મ િા ઘા ટે; 

નવરહાલ લ અંતરિી સિૂી 

 વ ૃદંાવિિી વાટે 

  જાણે મોહિ મણીઓ ! 
* 
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આવ્યો છં તો _ 

 

આવ્યો છ ંતો લાવ જરા અહીં મણતો જાઉં, 

આ મેણે જિ લાખ, ભલા કૈં ભણતો જાઉં. 

લાબંો પથં મકૂ્ો પાછણ િે 

  આગણ લાબંો પથં; 

 મિખાિા મેણાિંો વચમા ં

  બે ઘડીિો આિદં; જરા કૈં રણતો જાઉં ! 

ઝરમર વરસે મેહ િેહિો, 

  વાય  વહ ેઅન લૂલ; 

 આ ઉરિી પાખંડીઓ ઊઘડે, 

  ગધં વહ ેબિી ફૂલ; ફૂલ થઈ ફણતો જાઉં ! 

ઘડીક ભલૂીિે મિન  ંગાણ ,ં 

  આ કોલાહલ માણ ;ં 

પાવાિા ઊંડેરા સરૂિી- 

િીતવ્યથા પરમાણ ,ં   ગહિમા ંગણતો જાઉં ! 
                     * 
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ખોટી ચીિ 

 

ખપે િ ખોટી ચીજ 

અમિે ખપે િ ખોટી ચીજ 

   મિિે ખપે િ ખોટી ચીજ  

ચાતક ચહ  ંવરસાદ ગગિથી, િઢહ ગરજિ, િઢહ વીજ. 
 

અિણક ચહ  ંઅંબાર તેજિો 

            િહીં ઓચાથી રાચ ;ં 

ત જ મ જ િીતિા દાવે માગ  ં

          તાર ં સકલ, િહીં યાચ .ં 

પણૂમ સ ધારસલ મ્ભ પિૂમિો પીવો, િ ઘ ૂટંડી બીજ. 

આ જીવિજમિાિા ઘાટે 

ઘટ ભરિારી ગોપી; 

              મોહી પડી છ ંમોહિ જગિી 

                         મરજાદાિે લોપી. 

  કંઠે  કરિો  હાર ચહ ,ં  િા  માદચણયા-ંતાવીજ. 
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પે્રમ 

િેમ િ કેવણ બધંિ 

િેમ બહૃત્તમ નવશ્ર્વહૃદયન  ંસ્પદંિ 

િેમ િ કેવણ આંધી 

િેમ હૃદયિી નિશ્ર્ચલ સ ખદ સમાનધ] 
 

િેમ િ કેવણ ભોંગ 

િેમ િાણથી િાણ તણો શ ભયોગ 
 

િેમ િ કેવણ રાગ 

િેમ સકલિા શ્રેયાથે નિજ િેમ તણો પઢરત્યાગ. 
   * 
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પહલેો વરસાદ 

 

ગઈ કાલે તો અકણામણ િે સ્વેદ; 

   અલ્પ િવનૃત્ત, ભારે ખેદ.  

 

આજ પખંીિી પાખં, વકૃ્ષિા ંપાિ 

       તરલ, ઉત્સાહી મમમર ગાિ 

         ધરાિી માટી ખોલે ભેદ ! 
 

જીવજતં  િી જીવિછલકતી ગનત 

     હતેટપલી શી હવાિી રનત !-  

 

આજ ગગિિા હાથ; રેશમી સાફ 

 -ધરાિી બધી મચલિતા માફ !- 

 માટીિે તણૃ રૂપે ઊંચકે-ઉન્નનત ! 
* 
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જ ના પત્રોનો નાશ કરતા ં
 

પત્રો જૂિા અણમલૂ ખજાિો ગણી સાચવેલા, 

પાિે પાિે ઊકલતી કશી લાગણીિી ગડીઓ ! 

વણે વણે નવભગ ઉર િે ચચત્તિા ઠાલવેલા, 

િાિામંોટા ંસ ખદ ખ તણી સ પ્ત જેમા ંઘડીઓ.  ૪ 

 

કેવા ંકેવા ંવચિ િણયાિદંિા ંિે વ્યથાિા ં: 

આખા ંહૈયા ંપરબીઢડય  ંથૈ કાણ િે સ્થાિ કેરા ં

વીંધીિે અંતર અહીં સ ધી લાવતા લોકછાિા ં

ઊિા ંઆંસ  તણ  ંલવણ િે લાસ્ય આિદંિેયાાં ! ૮ 

 

હૈયે ચાપંી બહ  વખત જેિો કયો પાઠ િીતે; 

‘રે સબંધંો મરણ પછીયે િા છૂટે કોઈ રીત’ે 

એવા ંએવા ંવચિ વદતા ંકાણિી ઠેકડીઓ 

કીધી; આજે ખબર પડી કે આખરે એ જ જીત્યો ! ૧૨ 

 
જૂિા પત્રો અહીં તહીં ચીરા ઊડતા જોઈ રહતેો 

થોડ  ંકંપે કર, હૃદય થોડ  ંદ્રવ ે

     થોડ  ં. . . થોડ  ંજ એ તો !  ૧૪ 
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આનદં છે 

 

ઇસ્ત્રી કરેલા વસ્ત્ર જેવા 

આ સ વંાણા શ્હરેિા રસ્તા ગમે; 

દાિી ઊગેલા,ં કરચલીવાણા ંમ ખો શા ં

વિ-ખેતરો મિમા ંરમે. 
 

વ્હતેી િગર વમચે િદી જેવી 

ગમે ગીતપકં્તતઓ નિયમો તણી િીકમા ંવહતેી; 

હજારો પખંીિા ટહ કાથી તીજી 

કથા વિિાતંિી મિમા ંગ જંી રહતેી. 
 

કબાટે પ સ્તકો, ટાગેંલ છબીઓ સતંિી 

ગ ર નમત્રિી સોબત ઘણી ગમતી; 

ગામચોરો, દૂર મઢંદરિી ધજા 

વન્ય કન્યાિા ઝરણતટ ઝાઝંરીિે છદં 

સહજ સસંારિો ઉરમા ંધ્વિે આિદં ! 
 

આિદં છે : સસં્કારથી હ  ંધન્ય; 

આિદં છે : થોડો રહ્યો છ ંવન્ય ! 
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કોણ 

 

ચોર આંગણીએ અડી ચોરી ગયા તે કોણ ? 

ફૂલ િા જોઉં અિે ફોરી ગયા તે કોણ ? 
 

આંગણે પગલી થઈ પોિી ગયા તે કોણ ? 

મેલી ચાદર માહરી ઓિી ગયા તે કોણ ? 

 
બધં પાપંણ મારી પપંાણી ગયા તે કોણ ? 

મેં િ જોયા િે મિે ભાણી ગયા તે કોણ ? 
 

આંખમા ંઆંસ  બિી આવી ગયા તે કોણ ? 

આ અભાવામા ંમિે ભાવી ગયા તે કોણ ? 
 

બોલ્યા વગર કૈં કાિમા ંબોલી ગયા તે કોણ ? 

બધં બચકી આંચકી ખોલી ગયા તે કોણ ? 
 

િામનિશાિી િહીં આપી ગયા તે કોણ ? 

િશ્ર્િ કોરે કાણજે છાપી ગયા : ‘તે કોણ ?’ 
   * 
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અંધારંુ 

 

ઘ વડપાખેં ચડીચપૂ રહૈ ભટકે અંધાર ં 

ભરબપ્પોરે વાગોણે થૈ લટકે અંધાર ં. 
 

ફેણ ઊંચકીિે ફૂંફાડે ઝેરી અંધાર ં 

વાઘ થઈિે વાટ આંતરે વેરી અંધાર ં. 
 

પગમાથંી પડછાયો થૈિે ઊગે અંધાર ં 

પ્હાડનશલાથી દડી ખીણમા ંપગેૂ અંધાર ં. 
 

તારાઓિા તણખામાથંી ઊડે અંધાર ં 

બખોલમા ંબેસી ઘા ચાટે ઊંડે અંધાર ં. 
 

િકાશ પાછણ િેત બિીિે ભમત   ંઅંધાર ં 

િીચોવીએ તો આંખ આંખથી ઝમત  ંઅંધાર ં. 
* 
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નગરમા ંઊંટ 

 

મહાિગરિે રસ્તે 

ઊંટ-ઊંટડી, સાથ બોતડા ંચાલ ે

મગૂા ંતોતડા,ં આઠે અંગો હાલે. 

