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ગુત યાખમું છે

કહ્ું એથી લધાયે ગુત યાખમું છે
ફધું ઘયભાં છે , દ્વાયે ગુત યાખમું છે
શકીકત છે 'શ'કાયે ગુત યાખમું છે
િથભ થી જ માયે ગુત યાખમું છે
ઘડયા ભનભાં 'ને ભનભાં રાખ ભનવૂફા
િકટ કશેલાભાં બાયે ગુત યાખમું છે

યશસ્મો તનાં જાણી રે છે ભયજીલા
નદીએ તો ડકનાયે ગુત યાખમું છે
શલે અઠે િશય િિાશમ છે વલગતે
ભે જે છાળલાયે ગુત યાખમું છે
યહ્ું ના ભાત્ર તાયા એકથી છાનું
જે વઘું ળત-શજાયે ગુત યાખમું છે
૨૨/૩૦-૦૧-૨૦૦૮
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ડયત્રાણ ભૂકી
વોલલ્રી િૂકીદીની ભસ્તી અણ
શોઠ ઈય અવભાની યંગની યવલ્શાણ

ભૂકી
ભૂકી

ફઘડી એ વનવમાશ અલાગભનની જાણ ભૂકી
ખૂશ્ફૂઓ યભણે િડી શો એલું કચ્િયઘાણ ભૂકી
છો શીયા-ભાણેકનું શો, किन्तु ए बाजार है ना ?
ભૂલ્મ ંકાતાં શીં વૌ વાભે લ્રે શાણ ભૂકી
કૈં મુગોથી અ તુવાદી શ્લ શણશણતા નથી, નેકૈં મુગોથી વલનલું છુ ં વનત નલાં જોગાણ ભૂકી
તેં તગઝ્ઝુ રભાં જયા યપમુભની ભસ્તી ઈડાડી
તો તયનનુભભાં ભે રોફાન જે લી ઘ્રાણ ભૂકી
એલું તે ળું લૃક્ષના અ છાંમડાઓ ાથયે છે ?
કેભ ખેંિે છે ભને ફેવી જલા ડયત્રાણ ભૂકી ?
જરયીઓની કથા જે લાં શતાં જે બાલવલશ્લોએભાં ઈભેયણ કમુું લ્મો ! વ્મા ‘ને ઊંડાણ ભૂકી
િંિનું વત ઓગળમું, જ િાંદી િાંદી થઇ ઉઠયાાં, તો-

ભેં મ ભયજીલાઓ ાછ જં રાવ્મું લશાણ ભૂકી
૨૮-૦૫-૨૦૧૨
જોગાણ=શ્લોને તાકાત લધાયલા ખલયાલતા નાજ-કઠો.
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કમાંથી રાલીએ ?

તાવને તનું શોમ એલું બાન કમાંથી રાલીએ ?
ગછની લચ્િે ગૂઢતા કે જ્ઞાન કમાંથી રાલીએ ?
બીતયથી અયંબાઇ ‘ને શોિાડે ાછાં બીતયે
નશદ રૌડકક અગલું િસ્થાન કમાંથી રાલીએ ?
ોતે જ અલીએ, ‘ને ોતે અલકાયીએ લી–
શયયોજ ઘયના ઊંફયે ભશેભાન કમાંથી રાલીએ ?
વંલેદનાઓ વઘી થઇ ગઇ છે ઠયીને ઠીકરં
તવુનાભી જે લું રોશીભાં તોપાન કમાંથી રાલીએ ?
ના, કોઇણ યંગો ભને એની િતીવત દઇ ળક્મા
એ ભુખડું યભણીમ બીનેલાન કમાંથી રાલીએ ?
ખીરા તો ળું ? એકેમ વાિું લેણ વશેલાતું નથી
વભતા જ અબૂણ ફને એ કાન કમાંથી રાલીએ ?
યબાવતમાં તો અણે ણ અજ રગ ગામાં કમાું
ડકનતુ એ નભણાં નાભનું વંધાન કમાંથી રાલીએ ?
૨૦-૦૪-૨૦૧૧
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નક્કય ખાતયી
અંખ છે , ક્માયેક બીની થામ િૂલે ણ ખયી
શા, યંતુ જીલતાં શોલાની નક્કય ખાતયી
જીલની ડખોડખ જે ફેવલા રામક ઠયી
વ્મવક્ત એલી કેભ એકાએક અલી વાંબયી ?
જે ય.ા.ના ગીતવંગ્રશભાં ભૂકી’તી કારી
ાનું ખોરીને વલાયે જોમું તો થઇ ગઇ યી
યાત તો શભણાં જ ૂયી થઇ જળે એ ફીકભાં
ભન લાિક ‘ને િવતક્ષા થઇ વફિાયી ફશાલયી
તું જુ નાં વૌ કાટરાં રઇ એજ યસ્તા ભામા કય
શુ ં તો ક્માંનો ક્માંમ નીકી જઇળ િીરો િાતયી
ડાઘ શેયણ ય જે રાગ્મા’તા છૂ ાલી ના ળક્મા
કેલા કેલા ઘાટે જઇ જભાવ્મા નવખા અખયી
કા ! શે ભોંઘા વતવથ ! તાયો દયજ્જો જાણં છુ ં
અલ વતકારં તને શુ ં, કાી જાજભ ાથયી
૧૫-૦૮-૨૦૧૨
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તાવીએ
વલગત તાવીએ વલગતના લ તાવીએ
ડેર ગૂંિ ઈકેરીએ વ તાવીએ
ગજુ -ગુંજાળ,
ફયો-ફાશુ ફ તાવીએ
ડ્ ાંય છે ક્મા સ્તયોભાં છદ્મછ તાવીએ
નયી ૃથક છે વભજ ‘ને વલિાય ણ ણઘડ
છે ભન વફિારં મ અકવલક તાવીએ
કદાિ
યભકડા

