Page |1

કાવ્ય-કોડિયાાં

વેણીભાઈ પરુ ોહિતના કાવ્યો
પ્રથમ ઈ-સંસ્કરણ

http://aksharnaad.com
19– 06– 13
http://aksharnaad.com

Page 1

Page |2

પ્રસ્તાવના
ઈ-પુસ્તક આજના સમયનુાં સૌથી હાથવગુાં માધ્યમ છે . સ્વપ્રકાશન દ્વારા અનેક અંગ્રેજી લેખકો અઢળક નાણાાં કમાઈ રહ્યા છે અને
એમેઝોન પરની સૌથી વધુ વેચાતા પુસ્તકોની યાદીમાાં સ્વપ્રકાશન કરતા
લેખકોના પુસ્તકો મોખરે છે જેની ડકિંમત $ 0.99 કે તેથી ઓછી છે . અનેક
ગુજરાતી પુસ્તકોની ઈ-આવ ૃત્તિ કરીને, તેમને ટાઈપ, વ્યવસ્સ્થત ફોમેટ
અને અન્ય મોબાઈલ સાધનોમાાં વાાંચી શકાય તે રીતે મ ૂકવાનો પ્રયત્ન
ખ ૂબ સફળ રહ્યો છે એ વાતથી પ્રેરાઈને જ અનેક ઈ-પુસ્તકો સતત
અક્ષરનાદ પર મ ૂકાતા રહ્યા છે . આ વાતના પ્રેરણાસ્તોત્ર છે શ્રી મહેન્રભાઈ
મેઘાણી જેમણે અક્ષરનાદની ઈ-પુસ્તક પ્રવ ૃત્તિને ખ ૂબ સહાય કરી છે .
શ્રી વેણીભાઈ પુરોડહત આપણા જાણીતા કત્તવ છે , તેમણે

ગીત,

ભજન, ગઝલ, સોનેટ, મક્ુ તક તેમ જ લાંબી વણણનાત્મક રચનાઓ જેવા
કાવ્યપ્રકારોમાં સર્જન કર્ું ુ છે . તેમના જ કાવ્યોને સંકલલત કરીને કાવ્યકોહિયાં શીર્ણક િેઠળ

લોકત્તમલાપ દ્વારા પ્રકાત્તશત કરાયેલાાં, તેન ુાં જ ઈ-

સાંસ્કરણ આજે પ્રસ્તુત કરી રહ્યાાં છીએ.
- જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ / ગોપાલ પારે ખ
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1. બ્રાહ્મમંગલા
વાય વેણ ુ પરોઢધ ૂન માાંિી,
ને નાચે છે નોબતની દાાંિી,
હો દે વ ! આજે જાગો !
વેદ ગુજે
ાં છે છાંદ,
ગેબ ગાજે પિછાંદ,
મારાાં નયનોના નાંદ
દે વ જાગો...
મારા માંડદરના દે વ, આજ જાગો...!
મને રાખી અણજાણ,
રોજ ઊગો છો ભાણ !
આજ મનખાની આણ-દે વ જાગો...
મારા હૈયાના દે વ ! આજ જાગો...!
નાથ ! જુગ જુગનાાં ઘેન આજ છાાંિો,
સ ૂનાાં તલખે છે ચૌદે બ્રહ્માાંિો,
પ્રેમમાંગલ બે લોચત્તનયાાં માાંિો-હો દે વ, આજ જાગો...
મારા માનવના દે વ, આજ જાગો !
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2. અમલકટોરી
ભર મન ! બ્રહ્મપ્રેમનો પ્યાલો રે
મને હડરરસ વ્હાલો રે ....
અંગ ૂર ને આંબાના રસને મનથી મ ૂકી દીધો,
સતવાયકનો લીલો લીમિો ઘટાં ૂ ી ઘટાં ૂ ી પીધો:
મારગ સુરગાંગાનો લીધો. - ભર મન.
માયાનાાં ધાવણ ધાવેલ ુાં મનડુાં મારુાં ઝેરી,
હૈયાના કાંગાલ મનોરથ દીધા આજ વધેરી:
વાગી અનહદની રણભેરી. - ભર મન.
કાળતણુ ાં કરજુગલ લબચારુાં રગિે છો તન-માટી,
જીવનની લાખેણી ખલમાાં બ્રહ્મભસ્તત મેં વાટી;
મારે ઊંચી આત્મ-સપાટી. - ભર મન.
સાંતન! મેં સાંજીવન પીધુ,ાં ગયો કાળ-ઘા ઠાલો,
’આખર’ની વ ૃન્દાવન કુાંજે ગજ
ાં ૂ ત મુરલીવાલો:
ઊિે ચેતનરાં ગ-ગુલાલો.

- ભર મન.

રગરગ બ્રહ્મભાવના ફોરી !
પીધી હડરરસ - અમલકટોરી !
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3. કોક તો જાગે !
આપણામાાંથી કોક તો જાગે કોક તો જાગે !
કોક તો જાગે આપણામાાંથી
હાય જમાને
ઢેઢફજેતી ઢીંચતાાં ઢીંચી,
ઘેનસમાંદર ઘ ૂઘવે એનાાં ઘોર ઊંિાણો
કોક તો તાગે આપણામાાંથી કોક તો જાગે !
હાય જમાને
ઝેરને પીધાાં, વેરને પીધાાં,
આધીનનાાં અંધેરને પીધાાં,
કૈં ક કિાયાાં કેરને પીધાાં આજ જમાનો અંતરાશે
એક ઘટાં ૂ િો માગે સાચ-ખમીરનો ઘટાં ૂ િો માગે :
આપણામાાંથી કોક તો જાગે !
બાપદાદાની બાાંધેલ િેલી,
એક ફળીબાંધ હોય હવેલી,
ગામની ચાંત્યા ગોંદરે મેલી,
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એ...ય ત્તનરાાંતે લીમિા હેઠે
ઢોલલયા ઢાળી સહુ સ ૂતાાં હોય એમ કાાં લાગે ?
આપણામાાંથી કોક તો જાગે !
સોિ તાણી સહુ આપણે સ ૂતાાં,
આપ ઓશીકે આપણાાં જૂતાાં,
ઘોર અંધારાં આભથી ચ ૂતાાં-ઘોર અંધારી રાત જેવી
ઘનઘોર તવારીખ સોરવા લાગે-આપણામાાંથી કોક તો જાગે !
આમથી આવે ક્રોિ કોલાહલ,
તેમથી વ્હેતાાં લોહી છલોછલ,
તોય ઊભાાં જે માનવી મોસલ આપરખાાં, વગિાઉ ને એવાાં
ધ્યાનબ્હેરાાંનાાં લમણાાંમાાં
મર લાડઠયુ ાં વાગે !
આપણામાાંથી કોક તો જાગે !
એક ડદ’ એવી સાાંજ પિી’તી,
લોક-કલેજે ઝાાંઝ ચિી’તી ,
શબ જેવી વચમાાં જ પિી’તી એ જ ગુલામી,
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એ જ ગોઝારી,
મ ૂરછા છાાંિી મ્હોરવા માગે :
આપણામાાંથી કોક તો જાગે !
કોઇ જાગે કે કોઇ ના જાગે,
કોઇ શુ ાં જાગે ?
તુ ાં જ જાગ્યો તો તુ ાં જ જા આગે-આપણામાાંથી તુ ાં જ જા આગે...!