મકાિિા ંખડંેરો ઉપર રેત 

રેતમા ંમગૃજણ, 

મગૃજણમા ંરેતીિી ખેતી. 

ચોગરદમ િક્કર પાણીિા ંઝરણા ં

ખેલે તીર તરૃ્ષાિા ંહરણા ં

ભોણા ંભોણા ંલઈ આંખમા ંઆભ 

ભોણા ંભોણા ંલઈ મતૃ્ય િે ગાભ. 

ખ ૂધંખડકમા ંપાણી 

રણિી વમચે દ્વીપ 

ક્ાકં ખખડતી ગાડી પી . . . પ. 

સરૂજ સણગે 

લબડેલા હોઠે પવિોિી 

      માખી બણબણ વણગ ે

િગરથી ઊંટ િીકળયા ંબ્હાર 

ગાગંરત   ંરણ રહી ગય  ં

       િોધાર. 
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રણ 

 

સયૂમપાખંથી ખરખર રેત ખરે 

ઊંચી ડોકે ઊંટ આભિો 

   તડકો ચરે.  

 

પગલામંા ંપડછાયા તફડે 

પેટભરેલ  ંપાણી ખખડે 

બણી ગયેલા કાગણ જેવ  ંબરડ 

પવિિી ચપટીમા ંચોણાઈ 

મેંશ થૈ આભ 

   આંખથી દદડે. 

રણદ્વીપોિા ંલીલા ંછોગા ં

   મગૃજણ ઉપર તરે. 
 

ક્ા ંછે હરણ ? 

ક્ા ંછે પેલ  ંબદામરંગી મરણ ? 

ઊંચીિીચી ઊંટગનતિા ંમોજાં ઉપર મોજાં 

ઊછણે 

િણે. 
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ક્ષમાયાચના 
 

વીણતા ંજો વ્હલે પ્હોર 

બાણકોિા કાલાકાલા બોલ 

િન્દિવિદ્ર  મેથી ગયાાં 

બેક લઉં વીણી સાથે પાઢરજાત 

- શણગાર ં જાત - 

દેવ, મિે કરી દેજો માફ. 
 

અહીં ધરા પરે 

રાતઢદિ તારસ્વરે 

ગાવ  ંમારે સતંાપન  ંગીત 

-માિવી હ ,ં થોડી મારે કર ણથી િીત- 

એિા સરેૂ કદી થાય લયતાલભગં 

ઢકન્નરોિા ંગીતે વાદે્ય, 

થભંી જાય ઘડીક જો નતૃ્યાગંિા 

ઉવમશીિા ંઅંગ . . . અન ભવે થાક 

દેવ, મિે કરી દેજો માફ. 

મારા આ બે હાથ 

િાથામિામા ંઊંચકાયા આકાશિી ભણી 
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-પનૃથવીિી વેદિાિી તીણી અણી - 

તમારા કરન  ંચાહ ેવરદાિ 

અન ગ્રહ ેગ્રહો એિે ત્યારે િાથ 

થોડા જો એ ઓછા લાગે સાફ 

મિે કરી દેજો માફ. 
  * 
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લચતારો 
 

 

અજબ નમલાવટ કરી 

  ચચતારે રંગપ્યાલીઓ ભરી ! 

એક લસરકે ઊગી િીકળયા ં

      જગંલ જગંલ ઝાડ; 

ટપકે ટપકે ફૂટી િીકળયા 

    ધરતી પરથી પ્હાડ ! 

ઘટ્ટ િીચલમા િરી. 

જરાક ખખંેરી પીંછી ત્યા ં

ફૂલિે લાગી છાટં; 

ફૂંક મારતા ંફેલાયા શા 

સાગર સાત અફાટ ! 

    જલરંગે જલપરી !  

લછૂતા ંવાદણપોતે ઊઘડયા 

  ઇન્દ્રધન િા રંગ; 

રંગરંગમા ંલીલા નિજિી 

     િીરખે થઈિે દંગ ! 

         ચીતરે ફરી ફરી ! 
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કીકીમા ં
 

કીકીમા ંકેદ કરી લીધા 

મેં કાિજીિે કીકીમા ંકેદ કરી લીધા ! 
 

ભોણી િથી કે હવે લોચિ ઉઘાડ  ં

      છોિે વગડામા ંવાસંણીઓ વાગે; 

મધરાતે કોઈ ભલે બારણા ંધકેલે 

                 બાઈ, મારે બલારાત જાગે ! 

જિમિા જાણકાર કેદિા તે એણે 

છૂટવાિા ંછણ ભલા ંકીધા ં! 
 

જ ગ જ ગ જોગીડા ભલે ગાણે સમાધમા ં

વાણે પલાઠંી, સાસ રોકે; 

મેં તો પલકમા ંજ પકડયા િે પાધરા 

પધરાવ્યા સમણાિંા લોકે ! 

વાકંા તે વેણિા િે વાકંા વ્હવેારિા 

એમ વિા થાય િા સીધા ! 
* 
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તડકો 
 

તડકો ક્ા મલકથી આયો 

તડકો ભખૂ્યો, તડકો તરસ્યો 

તડકો ફોરે ફોરે વરસ્યો 

તડકો લીલો આંબાડાણે 

તડકો પીણો સરવરપાણે 

તડકો વિવગડાિી વાટે 

 કે તડકો ભલૂો પડયો રે લોલ ! 

તડકો જમિાજીિે ઘાટે 

  કે ગોપીઘડે અડયો રે લોલ ! 

તડકો આવે િે જાય 

તડકો શેરીમા ંઅટવાય 

કે’જો તડકા તરભેટે કે 

આટલ  ંિા બણે રે લોલ ! 

અમારી હમેસમોવડ કાય કે 

ઊભી ઓગણે રે લોલ ! 

લે’રીલાલ તડકો લેતા જાવ 

જોબિ ભડકો લેતા જાવ 

    કે આગણ ન્હૈં મણે રે લોલ ! 
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લીમડે આવી લીંબોણી િે 

    વડલે આવ્યા ટેટા; 

િોરા ંભેગા વાયરો 

    વાગોણે તડકા બેઠા. 

ઘડીએ િે ઘડીએ િથમીજી કાગણ મોકલે 

તડકા ટાિો થૈિે આવ 

તડકા ચાદંો થૈિે આવ 

     મારે આભલે. 
      * 
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પાન 

 

વાટમા ંલીધુ ંવાડવેલાનુ ં

અમથુ ંતોડી પાન, 

પાનમા ંએની પ્રીત પનોતી 

  ઊઘડી લીલે વાન. 
 

રોમરોમે મારે ફરક્ુ ંલીલુ ં- 

  છમમ રગેરગ ઘેન, 

ઘડી અંધારંુ, ઘડી અિવાળં 

  નીરખે મારા ંનેન. 
 

અવળસવળ આલમ આખી; 

  અંટવાતા ંડગ ભાળી 

આવતુિંત ુ ંલોક અચબેં 

  ટોળ કરે લૈ તાળી. 
 

કેડીઓ કાપી વાકંીચ  કી ક્યારે 

 આંગણુ ંઆવ્યુ,ં ન ભાન, 

િોલલયે િળં પડખે પેલુ ં

  ફરકે લીલુ ંપાન ! 
  * 
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ડંુગરા 
 

ડ ગંરા લીલા િે ભરૂા ડ ગંરા ! 

ડ ગંરા આઘા િે ઓરા ડ ગંરા ! 
 

ધણૂી ધખાવીિે બેઠા જોગદંરા 

પથ્થરપલાઠંીઓ વાણી; 

ઝીલેલી ગગંિે છોડે જટાથી 

િથમીિે દેતા પખાણી. 
 

ડ ગંરા કોરા-ભીંજાતા ડ ગંરા ! 

ડ ગંરા મગૂા િે ગાતા ડ ગંરા ! 
 

ઊંચેરા હાથ મથે ઝાલીિે આભલ  ં

ચડવા ચગ્યા ચગડોણે; 

ઊંડેરી ખીણોમા ંઝૂકી ઝૂકીિે 

ખોયેલી કોઈ વસ ખોણે ! 
 

ડ ગંરા ચડતા-ઊતરતા ડ ગંરા ! 

ડ ગંરા અધવમચે ઝૂરતા ડ ગંરા ! 
* 
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વકૃ્ષો 
 

વકૃ્ષો મિે ગમે છે. 