કોઇ
રૂે

કડી

ભૂ– કૂની રાધે

ખયીદેર પ

તાવીએ

વલળે પીણથી ડકનાયે ળું ભે ફીજુ ં ?
ભઝા જુ દી જ શો રેલી ત તાવીએ
ીડાની બાયઝલ્રી ોટરી ભૂકી ભાથે
કયી શો ાય એ વૌ વલ તાવીએ
જરૂય તમાંથી જ લાણીનો અડદ કણ જડળે
અ થશશીન લાજોના દ તાવીએ
૨૯-૦૭-૨૦૧૨
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દ્વદ્વધા શલે
ન તો કોઇ છે ડયકલ્ના ન તો કોઇ ભનભાં દ્વદ્વધા શલે

ભયજી ભુજફનો વલશાય ફવ નથી અિયણભાં દ્વદ્વધા શલે
જે ઓ યણ-યણમ બભી લળમાં એને ળું ભ્રભણભાંદ્વદ્વધા શલે
વનયેક્ષ એ વશુ સ્થ વલળે નવશ -િશયભાં દ્વદ્વધા શલે

ના વલિાયળૂનમ શુ ં થઆ ળકું, ના વલિાયભગ્ન તું યશી ળકે
યે અ તે કેલી વલડંફના ? વલરવે ભનનભાં દ્વદ્વધા શલે
જુ એ સ્લન ણ નલી યીતથી એલી અંખ વૌની વુવજ્જ છે
ફધુ યંગ-રૂથી સ્ષ્ટ છે , નથી જ કે સ્થભાંદ્વદ્વધા શલે
કી કલ્લૃક્ષની છાંમ તો થમું કલ્રોકનું લતયણ
શલે તથ-વલતથ ફધું એકયવ યશે વદ્-વદ્ ભાં દ્વદ્વધા શલે
િગટ યશીને થલા ન દે વ્મલશાય જગનું વંતુરન
તું િગટ થમે કાં ન જાલે ધયી િાયે કયભાં દ્વદ્વધા શલે
૦૫-૦૭-૨૦૧૨
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ભૂર્તત કોતયાલી

કાયણ લગયના વુખની વનત-વનત નયી ખુળારી
ભેં અ તયપથી ઝીરી ‘ને અ તયપ ઈછાી
ંદયના ઉબયાની ંગત કયી ઈજાણી
રંફાલી શાથ જાતે , જાતે જ દીધી તાી
ફે ંવક્તઓની લચ્િેના સ્થામી બાલ જે લું
ધફકે છે ઝીણં ઝીણં કોઇ કવક જાણી
શુ ં છે ક એની વાભે શોંચ્મો શતો, યંત–ુ
બગલાને સ્શેજ ડક્મો તમાં થઇ ગમો ફદાભી
ના કોઇ કૈં જ જીતે, શાયે ન કોઇ કંઇણ
બયૂય જીલલાનું
થઇને નમાશ જુ ગાયી
જમાયે ‘ને જે લું ઇચ્છો એ શાજયાશજૂ ય શો–
ભનભાં જ એલી વુંદય એક ભૂર્તત કોતયાલી
છુ ં એ જ શુ ં; વપયજન ણ એનું એ શજુ છે
તું ણ શજુ મ એલું વનયખે છે ધાયી ધાયી
૨૪-૦૫-૨૦૧૨
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જીલાડળે
કોઇને વુખ કોઇને નમોછાલયી જીલાડળે
ભને કવલતા નાભની વંજીલની જીલાડળે
ણવભજ બભયાની મજભાની કયી જીલાડળે
જાત ઓઢાડી કભદ-ાંખડી જીલાડળે
ળું લધાયે જોઇએ ? એક કાજી જીલાડળે
રખ છોલાનાં ફયાફય રાગણી જીલાડળે
શાથભાં હશભત નથી ‘ને ગ તો ાણીાણી છે
તો શલે શ્રદ્ધાની ટેકણરાકડી જીલાડળે
વાિાં-ખોટાંના ફધામે બેદ તો વાેક્ષ છે
વળય વરાભત નવશ યશે તો ાઘડી જીલાડળે
ળું રખું ? ક્મા ળફદની અયાધના કેલી કરં ?
ક્માં ખફય છે ! કઇ યીતે ફાયાખડી જીલાડળે
િાર, થોડી રીરી-વૂકી વાિલીને યાખીએ
કૈ નશી તો એ સ્ભયણ, એ દાફડી જીલાડળે
૧૫-૦૬-૨૦૧૧
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જભાં િગટતી જ્લાા

