
કાવ્ય કોડીયા – સરેુશ દલાલ 

 

નામ લખી દઉં 

ફૂલપાાંદડી જેવી કોમળ  

મત્ત પવનની આંગળીએથી  

લાવ, નદીના પટ પર તારુાં નામ લખી લઉં ! 

 

અધીર થઈને કશુાંક કહવેા 

ઊડવા માટે આતરુ એવા 

પાંખીને બે પાાંખ સમા તવ હોઠ જરા જયાાં ફરકે... 

તયાાં તો જો -- 

આ વ્હતેા ચાલ્યા અક્ષરમાાં શો 

તરાંગની લયલીલાનો કલશોર મદીલો ધબકે... 

 

વકૃ્ષ ઉપરથી 

સરી પડેલા છેડાને ત ુાં સરખો કરતાાં 



ઢળી પાાંપણી ઊંચે જોતી 

તયારે તારી માછલીઓની  

            મસ્તી શી બેફામ... 

લાવ, નદીના તટ પર ઠામેઠામ લખી લઉં. 

તવ મેંદી રાંગ્યા હાથ, 

લાવને, મારુાં પણ તયાાં નામ લખી લઉં ! 

 

તમે કહો તે--- 

 

તમે કહો તે સાચુાં વ્હાલમ ! તમે કહો તો હાયાાં ! 

ફાગણમાાં શ્રાવણનાાં જલને ઝીલી લ્યો અણધાયાાં ! 

 

અમને એમ હત ુાં કે તમને  

વેણીનાાં ફૂલો સાંગાથે પ્રીતે ગ  ાંથી લેશુાં, 

તમને એવી જીદે કે વનનો છોડ થઈને રહશેુાં; 

તમને કૈંક થવાના કોડ,  



ને અમને વ્હાલી લાગે સોડ; 

જરીક તમારે સ્પશે અમે તો સાતે સ્વર ઝાંકાયાા, 

તમે કહો તે સાચુાં વ્હાલમ ! તમે કહો તો હાયાાં ! 

 

અમને એમ હત ુાં કે સાજન  

કલકલ ને કલ્લોલ ઝરે એ વ્હણેથઈને વ્હશેુાં; 

તમને એક અબળખા: એકલ કાાંઠો થઈને રહશેુાં. 

તમારાાં અળગાાં અળગાાં વ્હણે , 

અમારાાં એક થવનાાં  ક્હણે; 

એકલસ  રા નાથ ! અમે તો પળેપળે સાંભાયાા; 

તમે કહો તે સાચુાં વ્હાલમ ! તમે કહો તો હાયાાં ! 

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

 

               આવ, અહીં આવ  

બાહનુે ઓશીકે ઢાળી દે શીશ 

    મારે સ્કન્ધે તવ કેશઘટા વાળી હુ ાં દઉં, 



પારેવુાં કાંપે છે આંખડીના નીડ મહીં 

     આવ, અહીં આવ-- 

એને શ્વાસની હથેળીથી પાંપાળી લઉં!  

છલકે અંધાર તણો આસવ:  

  કે રેશમી આ રાતને ઓઢીને પોઢીએ; 

પળ પળનો સરકે છો પાલવ :  

કોણ હવે જાગે  પરોઢઢયે?  

આવ અહીં આવ-- 

મારાાં સમણાાંના મોતીને સ ાંભાળી રહુાં ! 

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

           પઢરમલનુાં પાન  

 

આ ખીલ્યા તે ફૂલની સૌરભના સમ:    

       એની વાતની પાાંદડીઓ નહીં વેરો, વ્હાલમ ! 

 

પઢરમલનુાં પાન કરી દખ્ખણની લ્હરેખી 



                કોઢકલના ટહકુાને સ ાંગોપે શ્વાસમાાં: 

લીલીછમ લીલીછમ વ્યાકુળતા વેરતી :  

                 વરેતી આવે છે આસપાસમાાં. 

વેરવાવવખેરવાની એને છે ગમ:  

                તમે વાતની પાાંદડીઓ નહીં વેરો, વ્હાલમ ! 

રાતના ઉજાસમાાં રૂપ ભલે પ્રકટે 

    પણ ઢાાંકે તો ઝાઝાં રળળયામણુાં: 

 શબ્દોનાાં ધમુ્મસમાાં  મ્હાલીએ નહીં 

    પણ મૌનમાાં મઢાવીએ સાંભારણુાં.  

આંખડીની ઓથ લઈ છૂપ્યો આતમ :   

    મને ચોગમથી ઘેરે તારો ચ્હરેો વ્હાલમ ! 

 

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

    કાાંટાની ભ  લ 

 

નજરુાંના કાાંટાની ભ  લ મારા વ્હાલમા; 



વીંધે હૈય ુાં ને તોય ફૂલ મારા વ્હાલમા; 

 

રાતનો અંધાર મને લાગે છી ઊજળો, 

તારો તે સ ાંગ : ઊને  પ્હોર જાણે પીપળો; 

 

વેણનુા વ્હણેમાાંથી ડ લ મારા વ્હાલમા; 

વીંધે હૈય ુાં ને તોય ફૂલ મારા વ્હાલમા !  

 

એકલીને આંહી બધુાં લાગે અળખામણુાં, 

તારે તે રાંગ, ભલા ટહકેુ સોહામણુાં; 

 

તુાં જે કહ ેતે કબ  લ મારા વ્હાલમા; 

વીંધે હૈય ુાં તોય ફૂલ મારા વ્હાલમા ! 

 

                ઝાંખના  

તારી હસતી આંખોમાાં 



મારુાં આંધળાં આંસ:ુ 

એ દેખત ુાં થાય તો કેવુાં સારુાં?! 

 

તારી ફૂલની વેણીમાાં  

મારુાં હૈય ુાં ઉદાસ: 

એ મ્હકેત ુાં થાય તો કેવુાં સારુાં?!  

તારા હોઠની છીપે 

મ  ક્ુાં મૌનનુાં મોતી: 

એનુાં પારખુાં થાય તો કેવુાં સારુાં?! 

 

તારા સ્સ્મતમાાં ળબડાયુાં  

સખી મારુાં એકાાંત: 

એ ગુાંજત ુાં થાયે તો કેવુાં સારુાં?! 

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

 

      આવી કસ  ર 



 

કળીને કહવે ુાં કે મ્હકે દ ર વહી જાય નહીં: 

જીવ મારા ! આવી કસ  ર કદી થાય નહીં !  

ચાંદાની ચાાંદનીને ન્યાળીને ઊછળે છે. 

સાગરનાાં ફાળ ભરી પાણી; 

આભમાાં છવાયેલી ઘેઘ  ર ઘટાને જોઈ 

  થનગનતી મોરલાની વાણી. 

પાંચમી વસાંતની  તયાાં કહવે ુાં કોઢકલન ે

  કે કાંઠની કટોરી છલકાય નહીં: 

જીવ મારા ! આવી કસ  ર કદી થાય નહીં ! 

 

રહજેે ના જાય સરી છેડલો, રે એમ કરી 

 અંગ અંગ ચપોચપ પ્હઢેરયુાં; 

પણ વ્હતેા આ વાયરામાાં ઊડયા વવના તે રહ ે

    કેમ કરી ભાતીગળ લ્હઢેરયુાં? 

પાંખીની આંખ મહીં આખુાંયે આભ 



    તયાાં કહવે ુાં કે ઊંચે ઉડાય નહીં: 

જીવ મારા ! આવી કસ  ર કદી થાય નહીં ! 

 

 

 

    મન મારુાં  

મને ઘેરે પતાંળગયાનુાં ટોળાં 

  કે મ ાંન મારુાં ભોળાં ભોળાં ! 

કૈ’ કેટલાયે રાંગ હુાં તો ઘોળાં 

 કે મ ાંન મારુાં ભોળાં ભોળાં ! 

ઊડતાાં ઊડતાાં એ અહીં આવે  

ને જાય મને ઊંડે ડુબાડતાાં : 

મારી નમણી આંખો ને એની પાાંખો 

        કે બેય નહીં સાથે ઉઘાડતાાં. 

આંખ ખોલુાં મીંચુાં ને વળી ચોળાં:  

  કે મ ાંન મારુાં ભોળાં ભોળાં ! 



આટલા તે રાંગનો તરણાાંને આંગણે 

  મેળો શો મબલખ ઊભરાત : 

મેળામાાં કેમ કરે મહાલવુાં જયાાં મ ાંન મારુાં   

 મારે એકાાંતે અટવાય, 

નહીં સાંગના સરોવરને  ડ્હોળાં  

કે મ ાંન મારુ ભોળાં ભોળાં ! 

 

  સાાંજથી પરોઢઢયે 

  

સમી સાાંજની વેળા ઢળતી 

આંખો બે આંખોને મળતી. 

ગનુગનુ ગનુગનુ સ્હજેે કરતો 

ફૂલની સેજે ભમરો ઢળતો ! 

 

રાતરાણીની સરુળભ દેતી 

ચુાંબન, વન વન ઉર અધીરે; 



યાવમનીની યમનુા વ્હતેી 

ધીરે ધીરે મ ાંદ સમીરે ! 

 

મીંચાયલાાં લોચવનયે સમણાાં 

ભીતર એને પાાંખ પ્રકટતી; 

ઊંડે ઊંડે ઊંડે ઊડવા 

ઊજળી ઊજળી વાટ ઊઘડતી ! 

 

અંધારાનો કાળો આરસ; 

 ચમકે તારાાં નેણ વનખાલસ ! 

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

     સ  ની વસાંત  

ક્ાાં છે કોઢકલનો મીઠેરો ટહકુો રે રાજ ? 

  મારે સ  ની વસાંત નહીં જોઈએ; 

આવી અણગમતી વાત તમે મ  કો રે આજ: 

 મારે સ  ની વસાંત નહીં જોઈએ ! 



 

ભલે ડોલે છે ડાળ છતાાં ફૂલો ઉદાસ: 

ક ણી પાાંદડીની પાળ નહીં તોડે સવુાસ. 

ફૂલે ભમરા પણ ઝૂકે છે સમજી ઢરવાજ: 

  મરે સ  ની વસાંત નહીં જોઈએ ! 