અરણ્યમા ંઅડાબીડ ઊભેલા ં

એકબીજાિે ખભે હાથ િાખી 

પવિિા િચિિે ડોક હલાવી ચગાવતા ંવકૃ્ષો. 
 

િદી-કાઠેં 

આપઘાત માટે 

િીલે પગે ઊભેલા ંએકાકી વકૃ્ષો. 
 

ખેતર-શેિે ખડા ં

શહીદ થવા 

ધીરવીર રૂખડા.ં 

વકૃ્ષો, મારા ંવિવાસીિા ંભેર . 
 

બા કહતેી : 

ગયા જિમમા ંઝાડ હતો કે શ  ં? ! 

કદાચ આજેયે છ.ં 

િ હોત તો – 
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મગ મારા ટટાર 

પથૃ્વીરોપ્યા ક્ાથંી હોત ? ! 
 

હોત ક્ાથંી હાથ 

શાખાઓ જેમ ભીડતા બાથ ? ! 

ઊડતા ંક્ાથંી હોત 

મારી આંખોમાથંી પલકારાિા ંઓઆિ ? ! 

સયૂમધારાિે જટાઘટામા ંઝીલવાિી 

આંગણીઓિે પાખંડીઓ થૈ ખીલવાિી 

વાસિા ક્ાથંી હોત ? ! 
 

વકૃ્ષો મિે ગમે છે 

વકૃ્ષો મારા ંભેર  

વકૃ્ષો હ  ં. . .  

* 
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મતૃ્ય ુ

 

જે જાણે તે જાણે : 

મતૃ્ય  એટલે કાચબો 

ધીમે ચાલીિે એ હમેશા ં

સસલાિે હરાવે છે. 
 

મતૃ્ય  એટલે સોિાન  ંપતર ં 

એ કાટથી ખવાત   ંિથી; 

લખેલા અક્ષર 

કદી ભ ૂસંાતા િથી. 
 

મતૃ્ય  એટલે ફૂલ પર 

ગણગણતો ભમરો િઢહ; 

મતૃ્ય  એટલે મધમાખી 

મગૂી મગૂી જે રચે મધપડૂો. 
 

મતૃ્ય  એટલે એક અજાણ્ય  ંઈંડ  ં

ફૂટયા વગર એિા ગભમિે 

પામી શતતો િથી. 
  * 
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તે રાતે 

 

તે રાતે 

વકૃ્ષો એકબીજાને મળવા િતા ંહતા;ં 

આંગણાની વેલ 

વાડમાથંી સરકીને 

બાજુના ઘરના ગલુાબ સાથે 

 વાતે વળગી હતી; 

પપૈયાનુ ંઝાડ એના હાથ ફેલાવીને 

કોઈને બોલાવી રહ્ુ ંહત ુ;ં 

મોગરાના છોડ પર 

તારાઓ આવીને ગોઠવાઈ ગયા હતા; 

વાયરાની ગલીપચીથી આંબાના ંપાન 

ખડખડાટ હસી રહ્ા ંહતા;ં 

હઠેો ઊતરીને ચાદં 

છાયાના ંછંદણા ંઉપર 

આંગળીઓ ફેરવી ફેરવી 

મલકાતો હતો. 

તે રાતે 

કત્તવ મોડે સધુી જાગતો હતો. 
  * 
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વષો પછી વતનમા ં
 

આ તે ખેતર, પાતસોડમ હજી એવી જ જે માણી’તી 

ભારામા ંનશરતા )નશશ -શરીરિી એ દૂનધયા સોડમ !( 

આ આડી ભતૂ-આંબલી પડી ભરી ભેંકારિે ચોગમ; 

ટોણીઓ ભતૂિી જહીં ઊતરતા અંધારમા ંભાણી’તી. 
 

આ તે કોતર, શૈશવે પગ સયામ કૈં વાર ઉપર જતા ં

)આજેયે શમણે છણી ઊઠ ં મિે સરકી જતો દેખતા ં!( 

આ તે સ્થાિ, અહીં જ પ્હલેી ઊઘડી’તી િાિી બે આંખડી; 

)દાદાિી ખખડે હજીય મિમા ંઓરીપરી. ચાખડી.( 
 

રે એ દાતરડ  ં! ગય  ંલણી નશશ સ્વપ્િો-ઊભા પાકિે; 

એ ભવૂો ! સહ  ભતૂિે વશ કરી શીશે ઉતારી દીધા;ં 

કોન  ંરે હણ ! કોતરો પરૂી દીધા,ં સૌ સાફ જાણા ંકીધા;ં 

)રાિી ચબલ્લી-નશશ  તણા ંસપિિે સતંાડવા ંક્ા ંહવે ?( 
 

કેડીઓ ગણી સ સ્ત ઘાસ અહીં આ વાગોણત   ંકાણિે; 

તીણી ચાચં વડે કરંત ટચકા પખંી લીલી ડાણિે. 
   * 
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વતનથી ત્તવદાય થતા ં
 

એ મકૂ્  ંવિ, એ મકૂ્ા ંજિ, ઘણે વર્ષે મળયા ંજે ક્ષણ, 

મકૂ્ા ંડ ગંર િે િદી, વતિિા ંએ કોતરો, ખેતર; 

આંખો બે રહી ભાણતી વણી વણી પાછી, ભીડ્  ંએ ઘર 

વેચાઈ ગય  ંિોર જેમ તલખે કોિાર, છોડ્  ંધણ. 
 

કેડી આગણ જાય, પાય અવણા, કેમે કરી ઊપડે; 

આંખો જાય ભરાઈ વાટ તર િી કાટંાણી ડાણી િડે; 

હૈય   ંઉઝરડાય રતતનશયા ફૂટે ધીમેથી ઝમે 

આઘે વેલૂરથી િદીિી હજીયે આ આંગણીઓ તમે. 
 

ચાલો જીવ, જવાન  ંઆગણ, િહીં આ કાણિા વ્હણેમા ં

પાછા ઉપરવાસ શક્ વહવ ,ં પાણી લછૂો િેણમા;ં 

ભારો લૈ ભતૂિો નશરે વણપછૂયે શા વેઢઠયા ચાલવ  ં

સાથે શ્ર્વાિ, પરૂી થતા ંહદ હવે એિેય પાછા જવ .ં 
 

આઘે ખેતર જોઉં બે કરી કરી ઊંચા મિે વારતી- 

એ મારી ભ્રમણા ? ઢરસાણ નશશ િે બોલાવતી બા હતી ? ! 
* 
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ભીનુ ંસમયવન 

 

સ્મર ં ભીિા ભીિા સમયવિિી એ ભીિી ક્ષણો : 

ગરે પણોમાથંી ટપ ટપ ભીિા વાદણકણો, 

અિે આખો મારો મઘમઘી ઊઠે કોશ મિિો; 

હ  ંભીિા રોમાચેં લથપથ, તમારા સ્મરણિો 

નશરાઓમા ંરતતે િસરી વહતો કેફ મયિો; 

તમે માર ં ભીન  ંસમયવિ, મારી ભીિી ક્ષણો. 
 

મીમયા ંિેણે જોઉં ચક્ષનતજતટ ખ લ્લે શિ છૂટી 

અજાણી કો િૌકા સરતી અન લૂલ િવહમા ં

ભણી મારા, લાવે અહીં લગણ વાતા પવિમા ં

ખજાિા ખ શ્બિૂા, પઢરચચત કશી ગીતકડીઓ; 

હવામા ંઆછેરો કણીય શલ ં મહરેો પઢરચચત, 

અતીતે હરેેલ  ંઅમલ જલ-તન્યા તણ  ંક્સ્મત. 
 