ધીભા યંતુ ભક્કભ એ ડગ બયે
દૃવષ્ટભાં સ્લનવૃવષ્ટ, ભન ભાયતું

વનયાા
ઈછાા

ક્માં શોંિલાની ધખના, ક્માંની જો છો ભાા ?
ઘય ોતે અભ તો છે શયદ્વાય ‘ને શડાા
ઉઘડલાં દીલારો વફરકુર શતાં જે વક્ષભ
એ ટેયલાંને કોણે ભાયી દીધાં છે તાાં ?
ંદય યશી
દેખાડલા છે

ઉછયતી ઈતકંઠ
કાભનાઓ
તતય કૈં અકયા ઈનાા

અ ભારં રોશી છે ? કે કોઇ ફજારં સ્ત્રી છે ?
ડદન-યાત બોગલે કાં વૌ ઈફકા – ઈકાા ?
િયજ ગ્રશી વસ્થવતનું વામ્રાજ્મ તો જુ ઓ અ
જ્લાાભાં યભતાં જ ‘ને જભાં િગટતી જ્લાા
ગયલી ગઝરના જાણે ફે યવ છરકતા વભવયા
શેરો તે વંજુ લાા ફીજો મ વંજુ લાા
૧૬-૦૭-૨૦૧૨
કવલતા નાભે વંજીલની – 30

િત–ફઠ
એભાં ળું કયલી િત–ફઠ
તું ણ ળઠ ‘ને શુ ં ણ ળઠ
ગાંઠ લી ગઇ છે હનગઠ
થામ નવશ ાંિભની છઠ
છૂ ટક – છૂ ટક
પેયા

પયલાના

કે

રાગઠ
ડવઠ

પતલા, ડંકા, તાફોટા
વૌને વૌના વનજી ભઠ
તાયા હવશાવન વાભે
ભેમ રે ઢાળમો ફાજઠ
તાયે ળું તડકો? ળું ટાઢ?
ઓ..યે ! ૂતી વુક્કીબઠ
શીંથી શલે ઈડો ગઝર !
ફશુ જાભી છે શકડેઠઠ
ક્ષયનેમ બાગ્મા, તોડયા

ફાક જે લી રઇને શઠ
લે શાથે ીધો ર્ઘમશ
કોણાઇ ઉગી રાગઠ

‘શારેક’- ની વાભે ફીજો
નાદ કોઇ ભાંડે ના ફઠ
તાયે કાયણ શે નયહવશ !
લૈષ્ણલજન અખું વોયઠ
૨૭-૧૧-૨૦૦૮
કોણાઇ : લિંડાઆ
કવલતા નાભે વંજીલની – 31

રગબગ રગબગ ?
કોની રગનીથી યગ યગ
ધખધખતી ણજાણી ગ
બીંત વોંવરં બાે િગ
તરાંતને ડતા ગ
‘ખ‘ લીંધે તે વાિાં ખગ
વંભત શો કે ના શો જગ
નવશ વિઠ્ઠી, નવશ વંદેળો

ના

ભોબાયે

ફોરે

કગ

વનજ- ઘયનાં બીડયાાં દ્વાયે

જઇએ રઇને કોની લગ?
તાયી વૃષ્ટી

લચ્િે, તું –

ોતે કાં રગબગ રગબગ ?
જવભમરળા ! ડકાયો દ્યો,
વગયનાયે િીંધમો ભાયગ.
૧૪-૦૭-૨૦૦૮
તરાંત : ત લગયનું
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आगे बढ़

અ તે કેલી રાગી યઢ ?
ણ–ણએ ફાંધમા ભઢ
વાફૂત વૌ વંલેદન-ગઢ
તોમ િતીવત ના થઇ િઢ !
વલના કોઇ કાયણ વુિઢ
લકયી જ - લામુભાં લઢ
કાંઠેથી રંફાલી શાથ
વાંધમો તે ભધદડયમે વઢ
તું