 

વાઈ રહ ેએવી અહીં વાયનુી લ્હરેખી 

થાય એમ જીવી વશવશરના ઝેરથી? 

વપય ુપાસે ને તોય આઘેરા આજ: 

  મારે સ  ની વસાંત નહીં જોઈએ ! 

 

મેં તો જોયો છે ફાગનુનો માદક વમજાજ ! 

  મારે સ  ની વસાંત નહીં જોઈએ ! 

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

 

    મારા વનમાાં  



 

મારા વનમાાં વસાંત આવી મોડી મોડી ! 

પેલી કોઢકલાય રાહ જોઈ થાકી 

  ઢરસાઈ એણે સ  રનો સાંગાથ દીધો છોડી ! 

 

હવે ઊડે ગલુાલ છતાાં હોરી નહીં: 

મારી માંજરીઓ માંન ભરી મ્હોરી નહીં: 

કાંઠે ભમરાના રસની કટોરી નહીં: 

ઊછળે ન અંગ અંગ માદક ઉમાંગ 

  હજી રઝળે ઉદાસ હવા થોડી થોડી ! 

 

 

આજ દલ દલમાાં ફોરમનુાં આસન ક્ાાં છે? 

લાલ કેસ  ડો કોળ્યો પણ કામણ ક્ાાં છે? 

સ  નુાં આ સ્સ્મત આજ પોઢ્ુાં છે ઓઢીને 

      આંસનુી ઝીણી વપછોડી ! 

 



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

 

      આંસ ુ

 

આંખડીમાાં હસતી ગલુાબકળી આંસ:ુ  

ને સ્પાંદનની મ્હકેતી આ ધ  પસળી આંસ ુ! 

અણદીઠા દઢરયાનુાં મોતી એક આંસ ુ: 

ને વાદળાાંની વીજઆંખ રોતી એ જ આંસ ુ! 

પાનખરે છેલ્લુાં ઝરે પાન એ જ આંસ ુ: 

ને કોઢકલનુાં વણગાયુાં ગાન એ જ આંસ ુ! 

ઝાકળનુાં ક્ષણજીવી બુાંદ એક આંસ ુ: 

ને ળચરજીવી વેદનાનુાં વ ૃાંદ એ જ આંસ ુ! 

વાાંસળીનો વવખ  ટો સ  ર એક આંસ ુ: 

ને ગોપીનુાં સ  ન ુાં ઉર એ જ આંસ ુ! 

કાળજામાાં કોરાયા ક પ એ જ આંસ ુ: 

તમે મારો મ્હણેાાંને હોઠ ચ  પ એ જ આંસ ુ! 



 

 

 

 

 

    ઝોકો 

ભીના ભીના વાયરાનો જીવને લાગ્યો ઝોકો, 

વાદળ સાથે વ્હતેા મારા મનને તો કોઈ રોકો ! 

 

ચમકી ઊઠી વીજળી ને મેઘધનનુા રાંગ, 

રેલાય રે રોમરોમમાાં અંતઢરયે આનાંદ ! 

 

ટીકી ટીકી જોયા કરતી કીકીઓને ટોકો, 

વાદળ  સાથે વ્હતેા મારા મનને તો કોઈ રોકો ! 

 

આ કાયામાાં આવી બેઠો ચાતક કેરો કાંઠ, 

ઝીણો ઝીણો થતો રહ ેછે કશો કાળજે કાંપ ! 

 



ધીમે ધીમે હવા ગુાંજતી મેઘદ તના શ્લોકો, 

વાદળ સાથે વ્હતેા મારા મનને તો કોઈ રોકો ! 

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

 

 

 

   ક્મ મનાવવુાં? 

બધે જ સ  મસામ.... ના ફરકત ુાં  તરુ-પાન, કે 

હવે નવ સણુાય કો વવહગનુાં મધગુાન; રે 

પ્રલાંબ પથ વવસ્તયો પણ ન કોઈની આવ-જા; 

અરે ! હ્રદયને મળી પથ સમીય શી આ સજા ! 

 

પસાર જન થૈ ગયા ચરણનાાં મ  કી ળચહ્નને; 

કહો, ક્મ મનાવવુાં હ્રદય માહરા ળખન્નને? 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         થોભ્યાનો થાક 

ભટકી ભટકીને મારા થાક્ા છે પાય 

  હવે પ ાંથ મારો ચાલે તો ચાલુાં: 

પોપચાાં ળબડાય તયારે ખ  ાંચે અંધાર 

  અને ઊઘડે તયાાં સળગે અજવાળાં; 

વેદનાનુાં નામ ક્ાાંય હોય નહીં એમ જાણે 

  વેરી દઉં હોંશભેર વાત ;  

જ ાંપ નહીં જીવને આ એનો અજ ાંપો 



  ને ચેનથી બેચેન થાય રાત. 

અટકે જો આંસ ુ તો ખટકે; ને લ્હાય મને 

   થીજેલાાં ળબિંદુઓ જો ખાળાં ! 

સોસવતો જાઉં છાં સ ાંગના વેરાનમાાં 

  ને મારે એકાન્ત હુાં અવાક; 

આઘે જવાના કોઈ ઓરતા નહીં ને અહીં 

    થોભ્યાનો લાગે છે થાક. 

આંખડીના પાણીને રોકી રોકીને, કહો-- 

  કેમ કરી સ્સ્મતને સાંભાળાં? 

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

 

    વવસ્મય 

 

એક આછો હડદોલો એવો લાગ્યો 

  કે ગીતનો ઝોલો ઝૂલે છે ઢદનરાત: 

ક્ાાંક વાાંસળીનો સ  ર નવો વાગ્યો 



  કે ગીતનો ઝોલો ઝૂલે છે ઢદનરાત ! 

કોક ડાળીએ ફૂલ ફૂલ ખીલ્યાાં 

  કે ભાંવરો ભમતાાં ભ  લે છે ઢદનરાત: 

કોનાાં લોચવનયે લોચનને ઝીલ્યાાં  

  કે દલ દલ ઢદલનાં ખ  લે છે ઢદનરાત ! 

કોણે આંસનુે સ્સ્મતથી ભીંજાવ્યુાં?  

  કે રાંગ રાંગ ઢદવસને રાત રળળયાત ! 

 

 

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

 

 

 

 

 

        રાતનો સમય 

મધરુ કોમળ મલયનો લય થઈને વહ ેરાતનો સમય ! 



ઉરને મારાાં શમણાાંનો મય પાય છે અહો ! રાતનો સમય ! 

નીંદવવહોણાાં નેણમાાં લપાઈ જાગતો રહ ેરાતનો સમય: 

બાંધ હોઠોની ગોઠડી મ  ાંગી સણુતો રહ ેરાતનો સમય ! 

રાતરાણીની સોડમાાં સ  તો, મ્હકેતો રાતનો સમય ! 

પરોઢઢયુાં કદી થાય ન એવુાં ઝ ાંખતો રહ ેરાતનો સમય ! 

અંધારની ઓઢી રેશમી રજાઈ ઊંઘતો રહ ેરાતનો સમય ! 

તારલી ઊગી : તેજને એના સ  ાંઘતો રહ ેરાતનો સમય ! 

ટે્રનની તીણી વ્વ્હસલથઈ વીંધતો રહ ેરાતનો સમય ! 

નાનકા સ  ના સ્ટેશન ઉપર  ટ્હલેતો  રહ ેરાતનો સમય ! 

હૉસ્સ્પટલે અવશ થઈ કણસી રહ ેરાતનો સમય ! 

છરી, ચાકુ, ખાંજર સાથે વણસી રહ ેરાતનો સમય ! 

શ્હરેની કાળી સડક ઉપર ઊજળો ફરે રાતનો સમય : 

ટ્બુના આંધળા અજવાળામાાં ધ  ાંધળો અરે રાતનો સમય ! 

શ્હરેના દીવા ગણતો રહ—ેભ  લતો રહ ેરાતનો સમય : 

જાહરેાતને પાઢટયે ઝૂલતો રહ ેરાતનો સમય ! 

    ચહરેો 



 

કોઈએ જાણે ખાંભે ટાાંગ્યો: 

પળમાાં પીગળ્યો : જળમાાં ભાાંગ્યો : 

 

ચહરેો જાણે તટુયુાં નળળયુાં : 

આંપો જાણે ઉજ્જડ ફળળયુાં . 

 

 

ઉજરદાયો આખટથી ચહરેો : 

ફય્યર ફય્યર ફાયનો યહરેો .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



એ જ સમણુાં 

સવારે --- 

હાાંફેલા સમયપશનુી સાથ ઘસતો : 

મળે લોકો , સોને કર દઇ દઇ ભાગ્ય કસતો . 

નકામી વાતો ને અફળ વમલનોના રણ મહીં 

તરીને ડ બુાં છાં: ખડખડ કરી ખોટુાં હસતો ! 

 

બપોરે --- 

હોટેલે જઈ વવરમતો કૉફી-કપમાાં; 

છરી-કાાંટા વય્યે સમય જકડી હુાં ખટકતો. 

વળી પાછો ક્  માાં:સડક ઉપરે:ટાયર પર  

સદાને ચક્રાવે અગવત ગવતએહુાં ભટકતો ! 

 

ફરી સાાંજે--- 

છાપાાં જડબવધરની પાસ કકળે 



અકસ્માતો સાથે નવયગુલ ને રાજપરુુષો. 

હવાના દાઝેલા પગ લથડતા ને વસવસો 

લઈ કાળો કાળો ઢદવાસભરનો પ્રાણ નીકળે ! 

 

વનરાાંતે હુાં રતે ઘર ભણી વળાં એ જ સમણુાં: 

લખુાં અંધારાના મખમલ પરે નામ નમણુાં ! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   દ ર જવા માગુાં  

અહીંથી ક્ાાંક દ ર જવા માગુાં ! 

કોલાહલે કરી મ  ક્ા બ્હરેા મારા કાન: 

બસ  રા આ સમયની તયજી દઈ તાન 

સ  રીલી એક ક્ષણ તણો સ  ર થવા માગુાં ! 

અહીંથી ક્ાાંક આઘે આઘે દ ર જવા માગુાં ! 