હવે સકેંલાત   ંસકલ મ જ અક્સ્તત્વ મિમા ં: 

હ  ંઅધો જીવ  ંછ ંસ્મરણ મહીં, અધો સપિમા.ં 
   * 
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થોડો વગડાનોશ્વાસ 

 

થોડો વગડાિો શ્વાસ મારા શ્વાસમા,ં 

પ્હાડોિા ંહાડ મારા નપિંડમા ંિે 

િાડીમા ંિાિેરી િદીઓિા ંિીર; 

છાતીમા ંબ લબ લિો માણો િે 

        આંગણીમા આઢદવાસીન  ંતીણ  ંતીર; 

              રોમ મારા ંફરકે છે ઘાસમા,ં 

       થોડો વગડાિો શ્વાસ મારા શ્વાસમા.ં 

સરૂજિો રંગ મારા ંપાદંડા ંનપયે િે 

             નપયે માટીિી ગધં મારા ંમણૂ; 

અધ ાં તે અંગ માર ં પીણા ંપતચંગયા ંિે 

અધ ાં તે તમરાન  ંલ ણ; 

          થોડો અંધારે, થોડો ઉજાસમા,ં 

          થોડો ધરતીમા,ં થોડો આકાશમા,ં 

          થોડો વગડાિો શ્વાસ મારા શ્વાસમા.ં 
                          * 
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અંકાશી કહણે 

 

એક આઘેરા અંકાશી કહણેમા ં

લો, ચાલ્યા વહીિે અમે વ્હણેમા!ં 
 

આઘે આઘેિા કોઈ ઘ મ્મઢટયા મ્હલેમા ં

             એકલ લ ંવારી વાણ હોણે; 

હોણે હોણે િે જાય હાથમાથંી છૂટી, 

              કાસંકી ચક્ષનતજિે ખોણે; 

અધ ાં તે ગીત એન  ંભાિમા ંભણાય િ ે

              અધ ાં તે કાઈં ઘેરા ઘેિમા.ં 
 

અંધારા મ્હલેિી એ આઘી અગાશીએ 

              કંચિિી વેલ જરા કંપે; 

છાતીમા ંશ્વાસ એિો ગાિો ઘ મરાય િે 

આંખ વહી જાય શી અજપંે ! 

એક વાર આંગણીિે અડકય  ંતે આભ 

    અમે ચસૂ્યા કરીએ રે હવે ચેિમા ં! 
* 
  



અન ક્રમ                       કાવ્ય-કોઢડયા ં: જયતં પાઠક                     35  

ઇિન 

 

મારા ઉગમણ ડંુગકરયાદેશમા ં

ભલાજી તમે આવોને વાદલળયા વેશમા.ં 
 

પ્હાણ ધખે છે મારે  તરફતા તાવમા ં

ને ઊભાસંકુાયમારે ઝાડમા,ં 
 

તરસી તલાવડીનો તાળવે છે બજીવ 

મારેહરણાનેંકેમપાછાકંાિવા ં? 
 

વગડો વેરાઈ જાય લીલોછમ એક 

પેલા વાયરાની હતેહીણીઠેસમા!ં 
 

આવો ભલાજી તમે વાદલળયા વેશમા ં

ઝરમકરયાપાવાના ગીતમા;ં 
 

ફોરાનંા ંફૂલ બેક ગ  થંીને કેશમા ં

લખુ્ખા, પલાળો મને પ્રીતમા;ં 
 

અંતરનીસઘંરેલી શીશી ભલાજી 

_ વાત શી શી ભલાજી _ 

િોળં તમમારાવીિલળયા ખેસમા ં! 
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પથને અન્તે 

 

પથિે અંતે 

હવે ઢદિાતંે કોઈ મણે તો સાર ં; 

નિજિો પથં મકૂીિે આ ગમ વણે તો સાર ં. 
 

ઢદિ આખો ચાલ્યો તડકામા ં

ભીિી લાગણીિા ભડકામા ં

હવે ચક્ષનતજતટ, પટથી મ ખિો શશી િીકણે તો સાર ં. 
 

પડછાયાિે સાજં ગણે છે 

િીડ ભણી બે પાખં વણે છે 

અંધારાિંે વગડે લોચિદીપ બણે તો સાર ં. 
 

તમરાિંી પાખંોમા ંચચંલ 

વાય લહરમા ંવ્યાલ લ પલપલ 

ગીત બિી પડઘાતી િીતિે િીત મણે તો સાર ં. 
                      * 
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ફેર 

 

ફરતા ંફરતા ંફેર ચડયા િે પડખે ફટી પાખં; 

અધ્ધર ઊંચકાયા ધરતીથી િણી િ ખલેૂ આંખ ! 
 

આસપાસ આકાશ ફરે િે ફરે ઊંઘતા પ્હાડ; 

ચકરાવે ચઢડયા ંમેદાિો ઘાસવમણમા ંઝાડ ! 
 

અહીંન  ંફૂલ ચ ૂટંવા જઈએ િે તારક આવે હાથ; 

ધરતીિે ગ્રહવા જઈએ િે ગગિ ભરાત   ંબાથ ! 
 

રમતો મકૂીએ શબ્દ ધરા પર જતો આભિે વાગે; 

બધં આંખમા ંસરૂજ-ચદંર મીટ મીટમા ંજાગે ! 
 

અંધકારમા ંઅહીંિા ડબૂી ગયા ચમકતા મહરેા; 

આ ફેરે તો જાણે પરૂા લખચોરાથી ફેરા ! 
 

દસે ઢદશાઓ ફરી ફરીિે ગોણ બિી આફડી; 

હવે એક બ્રહ્ાડં અિે મિ લીિ રમતમા ંરૂડી ! 
                     * 

  



અન ક્રમ                       કાવ્ય-કોઢડયા ં: જયતં પાઠક                     38  

કોઈનુ ંસમ  હગીત 

 

ભણ્યા આંકિે ભણ્યા કરો ભૈ, 

ગણ્યા ગચણતિે ગણ્યા કરો ! 
 

એ જ પ રાણા દોરા, ધાગા; 

એ જ જૂિા ંવસ્તર િે વાઘા; 

તાણાવાણા વણ્યા કરો ભૈ ! 
 

એ ફઢરયાદો, એ જ કથાઓ; 

એ જ વેદિા, એ જ વ્યથાઓ; 

જૂિા વ્રણિે ખણ્યા કરો ભૈ ! 
 

ધરમ કરમિા ંએ ખેતરથી 

ભેદભરમિા ંવાવેતર, બી 

વાવી વાવી લણ્યા કરો ભૈ ! 
 

એ જ વેર િે એ ધીંગાણા,ં 

             સરગ-િરકિા ંમરૂખ ગાણા;ં 

             હરણ હતેિા ંહણ્યા કરો ભૈ !  

* 
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શરદનુ ંસોનુ ં
 

આ સીમ ભરીિે સોન  ંરે કોઈ સોન  ંલ્યો, 

ઝગમગન  ંઝાકણ-ભીન  ંરે કોઈ સોન  ંલ્યો. 
 

આ ઢકરણ-કણસલે ડોલે રે કોઈ સોન  ંલ્યો, 

પીણચટી હવાિે ઝોલે રે કોઈ સોન  ંલ્યો. 
 

સારસ-ટહ કામા ંતરત   ંરે કોઈ સોન  ંલ્યો, 

શેિામા ંહરત  ફંરત   ંરે કોઈ સોન  ંલ્યો. 
 

આ ભારે બાધંી લગડી રે કોઈ સોન  ંલ્યો, 

આ જાય થોરથી રગડી રે કોઈ સોન  ંલ્યો. 
 

આ ગય ાં ગામમા ંગાડે રે કોઈ સોન  ંલ્યો, 

ઠલવાય  ંવાડે વાડે રે કોઈ સોન  ંલ્યો. 
                  * 
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આિ લગી અને હવે 

 

આજ લગી તો ઊંચાિીચા પ્હાડ 

ચડીઊતરી 

ચરણકેડીઓ કૈંક ચીતરી; 

ઝરણાિંા કલરવમા ંવ્હતેી 

મકૂી મોજમા ંગીતિી હલકી ફૂલ તરી 

હવે થાય કે 

મગૂો મગૂો ભજ  ંપલાઠંી_ 

પ્હાડ બિીિે બેસી જાઉં. 
 

આજ લગી તો ઊંડી-છીછરી િદી : 

તયામડબૂ્યા છબછચબયા ંકીધા ં

ખારામંીઠા,ં ડ્હોણાિંીતયાાં પાણી પીધા;ં 

કાઠેં ધણિી સાથે થોડા ંશમણા ંચારી લીધા;ં 

હવે તરસ કે 

િદી બિી વહી જાઉં. 
 

આજ લગી જોયા કીધ  ંઆકાશ 

સરૂજ-શશી િે તારા  
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એક નગરમા ં
એક િગર આ - 

અતીતિી ઊંઘણથી આંખો જેવા 

એિા સાત સાત દરવાજા બધં; 

એિી બધી શેરીઓ અંધ; 

કોટકાગંરા કરવતધાર 

કપાયલા ંઢકરણો સરૂજિા ં

કણસે કોટિી બ્હાર; 
 

ખાઈઓ ઊંડી 

કાણા ંકાણા ંજણમા ંતરતા 

કટાયલા ંહનથયાર; 

દરવાજે દરવાિ મણે િા 

ચ પકીદી ચોમેર; 

માણસિો અણસાર મણે િા 

િગર, પ્હાણિો િેર. 