ભાયે,

તાયી અ

તું

ઈગાયે –

રટકાી રઢ

જીલતય ઈપે યણવંગ્રાભ
તું ણ એભાં અલી િઢ
છે લ્રું ડગરું તાયે શાથ
વાલધ થઇને आगे बढ़
૨૧-૧૧-૨૦૦૮
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છોડી ઝં ઝટ
વૌ વ્મલશાયો િોખખાિટ
તોમ શાથ કાં ભેરાભટ?
કા કઠણ ‘ને  ોિટ
લાશ લખા ! તાયી િોખટ
નાભ નથી શોતું રંટ
ંદયની વઘી ખટટ
લિગાાની રઆ િોલટ
ડશોી લયવોની ઘયલટ
ઘેન લધાયે થાતું ઘટ
વનયખીને નાગણ ળી રટ
તું કે’ તો જભાલું ણ
લટ ભાથે ળું ડળે લટ ?
ઓખ ી ફેઠો છે
ભનભાં ઉછતો ભયકટ
અ વૌ વનયાંતજીલી ણ
નાિી-નાિી થાક્મા નટ
જોઇ તને શુ ં દોટ ભૂકું
તુંમ ઈાડે ગ ઝટઝટ
તક ળોધીને તાક્મું છે
નક્કી નીકળે વોંટ
વયસ્લતીનું વ્શેણ નથી તું
શુ ં ણ ક્માં છુ ં ગંગાતટ ?
કવલતા જે લી છાંમ ભી
કેભ કશુ ં પેયો પોગટ ?
બબૂત, કંથા,જ-ત,ધમાન..
કશી

ગઝર, છોડી ઝં ઝટ

૧૦-૦૪-૨૦૦૯
ી છૂ ાલી
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વાવફત થામ
તી, તૂટી, તણાઇ વોનું વાવફત થામ
ફધી વસ્થવત લટાલી શોલું વાવફત થામ
જયા ઓગતા ઓખ ભશોરં વાવફત થામ
‘ને ભશોયાં એકઠાં થઇ ટોું વાવફત થામ
તણખરા જે લડું એક તથમ ણ ક્માયેક
ઘયોફો કેલી ભવભોટું વાવફત થામ
કદી કાડનો ભથો ટુકડો ધાયે થલા લયણાંગી તો ઘયિોું વાવફત થામ
વુયીરું

લાગલાની

કાભના

રઇને–

શુ ં નભણી ફંક ભારં, ોરું વાવફત થામ
શજાયો લાશ.. લાશ.. કશીને ગમા, ‘ને તું
યશીને િૂ યવનું ઘોમું વાવફત થામ
એને ત્રફોભફની ક્માં જાણ છે સ્શેજે ?
કફૂતય બોું છે ‘ને બોું વાવફત થામ
ૂયા ૂણશતલને ાભી જલા કયતાં
બરેને એમ યધું-ોણં વાવફત થામ
૧૦-૦૨-૨૦૧૧
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ડદલાસ્લન
એલાંમ ઘણી લાય ડદલાસ્લન અલતાં
વભજામ વનવાય ડદલાસ્લન અલતાં
ંધાય ણીદાય ડદલાસ્લન અલતાં
જલાવની ફૌછાય ડદલાસ્લન અલતાં
ણદીઠને ઈગાડલા અંખોએ અદયી–
તૈમાયી

તડાભાય

ડદલાસ્લન

અલતાં

વાક્ષાત કશો, તે નમુું કલ્ વંબલે
એ વતમનો સ્લીકાય ડદલાસ્લન અલતાં
અ વિત્ત કૈં બભયી થતી ઇમ નથી શે વભત્ર,
ફદરામ ના વ્મલશાય ડદલાસ્લન અલતાં
બીતયભાં જે ઝીરામું તેને દોમુું બીંત ય
‘ને િીતમાશ ળણગાય ડદલાસ્લન અલતાં
ભેં જાગતાં તો જાણમો શકીકત રૂે નયી–
છે ટટા અકાય ડદલાસ્લન અલતાં
૧૫-૦૬-૨૦૧૦
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જાગીય થઇ જળે
યિો ફતાલળે છીથી ીય થઇ જળે
અખું ળયીય દુઃખની જાગીય થઇ જળે
વંલેદનાના ળસ્ત્રને શો ફા-દફ વરાભ
એ અંખ ઊંિકળે ‘ને તીણં તીય થઇ જળે
ડકનખાફી બૂતકાનો ડદો ડે ને
વૌ ાત્ર યંગભંિનાં ડદરગીય થઇ જળે
ભવસ્તષ્કભાં વબા બયી ફેઠેર વંસ્ભયણ
િતમેક ભાયા ળફદની તાવીય થઇ જળે
વનજશ ન ફોયલે જે લા ભનની ડા ય
તાયા વલિાયભાત્ર કોમર-કીય થઇ જળે
બાંગેર બીંત ળી લસ્થાની ણીએ તું
અધાય અળે ને કવીય થઇ જળે
૧૪-૦૪-૧૯૯૫
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ગુણીજન
વશજ વાંબયે એક ફાા ગુણીજન
ગઝર ગીતની ાઠળાા ગુણીજન
િણમની ઢી ાંિ ભાા ગુણીજન
ખુલ્માં ફંધ દ્વાયોનાં તાાં ગુણીજન
નશીં છત ભે તો ગભે તમાં યશીંળુ
બયો ડકનતુ શીંથી ઈિાા ગુણીજન
કદી દ-િબાતી કદી શાંક, ડણકાં
ગજલતા યશે ગીયગાા ગુણીજન
ડયો ફોર ઝીરે, ઢે ઢા ભાપક