 

દીવાલોને કાચની હઠાવીને : 

પ્રકાશનાાં કાળાાં પાણી વટાવીને : 

જીવની સાંગાથ જે આ રેશમનુાં જાળાં : 

   એને છોડી દઈ;-- 

ઝીણા ઝીણા તાંત ુ–એના તાર તાર તોડી દઈ 

  ક્રૂર થવા માગુાં ! 



અહીંથી ક્ાાંક આઘે દ ર જવા માગુાં ! 

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

 

 

 

   રાંગટહકુો 

ટહકેુ છે પાાંદડાાંનો રાંગ ! 

ઝાડ,પ્હાડ, ખીણ ઉપર રેલાતો ફેલાતો 

  આભનો આ અલ્લડ ઉમાંગ ! 

મારગની માટી પર ચીતરે છે લ્હરેખી 

  પઢરમલનુાં રણઝણતુાં રૂપ : 

એને જોવાને અહીં થાંભ્યો છે કાળ 

                 જરી ઊડતી આંખોને કરી ચ  પ. 

કેસઢરયા પાઘ પ્હરેી આફૂડો આવશે વનમાાં 

        વરણાગી વસાંત ! 



ચાાંદનીને ઢહિંડોળે ઝૂલે જોબન :    

               વહી ઝાકળના દપાણનીવાત : 

 

ખીલેલી કુાંજમાં લજ્જા ને લાડનાાં 

  પાંખીઓ પજવે મધરાત. 

રાધાની રીસ તણા ભાલ ઉપર વવલસે છે 

  મોરલીના સ  રનો મયાંક ! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   વ્હતે ુાં  ના મેલો 

 

રાધાનુાં નામ તમે વાાંસળીના સ  ર મહીં વ્હતે ુાં ના મેલો ઘનશ્યામ 

! 

સાાંજ ને સવાર વનત વનિંદા કરે છે ઘેલુાં ઘેલુાં રે ગોકુળળયુાં ગામ ! 

   વણગ  ાંથ્યા કેશ અને અણઆંજી આંખડી 

  કે ખાલી બેડાાંની કરે વાત ;  

લોકો કરે છે શાને ઢદવસ ને રાત  

  એક મારા મોહનની પાંચાત. 



વળી વળી નીરખે છે કુાંજગલી : પ  છે છે, કેમ અલી ! 

રાધાનુાં નામ તમે વાાંસળીના સ  ર મહીં વ્હતે ુાં ના મેલો ઘનશ્યામ 

! 

કોણે મ  ક્ુાં  રે તારે અંબોડે ફૂલ? 

  એની પ  છી પ  છીને ળલયે ગાંધ; 

વહ ેઅંતરની વાત એ તો આંખ્યુાંની ભ  લ, 

  જોકે હોઠોની પાાંખડીઓ બાંધ. 

 

મારે મોંએથી ચહ ેસાાંભળવા સાહલેી માધવનુાં મધમીઠુાં નામ, 

રાધનુાં નામ તમે વાાંસળીના સ  ર મહીં વ્હતે ુાં ના મેલો, ઘનશ્યામ ! 

 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   મોરલી 

મોરલી અમથી નહીં મીઠી મીઠી વાગે 

  કે મોરલીના સ  રમાાં જમનુાના વ્હણે છે; 

મોરલી અમથી નહીં મીઠી મીઠી લાગે; 

  કે મોરલીના સ  રમાાં માધવનાાં  ક્હણે છે ! 

કે મોરલીમાાં ઝૂલે કદમ્બની છાયા 

કે મોરલીમાાં મ્હકેે મોહનની માયા 

મોરલી મારગ રોકીને દાણ માગે : 



કે મોરલીના સ  રમાાં ગોરસનુાં ઘેન છે ! 

કે મોરલીનાસ  રનો શ્યામ રાંગ ફરકે; 

કે મોરલીના સ  રમાાં મોરવપચ્છ મરકે. 

મોરલીમાાં ભવ ભવની ઓળખાણ જાગે : 

કે મોરલીના સ  રમાાં ક્હાનનાાં નેણ છે ! 

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

 

 

 

 

 

    તો જાણુાં ! 

મારી ગાગર ઉતારો તો જાણુાં  

  કે રાજ તમે ઊંચક્ો’તો  પ્હાડને ! 

હુાં તો ઘરે ઘરે જઈને વખાણુાં 

કે રાજ તમે ઊંચક્ો’તો  પ્હાડને ! 

 



આખો દી વાાંસળીને હાથમાાં રમાડો  ક્હાન ! 

   એમાાં શા હોય ઝાઝા વેતા? 

 

કાાંટાળી કેડી પર ગાગર લઈને અમે  

  આવતાાં, જતાાં ને સ્સ્મત દેતાાં.  

હુાં તો વ્હતેી જમનાને અહીં આણુાં: 

મારી ગાગર ઉતારો તો જાણુાં: 

  કે રાજ તમે ઊંચક્ો’તો  પ્હાડને !  

ડચકારા દઈ દઈને ગાયો ચરાવવી 

  ને છાાંય મહીં ખાઈ લેવો પોરો. 

ચપટીમાાં આવુાં તો કામ કરી નાખે 

  અહીં નાનકડો ગોકુળનો છોરો. 

 

ફરી ફરી નહીં આવે ટાણુાં. 

મારી ગાગર ઉતારો તો જાણુાં, 

  કે રાજ તમે ઊંચક્ો’તો  પ્હાડને ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     રાતરાણી ને સ  રજમખુી 

 

રાતરાણીએ મીંચ્યાાં લોચન : સ  રજમખુીએ ખોલ્યાાં : 

સૌરભભીનો સ  ર લઈને વનપાંખીઓ બોલ્યાાં ! 



 

 કાજળનો દ ર કરી કામળો 

    જાગી ઊઠયા  પ્હાડ; 

  પડછાયા લઈ પોઢ્ાાં’તાાં  એ 

       પ્રકટી ઊઠયાાં ઝાડ. 

સમણાાંનાાં આ બુાંદ બુાંદને પાાંદડીઓએ ઢોળ્યાાં: 

રાતરાણીએ મીંચ્યાાં લોચન : સ  રજમખુીએ ખોલ્યાાં ! 

 

  અંધકારનો દઢરયો ડ બ્યો 

   ઢકરણ ઢકરણના કાાંટા; 

દઢરયારણને કાાંઠે સમણાાં 

  વમળ વવશે અટવાતાાં. 

 

આંસ ુને સ્સ્મતના સરવરમાાં નયનકમળ આ કોળ્યાાં : 

રાતરાણીએ મીંચ્યાાં લોચન : સ  રજમખુીએ ખોલ્યાાં ! 

 

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

 



   પલાશફૂલ  

    પલનુાં પલાશફૂલ 

એના રૂડા રાંગને કેસર માંન મારુાં મશગલુ ! 

  ભાવવની નહીં ભાળ કે નહીં 

   અતીતની કોઈ છાાંય; 

  કાળનો કાળો ભમરો ભમી 

   આજનાાં ગીતો ગાય. 

અહીંની ભ  વમ મન મારાને લાગતી રે ગોકુળ !  

  તરસ નહીં :પ્રાણ આ માણે  

   તપૃ્પ્ત કેરો ઘ  ાંટ; 

  મોકળા  મને મ્હાલતાાં મળે 

   એજ મારે લખલ  ટ. 

સઘળાનુાં છે મ  લ મારે મન : હમે હોય કે ધ  ળ ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

        આંખ મીંચ ુકે 

 

આંખમાાં ઊડે વાદળ : તરે પાંખી : મ્હકેે ફૂલ : 

આંખ મીંચુાં કે પડછાયાના વનમાાં હુ ાં  મશગલુ ! 

  આંખનુાં તળાવ : આંખમાાં કમળ :  

  આંખનો દઢરયો : આંખમાાં વમળ. 

આંખની તરે માછલી : ઊને મારગ ઊડે ધ  ળ : 

આંખ મીંચ ુકે પડછાયાના વનમાાં હુ ાં વ્યાકુલ ! 

 

 આંખનુાં જ ાંગલ : આંખમાાં હરણ:  

  આંખમાાં ઝાકળ : આંખમાાં ઢકરણ. 

લીલાાં સ  કા ાં પાાંદડાાં વચ્ચે આંખમાાં ભીની શ  ળ : 

આંખ મીંચુાં કે પડછાયાના વનનુાં છે વત ુાળ ! 

 

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

 
 



 

 

 

 

 

   અનભુ  વત 

 

  લીલ લપાઈ બેઠી જળને તળળયે; 

સ  યાઢકરણને એમ થયુાં કે લાવ જઈને મળળયે ! 

  કાંપ્યુાં જળનુાં રેશમ પોત;  

     ઢકરણ તો ઝૂક્ુાં થઈ કપોત. 

 

વવધવવધ સ્વરની રમણા જ ાંપી નીરવની વાાંસળીએ ! 

  હળવે ઊતરે આખુાં વ્યોમ; 

  નેણને અણજાણી આ ભોમ; 

લખ લખ હીરા ઝળકે ભીનાાં તણૃ તણી આંગળીએ ! 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

             પ્રાથાના 

મને ઘ  ઘવતા જળે ખડકનુાં પ્રભ ુ! મૌન દો ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        શબ્દો 

 

વકૃ્ષ, પ્હાડ ને ફૂલ, શશીને તારા થઈને, 

અંધકારમાાં શબ્દો ઊગ્યા મારા થઈને ! 

 

નદી, સરોવર, સાગર ને જલધારા થઈને, 

અંધકારમાાં શબ્દો ડ બ્યા મારા થઈને ! 

 

પાંથવપયાસી પાગલ એ વણઝારા થઈને, 

અંધકારમાાં શબ્દો ઝૂમ્યા મારા થઈને ! 

 



તારો ચોરો, સ્સ્મત અને અણસારા થઈને, 

અંધકારમાાં શબ્દો ઝૂક્ા તારા થઈને ! 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

    કવવનો શબ્દ 

 

અંધકારના મૌન મહીં દાટેલો સ  રજ,-- 

આજ અચાનક આભે ઊગ્યો શબ્દ થઈને ! 

  સ  રજનેધમુ્મસમાાં  રહવેા દો, 

  ગલુાબી વાદળમાાં વહવેા દો. 