તરડ દીવાલોિીિે સાધંે કરોચણયાિા તતં 

સમય સમય વમચે પ્હોણાતો શનૂ્ય તણો સબંધં. 
                      * 
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સાભંરે 

 

આ સ્વમછ િગરિા રસ્તા ઉપર 
- તણૃ િઢહ જયા,ં ડામર ડામર - 
ગાય ભામંરે - 
મિે સાભંરે મારા ઘરિી કોિ 
દૂધિી સોડમ, માિી સોડ 
તાસંણી તગતગતી તરબોણ; 
ફીણફોદાણી દાતં વગરિા દાદાિી આંગણીઓ 
ખીલે ખીલે ખણખણતી શી સોિાિી સાકંણીઓ ! 
હજી બોલવા શીખત   ંપેલ  ં
વાછરડ  ંતે કાલ  ંકાલ  ંરોવે 
ઘર વમચે ગોપી િે કરસિ મોંઘા ંમહી વલોવે; 
સરૂજજય  ંમાખણ ખાતોશો વગડો લચલચ બોલે ! 
વડલા હઠેે કોઈ વગાડે વ્હાલપિી વાસંણીઓ, 
આઘેિા એ ભીિે વગડે 
સવારિા દૂનધયા તડકાિે ચરતી 
ગાય ભાભંરે - 
મિે સાભંરે. . . 
                    * 
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વેરાન 

 

બાર વરસિે અંતે જોય  ંગામ 
- એન  ંિવ  ંપડ્  ંછે િામ ! - 
આંગણમા ંઊભેલો વગડો 
ઉગમણી પા ટેકરીઓિી સોડે 
પાછે પગલે દોડે; 
દોડે સાથે કલરવમાણા, 
સરૂજજયા અંધારા સાથે પડછાયા પગપાણા; 
ધ ગંામા ંસતૂા’ંતા ંસૌ નશયાણા ક્ા ંછે ! 
ક્ા ંછે પેલા સાપચલસોટા ચટાપટાણા ! 
રાિચબલાડાિા ડોણામા ંફરતા ંતેજલૂંડાણા ંક્ા ંછે ! 
રેતકાકંરા પાછણ મકૂી વહી ગયા રે વ્હણેા; 
છછેંડેલા મધપડૂાિી,   લાખ લાખ માખોિા ક્ા ંરે 
                 એ કોલાહલમેણા ! 
કઢઠયારાિી લ હાડીિા ટચકા કાિે પડે 
કડડડ કરતા ંવકૃ્ષ સામટા ંપડે 

ખરખર મારા ંખરી રહ્યા ંછે પાિ; 
ખરખર ખરી રહ્યા ંછે ગાિ; 
હય ાંભય ાં )હ (ં રાિ હવે વેરાિ ! 

એક એવો શબ્દ – 
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એક એવો શબ્દ 

જે 

બધા શબ્દો જ્યારે મૌનસાગરને તલળયે 

વિનદાર પથ્થરો બની ડ બી જાય  

ત્યારે 

એકલો, માછલીની જેમ તયાુ કરે. 

એક એવો છંદ 

જે 

બધા છંદો જ્યારે આકાશના ંપોલાણોમા ં

પેસી િઈ મૌનને ભજે 

ત્યારે આકાશની સઘન ગહનતા વલોવતી 

પખંીની પાખંમાથંી ગયાુ કરે. 

એક એવુ ંકાવ્ય 

જે 

બધા ંકાવ્યો જ્યારે 

ઊંટના ંપગલાથંી દબાઈ 

રણની રેતી બની જાય 

ત્યારેસમયની શીશીમા ંસયાુ કરે. 
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ક્યા ંછે ? 
 

જંાબ ડાિા ઝાડ ઉપર લટકતો 

લીલો લીલો મારો સરૂજ ક્ા ંછે ? 
 

ક્ા ંછે મારા ખેતરખણૂાિા લૂવામા ં

કબતૂરાિંી પાખંો ઉપર સતૂેલો 

ભોણો ભોણો અંધકાર ? 
 

િભાતપખંીિા ંપગલાિંી ચલનપમા ં

આણખેલો 

ડ ગંર ફરતો, ચકરાતો એ ચીલો ક્ા ંછે ? 
 

ક્ા ંછે મારી પથ્થર વમચે 

પાણી લઈિે વહતેી 

શમણા જેવી િદી ? 
 

વિપરીિા િાિકડા ખોબા જેવી 

તરંગિી આંગણીઓ વમચે 

પવિ રમાડતી 

પેલી મારી તલાવડી ક્ા ંછે ? 
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ક્ા ંછે માર ં ટેકરીઓન  ંગામ, 

ગામન  ંઘર, ઘરિી કોિ, કોિમા ં

અંધારાિી કાણી ગાયિે દ્દહોતી મારી બા ? 

ક્ા ંછે . . .  

* 
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એક વારનુ ંઘર 

 

આ આપણ  ંએક વારન  ંઘર : 

ઢદવાણીિા ંકોઢડયા ંમકૂતા હતા 

તે આ કાણા કાણા ગોખલા; 

આપણા ંએક વારિા ંચણકતા ંગીતો 

ચ પચાપ કટાય છે આ હીંચકાિા ંકડામંા;ં 

આપણી પગલીઓ અહીંતહીં રઝણે છે 

ઓટલાિી ઊખેડેલી ઓકણીઓમા;ં 

ઊભી ઊભી મગૂી મગૂી સણે છે 

આંસરીિી ગાતી થાભંલીઓ 

- આપણી હથેણીઓથી રાતી થાભંલીઓ - 

બારણાિે ટોલ્લે ચોંટાડેલી 

હન માિજીિી મણી 

હવે ઘરમા ંભતૂિે પેસતા ંરોકી શકતી િથી, 

બારસાખે બેસાડેલી પતૂણીઓ 

આવ-જા કરતા વાયરાિે ટોકી શકતી િથી; 

કોિિા ખીલા 

િીલા િીલા મગૂા મગૂા 

સ ક્ક ં ઘાસ વાગોણે છે; 
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- લીલારો ચરવા આપણી ગાય 

આઘેિા વગડામા ંિીકણી ગઈ છે, 

બા એિે અંધારામા ંખોણે છે - 

દીવાલોમા ંદટાઈ ગયેલી દાદાિી વાતો 

પોપડે પોપડે ઊખડે છે; 

અિે આપણે ? . . . આપણે પણ . . .  

* 
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એક એવુ ંગામ 

 

એક એવ  ંગામ 

જયા ંએક વાર હ  ંરહતેો હતો. 
 

ઘરિા ંિચણયા ંસોિાિા ંહતા ં

વણીઓ રૂપાિી હતી 

થાભંલીઓ હરતીફરતી 

મારી સાથે રમતી હતી; 

લીપેલ  ંઆંગણ  ં– તડકાન  ંતણાવ 

ઓકણીઓિી ચચંલ લહરેો 

વકૃ્ષઘટામાથંી ટહ કા ગરે 

ચાદંિી ફચણયામા ંલીમડો ચીતરે 

િદી એકલી એકલી હસે 

દૂરિા પ્હાડ વાદણા ંશ્વસે 

ઓટલે વદૃ્વોિી વાતો 
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ગડાલ િા ઘેિમા ંવાયરો ડોલતો જાતો 

ઊંડી િેણે ગાડ  ંજાય 

સીમન  ંમઘમઘત  ંફૂલ મેલી 

ચક્ષનતજન  ંપાતળં વાઘં   ંઓણંગી 

આકાશિા ચીલા વગરિા માણમા ંધાય  

ભગૂોણમાથંી ખગોણમા ં- 

એક વાર હ  ંત્યા ંરહતેો હતો. 
               * 
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બોડા ડંુગરા 
 

તગતગતા તડકાથી છવાયેલા 
આ બોડા બોડા ડંુગરા 
સદીઓથી આમ િ બેસી રહ્ા હશે - 
હાલ્યાચાલ્યા વગર ? ! - 
 

િરૂર 

ઝરણાની જીભ લબંાવીને 

ક્યારેક તો તેઓ એમની તરસ ઠારતા હશે 

હાથ લબંાવીને 

તળેટીના તાલીવનનો પખંો પકડી 

હવા ખાતા હશે 

ચાદંનીમા ંન્હાતા હશે 

ને વરસાદમા ંવસ્રો બદલતા હશે - 
 

મને તો લાગે છે કે 

અડાબીડ અંધારી રાતે 

બધા છાનામાના 

એકબીજાને મળવાય િતા હશે 

ને એમની વાતોના ગભંીર વહણેમા ં

એક પછી એક 

તારાઓ ડ બી િતા હશે. 
                * 
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પે્રમની કત્તવતા 
 

તારા િેમિી કનવતા કરીિે 

એકલો એકલો વાચં   ંછ ંત્યારે - 

સામેન  ંવકૃ્ષ ડોલી ઊઠે છે; 

છેડાયેલી કોયલ બોલી ઊઠે છે; 

કણીઓ ખીલતી ખીલતી જરા થભંી જાય છે, 

વાયરો રમતો રમતો જરા જપંી જાય છે, 

સાજંિી ડાણ પર બેઠેલા પખંીિી પાખં 

અચાિક ફફડી ઊઠે છે. 