??:????? ??????? -?????????
?
????? ???????? ??? ??
?
????????.???
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4. નાનકિી નારનો મેળો
હાલો પરોડિયે ખોલયાાં છે પોપચાાં,
તેજના ટત્તશયા ફૂટે રે લોલ :
ઘમ્મર વલોણે ગાજે ગોરત્તસયાાં,
ખીલેથી વાછિાાં છૂટે રે લોલ.
હાલોને સડહયર ! પાણીિાાં જઇએ,
વીરિે વાતુ ાં કરશુ ાં રે લોલ;
વાટકે વાટકે ભરશુ ાં રે લોલ
હાલોને સડહયર ! ....
આખાબોલુાં તે અલી અલલિ જોબત્તનયુ,ાં
હૈયે ફાગલણયો ફોરે રે લોલ.
ઘ ૂમટો તાણીને હાલો ઉતાવળી,
ઘરિા બેઠા છે ગામચોરે રે લોલ—
હાલોને સડહયર ! ....
નેણનાાં નેવન
ાં ે ઊટકે આંજલણયાાં,
હથેળી હેલને માાંજે રે લોલ :
ચકચકતી ચ ૂની ને ચકચકતુ ાં બેિલુ,ાં
એજબીજાને ગાજે રે લોલ.
હાલોને સડહયર! ...
સાસુએ માગ્યાાં ઊનાાં પાણી ને
http://aksharnaad.com
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સસરે દાતણ માગ્યુ ાં રે લોલ;
કાચી નીંદરને કાાંઠેથી સપનુ ાં
મુઠ્ઠી વાળીને ભાગ્યુ ાં રે લોલ.
હાલોને સડહયર !
હાલો પરોડિયે ખોલયાાં છે પોપચાાં,
તેજના ટત્તશયા ફૂતે રે લોલ:
મેળો જામ્યો છે અહીં નાનકિી નારનો,
આપણી વાતુ ાં નો ખ ૂટે રે લોલ-હાલોને સડહયર !
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5. તેિાં
મોરલાનાાં નોતરાાં આવ્યાાં,
ઓ મેઘરાજ !
વર્ાાને મોકલો !
આઠ આઠ માસ રહી આભના ત્તપયરમાાં,
સાસડરયાાં સામુ ાં નથી જોયુ:ાં
હોંસભરી વાદલળયાાં હીંચતી હલ
ુ ાણમાાં,
ઓ મેઘરાજ ! વર્ાાને મોકલો!
વનની વનરાઈ ઓલયા વાદલળયાાં દે શમાાં,
નજરુાં નાખીને કાાંઈ જોતી :
ઝરણાાંએ ગીત ખોયાાં ડુગ
ાં રની કાંદરે ,
ઓ મેઘરાજ ! વર્ાાને મોકલો!
વાયુને હૈયે સ ૂર હલકે મલહારના,
ઘનઘન પથરાય વીજજ્યોત્તત:
સાસરને વાટ અને વ્હાલથી વળાવજો,
જગવગિે એ વેરશે મોતી;
ઓ મેઘરાજ ! વર્ાાને મોકલો!
ધરણીનાાં નોતરાાં આવ્યાાં,
ઓ મેઘરાજ ! વર્ાાને મોકલો!
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6. કેસહરયો રં ગ
સખી, કેસડરયો રાં ગ,
સખી, કેસડરયો રાં ગ,
રાં ગ છાાંટે છે છે વિો રે ...
નેણ નીતરતો રાં ગ,
નેણ નીતરતો રાં ગ,
અંગ ભીંજે અલબેલિો રે ...
છે લ છે િે છે સ ૂર,
છે લ છે િે છે સ ૂર,
સ ૂર જોબનના ઢાંગમાાં રે ...
ચગે સાાંવડરયો મોર,
ચગે સાાંવડરયો મોર,
ઔર નાચે છે તાનમાાં રે ...
સખી, ફાગણ બેફામ,
સખી, ફાગણ બેફામ,
જામ પીધાાં છે સાનમાાંરે...
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7. પરોહિયાની પદમણી
પરોડઢયાની પદમણી રે ...
તારો લટકો લાલમલા...લ.
તારો લટકો લાલમલા...લ.
હળવે ચાલ, હળવે ચાલ !
પરોડઢયાની પદમણી રે ...
મનની મટકીના ગોરસમાાં
છલકે રાં ગગુલાલ,
લાલમલાલ ! લાલમલાલ !
તુ ાં આવી ને વસાંત આવી :
ભાતભાતનાાં પુષ્પો લાવી:
હરખઘેલિા હાલ,
મારા હરખઘેલિા હાલ !
પરોડઢયાની પદમણી રે ,
તારો લટકો લાલમલાલ.
તારો મટકો લાલમલાલ.
તનિામાાં ને મનિામાાં પણ
આ દુત્તનયાના દલિામાાં પણ
વસાંત લાવી
તાન-પલટ ને તાલ,
લાલમલાલ ! લાલમલાલ !
હળવે ચાલ ! હળવે ચાલ !
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પરોડઢયાની પદમણી રે ...
સપનાાંનો છે કોણ સુકાની?
આવી જાજરમાન જુવાની !
એની આંગળી ઝાલ !
લાલમલા...લ ! લાલમલા...લ !
હળવે ચા...લ ! હળવે ચા...લ ! પરોડઢયાની પદમણી રે ....
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8. વવછવો
ભીનુ ાં ભીનુ ાં અંધારુાં વર્ાાન,ુ ાં વ્હાલમા !
સપનાાં સુકાઈ ગયાાં ભીના રૂમાલમાાં !
ભીનાાં ભીનાાં નેવલાાં ને ભીનાાં ભીનાાં નેણ,
મારી પાાંપણની કુાંજ લીલીછમ લીલીછમ,
મારા વ્હાલમા !
ઝાંખ ુાં છાં આજ અને જીવુ ાં છાં કાલમાાં !
ટેરવાાંની તલબ તારી બાબરીના બાલમાાં.
મચકાતી મસ્ત હવા, લચકાતી લહેર,
એના મુજરામાાં રાં ગ છલોછલ છલોછલ,
મારા વ્હાલમા !
વાાંકીચકાં ૂ ી વાાંકીચકાં ૂ ી રમતી રે વાલમાાં:
મીઠુાં મીઠુાં ઘેન મારા લચતિાની ચાલમાાં,
ભીની ભીની ઢેલિ ને થનગનતો મોર,
કેવો નાચે ગુલતાન છમાછમ છમાછમ,
મારા વ્હાલમા !
મોસમ છે મદઘેલી તરવડરયા તાલમાાં:
ગલગોટા કરમાણા ગોરા ગોરા ગાલમાાં.
ભીની ભીની ધરતી ને ભીનુ ાં ભીનુ ાં આભ,
એની વાદળીનો ગાંજ ઘટાટોપ ઘટાટોપ,
મારા વ્હાલમા !
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તુયે
ાં ઝૂરે , હય
ુ ાં ઝૂરુાં ઝરમડરયા ખ્યાલમાાં:
ફૂલિાાં શરમાઈ ગયાાં ભીના રૂમાલમાાં.
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9. પ ૂમડું
પ ૂમડુ ાં પાછાં નડહ દઉં
નહોલલયા…!
તને પ ૂમડુ ાં પાછાં નડહ દઉં… નડહ દઉં…!
તારા કહેતા પહેલાાં
હુ ાં તને કહી દઉં
નાહોલલયા…!
ડદલના દડરયામાાં માલમ !
મછવો મઝ
ાં ૂ ાણો તારો–
લાગે છે ઢૂાંકિો,
ને આઘો આઘો છે આરો—
તારી નજરુાંને નાાંગરવા નડહ દઉં… !
નાહોલલયા… !
તને પ ૂમડુ ાં પાછાં નડહ દઉં… નડહ દઉં…!
ધરતી ધનવાન અને જોબન જડરયાન, સજન !
ઓઢી છે ચાાંદની ને ભીનેરો વાન, સાજન !
ફૂલોમાાં ફોરમના ઢોલલયા…
નાહોલલયા… !
તને પ ૂમડુ ાં પાછાં નડહ દઉં… નડહ દઉં…!
મનમોજી જજન્દગીનો પહેલો પમરાટ, સજન !
સપનાાંની સરગમનો પહેલો તલસાટ, સજન!
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પ્રીત્તતના વાગે પોટલલયા…
નાહોલલયા… !
તને પ ૂમડુ ાં પાછાં નડહ દઉં… નડહ દઉં…!
આંખોમાાં એનઘેન રમવાને આવ, સજન !
હૈયાાંની હારજીત, મારો છે દાવ, સજન !
લીલી વાિીના રખોલલયા …
નાહોલલયા… !
તને પ ૂમડુ ાં પાછાં નડહ દઉં… નડહ દઉં…!
મારુાં મનડુાં જોયે તો તને દઈ દઉં, નાહોલલયા… !
મારુાં દલડુાં જોયેં તો તને દઈ દઉં, નાહોલલયા… !
તને પ ૂમડુ ાં પાછાં નડહ દઉં… નડહ દઉં…!
(નાહોલલયા=નાથ; ત્તપ્રતમ)
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10. તારલલયા
ઝબકી ઝબકીને સાંતાય
હે સખી ! તારલલયા ટમકે તોફાનમાાં:
શ્રાવણ, અર્ાઢ અને આસોની વાદળી,
આવે છે એકલી કે આવે છે હળીમળી,
ઢૂાંકે ઢૂાંકે ને ઢાંકાય
હે સખી ! વનમાાં - વેરાનમાાં
તારલલયા ટમકે તોફાનમાાં:
ઊંચેરા આભની ઊંચી અટારીએ...
શેરીમાાં િોકાતી મેિીની બારીએ...
કીકીનાાં ડકરણો વાંકાય હે સખી ! મલકે છે મનના મેદાનમાાં.
તારલલયા ટમકે તોફાનમાાં:
આછી આછી ઓઢણીના આછા ઘઘ
ાં ૂ ટમાાં....
વાદળીના રાં ગ જેવી કાળી કાળી લટમાાં...
ઝબકી ઝબકીને સાંતાય હે સખી ! સમજાવે સરવાળો સાનમાાં:
તારલલયા ટમકે તોફાનમાાં:
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11. જોહિયો પાવો
બાંધ કરાવો ! બાંધ કરાવો !
કોણ વગાિે જોડિયો પાવો?
કોઈની મોસમ હોય નવેલી
કોઈની મોસમ હોય મરે લી
આંબાિાળે આજ અઢેલી
કોઈનાાં છાનાાં હેતની હેલી...
કોણ વગાિે કાત્તતલ આવો
જન ભરી ભરી જોડિયો પાવો?
આભથી ચ ૂવે અજવાળાાં આ ચાાંદની ચારે ગમ
ટેરવે નાચે તરજ, નાચે ફૂાંકમાાં સારે ગમ.
- એની ફૂાંકમાાં સારે ગમ !
પોર વગાિયો પોટડિયાએ
પોર લીધો’તો અસલી લહાવો,
ઓણ લાગે છે સાવ અકારો
બળનારીને કોઈ બચાવો-બાંધ કરાવો ! બાંધ કરાવો !
કોણ વગાિે જોડિયો પાવો?
ટેરવે નાચે તરજ, નાચે ફૂાંકમાાં સારે ગમ,
સ ૂતી આશા આમળો લેશ,ે મ ૂઈ હુ ાં મારા સમ.
કોણ અધ ૂરી કામનાઓને
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પાય પરાણે પ્રીતનો કાવો?
ફૂલનાાં બાાંધી ફૂમતાાં શોખીન
કોણ વગાિે જોડિયો પાવો?
હલક મીઠી, તાન હલેતી, સાચો એનો સમ,
ટેરવે નાચે તરજ, નાચે ફૂાંકમાાં સારે ગમ.
બાંધ કરાવો ! બાંધ કરાવો !
જાલલમ વાગે જોડિયો પાવો !
કોણ ઘટાં ૂ ે છે સ ૂરકસબા
ાં ૂ ?
કોણ રે લાવે પ્રીતનો પાવો?
મન ત્તવજોગી સાાંભળી જાશે
કોઇ એને સમજાવો-કે આજે પિતો મેલે પાવો...
બાંધ કરાવો ! બાંધ કરાવો !
કોણ વગાિે જોડિયો પાવો?
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12. ઝરમર
શ્રાવણ વરસે સરવિે ને
ઝરમડરયો વરસાદ:
કાના, આવે તારી યાદ.
વીજ ઝબ ૂકે વાદળ વચ્ચે
તરવડરયો ઉન્માદ:
કાના, આવે તારી યાદ.
જમણી આંખ ગઈ મથુરા ને
િાબી ગઈ ગોકુલમાાં:
હૈય ુ ાં વ ૃન્દાવન જઈ બેઠુાં.
કુાંજગલીના ફૂલમાાં.
કાના, આવે તારી યાદ.
ગોપી થઈ ઘ ૂમુ ાં કે કના,
બનુ ાં યશોદા મૈયા?
કે રાધા થઈ રીઝવુ ાં તુજને
હે સત-પત રખવૈયા?
કાના, આવે તારી યાદ.
તનડુાં ડૂબ્યુ ાં જઈ જમનામાાં
મનડુાં નામસ્મરણમાાં,
સ ૂધ બ ૂધ મારી આકુલવ્યાકુલ
તારા પરમ ચરણમાાં; કાના, આવે તારી યાદ.
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13. ભીનાં પારે વિાં
કોઈ મેિીની છાજલી નીચે
કે આંખો ઉઘાિે ને મીંચે
કે બેઠી પારે વાાંની જોિ-હાાં રે સખી, બેઠી પારે વાાંની જોિ.
લીધો ત્તવસામો મેહલ
ુ ે ને
ધરતીના પ ૂયાા કોિ-સાાંજને માથે સોહામણો કાંઈ
મેઘધનુષ્યનો મોિ—
હાાં રે સખી, બેઠી પરે વાાંની જોિ.
ટપકે છે નવાાં ટપક ટપક કાંઈ
ટાઢાાં ને તરબોળ,
ધબકે પારે વાાં ધીમુ ાં ધીમુન
ાં ે
નયણાાં તે રાતાાંચોળ—
હાાંરે સખી, બેઠી પારે વાાંની જોિ.
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14. નયણાં
ઊનાાં રે પાણીનાાં અદભુત માછલાાંએમાાં આસમાની ભેજ;
એમાાં આતમાનાાં તેજ;
સાચાાં તોયે કાચાાં જાણે કાચનાાં બે કાચલાાં;
ઊનાાં રે પાણીનાાં અદભુત માછલાાં.
સાતે રે સમદર એના પેટમાાં,
છાની વિવાનલની આગ,
અને પોતે છીચરાાં અતાગ;
સપનાાં આળોટ્ર એમાાં છોરુાં થઈને ચાગલાાં;
ઊનાાં રે પાણીનાાં અદભુત માછલાાં.
જલના દીવા ને જલમાાં ઝળહળે ,
કોઈ ડદન રાં ગ ને ત્તવલાસ,
કોઈ ડદન પ્રભુ ! તારી પ્યાસ,
ઝેરને અમરત એમાાં આગલાાં ને પાછલાાં;
ઊનાાં રે પાણીનાાં અદભુત માછલાાં.
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ુ િ અને બાવળ
15. સખ
સુખનાાં સુખિ જલે રે
મારા મનવા !
દુ:ખનાાં બાવળ બળે ,
બળે રે જી… દુ:ખનાાં બાવળ બળે .
સુખિ જલે ને થાય ભસમની ઢગલી ને
બાવળના કોયલા પિેમારા મનવા !
તરસ્યા ટોળે વળે .
વળે રે જી… દુ:ખનાાં બાવળ બળે .
કોઈનુ ાં સુખ ખટરસનુ ાં ભોજન,
કોઈ મગન ઉપવાસે;
કોઈનુ ાં સુખ આ દુત્તનયાદારી,
કોઈ મગન સાંન્યાસે:
રે મનવા !
કોઈ મગન સાંન્યાસે;
સુખનાાં સાધન ને આરાધન
લખ ચકરાવે ચિે…
ચિે રે જી… તરસ્યા ટોળે વળે .
કોઈ પરમારથમાાં સુખ શોધે,
કોઈ પરદુ:ખે સુલખયા:
ભગત કરે ભગતીનો ઓછવ,
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કોઈ માંડદરના મુલખયા;
રે મનવા !
કોઈ માંડદરના મુલખયા:
ુ ેળો
સમદુ:લખયાનો શાંભમ
ભવમાાં ભેગો મળે ,
મળે રે જી… લખ ચકરાવે ચિે.
રાં ગત્તવલાસી ભોગી દીઠા,
જોગી બ્રહ્મ-ત્તવલાસી;
પામર સુખ, અજરામર સુખના
સહન
ુ ે દીઠા પ્યાસી;
રે મનવા !
સહન
ુ ે દીઠા પ્યાસી:
બધા ઝઝૂમે–
બધા ઝઝૂમે ઝાંખી-િાંખી
સળગે કે ઝળહળે ,
હળે રે જી… ભવમાાં ભેગા મળે .
સુખનાાં સુખિ જલે રે
મારા મનવા !
દુ:ખનાાં બાવળ બળે .
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16. ઝંકૃવત
ત્તવદ્યુલલતા શી ઉરાભ્ર વીંઝતી
તુ ાં આવ ગોરાં ભ છટા ગજાવતી.
કે ઊગજે બ્રાહ્મમુહત
ૂ ા ભેદતી
ઉર્ા સમી, સોનલ લાલલમા લઈ.
કે આવજે સામઋચા સરીખિી
ગાતી જગન્માંગલ ગીત, હે ત્તપ્રયે !
જો ફર્ ફરે પૌરુર્ની પતાકા,
તુ ાં શોભજે પ્રીતડકનાર રૂપલા.
ગાાંધારની હે અધછે િી મ ૂછા ના !
આ જીવને આ મધરે નમૌનમાાં તુ ાં કાવ્યના સર્જન પ ૂવાની કો અસ્પષ્ટ સાંવેદનશીલ ઝાંકૃત્તત
બની રહે કલપનાના ત્તવરાટે
આ હાદા ડદગ્માંિલને રણાવતી.
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17. ઉદબોધન
જાગો જીવ ઉદાસી રે
જાગો જીવ ઉદાસી.
આ કાયા છે કુડટલની નગરી, ને
આ કાયા છે કાશી રે .
રાવણ ઝૂઝે રામની સામે, ને
રામ-રાવણ એક રાશી રે !
લખતી એકના લેખ ત્તવધાતા ને
એકની તો છે દાસી રે .
ઊંચા ગગનનએ આંબી લેવા
ઊંચી થાય અગાશી રે ,
એક ફરે છે લખચોયાાશી, ને
એક અકલ અત્તવનાશી રે .