  સ  રજને તરણાાંઓ પણ તોળે, 

      પવાત માથે મ  કી ડોલે, 



      સ  રજ તો પાન ઉપર પણ કોળે, 

      સ  રજને ઝરણાાંઓ ઝબકોળે.  

      સ  રજ તો પોતે આંખો ચોળે, 

    સ  રજ તો અવાક રહીને બોલે:  

   ‘મને કોણ ભરબપ્પોરે  ડ્હોળે? 

   ગફુાની સ  ની હવા ઢાંઢોળે? 

   હુ ાં નહીં મળાં કોઈને ટોળે 

   જાતે ખોવાયે તે ખોળે.’ 

 

અજવાળાનુાં રૂપ લઈ પ્રકટેલો  સ  રજ-- 

આજ અચાનક દઢરયે દ બ્યો મૌન થઈને ! 

 

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

 

  એકલો દઢરયો 

 

આટઆટલી પથરાઈ છે રેતી તોયે સાવ એકલો દઢરયો: 

મોજાાંઓની માયા અહીંયાાં વહતેી તોયે સાવ એકલો દઢરયો ! 



 

બપોરના સ  રજમાાં એની એકલતા અમળાય 

અને રાતના અંધારુાં થી એકલતા સાંભળાય.  

 

રાંગરાંગની માછલીઓ ને મોતી તોયે સાવ એકલો દઢરયો ! 

મોજાાંઓથી માયા અહીંયાાં  વહતેી તોયેસાવ એકલો દઢરયો ! 

પાંખીની છાયામાાં દઢરયો કણસે ખારુાં ખારુાં, 

તરડાયેલ તરાંગ હુાં ચહરેાને કાંડારુાં. 

 

ઝીણી ઝીણી જાળ નજર જોતી; મારો સાવ એકલો દઢરયો ! 

મોજાાંઓની માયા અહીંયાાં વહતેી તોયે સાવ એકલો દઢરયો ! 

 

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

 
 

 

 

 

    સપનુાં આવ્યુાં કે 



 

એક ઢદવસ રેતીને સપનુાં આવ્યુાં કે મારો સાવ  

      સકુાઈ ગયો દઢરયો, 

ક્ાાં છે તરાંગનાાં એ ઊડતાાં પ ાંખીઓ ? કઈ જાળમાાં  

         ફસાઈ ગયો દઢરયો 

 

સેલારા લેતી શોષાઈ ગઈ માછલીઓ 

  શઢના લીરામાાં ઊડે ચીસ; 

શાંખલાને છીપલાાં ના ફાટ્ા ડોળાઓ કેમ 

   નીરખે છે દખ્ખણની ઢદશ? 

 

ક્ાાંય નહીં સાાંભળાં હુ ાં એનો ઘ  ઘવાટ : ક્ા દઢરયામાાં  

     ડ બી ગયો દઢરયો? 

એક ઢદવસ રેતીને સપનુાં આવ્યુાં કે મારો સાવ રે  

     સકુાઈ ગયો દઢરયો ! 

 મારો લીલો દઢરયો અને ભ  રો દઢરયો : 

        મારા દઢરયાનો ઝળહળતો રાંગ; 

 



  ઝાકળની જેમ એ તો ઊડી ગયો ને  

   મારા કાાંઠાઓ થઈ ગયા તાંગ. 

આછો વન:શ્વાસ મારે હૈયેથી સરતો  તયાાં આંખોનો  

   છળી ઊઠયો દઢરયો : 

એક ઢદવસ રેતીને સપનુાં આવ્યુાં કે મારો સાવ રે  

    સકુાઈ ગયો દઢરયો ! 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   સાાંજ આ  

 ગીતની કોઈ અધ  રી કડી,-- 

સાાંજ આ પડી છતાાં નવ પડી ! 

 

નીડ ભણી વળતાાં પ ાંખીનાાં પીંછાાં મહીં અંધારુાં; 

ખરી ગયાાં છે ફૂલ : ડાળને કેમ  કરી શણગારુાં?  

વ્યથા આ ઝાકળ થઈને રડી; 

સાાંજ આ પડી છતાાં નવ પડી ! 

 

ઢળ્યાાં પોપચે ઉજાગરો આ કણસે આખી રાત; 

શમણાાંઓનાાં સ  કા ાં ઝાાંઝવાાં : જઈ જઈને ક્ાાં જાત ?  

 

ચરણને રણમાાં દીધાાં જડી; 

સાાંજ આ પડી છતાાં નવ પડી ! 

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

 
 



 

 

 

 

 

    આ આંખ ભરી જે જોયુાં 

 

આ આંખ ભરી જે જોયુાં તે તો આંસમુાાં વહી ગયુાં : 

સાંગ તમારી નહીં જોયુાં તે ખટકો થઈ રહી ગયુાં ! 

 

આ સાવ અડીખમ પવાત લાગે પોચા, ભીના ભીના; 

હઢરયાળી પર પડયો બરફ ને થીજયા કોડ નદીના. 

 

એકલતાની વાત મને કોઈ રહી રહીને કહી ગયુાં; 

આ આંખ ભરી જે જોયુાં તે આંસમુાાં વહી ગયુાં ! 

 

ક્ુાં દ્રશ્ય કેમ સાાંધ ુાં?—રે, જયાાં મારા ત  ટ્ા ધાગા; 

અહીં તમારુાં નામ સોડમાાં તમે રહ્યા છો આઘા. 

 



મધદઢરયે અહીં મ  કી મને મારી નાવ કોઈ લઈ ગયુાં; 

આ આંખ ભરી જે જોયુાં તે તો આંસમુાાં વહી ગયુાં ! 

 

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

 
 

 

 

 

    તમારા પત્રો 

 

તમારા પત્રોમાાં ઝરમર ઝરે વ્હાલ નભનુાં. 

અહો ! શબ્દે શબ્દે સાજલ ઊઘડે શાન્ત તડકો 

તમે પાસે પાસે તદવપ દ રના દ ર રહીને 

અહીં મારી વીણા રણઝણી રહ ેએમ અડકો ! 

 

તમારુાં જોઉં હુાં મખુ, ચરણ ને સાદ સણુતી, 

તમારા પત્રોને પથ વવચરતી,  ક્લાન્ત ક્ષણમાાં 

રચુાં નાનુાં મારુાં વન મધરુ એકાન્ત રણમાાં 



તમારા પત્રોનુાં જતન કરીને જીવી લઉં છાં. 

 

તમારા શબ્દોમાાં સતત છલકે સાગર અને 

પહાડો ઊભેલા પલક પીગળે; ઈન્દ્રધનઓુ 

રચી આપે સેત ુવનકુસમુની સૌરભ લઈ 

તમે તો શબ્દોની સરહદ વટાવી અહીં ઊભા. 

 

તમારા પત્રો તો શયનગહૃના દપાણ સમા 

તમારા દીધેલા પ્રથમ વશશનુા અપાણ સમા ! 

 
 

 

          એકલતા 

 

ધ  સઢરયા આકાશે તરે એક પાંખી , 

   ને ડુાંગર તો ઊભા અવાક; 

આસપાસ ઊગ્યુાં છે સ  કુાં આ ઘાસ 

   જાણે ઉજ્જડ મેદાનોનો થાક 



  --મને મ  ાંઝવે એકલતાનો વસમો વળાાંક ! 

 

મારગને અંતે એક ઊભુાં છે ઝાડ 

   એનાાં પાાંદડાાંઓ પાંખી થઈ ઊડયાાં; 

લીલા તે રાંગનાાં લાલ લાલ સોણલાાં  

  ડાળ ઉપર કદી નહીં ખ  લ્યાાં. 

   --જાણે ઓવશયાળા આયખાઓ ઝૂલ્યાાં ! 

 

ધ  ળની આ ડમરીને વીંધો રે કોઈ 

  કોઈ ચીંધો કે મારે ક્ાાં જાવુાં? 

ખારે, વેરાન મારી ભોમકામાાં કેમ કરી 

  વહતેી વસાંતને હુ ાં વાવુાં ! 

  --રાતભર ઝરમરતા ઝાકળમાાં ન્હાવુાં ! 

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

 
 

 

   સાાંજ થાય ને-- 



 

ઢદવસ ઊગ તે સૌના માટે: રાત ઊગે તે તારી; 

બાંધ સમયના6 દ્વાર અને આ ક્ષણની ખ  લે બારી ! 

 

સા6જ થાય ને અજવાળાં આ 

   વ્હતેા જળની જેમ પલકમાાં સરત ુાં; 

અહો ! હવામાાં હળવે હળવે  

    તારુાં વદન ઊઘડત ુાં. 

એક જ તારુાં સ્સ્મત અને હુ ાં સાાંજ લઉં શણગારી : 

બાંધ સમયનાાં દ્વાર અને આ ક્ષણની ખ  લે બારી ! 

શ્યામલ તારા કેશ સમા અંધારે ઝૂલે 

     નભની અનાંત માયા; 

 અહો !સ્પશામાાં મ્હોરે છે અહીં  

    સૌરભના પડછાયા. 

વનવનનાાં આ ફૂલપના પર વસાંત આ અણધારી: 

બાંધ સમયનાાં દ્વાર અને આ ક્ષણની ખ  લે બારી. 

 

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



 
 

 

  આ આંખ મળી તો 

આ આંખ મળી તો મળ્યુાં આભ ને ચરણ મળ્યા તો ધરતી; 

આ લીધો હાથમાાં હાથ: ઊછળી આવે સગુ ાંધ—ભરતી ! 

 

લીલ ઘાસમાાં કુમળો તડકો 

   પોચા પગલ દોડે,  

કોઈ હ્રદયની વાત ટહકુતી 

   ફૂલ થઈ અંબોડે; 

મસ્ત પવનની સાથે ફોરમ પાગલ થઈને ફરતી: 

આ આંખ મળી તો મળ્યુાં આભ ને ચરણ મળ્ય તો ધરતી ! 

 

કદી મૌનની ટેકરીઓ પર  

   એકલવાયુાં ઝાડ, 

અંધકારને પીએ, પાાંદડે 

   ઝાંખી રહ ેઉઘાડ; 



નહીં આંખમાાં નીંદ: રાત કઈ તરસ લઈ ટળવળતી? 