નીયખભાં મ નભણા, વનયાાં ગુણીજન
ધલર યાત્રી જાણે ધુભાડો ધુભાડો
ને ંગ ડદલવોનાં કાાં ગુણીજન
અ ભતરાથી ભક્તા વુધી શોિતા તો
યિાઇ જતી યાગભાા ગુણીજન
૦૩-૦૪-૧૯૯૮
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બવ્મ ગઝર ગુજયાતી
રૂ - રૂા શેળતરૂા ! બવ્મ ગઝર ગુજયાતી
તું જ છરકતા વભમર કૂા બવ્મ ગઝર ગુજયાતી
તું કેદાયો, તું ભંજીયા, તું જ િદડયમા જીની
યે બજનોની વનતમ નૂા ! બવ્મ ગઝર ગુજયાતી
ફારાળંકય, વાગય, ળમદા, ભયીઝ, ઘામર, અદીર
ભનોજ, ભોદી, શ્માભ વરૂા બવ્મ ગઝર ગુજયાતી
તું િંદા, તું વનભ, છાનદવી, તું વગયનાયી ગૂશા
વૂપીઓભાં તું સ્ંદન છૂ ા બવ્મ ગઝર ગુજયાતી
થાશ, વ્મથાશ, વદ્ય વભથાશ, તું યભમા , તું યંબા–
તું ભાયી બાાભાં બૂા ! બવ્મ ગઝર ગુજયાતી
૧૦-૦૮-૨૦૦૭
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યભમ ંફાય પેંક્મો
શીંથી ઈઠાલીને ઓાય પેંક્મો
જણવ યદ્દી જાણી રગાતાય પેંક્મો
નગય નાગડયકતાનો અિાય પેંક્મો
તલિા જે ભ લગેર વ્મલશાય પેંક્મો
કુશાડાનો શાથો ફની નભણી ળાખે
યે ! અખા જં ગરને ડકાય પેંક્મો
કરભ નાભની
વયેઅભ કોણે

કોઇ જાદુઇ-છડીથી
િભતકાય પેંક્મો ?

નયી ધૂની એક ઢગરી ઈય તેં,
વલના કાયણે

યભમ

ંફાય પેંક્મો

શજુ ણ છે િિાશભાં ભળગૂર વંતો
ભે િશ્ન એલો ધૂઅધ
ં ાય પેંક્મો
૧૧-૧૦-૨૦૦૦
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યંગીન ભાછરી છે

ઝાંખા ઈજાવ લચ્િે તેં જે કથા કશી છે
વાંબજે કાન દઇને એની જ અ કડી છે
ંખી મુગરને લડરાની ડા વાંડી છે
‘ને ક્રોંિલધની ઘટના જીલભાં ઝભી યશી છે
ને ફનાલે થથય, થથયને ાયદળશક
તાકી યશી છે કોને અ કોની અંગી છે ?
નખ શોમ તો કાલું, દખ શોમ તો વનલારં
બીંતયને બેદતી અ ભાયી જ ાંવી છે
કાજ ફનીને અલો કે જ ફની ધાયો
ાંણથી નભણી ફીજી ક્માં કોઇ ારખી છે ?
આચ્છાના

કાિઘયભાં

એ

કેદ થામ ંત,ે

ભાણવનું નાભ ફીજુ ં યંગીન ભાછરી
૧૫-૦૪-૧૯૯૫
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છે