18. કાવહિયો
કોઈ નર કાળ-કાાંધ પે ચડિયો,
રે કોઈ કરમધરમનો કાવડિયો.
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બાલપણુ ાં બેડફકર, બુઢાપે જોર કરે કમજોરી,
લીલા વાાંસ જેવુ ાં જોબત્તનયુ ાં કોક જાય છે કોરી:
મનખો માયાનો માવડિયો.
કોઈ શેડઠયો, કોઈ વેડઠયો, કોઈ કાાંગલો કાાંપ,ે
ભુલામણીમાાં વાયલ ભટકે જનમમરણને ઝાાંપ:ે
વસમો ભવમારગ ઝાકલળયો.
કરમધરમનાાં મ ૃગજલ છલકે જિ-જગમને
ાં
હાાંિ,ે
પરમ ત્તપયાસી ભરમ ત્તપછાણી આગે ચાલવા માાંિ:ે
અમથો રચેપચે આંધલળયો.
ભવનીંદરમાાં ભમે બ્હાવરા ગલીગલી સપનાાંની,
સત્તતયો નર નાણે છે એના ફેલ-ભરમને ફાની:
વીંઝે ભ્રમણાપથ વાદલળયો.
મોંસ ૂઝણામાાં મારગ કાપે, પ ૂગે ગેબ-સીમાિે,
તદ્દાકાર થઈ ચગે આત્મા અનાંતની ટગિાળે ;
ચમકે ચેતનની પાાંદિીઓ.
લચદાનાંદમાાં મગન મરલણયો સુભટ ઝૂઝતો ખાાંિ,ે
કરે ઘાવ પર ઘાવ આગવો આજકાલને કાાંિ:ે
મલકે અનહદની આંખિીઓ.
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19. દશા અને હદશા
દશા પર દાઝનારા ને દશા પર દૂ ઝનારાઓ,
નથી હોતા ખુમારીથી જીવનમાાં ઝૂઝનારાઓ.
ડદશા જાણ્યા ત્તવનાના છે દશાથી ધ્ર ૂજનારાઓ,
કહી દો એમને કે હે દશાના પ ૂજનારાઓ !
દશા તો છે સિક જેવી, સિક ચાલી નથી શકતી,
સિકને ખદ
ાં ૂ નારાને સિક ઝાલી નથી શકતી.