મળ્યુાં આભ ને મળી આંખ નહીં; ચરણ મળ્યા : નહીં ધરતી ! 

 

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

 
 

 

     કોણ ? 

  

અદીઠ રહીને કોણ 

     કોણ આ ચાલે મારી સાથે?  

પ્રભાતના ઝાકળમાાં કોનો તરવરતો ધમુ્મવસયો  ચ્હરેો?  

કઈ સ્મવૃતએ ડ બે નદી ને ગામ, નકામાાં શહરેો? 

અહો ! ઊઘડે આભ મલુાયમ : 

     ફૂલનુાં છત્તર માથે ! 

 

અહીં કાનની સાવ સમીપે આવી કોણ ઘ  ઘવત ુાં? 

અને આંખમાાં કોનુાં આંસ ુમોતી થઈને ઊઘડત ુાં ?  



દળક્ષણનો મલયાવનલ થઈને 

     કોણ ળલયે છે બાથે ? 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

    આધવુનક લોકગીત 

 જસ્ન્મયા છો તો ભલે જનવમયા: મ  ગા મરજો. 

  દુવનયાદારીની છે દુવનયા :મ  ગા મરજો. 

કાગળ કેરાાં ફૂલ ફળે અહીં : મ  ગા મરજો. 

ચેકબકુના દીવા બળે અહીં:  મ  ગા મરજો. 

કાગળ આખો, માણસ ડ ચા : મ  ગા મરજો. 

અહીં નહીં રુળચ કે ઋચા :મ  ગા મરજો. 

ઈંટ અને પથ્થરનો માણસ: મ  ગા મરજો. 



ટ્  બલાઈટમાાં સ  રજ ફાનસ :મ  ગા મરજો. 

પ્રેમબેમનુાં નામ અહીં નહીં : મ  ગા મરજો. 

કામ, કામ ને કામરહ્યા અહીં :મ  ગા મરજો. 

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

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

      ...ને 

 

મારે વહલેા જાગવાનુાં છે નોકરીએ ભાગવાનુાં છે ટપાલો  

             વાાંચવાની છે. 

કાગળો લખવાના છે ફોન ઊંચકવાના છે  સામે ઝીંકવાના છે 

લાંચ અવસા ચકુવવાના છે બગાસાાં ખાવાનાાં છે સસુ્તી 



        કાઢવાની છે 

ટાઈવપિંગ કરવાનુાં છે ઓવરટાઈમ મેળવવાનો છે  તયાાંથી  

        છૂટવાનુાં છે.  

વમત્રોને મળવાનુાં છે વનિંદામાાં ભળવાનુાં છે  રસ્તો સીધો છે 

બસ લાલ છે મકાન ચોરસ છે પથૃ્વી ગોળ છે ઘરે આવવાનુાં છે 

બ  ટ ઉતારવાના છે ટાઈ કાઢવાની છે વાતો કરવાની છે 

જમવાનુાં છે પાણી પીવાનુાં છે ઘ  ાંટડા ગળવાના છે 

રેઢડયો સાાંભળવાનો છે બત્તી બઝુાવવાની છે પ્રેમ કરવાનો છે 

સ  વાનુાં છે સપનાાંએ આવવાનુાં છે રસ્તો દેખાતો નથી 

બસમાાં જગા નથી મકાનને આકાર નથી સમય ગોળ છે 

ફરી પાછા પાછા ફરી જરી મરી મરી જરી ફરી ફરી  

વહલેા જાગવાનુાં છે જીવવાનુાં છે હા કહવેાની છે...  

ને હસવાનુાં છે.  

 

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

 

સાથે મળીને એકલા ગાવાનુાં ગદ્ય અને વાાંચવાનુાં ગીત 

 



એક મોટો ખાંડ-- 

એની ધોળી દીવાલો, ધોળી છત, 

ખાલી ખરુસીઓ... 

 

ઢટપોય પર સ  નમ  ન પડેલુાં જ ન ુાં ‘ટાઈમ’ મૅગેઝીન 

દીવાલ પર ળચત્રો અને કૅલેન્ડર 

કોઈ ચલાવે તો પણ ન ચાલી શકે 

એવા થાકેલા સીળલિંગ ફેન-- 

 

મોટા સેન્ટર ટેબલ પર  

ફૂલ વવનાનુાં ફ્લાવરવાઝ 

અને ઢડરેકટ લાઈન વવના પડી રહલેો ફોન; 

 

દીવાલ પર થીજી ગયા હોય  

એવા 

 સ  રજનાાં ઢકરણના પડછાયાઓ 

અને આ બધાાંયની વચ્ચે 

ખ  ણે પડેલા સોફામાાં  



બેઠેલો  

હુાં 

ઊભો થઈને ક્ારે અહીંથી જઈશ? 

 

મને પણ ખબર નથી. 

 

અને અહીંથી ગયો તોપણ  

આ બધાાંની વચ્ચે 

ઈશ્વર પાસે. 

એ કદાચ મને ન પણ ઓળખે. 

કોઈ awkward  પ્રશ્નપણ પ  છે. 

 

મેં આપેલા હાથનુાંતેં શુાં કયુાં?  

જુઠ્ાાં પડી ગયેલાાં આંગળાાંઓ  પ્રશ્નથી  

ખરી તો નહીં પડેને? 

 

મેં આપેલી વાણીનુાં  તેં  શુાં  કયુાં? 

વાચાળતાના ખાલી ક વામાાં  



બાઝેલી લીલ પરથી હુાં લપસી તો નહીં પડુાંને ? 

 

મારો હાથ હુાં એમને આપી નહીં શકુાં 

અને મારા પગ હુાં સ ાંભાળી નહીં શકુાં. 

 

પણ હુાં  

પ્રભ ુકને જઈશ ખરો?  

બધો આધાર 

હવે તો એમની ઉદારતા પર છે.  

 

પણ ઈશ્વર  

માણસ જેવો હોય તો ? 

 

તો પછી  

અમે પણ એકમેકને છેતરશુાં અને તરશુાં અને છેતરશુાં. 

માણસને છેતરવાનો કસબ અમને કોઠે પડી ગયો છે. 

 

અમે કસબીઓ છીએ. 



અમે હોઠ ખોલીએ છીએ અને હ્રદય બાંધ રાખીએ છીએ.  

અમે આંખ ખોલીએ છીએ અને દૃસ્તત બાંધ રાખીએ છીએ. 

અમે મૈત્રીને ખલાસ કરીને વમત્રો ખારીદી છીએ. 

અમે આટાગૅલેરીમાાં જઈએ છીએ અને ળચત્રો ખરીદીએ  

              છીએ.  

અમે ળચત્રવાંશી છીએ, 

અમે વવળચત્રવાંશી છીએ.  

 

અમે આનાંદને ઓઢી શકી છીએ 

અને શોકને પહરેી શકીએ છીએ 

અમે લગ્નમાાંથી  ઉઠમણાાંમાાં 

અને ઉઠમણાાંમાાંથી લગ્નમાાં  

એક ખાંડમાાંથી  

બીજા ખાંડમાાં જતા હોઈએ 

એવી આસાનીથી જઈ શકીએ છીએ. 

 

અમે વક્તા બોલી લે પછી 

રીતસરની તાળીઓ પાડીએ છીએ                                                                               



અમે અળભનાંદન આપીએ છીએ 

અને ઉઘરાવીએ છીએ.  

 

હાથમાાં કારની ચાવીને રમાડતાાં રમાડતાાં  

વાત કરવાનુાં અમને વવશેષ ફાવે છે.  

બ  ફે ઢડનરમાાં અમે ક્ારેય હસતાાં હસતાાં ગાંભીર થતા નથી 

પણ ગાંભીર રીતે હસતાાં અમને આવડે છે. 

 

અમે વ્યસ્ક્ત નથી, સમાજ છીએ. 

અમે ગઈ કાલ નથી, આજ છીએ. 

અમે આજ નથી, કાલ છીએ. 

અમે માછલી નથી, જાળ છીએ. 

 

રવવવાર-- 

અમારુાં મોત ુાં રમકડુાં છે. 

અમે શવનવારથી એને ચાવી આપીએ છીએ, 

અમને ‘વીક એન્ડ’નો મઢહમા છે. 

 



સોમવારે-- 

અમે ખાલી બાટલી જેવા થઈ જઈએ છીએ. 

અમે ભરાઈ જઈએ છીએ 

ઊભરાઈ જઈએ છીએ. 

 

અમારી ળબઝનેસ ઍટેચીમાાં, 

ફાઈલોમાાં, 

અમે અમારા આનાંદને  

ફાઈલ કરી રાખીએ છીએ. 

 

પ્ય  નના યવુનફોમાથી  

અમારો ઠાઠ ઓળખાય છે.  

 

ફોનની ઘાંટડીઓથી 

અમારુાં મહતતવ સમજાય છે.  

 

કારનુાં બારણુાં ખોલીને ઊભા રહતેા 

ડ્રાઈવરની સલામમાાં  



અમારો વમજાજ પરખાય છે. 

 

અમે અમારાથી ઓળખાતા નથી 

અમે અમારાથી ભોળવાતા નથી. 

 

અમે વ્યસ્ક્ત નથી, સમાજ છીએ. 

અમે ગઈ કાલ નથી, આજ છીએ. 

અમે આજ નથી, કાલ છીએ. 

અમે જળ નથી, જાળ છીએ.  

 

અમને મ  છાા આવે-- 

તો અમને માઈક સ  ાંઘાડવાનુાં ભ  લતા નહીં . 

અમે ચશ્માાં પહરેીએ છીએ 

સ્ટેનોને ઢડક્ટેશન આપીએ છીએ 

અમે જાગીએ તો ઉંઘાડવાનુાં ભ  લતા નહીં 

--અમને માઈક સ  ાંઘાડવાનુાં ભ  લતા નહીં. 

 

હવે અમને બાળવા માટે લાકડુાં કે ચાંદન નહીં 



નાયલોન જોઈશે. 

અમે નાયલોનનુાં સ્મશાનગહૃ બાંધાવશુાં  

અને પ્લાવ્સ્ટકની કબરોમાાં દટાશુાં. 

અમે નાયલોનવાંશી, 

અમે પ્લાવ્સ્ટકવાંશી. 