શક કયી કયીને

યભણીમ સ્લયની વાથે ટક ટક કયી કયીને
તું જાગતા જ યાખે યકઝક કયી કયીને
શભણાં વભાત થાળે વત્ર ક્રાઈ ક્રાઈનું ણ
અ િકરીઓ જલળે િક િક કયી કયીને
ળું નમ કોઇ યીતે એ વંબલી ળકે ના ?
વાવફત થલાનું જીવલત ધક ધક કયી કયીને ?
પાટેર અ વભજાજી કંઇણ નશીં સ્લીકાયે
લીણી લીણીને રેળે એ શક કયી કયીને
શુ ં ફૂભ ાડી ઉઠું એ શેરાં રીઝ, વાંબ
થાક્મો છુ ં ‘નાભ-વભયણ’ ણથક કયી કયીને
વભૃધધ વૌ ઠઠાયા તાયા તને ભુફાયક !
બીતય ભેમ યાખમાં બયિક કયી કયીને
ભાયી િતીવતઓનાં વઘાં િભાણ કવલતા
નમત્ર ક્માં તું ળોધે છે ળક કયી કયીને ?
ક્માં જ્ઞાનગોવષ્ઠ લચ્િે અલી િડમા શે વંજુ !
ગઝરો મ કશેલી ડળે ભુકતક કયી કયીને
૦૫-૦૫-૨૦૧૨
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અગભલાણી (ત્રણ અંતય વંફંવધત ગઝરો)
(૧) અગ ઈય જોમું જળે
શે ભન ધીયા ભા શજો અગ ઈય જોમું જળે
એ જે ઢાલે તે ઢો અગ ઈય જોમું જળે
તેં યાવરીરાનું વનભંત્રણ ભોકલ્મું અગ્રશથી ણઅજે તો છે ઈજાગયો અગ ઈય જોમું જળે
ઇચ્છા રગોરગ છે ક અલીને ઉબા છો તો શલે
અંખો ભીંિીને ખાફકો અગ ઈય જોમું જળે
અદભના લંળજ અદભી ! ખોફોવિમું ળું િીજ છે ?
ના અભ થા ફેફાકો અગ ઈય જોમું જળે
ાાણને

રટાલતી લાણીનું

શો

લયદાન તો-

વૌ કોઇને એ વાંડો અગ ઈય જોમું જળે
ળતયંજની ફાજી છે દુવનમા, એલું વભજામા છી
િારો નલેવયથી યભો અગ ઈય જોમું જળે
ઊંડાં યશસ્મો જે ઈકેરી ના ળક્મા તેણે કહ્ુંશભણાં ઈતાલ ના કયો અગ ઈય જોમું જળે
૨૩-૦૯-૧૯૯૯
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(૨) શભણાં ઈતાલ ના કયો

અથભળે એ સ્તાિે શભણાં ઈતાલ ના કયો
ોતાના બાયે બાંગળે શભણાં ઈતાલ ના કયો
પીમે પયે છે કલ્ના, ોઢયા વલિાયો ાયણે
કારે એ યભળે વોગઠે શભણાં ઈતાલ ના કયો

ભાયા બીતયના બાલને ભાટી મ દેળે વાખ ણ
િડલા દો એને િાકડે શભણાં ઈતાલ ના કયો
બાાના બીના રમભાં અજશ લ તો ઈભેયી જો જયા
એ અભેે ઉગળે શભણાં ઈતાલ ના કયો
છે એક ભૃગ, જં ગર છે , “ને ભૃતમુ મુંવત દોડ છે
કશેલામ ના ક્મા જઇ િડે શભણાં ઈતાલ ના કયો
એકાદ રભણે ઔય ધયફી દઇ કશો “નભ:વળલામ”
ફે-િાય વેકનડ રાગળે શભણાં ઈતાલ ના કયો
એલું ફને કે જાતને ખોફાભાં રઇ પયલું ડે
એલામ ડદલવો અલળે શભણાં ઈતાલ ના કયો
૩૦-૦૧-૨૦૦૨
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(૩) એલા મ ડદલવો અલળે
દૃવષ્ટભાં ંધાયા િલે એલામ ડદલવો અલળે
વંધામ તૂટે નુક્રભે એલામ ડદલવો અલળે
ફુઠ્ઠા િમતનોની ણી ફટકે છતાં છે દામ ના -

“ને થશ તભાં ત્રભત્રભે એલામ ડદલવો અલળે

વલસ્પોટ ેરીાય થાળે ‘ને શીં શાયાકીયી
ભિલી જળે વૌનાં િગે એલામ ડદલવો અલળે
વૈકાઓના કોરાશરોને બેદતા ભાયા સ્લયો
શુ ં વાંબું અ વાંિતે એલામ ડદલવો અલળે
બાગું ળયીયી વખમ છોડી ફશાય તે શેરાં ભને
કો’ નમ અલીને ગ્રવે એલામ ડદલવો અલળે
ક્ષણ ક્ષણ-ના ફંકાતા િરમ લચ્િે નમાશ વનયાંતલા
ફેવામ જે ના અશ્રમે એલામ ડદલવ અલળે
િારો વુગંધી વૃવષ્ટભાં ભળું પયી વુગંધ થઇ
તું કાનભાં એલું સ્ત્રલે એલામ ડદલવો અલળે
૧૬-૦૨-૨૦૦૨
શાયાકીયી : વાભુવશક અતભશતમાથી પેરાતું ત્રાવનું લાતાલયણ
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માદ કયી જો
શલેથી ાછુ ં જોઇ ભને માદ કયી જો
કથની શે યવલછોઇ ભને માદ કયી જો
ટશુ કા ટીું ટોઇ ભને માદ કયી જો
રીરકામ રીરું કોઇ ભને માદ કયી જો
બૂંવી દે નાભ-ઠાભની લધાયણાઓ વૌ–
વઘી ડદળા વંજોઇ ભને માદ કયી જો
ત ભારં તાગલાના ફધા મતન તજી દઇ
તું જીલ જભાં િોઇ ભને માદ કયી જો
દેલાવધદેલ વસ્ભતનો, લાયભાં િગટું
થાકે જો યોઇ યોઇ ભને માદ કયી જો
શુ ં અ શતો ‘ને એ શતો, ભેં અ કમુું ‘ને તે–
લીગતથી શાથ ધોઇ ભને માદ કયી જો
શીયો વરાટ અજ ણ ભાયાભાં જીલે છે
શુ ં એ જ છુ ં ડબોઆ ભને માદ કયી જો
૨૮/૦૬/૨૦૧૦
વંજોઇ : ેયાલલી
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તનાલૂણશ ળશેય