20. લાલી
હ્રદય તો કાચની જાણે કે નકશીદાર પ્યાલી છે ,
અને તે આ જજન્દગીએ ધ્ર ૂજતે હાથે જ ઝાલી છે ,
ફ-ક-ત એ રતતથી રાતુ ાં અને રાતુ ાં નથી હોતુ,ાં
સુરાહી આંખની એમાાં ઢળી એથી જ લાલી છે .
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21. બંદો બદામી
સનમ શોખીન ગુલાબી છે , અને બાંદો બદામી છે ,
મને એ ભોટ માને છે , સનમનુ ાં ડદલ હરામી છે .
અગર હુ ાં છાં ભલે પાગલ, મગજમાાં રાઈ રાખુાં છાં,
અને એની ગુમાનીને ગઝલમાાં ગાઈ નાખુાં છાં.
મુસીબત છે હસીનોની, હસે છે ને જલાવે છે ,
કદમને ચ ૂમવા એના ઈશારા ફોસલાવે છે .
પદમની લાલ પાની પર હલાહલ છે કે ડહના છે ?
ન જાણુ ાં તોય જાણુ ાં કે અમીથી હોઠ ભીના છે .
ડરસાવુ ાં છાં, ડરઝાવુ ાં છાં, અને થઈ ઠોઠ ઘ ૂમુ ાં છાં,
કદમબોસીથી સનમ ચાહે, મગર હુ ાં હોઠ ચ ૂમુ ાં છાં.
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22. મશ્કરીમાં
મારાથી જમાનાની હવા થરથરી ગઈ,
મેં આંખ ફેરવી અને દુત્તનયા ફરી ગઈ !
રાતી નજરથી જોઉં છાં માળીની માવજત,
કાાંટા હશે છે િાળ પર, કળીઓ ખરી ગઇ.
છે ચાાંદાનુ ાં આ છોડિયુ,ાં આખી છે ચાાંદની,
ઓ બીજ ! તારા તેજમાાં તલબયત તરી ગઈ !
ગેરુ નહીં, તુ ાં વાત કર આજે ગુલાલની,
એવુ ાં કહીને શાયરી આવી સરી ગઈ !
બાલા-પણાની પ્રીત રસ્તામાાં મળી ગઈ,
મારી અટતચાળી નજર પણ બચપણ કરી ગઈ !
દાતાર બની દાન એ કેવ ુ ાં દઈ ગઈ-ખાલી કરીને જજન્દગી, હૈય ુ ાં ભરી ગઈ !
રોકાઈ જાઓ, આ જુદાઈ આવી રૂબરૂ-આશા લબચારી ખાનગીમાાં કરગરી ગઈ.
માનો તો ગુનેગાર છો, તકસીરવાર છો,
મારી મુરાદ આપના મનમાાં મરી ગઈ.
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ઝૂકી જરૂર ગુલછિી, જરા જુદી રીતે,
એ પ્યારથી નફરતની જાજમ પાથરી ગઈ.
કેવી રમત રમાઈ ગઈ રાં ગીન રાતમાાં !
દદીને દવા મશ્કરીમાાં છે તરી ગઈ !
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23. દરબાર
મનનો દરબાર ભરી બેઠો છાં બહાવરી !
ડદલનો દરબાર જીવનના માંિપને ચાંદરવો પ્યારનો,
તિકો ને ચાાંયો છે એને સાંસારનો,
નાચે છે હૈયાનો હલકારો ક્યારનો મલકાતી ઊત્તમિઓની છલકાતી છાબ ભરી બેઠો છાં બ્હાવરી !
મનને અજવાળનારી અંધારી રાતિી,
ઘાયલના ગીતને તુ ાં આપી જા એક કિી,
આવી જા સરગમ ! તુ ાં આવી જા એક ઘિી ટમકાંતા તારલાથી હૈયાનુ ાં આભ ભરી,
બેઠો છાં બ્હાવરી !
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24. સોણલાં ઘેલી
ચાાંદની જેવી ચદ
ાં ૂ િી એની, લાલ-કસુબલ
ાં
કોર,
ચદ
ાં ૂ િીને ચાર છે િલે નાચે રાં ગ-કળાયેલ મોર,
ઝબ ૂકે વીજ છકેલી;
દીઠી એક મેં અલબેલી !
અંબોિલાની આંટીએ આંટીએ નાગરવેલનો વાાંક,
બાલમાાં ટીલિી, આંખમાાં આંજણ, મેનકા જાણે રાાંક;
લઝિંકાતી જોબન હેલી :
દીઠી એક મેં અલબેલી !
પાછલા પ્હોરની મેઘલી રાતનાાં વાદળ નીતરી જાય,
આભ સવારે ઊઘિે એવા મુખિે રાં ગ છવાય,
જાણે વન પાાંગરી વેલી:
દીઠી એક મેં અલબેલી !
કાપતી માઝાર સાગરપાણી, લાખ મોજાાંની હાર,
સઢ ફૂલાવી નાચતે નૈયા જોબનની મઝધાર;
હતી કોઈ સોણલઘેલી :
દીઠી એક મેં અલબેલી !