મગૂ  ંઆકાશ 

તારાઓમા ંતતડી ઊઠે છે; 

અંધકારિા રેશમી વાણ 

ચક્ષનતજિી પાતણી કેડિે લપેટી લે છે; 

ફરસ પર િહોર ઘસતી ચબલ્લી 

મારી સામે ટગર ટગર તાકી રહ ેછે 

તારા િેમિી કનવતા કરીિે 

એકલો એકલો વાચં   ંછ ંત્યારે- 
                * 
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જીવી ગયો હોત - 
 

કોઈ િથી-િા આ બધં ઓરડામા ં

આંટા મારતી 

મારી એકલતાિા કાિમા ં

તમે ‘હ  ંછ ંિે’ એટલ  ંજ બોલ્યા ંહોત 

તો હ  ંજીવી ગયો હોત; 
 

મરણિા મારગે આ ચરણ ઊપડયા ત્યારે 

તમે માત્ર ‘ઊભા રહો’ એટલ  ંજ કહ્  ંહોત 

તો હ  ંજીવી ગયો હોત; 
 

મ ખ પર િંકાયેલી 

મતૃ્ય િી ચાદરિે સહજે આઘી કરીિે 

તમે માત્ર ‘કેમ છો ?’ એટલ  ંજ પછૂ્  ંહોત  

તો હ  ંજીવી ગયો હોત; 
 

આમ તો કદાચ 

મરવા કરતા ંજીવવાન  ંજ સહલે  ંહત   ં

પણ . . . તે મારા હાથમા ંિહોત   ં! 
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કત્તવતા 
 

ચોકિી વમચે ઊભી કરેલી 

શણૂી પર ચડી 

હસતા ંહસતા ંવીંધાઈ જવાિી ઢહિંમત છે ? 

ધગધગતા અંગારાિે 

હથેણીમા ંલઈિે રમાડવાિી આવડત છે ? 

ચણોઠીઓ ફૂંકી ફૂંકીિે 

તાપણ  ંકરી તાપવાિી ધીરજ છે ? 

ઊભી દીવાલમાથંી  

આરપાર િીકણી જવાિી ઢહકમત છે ? 

કરોચણયાિા જાણામા ં

આખા બ્રહ્ાડંિે 

તરફડત   ંજોવાિી આંખ છે ? 

હોય તો ત   ં

કનવતા કરી શકે – કદાચ. 
* 
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કત્તવતા 
 

સાત ખોટિા ંછોર ં મારી કનવતા; 

કામિાિી કાણી રાતિો સનવતા; 

ધરાથી થોડા અધ્ધર રહવેાિો ઝૂલો, 

વેદિાિી વેલિા ંરૂપાણા ંફૂલો. 
 

કત્તવતા :નશશ િા શરીરિી સ વાસ, 

દૂનધયા દાતંન  ંહાસ; 

મોડી રાત સ ધી ચાલતી દાદાિી વાત; 

સમણામા ંપરીિી મ લાકાત. 

સાત સાત સમ દંર ઓણંગીિે આવતી 

િાવડી મારી કનવતા; 

માિા હાથે ઘડયા રોટલાિે તાવડી 

તાવડી મારી કનવતા. 
 

કત્તવતા :વ્હાલપિી વાડ પર સકૂવેલ  ં

લ માઢરકાન  ંભીન  ંભીન  ંગવિ; 

ઘરિી તાપણીિે વણેલી રાખિે ઉડાડતો 

વગડાઉ પવિ. 
                  * 
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ત્તમત્રો કહ ેછે 

 

નમત્રો કહ ેછે : તારી કનવતામા ં

ઊંડ  ંજીવિદશમિ િથી, 

ગભીર ચચિંતિ િથી, 

જ્ઞન  ંડહાપણ િથી. 
 

વાત ખરી છે : 

હજી હ  ંઅજ્ઞાિિા ‘અ’થી 

આશ્ર્ચયમિા ‘આ’ સ ધી જ પહોંમયો છ-ં 
 

જ ઓિે 

આ ગ લાબિા છોડ ઉપર 

સાજંે મેં જે કણી જોઈ 

તે સવારે આંખ ઉઘાડીિે 

મિે જોઈ રહી છે ! 

આ એક કીડી 

કોણ જાણે ક્ાથંી આવીિે 

ઊંચે મકેૂલા ગોણિા ડબ્બા સ ધી પહોંચી ગઈ ! 



અન ક્રમ                       કાવ્ય-કોઢડયા ં: જયતં પાઠક                     57  

ઘરમા ંચકલીિા માણામાથંી 

એક સવારે અચાિક 

ચીંચીં કરતી ચાચં બહાર ડોકાઈ ! 
 

આ ચબલાડીન  ંબમચ  ં

મારા પગિે ઘસાઈિે 

ગોણ ગોણ ફયામ કરે છે ! 
 

આવા ંઆવા ંઆશ્ર્ચયોથી 

ઘેરાયેલો હ  ં

ડહાપણિા ‘ડ’ સ ધી ક્ાથંી પહોંચ  ં? ! 

- પહોંચવામા ંડહાપણ છે 

એવા ડહાપણથી પણ 

હ  ંહજી બહ  દૂર છ ંકદાચ. 
            * 
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કહણે (બાળપણને) 
 

પાસેિા વગડામા ં

પેલી પરી મણે તો 

કહજેે કે એિી પાખંન  ંએક પીછ ં

મારી પાપંણમા ંપરોવાઈ ગય  ંછે 

- ક્ારેક મિે બધ  ંરંગબેરંગી દેખાય છે. 
 

સામેિા ડ ગંરાિી અંધારી ગ ફામા ં

પેલો રાક્ષસ મણે તો 

કહજેે કે એિો એક દાતં 

મારી ખોપરીમા ંખ ૂપંી ગયો છે 

- ક્ારેક મિે સણકો ઊઠે છે. 
 

િદીકાઠાિંા પીપણાિા ઝાડમા ં

પેલો બાબરો ભતૂ મણે તો 

કહજેે કે એિા ંબાબરાિંી એક લટ 

મારા વાણમા ંગ ૂચંવાઈ ગઈ છે. 
 

 

 



અન ક્રમ                       કાવ્ય-કોઢડયા ં: જયતં પાઠક                     59  

- ક્ારેક ‘ખાઉં ખાઉં’ કરતા વાયરામા ં

હ યં ધણૂી ઊઠ ં છ.ં 

િે કહજેે કે 

મારે એમિે બધાિંે મણવ  ંછે - 

પણ . . .  કદાચ . . . હવે તો . . .  

બીજા અવતારમા.ં 
                    * 
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પાછો વળં . . . 
 

આટલે દૂરથી સભંણાય છે તે તો 
મધરાતિા જગંલિી 
અંધારી ત્રાડિો અવાજ - 
 

આટલે દૂરથી દેખાય છે તે તો 
આઢદવાસી કન્યાિા 

જીંથઢરયા વાણ વચાણે સેંથી જેવી 
વાકંીચકૂી વગડાિી કેડીઓ - 
 

આટલે દૂરથી અડકી જાય છે તે તો 
મારી િાિકડી િદીિી 
પવિસ વંાણી ઓિણી - 
 

આટલે દૂરથી સોડાય છે તે તો 
મારા સીમખેતરિા 
લીલા લીલા મગફણીિા છોડ - 
 

આટલે દૂરથી ચખાય છે તે તો 
મારી ગામિી વાડીિા ં
ખાટામંીઠા ંગજવે ભરેલા ંબોર - 
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તો પછી 

પાચેંપાચં ઈન્દ્ન્દ્રયોિે પાછણ મકૂીિે 

િીકણેલો હ  ં

હજીય . . . આટલેથી . . . પાછો વળં તો . . . 
* 
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તરસ ટકોટક 

 

તરસ ટકોટક આલો 

અમિે ખાલીપણાિો પ્યાલો ! 