લાજને ૂયી દીધો છે િોગઠાભાં
થળે વફનધાસ્ત અલ-જા શલે વબાભાં
અ રકલાગ્રસ્ત શાથનો મ શેતુ એ છે ?
કે, કોઇ ગેયશાજયી ન શો ઝબાભાં ?
ફધી ડક્રમાથી અંખ ગી તો કયી ણ
શજુ િશરશર ખૂંિે છે ોિાંભાં
ઈદાશયણ તયીકે
ભેં નંગ ગામો
તો એભણે તયત શેયી રીધો ગાભાં
તનાલૂણશ
ળશેય
અખું
ઉંિકીને
ભો છો કેભ શયલખત ભને જ વાભા ?
વભુિ નાભ શોમ છે નેક નું
કયે છે ડશોલાના મતન વૌ નકાભા
૧૫-૦૨-૧૯૯૦
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યાથી થથય વુધી
િથભ ાણીથી ાય થઇ જલા અદેળ દો !
છીથી ક્માંમ ણ ઝઝૂ ભલા અદેળ દો !
તભવ શોિી ગમું છે અંખની યવા રગ
ઘડીબય તમાં જ ટકી જલા અદેળ દો !
ધુભાડો થઇ ગમા વલળે કશુ ં તતકા ળું ?
રક-લાય તો વલિાયલા અદેળ દો !
ે વફવતંતુ જે ભ ભન કયભામ, ‘ને–
લધાયાભાં તભે મ

વનતનલા અદેળ દો !

ઈનાો વ્માત છે યાથી થથય વુધી
તયવ શે કાઝા ! તૂટલા અદેળ દો !
નમો ઈનભાદ થઇ જલામ તે શેરાં, હૃદમ !
કવક એકાદ તો ઈછે યલા અદેળ દો !
૧૭-૦૪-૧૯૯૦
વફવતંતુ : કભના યેવા
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છા – ગઝર
(૧) બેદે બાાનું લતુશ !
વાભે િારી ભાગ્માં ળૂ
શેમાું જાણીને ટકૂ
વ્શારું
એને

જે ને
ળું

ભુંફઇધાભ

ભથુયા-ગોકુ ?

એ ળું સ્લાદનો જાણે ભભશ ?
ફશુ ફોરકા િાખે ગૂ !
નક્કી ાભે
બેદે

એ વનલાશણ

બાાનું

લતુશ !

બીંતો શાયી ફેઠી શાભ ,
ને ઇભરો ણ વ્માકૂ
બાગી છૂ ટમાં થઇ એકજૂ થ
ઘયડી

ઇભાયતનાં

ભૂ !

તમાશ-ડુફમાની ભે ના બા
ડવટ્ટે

ઇકોતેય

કુ

ઝારીને

ભાાનો

ભેં'ય

નમાશ વુક્ષ્ભને કીધું સ્થૂ !!
૦૭-૦૧-૨૦૧૧
(૧) ગૂ : ગો, (૨) ઇભરો : કાટભા
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(૨) લૃક્ષ તો ંતધાશન
થઇ
ગામ

એકઠાં વુક્કાં ાન
લૃક્ષનુ
ભવશભાગાન

ખખડી,
ખંખોે
તોમ
લૃક્ષ તો

વંધાન
ંતધાશન

રલે, યટે કયતા
ળુકાઠ
ના વભજે ઇળાયો, વાન
થથય-ઈલ્કા
એક વભાન
એની અગ ળું વલજ્ઞાન ?
બમ ભોટો કે બૂંડી બૂખ ?
ફેઉં વફિાયાં દમનીમ ભરાન
યશે નશી લધાયણ બાન
ફનનેથી
િડીમાતું
જ્ઞાન
વલસ્તામુું
લાતોનું
લૃત
ક્માંથી ાભમા અ લયદાન ?