http://aksharnaad.com

P a g e | 39

25. મના
રે નયણાાં!
મત વરસો, મત વરસો :
રે નયણાાં !
વરસીને શુ ાં કરશો?
રે નયણાાં ! મત વરસો, મત વરસો.
આનાંદી અક્ષુ નડહ ઝીલે
ગરજુ જગત અદે ખ:ુાં
તો દદીલાાં ખારાાં જલનુ ાં
ક્ય ાંથી થાશે લેખ?ુાં
રે નયણાાં ! મત વરસો.
મીઠાાં જલની તરસી દુત્તનયા,
ખારાાં છો ક્યાાં ખરશો?
દુત્તનયાદારીના દડરયામાાં
અમથાાં ડૂબી મરશો.
રે નયણાાં ! મત વરસો, મત વરસો.
કોઈ નથી એ જલનુ ાં પ્યાસી,
ક્યાાં જઈને કરગરશો?
રે નયણાાં ! મત વરસો, મત વરસો.

http://aksharnaad.com

P a g e | 40

26. રૂપાળી રાતનો રાસિો
મારા સાકડરયા સાદની પાળે
હો રમવા આવ્યો,
હો રમવા આવ્યો,
તે રૂપાળી રાતનો રાસિો.
મારી તે પ્રીતનુ ાં પાણકોરુાં,
એનો ચાંદરવો બાંધાવ્યો:
રાતરાણીનાાં હસે ફૂલિાાં,
એની ફોરમને ચોરી લાવ્યો:
હો રમવા આવ્યો,
હો રમવા આવ્યો,
કે રૂપાળી રાતનો રાસિો.
ઘોરે છે ઘરમાાં સાહ્યબો,
એને સપનામાાં શરમાવ્યો:
વાગે છે મનમાાં મોરલી,
એનો સ ૂર ચગ્યો છે સવાયો:
હો રમવા આવ્યો,
હો રમવા આવ્યો,
કે રૂપાળી રાતનો રાસિો.
ઠેકે છે રૂમઝૂમ ઝાાંઝડરયાાં,
ઠેત્તસયો તે ગરબો ગાયો:
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તાળી પાિીને તેિાવ્યો,
ને રમવા આવ્યો,
ને ભમવા આવ્યો,
કે રૂપાળી રાતનો રાસિો.

http://aksharnaad.com

P a g e | 42

27. પ ૂનમનો નોક
ઢોલ ઢમક્યાાં ને ધરતી ધમધમી,
મારો મધમધ ભીનો ચોક:
ઊંચે ઊંચે ચાાંદલલયો આભમાાં
અને નીચે પ ૂનત્તમયાાં લોક:
સડહયર ! વાગે તે મીઠી મીઠી મોરલી.
સખી !કાાંબી ને કિલાાં રૂમેઝૂમે કાાંઇ નકવેસરનો ઝોક:
મેં તો ગુપચુપ જોયુ ાં દપાણમાાં
હાાં રે લટકુાં લઈ ગઈ િોક:
સડહયર ! વાગે તે મીઠી મીઠી મોરલી.
સખી ! આંખોમાાં આંજણ અમાસનાાં
અને પાંિે પ ૂનમનો નોક:
અલી, આવી ચિે જો મારો સાહ્યબો
એને આઘેરો ઓશરીમાાં રોક:
સડહયર ! વાગે તે મીઠી મીઠી મોરલી.
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28. કોને કહું?
લાખ લાખ આંખોથી આભ મને ચ ૂમતુ:ાં
લાલ લાખ સોણાાંની રાત :
કોને કહુ ાં મારા હૈયાની વાત?
દૂ ર દૂ ર ડુગ
ાં ડરયે વાતી’તી વાાંસળી,
ગાતી’તી અલબેલાાં ગીત:
કોને કહુ ાં મારા હૈયાની વાત?
જોગી ઝૂલાંત મારાાં સપનાાંની િાળીએ,
છોિીને જૂની જમાત:
કોને કહુ ાં મારા હૈયાની વાત?
રમતી’તી જીવનની જમનાને કાાંઠિે,
આવી ઊભો એ અતીત:
કોને કહુ ાં મારા હૈયાની વાત?
આ કાાંઠે સોણલાાં ને ઓલે અલબેલિો,
વચ્ચે ત્તવમાસણનો ઘાટ:
કોને કહુ ાં મારા હૈયાની વાત?
લાખ લાખ ધબકારે હૈય ુ ાં આ કાંપતુ,ાં
મારી મઝ
ાં ૂ ાણી’તી મીટ:
કોને કહુ ાં મારા હૈયાની વાત?
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ઘેરાતી આંખ સખી! ઘેરાતો રાં ગ સખી !
હૈિાએ માાંિયો ઉત્પાત:
કોને કહુ ાં મારા હૈયાની વાત?

29. અમે
અમે રે સાંસાડરયાાં ને અમે રે સાંજોલગયાાં,
અમને ગેરુિો વ્હાલો ને અમને વ્હાલો રે ગુલાલ:
ગેરુિો વ્હાલો ને અમને વ્હાલો રે ગુલાલ:
વેરને વલોણે મનખો માગે છે હત્તથયાર,
માગે કોઇની ઓથ, કોઇના ઝીલવા પ્રહાર,
અમને વ્હાલી રે તલવારુાં, અમને વ્હાલી લાગે ઢાલ:
અમને ગેરુિો વ્હાલો ને અમને વ્હાલો રે ગુલાલ:
સતને મેદાને રમતા ગમે રે રણધીર,
લાભને દે નારુાં ગમતુ ાં ખોરુાં રે ખમીર.
વનના કેસરી વ્હાલા ને વનના વ્હાલા રે શૃગાલ:
અમને ગેરુિો વ્હાલો ને અમને વ્હાલો રે ગુલાલ:
અમે રે સાંસાડરયાાં ને અમે રે સાંજોલગયાાં.
મનિામાાં સામસામાાં વાસના-વેરાગ,
તનિામાાં સામસામાાં ત ૃષ્ણા ને ત્યાગ.
રૂિા લાગે રે વાયરા, રૂિા લાગે રે મરાલ:
અમને ગેરુિો વ્હાલો ને અમને વ્હાલો રે ગુલાલ, અમે રે ...
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30. સાંજ પિેલાંની સાંજ
હજી આ કોકરવરણો તિકો છે ,
સાાંજ તો પિવા દો !
હજી આ સ ૂયા બુઝાતો ભિકો છે ,
--સાાંજ તો પિવા દો !ડદવસને ઢળવા દો !
હજી ક્યાાં પાંખી આવ્યાાં તરુવર પર !
અને ક્યાાં દીપક પણ પ્રગટયા ઘર ઘર
હજી ના મનડુાં બેઠુાં મહવ
ુ ર પર
દે વમાંડદરે નોબત સાંગે
ઝાલર મધુર વગિવા દો !
--સાાંજ તો પિવા દો !ડદવસને ઢળવા દો !
હજી ક્યાાં દુત્તનયાદારી થાકી છે !
હવાની રૂખ બદલવી બાકી છે !
હજી આ ડકરણોમાાં કરિાકી છે ,
ગમતીલી ગોરજને ઊંચે
અંગેઅંગ મરિવા દો !
હજી આ ધરતી લગરીક ઊની છે ,
ગગનની મખમલ તારકસ ૂની છે ,
સાાંજ તો શોખીન અને સમજુની છે .
કનકડકરણને નભવાદળમાાં
અદભુત રાં ગ રગિવા દો, --સાાંજ તો પિવા દો ! ડદવસને ઢળવા દો !
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31. પ્રશ્નવવરામી
વનમાાં ગદ્ ગદ તરુવર ટપકે મનમાાં ટપકે નેવાાં,
ચણ નાખ્યુ ાં છે ચોક મહીં પણ ના આવ્યાાં પારે વાાં,
હે જીવનના સ્વામી !
હુ ાં થઈ છાં પ્રશ્નત્તવરામી.
ગારામાાં જઈ દાણા નાહ્યા: પાંખીને નડહ પ ૂગે,
માટીમાાં એ મળી જવાના છતાાં કોઈ નડહ ઊગે:
આ ખોટ ગણુ ાં કે ખામી? હે જીવનના સ્વામી !
હુ ાં થઈ છાં પ્રશ્નત્તવરામી .
ઝાંિ ઝાંિમાાં કાંઈક ઝાંખના તાકી તાકી તરસે-હૈય ુ ાં તો તરુવરની પેઠે વરસ્યા કેિે વરસે:
મેં શુ ાં ખોયુ?ાં શુ ાં પામી? હે જીવનના સ્વામી !
હુ ાં થઈ છાં પ્રશ્નત્તવરામી.
નભમાાં નવાાં નયનની પાની દોિીને તરવાણી,
વીજ-વીજને છરકે છરકે શોલણતની સરવાણી:
આ દુગ્ધા ક્યાાં દઉં િામી? હે જીવનના સ્વામી!
હુ ાં થઈ છાં પ્રશ્નત્તવરામી.
શબ્દ ત્તવનાનો શબ્દ ગુજ
ાં તો, લયમાાં લય વરસાદી,
રાખોિી ચાંદરવા નીચે ઉદાસ ને ઉન્માદી:
હુ ાં મને મળી ક્યાાં સામી? હે જીવનના સ્વામી !
http://aksharnaad.com