અમે મરશુાં તયારે અમારા વસવાય 

કોઈને શોક નહીં હોય.  

 

પ્લાસ્ટ્કનો આદમ ને નાયલોનની ઈવ. 

જીવ, જીવ, ક્ા6 છે જીવ?  

પ્લાવ્સ્ટકનો પ્રેમ ને નાયલોનનો શોક, 

આદમ ને ઈવ તારાાં છાપરે લગન, 

આજ તારા વવવાહ ને કાલ લગન ફોક. 

આદમ ને ઈવ તારુાં ળલફ્ટમાાં જીવન, 

આજ તારુાં જીવન ને કાલ તારુાં મરણ. 

 

Joke… Joke… What a Joke ! 

‘So much you joke you quit laughing. 

So much we joke we quit laughing.’  



અમે એકવાંશી છી. 

અમે રૉકવાંશી છીએ. 

અમે ટૉકવાંશી છીએ.  

 

અમે વાંશ વવનાના વાંશી. 

અમે શ્યામ વવનાની બાંસી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

સમય સમયની વારતા ને એક સમયનુાં ગીત 

 

રાતનો સમય... 

આખા ઢદવસનો થાક 

ગલીમાાં નખોઢરયાાં ભરત ુાં અંધારુાં  

ઘરમાાં  

દ વધયા પેન જેવી ટ્  બ-લાઈટનો પ્રકશ 

બદામી દીવાલ પર ફરતો દીળલિંગ ફેનનો પડછાયો 

પડછાયાની ફરતી છાયામાાં લટકત ુાં ઘઢડયાળ 

ઘઢડયાળમાાં ઘ  ાંટાતી સમયની બારાખડી. 

 

અતયારે વાગ્યા છે રાતના  સાડા દશ. 

આજે સવારે પણ સાડા દસ વાગ્યા હતા. 

અને આવતી કાલે પન  

સવારે અને રાતે સાડાદસ વાગશે. 

 

સવારે સાડા દસે તો 



હુાં ઑઢફસમાાં પહોંચી જાઉં છાં. 

 

ટેબલ પર  

પીધેલી ચાનો કપ 

સમયની જેમ 

ખાલી થઈને પડયો હોય છે. 

 

ઑઢફસમાાં સમય Official  

બોડારૂમની મીઢટિંગમાાં સમય ખડે પગે 

કાાંડાને કાાંઠે સમય તરફડે. 

 

એક સમય એવો હતો  

જયારે સમય હતો રાજાનો કુાંવર. 

એક સમય એવો હતો  

જયારે સમય હતો સોનાનો પહાડ, રૂપાની નદી. 

સદીઓની સદી પહલેાાં સમય હતો પરીનુાં ઝાાંઝર. 

 

એક વન હત ુાં 



વનમાાં ઝાડ હતાાં  

પાંખીઓનાાં લાડ હતાાં 

વનની વચ્ચે એક સરોવર હત ુાં 

સરોવરમાાં  માછલીઓના રાંગ હતા 

  કમળ અને ભ ૃાંગ હતા; 

પરીને  નાહવાનુાં  મન થયુાં 

પરીને ગાવાનુાં મન થયુાં 

પરીએ ઝાાંઝરને ઢકનરે મ  ક્ુાં 

ને જળમાાં  

સરવા લાગી, જળમાાં તરવા લાગી. 

 

પરી નાહતી હ્અતી 

પરી ગાતી હતી 

તયાાં ઢકનારા પર રાક્ષસ આવ્યો. 

એણે પરીનુાં ઝાાંઝર હાથમાાં લીધુાં 

ને ખડખડાટ હસ્યો— 

એના હાસ્યથી ઝાાંઝર ત  ટી ગય6ુ. 

 



રાક્ષસ ઉદ્યમી હતો. 

એણે ઝાાંઝરમાાંથી ફૅકટરી ઊભી કરી, 

એણે ઝાાંઝરમાાંથી પૈડા ાં બનાવ્યાાં, 

ઝાાંઝરમાાંથી ઘઢડયાળ બનાવ્યુાં, 

ઘઢડયાળના કાાંટા બનાવ્યા 

ને ટે્રનના પાટા બનાવ્યા. 

 

સમય હવે 8-35, 9-55.  

સમય હવે આવન-જાવન, જાવન-આવન. 

સમય હવે બાવનની અંદર 

સમય હવે ળબલ્લી ને ઉંદર. 

 

રાજાનો કુાંવર 

બળી ગયો છે કપ  રે કપ  રે; 

પરી હવે રાજાબાઈ ટાવર ઉપર ઝૂરે. 

 

એક ઢદવસ મેં સમયને જોયો હતો. 

રવવવારની સાાંજે શહરેના બગીચામાાં 



કુટુાંબના ક ાંડાળાની બહાર 

એ ભીખ માગતો હતો. 

’માફ કરો ‘ એવુાં સાાંભળી સાાંભળીને 

સમયના કામ બહરેા થઈ ગયા હતા. 

બાગમાાં ઊડતા રાંગીન ફુગ્ગાઓ જોઈને 

 

એની આંખ આંધળી થઈ ગઈ હતી.  

 

એક ઢદવસ રસ્તો ક્રૉસ કરતાાં  

એ ચગદાઈ ગયો. 

એનો પગ કપાઈ ગયો.  

હૉસ્સ્પટલમાાં  હજીયે સમય 

એક પગે માાંડ માાંડ ચાલે છે.  

 

સમય તો બહરુૂપી. 

એના અજબગજબના વેશ. 

એના જાતજાતના રાંગ. 

સમય ટે્રનને સળળયે લટકે 



સમય સોનાપરુમાાં ભટકે. 

સમયને લાંચ-અવસાની માયા. 

સમયની કાળીધોળી કાયા. 

સમય તો કરે ભવાઈનો ખેલ. 

સમય તો દઢરયે ડ બ્યો મહલે. 

 

એક ઢદવસ સમ્યને સપનુાં આવ્યુાં 

કે પોતે ચોપાટીને બાાંકડે બેઠો છે. 

પસાર થતી ગાડીઓને રોકે છે 

પણ ગાડીઓ રોકાતી નથી. 

 

સમય સમયને બોલાવે છે 

પણ સમય સમયનુાં સાાંભળતો નથી.  

સમય સમયને બોલાવે 

સમય ઢોલકી બજાવે. 

 

સમય ભ  ખ્યો રહ્યો 

સમય તરસ્યો રહ્યો. 



 

સમય ટાઈપરાઈટરની ડાળે 

સમય બસમાાં બીજે માળે. 

 

સમય કાગડો થઈને ઊડયો 

કાગડો કાળા રાંગમાાં બ  ડયો. 

ઊડતા કાગડાને ઝાલો 

કાગડો ઝાલ્યો નહીં ઝલાય 

કાગડો કાબરચીતરો થાય. 

 

એક ઢદવસ  

સમય ઉઠમણામાાં ગયો 

પછી શોકસભામાાં ગયો.  

એણે પોતે જ પોતાના પ્રમખુપદીથી કહ્ુાં:  

‘સમય મરી ગયો છે.  

નખમાાંયે  રોગ નહોતો ને ફાટી પડયો.  

પાાંચ વરસ પછી આંખ મીંચાઈ હોત તો-- 

--તો આપણને રાહત થતે. 



પણ જેનો અહીં ખપ તેનો તયાાં ખપ. 

સમય માયાળ હતો. 

એની ખોટ કદીયે નહીં પરુાય. 

સમયનાાં સગાાંવહાલાાંને 

આપણે ઢદલસોજીનો સાંદેશો પાઠવીએ-- 

કે પ્રભ ુસદ્ ગતના આતમાને ળચરશાંવત આપે 

અને બાકી રહલેાાંને—આપણને-- 

દુ:ખ સહન કરવાનુાં બળ આપે.’ 

 

રેલવેનુાં ટાઈમટેબલ, અઠવાઢડયાના સાત વાર, 

મઢહનાના ત્રીસ ઢદવસ, મજ રની ત્રણ પાળી, 

રેઢડયો-ટી.વી.નો કાયાક્રમ, સવાર, બપોર, સાાંજ, રાત, 

પાંચાાંગના પીળા કાગળ, સ્ક લ અને કૉલેજના વપઢરયડ્સ, 

સવારે વનયવમત વાગતી સાઈરન, છાપાાંની પસ્તી, 

તારીખના ડટ્ટા, delay  થતી  ફ્લાઈટ્સ, 

બથા અને ડેથ કૉલમ... બધાાં જ ... 

બધાાં જ ઊભાાં થઈ ગયાાં... 

... અને બે વમવનટનુાં મૌન.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    અકારણ  

કોઈને નહીં કારણ ક્હવેાાં, પ  છ્ુાં નહીં કેમ?   

પળના અનાંત મારગ ઉપર વેરતા જવો પ્રેમ ! 

  કોઈનાાં કમાડ ખોલવાાં 

    ખોલી નાખવી કોઈની બારી; 

  આછા સ્સ્મતે ઘ  ાંટી લેવી 

    કોઈ વ્યથા અણધારી. 

આપણે તો અહીં તરતા  ર્ હવે ુાં માછલીઓની જેમ; 

કોઈને નહીં કારણ  ક્હવેાાં, પ  છવુાં નહીં કેમ?  

   કોઈનુાં પગલુાં લ  છ્ા વવના 

    આપણો ખ  લે પ ાંથ : 



   કોઈ થાકેલા વકૃ્ષને મળે 

    હવા જેવો સ્કાંધ. 

આપણે જાણે આપણા નહીં અહીંયાાં ર્ હવે ુાં એમ; 

કોઈને નહીં કારણ  ક્હવેાાં, પ  છવુાં નહીં કેમ? 

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

 

 

 

 

 

 

           ચહરેાઓના વનમાાં  

ચહરેાઓના વનમાાં હુ ાં તો ફરી રહ્યો છાં. 

ખીલીને કરમાઈ ગયાાં જે ફૂલો 

એ ફૂલોના પઢરમને પણ સ્મરી રહ્યો છાં 

   

  કોઈના સ્સ્મતમાાં સ  યા છલકતો, 

  કોઈની આંખે ચાંદ્ર તડપતો, 

  ક્ાાંક રેશમી સરકે સાપણ, 



  પતાંળગયાાં કે પલકે પાાંપણ 

ક્ારેક હુાં તો વાદળ થઈને ઝરે રહ્યો છાં. 