અરધાપરધાિી અકણામણ 

િહીં તડકો, િહીં છાયા; 

ખ શી-િાખ શીિી ગ ૂચંવણમા;ં 

              અધમારગ અટવાયા; 

ભલા ંઝાઝંવા ંજે 

     ચરણોિા ંકહ ેહરણિે ‘હાલો !’ 

ભયાાં ત  બંડા ંકદી િ વાગે, 

              ભયામ ઘડા િા તરતા; 

નિજિે ભાર દબાયા ડ ગંર 

            પવિ બધેબધ ફરતા ! 

ભયામભયામિા ભારથી 

     અમિે વ્હાલો અગિનપયાલો ! 
* 
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આમ-તેમની વચ્ચે 

 

આમ ગણો તો કોઈ િહીં 

િે તેમ ગણો તો તમે; 

મછલી અરધી રેતીમા ં

િે અરધી જલમા ંરમે. 
 

આમ ગણો તો અંધાર ં 

િે તેમ ગણો તો તેજ; 

ઉઘાડ-મીંચ આંખોિી વમચે 

ખારા ંજલિો હજે. 
 

આમ ગણો તો અન રાગી 

િે તેમ ગણો તો ત્યાગી; 

ફૂલ અિે ફોરમિી વમચે 

શલૂ ફૂટીિે વાગી. 
 

આમ ગણો તો કાઈં િહીં 

િે તેમ ગણો તો તમે; 

આમ-તેમિી વમચે અંતર 

લખચોરાશી ભમે ! 
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માણસ 

 

રમતા ંરમતા ંલડી પડે ભૈ, માણસ છે; 

હસતા ંહસતા ંરડી પડે ભૈ, માણસ છે. 
 

પહાડથીયે કઠ્ઠણ મક્કમ માણસ છે; 

દડદડ દડદડ દડી પડે ભૈ, માણસ છે. 
 

અંદર ઉપર ચાલે ચપચપ, માણસ છે; 

િે બે ડગલે ખડી પડે ભૈ, માણસ છે. 
 

સયૂમવશંીિો િતાપ એિો, માણસ છે; 

ભર બપ્પોરે િણી પડે ભૈ, માણસ છે. 
 

પજૂાવા ઝટ થયા પાચણયા, માણસ છે; 

ટાણે ખોટ્  ંપડી, પડે ભૈ, માણસ છે. 
                 * 
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હું એમને – 
 

હું એમને િોવા િ આવ્યો હતો 
ને મેં એમને િોવાય હોત - 
 

પણ 

અત્તવશ્વાસમા ંએમણે મારી સામે િોવા િ કયુું 
ને એમને હું ન િોઈ શક્યો ! 
 

હું એમને સાભંળવા િ આવ્યો હતો 
ને મેં એમને સાભંળ્યાય હોત 
 

પણ 

અત્તત ઉત્સાહમા ંએમણે 
‘સાભંળો’ ‘સાભંળો’ એમ બોલ્યા િ કયુું 
ને હું એમને ન સાભંળી શક્યો ! 
 

હું એમને મળવા િ આવ્યો હતો 
ને એમને મળ્યોય હોત 

પણ એમણે મને એવા િોરથી બાથમા ંલીધો 
કે મારા ંઅંગ કચડાઈને ત્તનષ્ક્રક્રય થઈ ગયા ં
ને હું એમને ન મળી શક્યો ! 
                    * 
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વહતેા ંપાણીનુ ંગીત 

 

વ્હતેા ંપાણીિે હવે વાલવાિી વાત 

અિે ખાણવાિી વાત બધી મેલો; 

િવસેં િદીઓિી આ તો રેલ અિે છેલ, 

િથી પાદરિા િેચણયાિો રેલો ! 

પડતા ંપાણીમા ંફોરા ંફરવાિી વાત 

ફોરા ંગણવાિી વાત બધી મેલો ! 

ધારા ધારામા ંઅહીં વાદણા ંવણાય 

અિે વસ્તર વાય િા ંભીંજેલા ં! 

ઘઘૂવતા ંપાણીમા ંતરવાિી વાત 

પાર કરવાિી વાત બધી મેલો; 

પ્હાડો િે ઝાડો પછાડતી આ તાણ- 

આ તો ઠેઠથી આવેલ કોઈ ઠેલો ! 

અંકાશી હાથ ચલયે િથમીિે બાથ 

તયેં અણગા ંરહવેાિી વાત મેલો; 

િલ્લેિા ંપરૂ જાય દોડયા ંચકચરૂ 

ભલે આપણોય ભવ જાય ભેણો ! 
* 
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આંસડેુ વરસાદ પડયો - 
 

આંસ ડે વરસાદ પડયો િે ખેતરમા ંખારાશ; 

હવે ઊગવ  ંક્ાથંી રણમા ંએક ઝીણ યંે ઘાસ ! 
 

ડસૂકે ડસૂકે ગયા દબાઈ આભ-ઊંચેરા પ્હાડ; 

હવે ઝરણ ક્ા ં! ભકૂો થૈિે ઊડે હવામા ંહાડ ! 
 

વજોગિી વીજણીએ સણગી ગયા ંવિોિા ંવિં; 

હવે ફૂલફણ કેવા ં! તડતડ રહ્યા ંતતડતા ંમિં ! 
 

ગયા ગ લાબી ચાકરીએ િે મિે મેડીએ મકૂી; 

ભીિે વાયરે ભડકા ઊઠે, ઘરિી ગાય વસકૂી. 
 

સાભંણતા ંઆવ્યા ંતે સાચ  ં: િીત િ કઢરયો કોઈ; 

ભલૂી ગયા ંભાયગિા દોર્ષે, અમરવેલ આ બોઈ ! 
* 
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ત્તવખ  ટંુ 

1 

નિય લો, મેં તમારાથી વાણી લીધ  ંમિ - 

હવે તો નિરાતં ? િઢહ નવરહ, નમલિ; 

સબંધંિા સતૂરિે સ્થણે સ્થણે ગાઠં, 

ફગાવી જ દીધો દોર, ફગાવ્ય  ંવસિ 

રંગરંગી, પ્હરેી લીધ  ંચીવર, નિ:સગં; 

ગલી ભણી િહીં, હવે ઊલટો જ પથં ! 
 

પાછ ંવણી જોવાન  ંિા તમારે કે મારે, 

વાતિો સરસ કેવો આવી ગયો અંત ! 

એકમકેિે અજાણ એમ ધારે ધારે 

ફરવ  ંસભંાણી, મણવ  ંિ મઝધારે; 

રખે પેલો િેમ પાછો આવી છાિોમાિો 

બાધંી ચલયે આપણિે પાકા કોઈ તારે. 
 

વરસી વરસી નિય વેરાય  ંવાદણ, 

રહ્ સંહ્  ંછતમાથંી હવે ગણે જણ. 
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                            2. 
જલિી તે બીજી કઈ હોય ક્સ્થનત-ગનત ! 

ગણી જવ ,ં િણી જવ ,ં સ કાવ  ંરૂધંાઈ 

તડકાથી ડરી, જવ  ંભીતરે સતંાઈ 

ફૂટવ  ંતો બીજ રૂપે : તણૃ – વિસ્પનત. 
 

હવે નિય પાણી નમર્ષે િેમિી તે વાત 

કરી કરી શાિે વ્હોરી લેવો રે સતંાપ ! 

ગણી ગય ,ં િણી ગય ,ં ગય  ંજે સ કાઈ 

તેિી પછવાડે હવે હરણ શા ધાઈ 

પામવાન  ંકશ  ં! હવે રણ િે ચરણ - 

એ નસવાય નમથ્યા અન્ય સઘળં સ્મરણ. 

ખરી જાય તારો અિે ઝબકી ગગિ 

જોઈ ચલયે જરા – પછી મીંચી લે િયિ. 
 

એમ અમે વાણી લીધ  ંતમારાથી મિ 

આંખથી નવખટૂ ં જેમ એક અઁસવિ. 
* 
  



અન ક્રમ                       કાવ્ય-કોઢડયા ં: જયતં પાઠક                     70  

ગઝલ 

 

ઊંટ-પગલામંા ંરણો ચાલ્યા કરે 

મગૃજણોમા ંછાયંડા હાલ્યા કરે. 
 