P a g e | 47
હુ ાં થઈ છાં પ્રશ્નત્તવરામી.
મારગ સાંગે પ્રેમ કયો ને મારગ સાંગે ઝગિી,
આશીવાાદ રહ્યા અધરસ્તે, અધરસ્તે એકલિી;
તે કેવી ભુજા ઉગામી? હે જીવનના સ્વામી!
હુ ાં થઈછાં પ્રશ્નત્તવરામી.

32. રં ગરં ગ મેળો
હેરી હેરી હેરી ને રાં ગરાં ગ મેળો,
રાં ગરાં ગ મેળો ને હેરી હેરી હેરી !
પાછલા તે શ્રાવણની શ્યામ ચાંદેરી,
કોઈ ઘટા આછી આછી : કોઈ ઘટા ચાંદેરી,
કોઈ ઘટા આછી આછી: કોઈ ઘટા ઘેરી,
હેરી હેરી હેરી...
ઘમઘમતાાં ગાિાાં ને ધમધમતો કેિો-રાં ગરાં ગ મેળો.
મેળાને માણી લયો: નજરુાંને નાણી લયો,
પોતાનાાં હોય તેને પોતે ત્તપછાણી લયો,
આવો ગુલાબી ને આવો ગાંજેરી:
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હેરી હેરી હેરી...
મનખાનો મહેરામણ: પાર કરો બેિો—
રાં ગરાં ગ મેળો.
હેલીનો હલકારો : ભેરુનો ભલકારો,
બે ઘિી બજાર એમાાં પચરાં ગી પલકારો,
કોઈ જીવ રત્તસયો ને કોઈ જીવ લહેરી:
હેરી હેરી હેરી...
નેણલાાંનો નેિો ને ડદલમાાં બખેિો-રાં ગરાં ગ મેળો.
પાંિ પાંિ પથરાતી: હીંચ હીંચ હરખાતી,
આખી આ આલમનો ઠાઠમાઠ ઠકરાતી,
સાત રાં ગ પાદરમાાં : સ ૂનમ ૂન શેરી—
હેરી હેરી હેરી...
છે લરાં ગ છોગુ:ાં છબીલી રાં ગ છે િો—
રાં ગ રાં ગ મેળો.
પાવો આ ખેરાતી : હલક એની ઝેરાતી,
દૂ ર દૂ ર સ ૂરઘટા ઝીંકાતી-વેરાતી,
એના તે અમરતનો ઘટાં ૂ ઘટાં ૂ ઝેરીહેરી હેરી હેરી....
રૂડદયાની રાં ગતને રૂડદયામાાં રે િો—
રાં ગરાં ગ મેળો.
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33. વરસાદ ! તારા નામ પર
આજ નથી જાવુ ાં બસ કોઈનાય કામ પર અલયા ધીંગા વરસાદ !
તારા નામ પર !
આજ આખી આલમથી અલગારી છટ્ટી,
જજિંદગીને લાધી ગઈ કાંઈક જિીબુટ્ટી,
આજ નથી મહેરબાન થાવુ ાં આ ગામ પર.
ચોમાસુ ાં આવે ને યાદ આવો તમે,
ડદલને ગુલાબી આ ગમગીની ગમે,
જજિંદગીના ચોપિામાાં જજિંદગી છે જમે,
આજ મને આવી છે ઊલટ આરામ પર,
ધુમ્મત્તસયુ ાં આભ અને અજવાળાં પાાંખ,ુાં
સ ૂરજને ગેબ ગેબ ગોખલામાાં નાખુ,ાં
સપનુ ાં છે ચોખ્ખુાં પણ જોણુ ાં છે ઝાાંખ,ુાં
આજે હુ ાં તરસ્યો છાં તીરથના ધામ પર.
રાગ હો મલહાર અગર રાગ હોય મારુ,
કેફ હોય મ ૃગલુ,ાં માતાંગ કે કાાંગારુ,
બાંદરના વાવટાને કહો વારુ વારુ,
આજે હુ ાં આફરીન અંધા અંજામ પર
આજ નથી જાવુ ાં બસ કોઈનાય કામ પર.
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34. કાચ
બરફને ટુકિે તોિયો કાચ,
કાચની વેરણછે રણ વાણી:
બરફનુ ાં પાણી...પાણી... પાણી-અજપો
ાં ખાંડિત દે વ-ત્તપશાચ:
બરફને ટુકિે તોિયો કાચ—
કાચમાાં મ ૃગજલ ને રણ જોયુ,ાં
િમરીએ િોયુ:ાં હેલીએ ટોયુ,ાં
ત્તસિંધ ુ ને સ ૂયા-ચાંરથી સોહ્ુ-ાં ડકરણનુ ાં સ્વપ્ન; ડકરણનુ ાં સાચ:
બરફને ટુકિે તોિયો કાચ.
અજબ આ આરપારની કહાણી,
ડદશાઓ દપાણમાાં વહેંચાણી,
તરાં ગો ગયા લબમ્બને તાણી ડકનારા ગમશે નહીં કદાચ;
અવાચક મૌન ઉવાચ ઉવાચ,
ઉવાચ...ઉવાચ.
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35. માણસ
કરવતથી વહેરેલાાં
ઝેરણીથી ઝેરેલાાં,
કાનસથી છોલેલાાં,
તોય અમે લાગણીનાાં માણસ.
બોમ બોમ બીિેલાાં પાંખાળાાં સાાંબેલાાં,
તોપ તોપ ઝીંકેલાાં, આગ આગ આંબેલાાં,
ધણ ધણ ધુમાિાના
બહેરા ઘોંઘાટ તણી ઘાણીમાાં પીલેલાાં:
તોય અમે લાગણીનાાં માણસ.
ખેતરના ડૂિ
ાં ાાંમાાં
લલ લાલ ગાંજેરી, શ્યામ શ્યામ સોનેરી,
ભિકે ભરખાયલ છે : દાણા દુણાયલ છે :
ઊગવાના ઓરતામાાં વણસેલાાં કણસેલાાં-તોય અમે વાવણીનાાં માણસ.
ભ ૂખરાાં ને જાાંબડુ િયાાં... દુત્તધયાાં ત્તપરોજાાં,
દીઠા ને અણદીઠા દડરયાનાાં મોજાાં,
માતેલાાં મસ્તાનાાં ઘ ૂઘડરયાાં સોજાાં:
કાાંઠેથી મઝધારે , સરગમને સથવારે ,
તોય અમે આવણી ને જાવણીનાાં માણસ.
ચિતી ને ઊતરતી ભાાંજણીનાાં માણસ.
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36. અમારા મનમાં
અમારા મનમાાં એવુ ાં હતુ ાં કેતમને ઓરતા થાશે:
-કે નેણલાાં ન્હાશે:
ત્તવિંઝણલા વાશે:
કે લાગણી ધીમુ ાં ધીમુ ાં ગાશે
હો રત્તસયા, અમારા મનમાાં.
અમારા મનમાાં એવુ ાં હતુ ાં કે આવશે ઘેર હલકારો:
- ડદવસનો તારો:
- કે વાતવણઝારો:
ખબરની ખારે કિી દઈ જાશે:
હો રત્તસયા, અમારા મનમાાં.
અમારા મનમાાં એવુ ાં હતુ ાં કે —
ગોઠિી કરશે ચીલા;
- કે રથના ખીલા;
- કે વનની લીલા;
ને પગલાાં આઘેથી પરખાશે :
હો રત્તસયા, અમારા મનમાાં.
અમારા મનમાાં એવુ ાં હતુ ાં કે —
ડુગ
ાં ડરયે પિયા પિશે;
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- કે સીમમાાં ઢળશે;
- કે મેિીએ ચિશે;
કે હીંચકે જાદુઈ ઝોલાાં ખાશે
હો રત્તસયા, અમારા મનમાાં.