ક્ારેક હુાં તો મારાથી પણ ડરી રહ્યો છાં  

 

કોઈએ આખા આભને ઓઢ્ુાં, 

કોઈની આંખે તળાવ પોઢ્ુાં, 

ક્ાાંક ઝરણ ને સઢરતા, સાગર; 

 કોઈની સ  ની, ખાલી ગાગર. 

 

કોઈની આંખો પાસે મારી આંખોને હુ ાં ધરી રહ્યો છાં. 

ચહરેાઓના વનમાાં હુ ાં તો તરી રહ્યો છાં.  

 

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

 
 

    ગીત 

તરણાાંની જેમ મને ફૂટેછે ગીત 

  અને ઝરણાાંની જેમ જાય વહતેાાં, 



હરણાાંની જેમ એ તો ભટકે છે બાવરાાં 

  ને કહવેાનુાં કા ાંઈ નથી કહતેાાં.  

ગીતોમાાં ઘ  ઘવે છે ભ  રુાં આકાશ  

  અને સમણાાંનો દઢરયો ને રેતી, 

કમળોને ખીલવાને એવી છે પ્યાસ 

  કે પાાંદડીઓ ભમરાને ભેટી. 

કોણ હવે ભમરો ને ઢકયા ભવે પાાંદડી 

  ને કોનાાં વમળ ને કોણ સહતેાાં ! 

મખમળલયો એક એવો છલક્ો છે બાગ 

  એમાાં પ ાંખીને  ઝાડ બધુાં એક, 

 

ચાંપો ને ગલુછડી સળગી ઊઠયાાં, ને હવે  

 બાવળને મળી ગઈ મ્હકે. 

કોની છે મીટ અને કોની છે પ્રીત 

 તમે પ  છો ને ચ  પ અમે બેઠા.  

 

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

 



 

    તમે-અમે 

રાતઢદવસનો રસ્તો વ્હાલમ નહીં તો ખ  ટે કેમ?  

તમે પ્રેમની વાતો કરજો : અમે કરીશુાં પ્રેમ.  

તમે રેતી કે હથેલી ઉપર લખો તમારુાં નામ, 

અમે એટલા ઘેલા,  ઘાયલ : નહીં નામ કે ઠામ. 

 

તમને તો કોઈ કારણ  અમને નહીં બહાનાાં નહીં વ્હમે, 

તમે પ્રેમની વાતો કરજો: અમે કરીશુાં પ્રેમ. 

 

તમને વાદળ, ધમુ્મસ વહાલાાં અમક્ને ઊજળી રાત, 

અમે તમારા ચરણ ચ  મશુાં  થઈને પાઢરજાત. 

 

અહો આંખથી ગાંગાયમનુા વહ ેએમ ને એમ, 

તમે પ્રેમની વાતો કરજો : અમે કરીશુાં પ્રેમ.  

 

 

 

 



 

 

 

 

    સોગાંદ  

 

સતત વ્રસતો વરસાદ નીતરતી હવા 

   ટપકરાં વકૃ્ષો સળગતી ક્ષણ 

પલળી જવાનુાં મન થાય એવુાં 

   રવવશાંકરની ગમતી રેકડા જેવુાં વાતાવરણ 

વરસાદની આ સાાંજના સોગાંદ 

   હવે તારે આવવુાં જોઈએ. 

 

 

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

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   અમને તડકો આપો 

 

કાળા કળા અંધકારની સડકો પાડે સાદ:  

      અમને તડકો આપો;  

અમે કાચબા જેવાાં : અમને સસલાાં આવે યાદ:  

      અમને તડકો આપો ! 

 

    તડકો ઝાડપાન પર ચળકે, 

    તડકો મોતી જેવ6ુ મલકે; 

    તડકો તરતો રહ્યો ઉમળકે. 

તમે અમારી અડખેપડખે :પછી નથી ફઢરયાદ:   

         અમને તડકો આપો ! 

    તડકો વ્હાલો વ્હાલો લાગે, 

    જળમાાં ખીલ્યો :સુાંવાળો લાગે; 



    તડકો સાાંજ સરે ને ભાગે. 

સ  રજમખુીને હૈયે ગુાંજે એક જ અનહદ નાદ : 

    અમને તડાકો આપો !  

 

 

 

 

   જીવી જઈશ 

 

હુાં તો આટલુાં જીવી જઈશ : 

ફાટ્ાત  ટ્ા ઢદવસ: એને રાતથી સીવી લઈશ ! 

 

ઊંઘની આટલી તરસ :અને આંખમાાં એક જ ટીપુાં : 

પાાંપણ-  પ્હોળીપળને હુ ાં તો શમણાાંઓથી લીપુાં, 

 

કાળની કાળી ફૂાંકનેહુ ાં તો શ્વાસની દીવી દઈશ; 

ફાતયાત  ટ્ા ઢદવસ: એને રાતથી સીવી જઈશ ! 

 

રસ્તો આવે પ  રને વેગે : ધીમી ચાલે નાડી, 



મરણ મારા જેવનને આમ ક્ાાંક બેઠુાં સ ાંતાડી. 

 

બેય જણાનાાં છાનગપવતયાાં એકલો જીરવી જઈશ; 

ફાટ્ાત  ટ્ા ઢદવસ: એને રાતથી સીવી દઈશ ! 

 
 

 

 

 

 

 

    વવષમતા 

 

આંધળાની સામે તમે મ  ક્ો અરીસો, 

   ને પાાંગળની પાસે મ  ક્ો  પ્હાડ; 

બહરેાની આસપાસ સ  નમ  ન ઊભા છે અહીં 

           પાંખીના ટહકુાનાાં ઝાડ ! 

 

ફૂલોને આપો છો પથ્થરની લાગણી 

    ને જ્વાળાને ઝળઝળળયુાં પોત;  



વહતેાઆ વાદળમાાં માળાને બાાંધવા 

    ઝાંખે છે રૂનુાં કપોત. 

સાચુાં આ આભ એને કાચી આ પાાંખમાાં 

    પીંછાનો પરવશ ઉઘાડ ! 

 

દઢરયાને જોઈ હવે કાાંઠો ડરે 

    અને રેતીને જોઈ ડરે પાણી; 

સઢના આ લીરામાાં સ  સવે છે ક્ારની 

    હોડીની ઓવશયાળી વાણી. 

ક્ાાંયે ના ચાલવાને પ ાંથ અને ચરણોને 

    ચ  પ કરે પગલાાંની વાડ ! 

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

 
 

 

   રાત ઢદવસની ઘટના  

 

મારી રાત ઢદવસની ઢદવસરાતની રાતઢદવસની ઘટના: 



એક જ તારી : એક તમારી: એક સનાતન રટના... 

             મારી રાત ઢદવસની ઘટના! 

સ  રજ ઊગે ને ઢકરણઢકરણમાાં હોય તમારુાં નામ ; 

તારાઓની રજકણ ઓથે કોણ છપાયુાં આમ ?  

અમે તમારી માછલીઓ ને અમે તમારા તટના: 

     મારી રાતઢદવસની ઘટના !  

 

પળપળનો આ વહ ેકાફલો અહો ! તમારે દેશ ! 

ભ  લેચ  કે પળ છૂટી પડે તો એ પળ છે પરદેશ.  

અમે શ્યામને સોગાંદ દીધ મીરાાંના ઘ  ાંઘટના ! 

     મારી રાત ઢદવસની ઘટના ! 

 

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

 

 

 

 

    એક ઢદવસ તો 

 



ઘ  ાંઘટપટની ઘુાંઘઢરયાળી વાત ગગનમાાં ધ  પ થઈ, 

એક ઢદવસ તો ગાતાાં ગાતાાં મીરાાં ચ  પ થઈ. 

 

મોરવપચ્છનો રાંગ શરીરે ભયો ભયો થઈ વહતેો, 

મરુલીનો એક સ  ર મીટમાાં થીર થઈને રહતેો; 

યમનુાજલની કુાંજગલનમાાં મીરાાં છૂપગઈ. 

એક ઢદવસ તો ગાતાાં ગાતાાં મીરાાં ચ  પ થઈ. 

 

ઝેરકટોરો, પ્રેમકટારી અને હમેની ગાગર, 

કાાંઈ કશો નહીં ભેદ હવે તો સાાંવઢરયાનો સાગર; 

વ્રજવૈકુાંઠના વ ૃાંદાવનમાાં મીરાાં શ્યામનુાં રૂપ થઈ. 

એક ઢદવસ તો ગાતાાં ગાતાાં મેરા ાં ચ  પ થઈ.  

 

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

 
 

 

 

 



 

 

   નામને ઢહિંડોળે  

 

તારા નામને ઢહિંડોળે રોજ ઝૂલ્યા કરુાં 

ગીત ગાઉં ગાઉં ને મને ભ  લ્યા કરુાં ! 

 સ  રની એક ઠેસ અને સરી પડે કાળ: 

   હુાં તો તારા આ દેશમાાં , 

આસપાસ યમનુાનાાં નીર : કદાંબની ડાળ : 

   હુાં તો તારા આશ્લેષમાાં : 

મારાાં લોચન ળબડાય ને હુ ાં ખ  લ્યા કરુાં: 

તારા નામને ઢહિંડોળે રોજ ઝૂલ્યા કરુાં ! 

કોઈ લજ્જાની કોયલ અ ક્ાાંક કશુાં બોલી:  

  ને વ ૃાંદાવન આખુાં થયુાં લાલ લાલ લાલ . 

વાાંસળીએ હૈયાની વાત દીધી ખોલી : 

  મારાાં પોપચાાંમાાં સાાંવઢરયો ળગઢરધર ગોપાલ. 

 

મને મીરાાંને મખુડાની માયા એ વાત હુાં કબ  લ્યા કરુાં; 



તારા નામને ઢહિં ડોળે રોજ ઝૂલ્યા કરુાં ને મને ભ  લ્યા કરુાં !  

 

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

 
 

 

  આખુાં આકાશ મળ્યુાં કેટલુાં... 