બધં મ ઠ્ઠીમા ંપ રાયેલી ક્ષણો 

હસ્તરેખાઓિે પપંાળયા કરે. 

જાગતા ંિા પાપંણે ઊંચી કરે 

બધં આંખોથી પછી ભાળયા કરે ! 
 

પ્હોંચવા એિે સીધો રસ્તો લઉં 

એ જ મારા રાહિે વાળયા કરે ! 
 

આંખથી આંસ  બિી વરસે િહીં 

લાગણીઓ આગ થૈ બાળયા કરે. 
 

રાતદી જોયા નવિા બોલ્યા કરે 

કહવેી છે તે વાતિે ટાળયા કરે ! 
* 
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નહીં બોલુ-ંનુ ંબોલકંુ ગીત 

 

િહીં બોલ  ંલો બસ, અક્ષર જો એક કહ  ંતો કહજેો 

હોઠ સીવી લઉં સજ્જડ, ટાકંો એક તટેૂ તો કહજેો ! 
 

િાિી અમથી વાતિી અમિે રિ િે તમિે ચીડ, 

ભલે રહી ભોંકાતી સહશ  ંમગૂી િીતિી પીડ; 

તમિે પીડિા ંપાણી પદમણી લેશ અડે તો કહજેો ! 
 

હતે નવિાિા ંહણવામંણવા ંઆ મિખાિે મેણે; 

અમથો કરવો તતં, તાણવા ંતમિે બેણે બેણે; 

તમે સાભંળયો એમ વાસંણી વજાડીએ તો કહજેો ! 
 

તમે જયારથી મોડ્  ંછે મ ખ અમે ત્યારથી મ ૂગંા; 

બધા ડાયરા બધં, બધં, સૌ અમલકસ બંા ઠૂંગા, 

અમે ભલૂથી ભલૂી જાતિે  

સમણામાયંે જૂિી વાતિે જગાડીએ તો કહજેો ! 
* 
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કત્તવતા ન કરવા ત્તવશે કત્તવતા 
 

 

કનવતા કરવાન  ંબધં કરીએ તો શ  ંથાય ? 

સરોવરો સ કાઈ જાય ? 

િદીઓ વહતેી થભંી જાય ? 

ડ ગંરા ડોલી ઊઠે ? 

ઘાસ ઊગત  ંબધં થઈ જાય ? 

પથૃ્વી પાતાણમા ંચપંાઈ જાય ? 

િા, િા, એવ  ંએવ  ંતો િા થાય - 

પણ . . . પછી 

જલપરીઓ છાિીમાિી 

ઝીણા ંપવિવસ્ત્રો ઉતારી 

જલક્રીડા કરવા િા આવે; 

ડ ગંરા વાદણિી પાખંો પહરેીિે 

ઊડી િા શકે; 

ઘાસિે આંસ િા ંફૂલ િા ફૂટે, 

પથૃ્વી ગોણ ગોણ ફરે 

પણ ઠેરિી ઠેર રહ ે
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અવકાશમા;ં 

આકાશ ભણી ઊંચે િા જાય. 

કનવતા કરવાન  ંબધં કરીએ તો  

આમ તો કશ  ંિા થાય 

- એટલે કે કશ  ંથાય જ િહીં ! 
                * 
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પે્રમ 

 

આિદં અિે વેદિાિા 

તાણેવાણે વણાયેલ  ંઆ િેમન  ંવસ્ર 

નિય, ત  ંધારણ કરી લે; 

એિી સ વંાણપથી તિે રોમાચં થશે, 

િે એિી બરછટતા તિે મીઠ ં મીઠ ં ખ ૂચંશે; 

તારા ંબધા ંવસ્ત્રોિી િીચે 

નિય, ત  ંએિે ધારણ કરજે 

જેથી એ તિે સતત અડયા કરે - 

બણદિે ગણે જેમ ધ ૂસંરી અડયા કરે એમ, 

ભતતિે ગણે જેમ માણા અડયા કરે એમ- 

કારણ કે િેમ તો 

સસંારિી બોજજલ વાસિા પણ છે 

િે ઈશ્ર્વરિી ઊનમિલ િાથમિા પણ. 
                 * 
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હરણા ં
 

હરણ હરણા ંજયા ંજ ઓ ત્યા ંબધેબધ ખેલતા ં

તરણ તરણાિંે મેદાિે રહ ેહડસેલતા,ં 

મ ખ મહીં ધરી કલ્લી ભોણા ંઊંચા ંિયણે જ એ, 

અમથ  ંઅમથ  ંઓછ ંઆવ્યે રહી રહીિે ર એ. 
 

ઝરણતટ ઝૂકી ઝૂકીિે જતા ંજલિે પીએ, 

પડત પડછાયાથી ચોંકી જરા થથરી ઢદયે; 

નિજિી જ સ વંાણપિે ઓિી સતૂા ંતર છાયંડે, 

ગભર  હરણા ંવારે વારે ખણે તિ શીંગડે. 
 

પવિ પથમા ંઊંચા ચારે પગો લઈ ઊપડે, 

ભય-શરથી વીંધાઈ વમચે ટપોટપ તરફડે. 

મગૃજણ તટે જયા ંજ ઓ ત્યા ંબધેબધ ઠેકડે 

હરણ હરણા ંઓણંગીિે રણો, ગગિે ચડે. 
 

લખલખ થતા ંઅંધારા ંિે તગોતગ તારકો 

અવ હરણિે જોવા ચાહો િભે િીરખી શકો. 
* 
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ઝાડ, લખસકોલીઓ, પરોકિયુ ંઅને. . . 
 

ઝાડ પર લખસકોલીઓ ખેલ્યા કરે, ખેલ્યા કરે 

ઉપર-નીચે અંધારને ઠેલ્યા કરે, ઠેલ્યા કરે. 
 

એક તો તોફાની રત ને વાયરો રમણે ચડયો 

ઠેઠ મ  ળથી ટોચ લગીનો કેફ વગડાને ચડયો 
 

નખત્તશખ નશામા ંઝાડ કૈં ડોલ્યા કરે, ડોલ્યા કરે 

લખસકોલીઓ બે હાથમા ંતડકો લૈ ઠોલ્યા કરે, ઠોલ્યા કરે 
 

કેડીને બને્ન કકનારે ઘાસ છે ભીનુ ંભીનુ ં

તડકાનુ ંપોત ુ ંજાય લ  છત ુ ંછાયંડા ઊનુ ંઊનુ ં
 

લખસકોલીઓને પીઠ તડકાક ંપળો ખીલ્યા કરે, ખીલ્યા કરે 

પચુ્છ ત્તનયત્તમત તાલમા ંલખલલખલ પલુક ઝીલ્યા કરે, 

                                         લઝલ્યા કરે. 
 

આંખમા ંશમણા ંશુ ંઊઘડે રાતમાથંી પરોકિયુ,ં 

ગઈ કાલનુ ંકાિળ મ  કી ધીમે બઝુાત ુ ંકોકડયુ ં
 

ઝાડ પર લખસકોલીઓ, લખસકોલીઓ ખેલ્યા કરે, ખેલ્યા કરે 

ઉપર-નીચે ચડ-ઊતરમા ંઅંધારને ઠોલ્યા કરે, ઠેલ્યા કરે. 
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કત્તવતાની શોધમા ં
 

કનવતા મોકલવાન  ંકહણે મળય ,ં 

આભાર, મોકલીશ- 

પણ . . . આ જ ઓિે : 

કેટલીક કનવતા કાગણ બહાર 

                    િીકણી જાય છે 

કેટલીક તરડાયેલી ટાકંમા ં

                    અટકી જાય છે 

િે કેટલીક સ કાયેલી શાઈમા ં

                    થીજી જાય છે 

એન  ંશ  ંકરવ  ં! 

એટલે હમણા ંતો હ  ં

કનવતા સમાય એવડા કાગણિી 

                    શોધમા ંછ ં

તરડાય િહીં એવી ટાકંિી  

શોધમા ંછ ં

સ કાય િહીં એવી શાઈિી 

                    શોધમા ંછ ં

* 
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કત્તવકમુ 

 

તારાઓિે આકાશિા આચગયા 

િે આચગયાિે પથૃ્વીિા તારાઓ કહીિે 

કનવએ 

આકાશ અિે પથૃ્વી વમચેન  ં

અિેક િકાશવર્ષોન  ંઅંતર 

તત્કાલ રદ કરી દીધ  ં! 
               * 
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