37. કિવા લીમિાન ંુ મધ
કિવા તે લીમિાનુ ાં મધ
મારી આંખિીમાાં આંજી દે છે લ !
આંખિીના ખટકા છે ખોટા
અભાગણીને માાંજી દે છે લ !
લ ૂમેઝૂમે છે અલયા પીળચટ્ટી લીંબોળી,
જોયા કરુાં છાં એને જોબનમાાં ઝબકોળી,
થોિી મીઠાશ અને થોિી કિવાશ અલયા !
જીવતરનો સ્વાદ હોય એવો:
લીંબોળી લાવ, આજ કરશુ ાં ઉજાણી ને,
જમશુ ાં ઈ લીલ ૂિો મેવો.
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હરખાશુ ાં બેઉ બધેબધ
- તારી આંખિીમાાં
કિવા તે લીમિાનુ ાં મધ
- મારી આંખિીમાાં.
મારી કને થાય અલયા રોજરોજ પટકૂિો,
લાવ આજ લીમિાની શાખેથી મધપ ૂિો,
બાાંધી બુકાની ને ઓઢી લે કામળો કે
ઠેરઠેર કરજે ધુમાિા !
મધમાખી ત્રાટકશે જોજે ‘લયા સામટી કે
િાંખ નથી એના રૂપાળા !
સાચવીને મારગમાાં વધ
- તારી આંખિીમાાં
કિવા તે લીમિાનુ ાં મધ
- મારી આંખિીમાાં.
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38. કોઈ
મને કોઈ ચાહે છાનુમાનુ
ાં
ાં
નથી એ િાહ્ુાં અગર દીવાનુ.ાં
આ નદીડકનારે નૌકા,
આ વનકોડકલના ટહક
ુ ા,
આ સુખમ ૂછાાન ુ ાં શમણુ ાં રમતુ ાં
ભયુું ભયુું મસ્તાનુ:ાં
મને કોઈ ચાહે છાનુમાનુ
ાં
ાં
નથી એ િાહ્ુાં અગર દીવાનુ.ાં
એ ત્તમલનઘિી ના ઝાંખ,ે
ને ત્તવરહ કદી ના િાંખ,ે
એ તો બસ ચાહ્યા જ કરે છે
નડહ લોભી, નડહ દાનુ:ાં
મને કોઈ ચાહે છાનુમાનુ
ાં
ાં
નથી એ િાહ્ુાં અગર દીવાનુ.ાં
કાંઈ અણઘિ ઊંચાનીચા
આ ગગને ઘન-ગાલીચા,
એવા ઉરમાાં ગહન પ્રીતનુ ાં
મ ૂકીને પસ્તાનુ:ાં
મને કોઈ ચાહે છાનુમાનુ
ાં
ાં
નથી એ િાહ્ુાં અગર દીવાનુ.ાં
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એ ગુજ
ાં ન થઈને વરસે,
એ પડરમલ થઈને સ્પશે,
એ લહર બની ગદ્ ગદ આલલિંગ-ે ડકરણ બને રસ્તાનુ:ાં
મને કોઈ ચાહે છાનુમાનુ
ાં
ાં
નથી એ િાહ્ુાં અગર દીવાનુ.ાં
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39. પરસ્પર
સપનાાં તમારાાં ગોરી
મારી તો નીંદરિી:
ચાાંદની તમારી ગોરી,
મારી તો ચીંદરિી.
હૈય ુ ાં તમારુાં ગોરી,
મારા છે ઉમાંગો,
હરણાાં તમારાાં ગોરી,
મારી છે છલાાંગો.
જીવન તમારુાં ગોરી,
મારા તો છે દહાિા;
ઊલટ તમારી ગોરી,
મારા છે ઉપાિા.
વદ્દી તમારી ગોરી,
મારા છે સરવાળા,
મારગ તમારો ગોરી,
મારા છે ઉચાળા.
મધિાાં તમારાાં ગોરી,
મારી તો પિીકી,
ડકરણો તમારાાં ગોરી,
મારી તો છે કીકી.
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40. રાતો રં ગ
રાતી રાતી પારે વાાંની આંખિી
ઝમકારા લાલ, ચ-ટ-ક ચણોઠી રાતીચોળ
અમને રસ્તામાાં રાં ગ લાગ્યો રાતોજી રાતો.
લાલ રતન પ ૂરવમાાં વેયાું
સુરખી અદ્ ભુત ઊંિી રે ,
આથમણી મનમોજી રાં ગત
છલકે તાાંબાકૂાંિી રે , ઝમકારા લાલ !
નયણાાં નભને ઝીલે જોિાજોિ :
અમને રસ્તામાાં રાં ગ લાગ્યો રાતોજી રાતો.
અિરની ફોરમ મેંદીના
અંતરમાાં મતવાલી રે
લીલો રાં ગ લપાવી બેઠો
લાજશરમની લાલી રે , ઝમકારા લાલ !
મનડુાં મેંદીનો ઝીણો છોિ:
અમને રસ્તામાાં રાં ગ લાગ્યો રાતોજી રાતો.
દહાિો આખો જીવ જલયો ને
રાતી જ્વાલા વેઠી રે ,
મનભાાંગેલી રાત કસબો
ાં ૂ
ગટગટ પીને બેઠી રે , ઝમકારા લાલ !
સાચાાંખોટાાં સોણલાાંની સોિ; અમને રસ્તામાાં રાં ગ લાગ્યો રાતોજી રાતો.
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41. સાંવહરયા
સાાંવડરયા, કાહે હોત નઠોર?
ઠાકુર, મેં ઠુમરી હુ ાં તેરી, કજરી હુ ાં લચતચોર...
સાાંવડરયા, કાહે હોત નઠોર?
સાવનકી બેચૈન બદડરયા
બરસત ભોલીભાલી:
ગોકુલ કી મૈં કોરી ગ્વાલલન
ભીતર આંખ લભગા લી:
કરજવા મોર: કરજવા તોર-સાાંવડરયા, કાહે હોત નઠોર?
નાંદકુાંવર, મેં જમુના ભયી ના,
ભયી ના મધુરી બાંસી:
દહીં-મતખન કી ત્તમઠાસ લે કર
કહાાં ત્તછપે યદુવાંશી?
ઈત-ઉત ઢૂાંઢત નૈન-ચકોર:
સાાંવડરયા, કાહે હોત નઠોર?
આપ હી દાવ લગા કર બૈઠી,
જજયરા ભયા જુઆરી:
લગન અગન મૈં લેત ડહચડકયાાં
લગરધારી... ! લગરધારી...!
લબલખતી રત્તતયા: ભટકત ભોર, સાાંવડરયા, કાહે હોત નઠોર?
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42. રં ગિેલી
બાલમ, તારી આંખલિીમાાં ઊિે રાં ગફુવારા,
વ્હાલમ, મારી ચદ
ાં ૂ લિીના તરસ્યા રહે તુનારા:
રાં ગહેલી ! રાં ગહેલી !
ક્યાાંથી આવે ઝીણા ઝાાંઝડરયાાંના બોલ?
ક્યાાંથી આવે કાલાકાલા કાળજિાના કોલ?
આવે ક્યાાંથી રે અણસારા?
લાવે ક્યાાંથી રે પલકારા?
રાં ગહેલી ! રાં ગહેલી !
મારા મનની વાત મને તો લાગે ગાલાવેલી !
રાં ગહેલી ! રાં ગહેલી !
ગયા ત્તવના હુ ાં ગઈ વ ૃન્દાવન, ફૂલ રમે છે ફાગ :
ગોકુલની ગોપીને સરખાાં રગ અને વૈરાગ :
આવે ક્યાાંથી રે અણસારા?
લાવે ક્યાાંથી રે પલકારા?
રાં ગહેલી ! રાં ગહેલી !
ઘરની બ્હાર જવાની ઘિીએ મને િરાવે િેલી !
રાં ગહેલી ! રાં ગહેલી!
આકાશી આલલિંગન વચ્ચે રૂપશરદની રાત:
કદમ્બનાાં ઝૂલે છે ઝમ્મર, ઝોલાાં લેતી વાત !
આવે ક્યાાંથી રે અણસારા ?
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લાવે ક્યાાંથી રે પલકારા?
જોબન દડરયો...જોબન નૌકા, જોબત્તનયુ ાં છે બેલી !
રાં ગહેલી ! રાં ગહેલી !
વન વીંધીને, મન વીંધીને આવે ક્યાાંથી સ ૂર?
કોણ મને પાસે બોલાવે? કોણ ધકેલે દૂ ર?
આવે ક્યાાંથી રે અણસારા?
લાવે ક્યાાંથી રે પલકારા?
રાં ગહેલી ! રાં ગહેલી !
મારુાં તો ઘર છોિ્ુ,ાં તારી જિતી નથી હવેલી !
રાં ગહેલી ! રાં ગહેલી !