 

મને લાગે નહીં ક્ાાંત કશુાં એકલુાં, 

મને મારુાં એકાન્ત ગમે એટલુાં ! 

કોઈ ઊડતો આવે છે સ  ર પાંખીની જેમ, 

હળ હળ વાય હવા : પ  છે છે, ‘કેમ?’ 

મને સારુાં લાગે છે હવે એટલુાં : 

મને મારુાં એકાન્ત ગમે એકલુાં ! 

લીલુાં પ ાંપાળે છે પગને આ ઘાસ, 

બાાંધે છે નાતો અહીં ફૂલની સવુાસ. 

હાશ ! આખુાં આકાશ મળ્યુાં કેટલુાં... 

 મને લાગે નહીં ક્ાાંય કશુાં એકલુાં ! 



 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       કે પ  ાંછઢડયે દોડાદોડી રે લોલ ! 

 
 

હુાં સાત પ  ાંછઢડયો ઉંદર છાં. 

રવવવારથી શવન સધુીની  

મને પ  ાંછઢડયો ઊગે છે 

અને નથી ઊગતી, 

તોય હુાં એને કપાવી નાખુાં છાં 

અને કપાવી નાખતો નથી. 



 

મારી પ  ાંછઢડયે પ  ાંછઢડયે ઘઢડયાળના કાાંટા 

     ને બસમાાં આંટા 

     ને ટે્રનના પાટા 

કે પ  ાંછઢડયે દોડાદોડી રે લોલ !  

 

મારી પ  ાંછઢડયે પ  ાંછઢડયે ફોનના વાયર 

       ને કારનાાં ટાયર 

     હુ ાં કામમાાં ઢરટાયર 

કે પ  ાંછઢડયે પડાપડી રે લોલ ! 

 

એક ઢદવસ હુાં જન્મ્યો’તો,  

મારુાં નામ પાડ્ુાં’તુાં, 

મારુાં નામ અ બ ક, a b c, x y z --- 

મારા જનમના પેંડા વહેંચાયા-- 

ને હુ ાં મોટો થતો ગયો 

ને ગાડાનાાં પૈડાાં ખેંચાયા રે લોલ ! 

મને શાળામાાં મ  કવામાાં આવ્યો’તો, 



ચૉકલેટ વહેંચવામાાં આવી’તી, 

  હુાં થોડુાં રડયો’તો 

  હુાં થોડુાં રમ્યો’તો 

  થોડુાં થોડુાં ભણ્યો’તો— 

  થોડુ6 થોડુાં પાસ થયો’તો. 

  પચી કૉલેજ ગયો’તો-- 

 

મારી પ  ાંછઢડયે ઢડગ્રી તો લટકે રે લોલ ! 

મને વવદ્યા મળી છે કટકે કટકે રે લોલ ! 

 

પછી નોકરી મળી  

ને મને છોકરી મળી 

ને મારાાં લગન થયાાં  

પચી ઢરસેપ્શન યોજાયુાં 

ને ફોટાઓ પડાયા  

ને આલબમ બનાવ્યુાં 

ને આલબમ જોયુાં 

ને બીજાને બતાવ્યુાં -- 



અમને પ  છો નહીં કેવો કલ્લોલ 

ફોટોમાાં અમે હસી રહ્યાાં રે લોલ !  

 

મારો એક—બેડરૂમ  ફ્લેટ, 

કને નાની મોટી ભેટ, 

મારો મુાંબઈ નામે બેટ, 

મારી નોકરી, મારા શેઠ. 

મારો બાબો, મારી બેબી, 

અમે ચાર જણાાં, ઘણાાં. 

અમને વાતે વાતે  મણા. 

મારો ગસુ્સો નાગની ફણા !  

આપણે નથી આપણા રે લોલ !  

વાતે વાતે ભડકો બળે ને પછી તાપણાાં રે લોલ !ભેળપ  રી, પાાંઉભાજી ને 
વશિંગ—ચણા રે લોલ !  

મારા બ  ટ, મારાાં મોજાાં, 

મારો નાસ્તો, મારી ચા, 

બાબાનુાં પૅન્ટ, બેબીનુાંફ્રૉક, 

બથા-ડે પાટીઓના જોક,  



પતનીની સાડી, એની પસા, 

મારી ટાઈ, મારુાં શટા-- 

 

ઈચ્છાઓ  બધી હનૅ્ગર પર લટકે રે લોલ ! 

ઈચ્છાઓ બધી હનૅ્ગર પર અટકે રે લોલ ! 

 

અમે આવ્યાાં તમારે ઘેર, 

તમે આવ્યાાં અમારે ઘેર, 

અમે પ  છ્ા તમારા ખબર, 

તમે પ  છ્ા અમારા ખબર, 

તમે પીધી અમારી ચા, 

અમે પીધી તમારી ચા, 

તમે હસ્યા ને અને કહ્ુાં વાહ, 

અમે હસ્યા ને તમે કહ્ુાં વાહ— 

 

જીવનમાાં થઈ વાહ –વા વાહ—વા રે લોલ !  

સવારે ગડુ મૉવનિંગ કહ્ુાં,  

બપોરે ગડુ-આફટર—ન  ન કહ્ુાં, 



રાતે ગડુ—નાઈટ કહ્ુાં, 

 

અમે અળભનાંદન આપ્યાાં  

ક્ારેક ઢદલાસાઓ આપ્યા, 

ક્ારેક તાર, કૉલ કયાા, 

ક્ારેક તમે ળબલ ચ  કવ્યુાં, 

ક્ારેક અમે ળબલ ચ  કવ્યુાં, 

છાનુાં છાનુાં ગણી લીધુાં, 

ધીમે ધીમે લણી લીધુાં , 

ળલયા ઢદયા, ઢદયા ળલયા, 

વપયા—વપયા—વપયા—વપયા, 

ળલયા—ઢદયા—ળલયા—ઢદયા, 

 

કે લાગણીનુાં તમરાાંન ુ ાં ટોળાં રે લોલ ! 

—સકાલ મારુાં  બ્હોળાં રે લોલ ! 

--સકાલમાાં સેન્ટર ખોળાં રે લોલ !  

 

અમારે વાતે વાતે સોદો, 



અમને આંખોથી નહીં ખોદો, 

આજે સાચો કાલે બોદો, 

ઉંદર ફૂાંક મારે ને કરડે,  

વાાંદો મ  છો એની મરડે, 

તમરાાં તીણુાં તીણુાં બોલે,  

કીડી સાકરની ગ  ણ ખોળે, 

તમારુાં માથુાં મારે ખોળે, 

મારુાં માથુાં તમારે ખોળે-- 

તમ ઊંઘો એટલી વાર 

પછી ઉંદર તો તૈયાર— 

ઉંદરને નહીં વપિંજરની પરવા-- 

ઉંદર ચલ્યો બધે ફરવા-- 

ઉંદર અંધારામાાં તરવા 

તરવા આતરુ રહ ેરે લોલ ! 

ઉંદરને નહીં ળબલ્લીની બીક, 

ઉંદર કરે ઝીંકાઝીંક, 

  ઉંદર પાસે જાદુઈ વ્સ્ટક, 



ઉંદર પહરેે કેવાાં ચશ્માાં, 

ળબલ્લી રહી ઉંદરના વશમાાં, 

ઉંદર સસલુાં થઈને દોડે, 

ઉંદર ળખસકોલીને ફોડે-- 

ઉંદર અહીંયાાં –તહીંયાાં દોડે, 

ઉંદર ળબલ્લીને અંબોડે 

મ  કે કાગળનાાં ફૂલ ને અત્તર છાાંટે રે લોલ ! 

કોણ કોને આંટે ને કોન કોના માટે-- 

   ખબર કૈં પડતી નથી રે લોલ !  

મને મારી પ  ાંછડી નડતી નથી ને તોય-- 

     જડતી નથી રે લોલ ! 

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

    હવે જળમાાં  મારગ 

 

હવે જળમાાં મારગ નથી મ્હોરતા ! 

 દઢરયાને દઢરયો રહ્યાના નથે ઓરતા ! 

 રણની રેતીને જરા જોઈ લઉં જીવીને, 

   હોડીની છોડી દઉં માયા; 



ઝાાંઝવાની આંખોમાાં કેવાાં વમળ, 

   કેવા પાંખીના સકુ્કા પડછાયા !  

ભલે ખારા અહીં વાયરાઓ ઘોરતા ! 

હવે જળમાાં મારગ નથી મ્હોરતા !  

 

હવે કેવાાં આ મોજાાંઓ, કેવી આ માછલીઓ, 

   કેવાાં હલેસાાં ને સઢ? 

મારે તે આસપાસ કોણે બાાંધ્યો છે અરે  

    પાણીનો અડીખમ ગઢ? 

દઢરયાને ખજ રીનાાં ઝાડ હવે દોરતાાં :  

દઢરયાને દઢરયો રહ્યાના નથી ઓરતા !  

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

 
 

 

    લગની  

 ત ુાં તો લીલુાં ઝાડ 

ને એની એક જ મોસમ શ્યામ ! 



તમારુ6 પાાંદડે પાાંદડે નામ !  

હુાં તો ઊંચો પ્હાડ 

ને એને એક મનોરથ શ્યામ ! 

  તમારુાં ઝરણે ઝરણે નામ !  

હુાં તો નાની કેડી 

એની ઝીણી ઝાંખા શ્યામ !  

તમારુાં પગલે પગલે નામ ! 

 

હુાં તો અમથુાં નામ 

 ને એની એક જ લગની શ્યામ !  

  મારુાં ભ  ાંસી નાખુાં નામ !  

 

 

 

 

 

 

 

સરેુશ પરુુષોત્તમ દલાલ 



 જ્ન્મ: 11 ઑક્ટોબર 1932  

મુાંબઈ 

કાવ્યસાંગ્રહો: 

 એકાાંત       1966 

તારીખનુાં ઘર  1971  

અસ્સ્તતવ      1973 

નામ લખી દઉં  1975 

હસ્તાક્ષર      1977 

સાતતય        1978 

વસમ્ફવન      1977 

સાતતય       1978 

રોમાાંચ       1978  

વપરાવમડ    1979 

ઢરયાઝ      1979 

સ્કાયસ્કે્રપર   1980 
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