43. રં ગિો
કોણે તે રાં ગિો રાખ્યો —
માણીગર ! કોણે તે ઢોળી નાખ્યો?
કે રાં ગિો મેંદીમાાં મલકાયો,
કે રાં ગિો કેસ ૂિે છલકાયો.
રાં ગાય તેનાાં રૂડદયાાં રાજી ને
રાજી તે થાય રાં ગનારાાં,
અરસપરસની મમાાળી આંખમાાં
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મોજીલાં બાંદર-બારાાં માણીગર ! મોજીલાાં બાંદર-બારાાં.
કોની તે પાઘિીએ પીધો
માણીગર ! કોની તે ચદ
ાં ૂ િીએ ચાખ્યો?
કાથો કેવડિયો ને ચ ૂનો કેસડરયો,
સત-શ ૂરી સોપારી
પાનનાાં બીિાાં ઝિપી લેતાાં
ત્તવરલાાં પુરુર્ ને નારી.
તરસ્યાાંએ રાં ગિો રાખ્યો માણીગર
વરસ્યાાંએ ઢોળી નાખ્યો:
કે રાં ગિો મેંદીમાાં મલકાયો
કે રાં ગિો કેસ ૂિે છલકાયો.
કોઈ રાં ગે છે તનમન જીવન
કોઈ રાં ગે છે વાઘા
કાચાપાકાના અધકચરા ઓરતા
રહેતા અભાલગયા આઘા
રાધાએ રાં ગિો રાખ્યો,
માણીગર ! ત્તપિંગલાએ ઢોળી નાખ્યો.

44. પી જવાન ંુ િોય છે
જજિંદગીની દિમજલ થોિી અધ ૂરી રાખવી,
ચાલવુ ાં સાલબત કદમ, થોિી સબ ૂરી રાખવી.
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જીવવુ ાં છે , ઝૂરવુ ાં છે , ઝૂઝવુ ાં છે જાને મન !
થોિી અદાઓ ફાાંકિી, થોિી ડફત ૂરી રાખવી.
જોઈ લેવ ુ ાં આપણે, જોનારને પણ છૂટ છે ,
આંખને આકાશના જેવી જ ભ ૂરી રાખવી.
ભાનભ ૂલી વેદનાઓને વલ ૂરી નાખવી,
જ્વાલા ભલે ભિકી જતી, ડદલમાાં ઢબ ૂરી રાખવી
જામમાાં રે િાય તેને પી જવાનુ ાં હોય છે ,
ઘટાં ૂ િે ને ઘટાં ૂ િે તાસીર ત ૂરી રાખવી.
કેફીઓના કાફલા વચ્ચે જ જીવી જાણવુ,ાં
થોડુક
ાં રહેવ ુ ાં ઘેનમાાં, થોિીક ધ ૂરી રાખવી.
ઝાંખનાઓ જાગતી બેઠી રહે છે રાતડદન,
જાગરણની એ સજાને ખુદને પ ૂરી રાખવી.
એમના દરબારમાાં તો છે ત્તશરસ્તો ઔર કાંઈ,
ફૂાંક સ ૂરીલી અને બાંસી બસ ૂરી રાખવી.
બાજ થઈને ઘ ૂમવુ ાં અંદાજની ઊંચાઈ પર,
ઈશ્ક ખાતર બુલબુલોની બેકસ ૂરી રાખવી.
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45. નોખ ંુ નોખ ંુ ને એકાકાર
સપનામાાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને
આંખોમાાં ભીનો ભીનો ભાર રે ,
જોગીિા ! આ તે કેવ ુ ાં રે સ ૂવુ ાં ને કેવ ુ ાં જાગવુ ાં હોજી !
લોચન બીિયાાં ને સ ૃષ્ષ્ટ સો-સો ત્યાાં ઊઘિી,
સો-સો સમાત્તધ લાગી... લાગી અધ ૂકિી,
જ્યાાં રે કાાંઠો છે ત્યાાં મઝધાર,
રે જોગીિા ! આ તે કેવ ુ ાં પરાયુ ાં કેવ ુ ાં આગવુ ાં હોજી !
સામે આવે તે પહેલાાં સુખિાાં મેં પામી લીધાાં,
આિે આવે તે પહેલાાં દુખિાાં મેં વામી દીધાાં;
મારો તે લાગે મુન
ાં ે ભાર :
રે જોગીિા ! આ તે કેવ ુ ાં રે ભોગવવુ ાં કેવ ુ ાં ત્યાગવુ ાં હોજી !
શ્રાવણની શ્યામલ નભમાાં પોતાની પાવકજ્યોતે ઘ ૂમી ઘ ૂમીને વીજલ ખાતી પછિાટ પોતે લપસીને લથિે લાખો વાર:
રે જોગીિા ! આ તે કેવ ુ ાં રે રુઝાવુ ાં કેવ ુ ાં વાગવુ ાં હોજી !
પાંખો પોતામાાં ઊિી પોતામાાં ડૂબી રહેત,ુ ાં
આખુાં આકાશ એને ચોગમ લપેટી લેત ુ ાં
ઊંચુ ાં ને ઊંડુાં હારોહાર, નોખુાં નોખુાં ને એકાકાર
રે જોગીિા ! આ તે કેવ ુ ાં તરવુ ાં ને કેવ ુ ાં તાગવુ ાં હોજી !
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46. સાંજનો શવમયાણો
સમીસાાંજના શત્તમયાણામાાં
ધીમો ધીમો ધ ૂપ જલે છે
તગતગ તારક અંગારા પર
ભભરાવેલો
પ્રીતત્તવરહનો ધ ૂપ જલે છે !
સમીસાાંજના શત્તમયાણામાાં
ધીમો ધીમો ધ ૂપ જલે છે !
માંદ મરુત ને ધ ૂમ્રસેર ત્તનજ અંગ મરોિે...
આશાભાંગ બની અટવાતી ઊંચે દોિેસુગધ
ાં એની સયાા કરે છે સોિે સોિે :
વહાલાાં જેને જાય વછોિી
તે હૈય ુ ાં ગુપચુપ જલે છે :
સમીસાાંજના શત્તમયાણામાાં...
તેજ-ત્તતત્તમરની આછી આછી રાં ગલબછાતે,
મોતી વચકી જાય નયનથી વાતે વાતે—
ધબકારાના પિે હથોિા ડદવસે-રાતે :
યૌવનનુ ાં ઉપવન છે સ ૂનુ,ાં
ને કામણના કૂપ જલે છે !
સમીસાાંજના શત્તમયાણામાાં...
ઊની ઊની આવનજાવન કરે ત્તનસાસા,
સપનાાંઓનાાં કાંઠ રહ્યા છે પ્યાસા પ્યાસા:
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ડદલને ગમતા નથી હવે તો કોઈ ડદલાસા :
ઘેરી ઘેરી હસે ઉદાસી,
લીલુાં લીલુાં રૂપ જલે છે :
સમીસાાંજના શત્તમયાણામાાં....

અક્ષરનાદ ઈ-પસ્ુ તક વવભાગ

અક્ષરનાદ.કોમ

ઈ-પુસ્તક િાઉનલોિ ત્તવભાગ
અનેક ઈ-પુસ્તકો, એક ક્તલકે િાઉનલોિ
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