થઇ

નું કડી ુચ્છ
ફેઠા કાયણ ભશાન

૧૧-૦૧-૨૦૧૧
કવલતા નાભે વંજીલની – 50

(૩) ભરોખાંની બીંત
વશુ વશુ -નાં વનજ-લતશન યીત
યખે ના
ોતાનું
વિત્ત
કૂલો
ૂમાશ
છીનું
જ્ઞાન
બણ અંકતા જે ભ ગવણત
ખાખયની વખવકોરી
માને ભન
લગયની
રગ
કશો !

સ્લાદ
િીત

રગ બાા બૂવભત
થામ કેલું વલડદત ?

ભણઝય વાભે ઘી-નો દી
ક્મું જલાું થામ િતીત ?
રખ
થામ

િોમાશવીભાંથી
એક
ફાદ તો ળું લંવિત ?

અગ-ાછ
ગરું
ભાંડે
યશે
નમાશ

વલે
જાણી

ઠીક
વશત

ફંકનો
ણ
વંદેશ
ભરોખાંની શો બીંત !!

૧૨/૦૧/૨૦૧૧
(૧) ભણઝય : પેણ ઈય ભવણ શોમ તેલો નાગ
(૨) ભરોખા : જુ લાય-ફાજયાના યાભાંથી નીકતો ગબશની વીઓ
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(૪) ભુછાશગ્રસ્ત રોક

ગાઢ યણમો લચ્િે ોક
યડે, કૂટે ણ વલે પોક
વંલેદનશીનને
ળશેય છોને

ળી ળેશ ?
ાે ળોક

અંખો ભીંિી કયતાં જોખ
યખાળે
કેલો અરોક ?
ઝીણલટથી જુ એ તું દૂય
ગ ખાે ત્રણે રોક
ભધભાં ફોી લાલે લેણ
વનખાયલા વુબાવત, શ્રોક
દઇ ટકોયા ખોર કભાડ
ંદય તો શેરાં વલરોક !
કશે કંઇક વંબાતું કંઇ
લઢલ
ઉગે
થોકેથોક
યધાને
ધકિયી
યધું છે ભુછાશગ્રસ્ત

ઊંઘ
રોક

૨૨/૦૧/૨૦૧૧
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ગુજશયી રખી
યંગે-રૂે
ડકનતુ

તો છે
ળકુંતરાની વખી
સ્લબાલે રીંભડાની ડાખી

થોડી શકીકત છે , ‘ને
ફનને યીતે વલતકકથા

થોડી કલ્ના
ભેં અખી

ાણી શો ાણી ને શો ભાટી, ભાટી તો
લયવાદભાં રીને ળાથી ધખધખી ?
ઝફકાય તું જો શોમ તો ઝફકાય થા
અજે તને રઇળું રકભાં ાયખી
વનાભાં અલી કલ્લેરીની કી
તે ફાદ ભેં ભાયી ગઝરને ઓખી
ઇશ્લય તું શોમ તો તાયી બાા ફોર, રખ !
ભેં ગુજશયી ફોરી ને ગુજશયી રખી
૦૫/૦૮/૧૯૯૯
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ફોરે ઝીણા ભોય
યાધે તાયા ડુંગડયમા ય ફોરે ઝીણા ભોય
ડકનતુ ના વભજામ ભે તો જનભજાત નઠ્ઠોય
ફધું ઓગળમું ણ નથી ઓગતો ડડમર તોય
અયાય જો તું નીકે તો યશીએ ળું નક્કોય?
ક્ષવણક અવગમા જે લું ઝફકો તો ણ ધનધન બાગ્મ !
એ યીતે ણ બરે િીયાતું ંધારં ઘનઘોય
છો ને કફંધ યશે વભજની ાય યશેરા વલશ્લ
થલા તે ળા કાજે અી દૃવષ્ટ અ કભજોય?
રઆ જાણમા ઝફકાયાને ઓખલાનું ફશાનું
વભી વાંજથી ફેઠા‘તા ‘ને િગટી િૂકી બોય
ળા ભાટે અ કવલતાભાં એક થશ... થશ... ની ફૂભ
કોને ના વભજાતાં જુ દા િીવ ને કરળોય !
(િથભ ંવક્ત-વંતકવલમત્રી ભીયાંફાઇ)
૧૫/૦૭/૨૦૦૯
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શડય – કથા નંતા
શડય નંત શડય – કથા નંતા
શેયણ

લણતા

િગટી

કંથા

ક્ષણ ભાટે ડશોળમાં ભનલંતા
ળક લાવ્મા ‘ને ઉગી ળંકા
લયત વલવલક્ષા, ગયથ ઈદાવી
વત ય િડતું ઈંડું વંતા
વસ્થય વભમ ‘ને લન ઠયેરા
ડકમા ભૂરક? ક્મા એના ંથ?
નવશ ધાતુ, નવશ િાભ, કાષ્ટ નવશ
કઇ દાંડી, ક્માં લાજત ડંકા?
ભોતી થલા ભે ભશાદ
ભન ભશેયાભણ ભન વય ંા
ઈઘાડીએ િયજ જો અલો
નમ કળું, ળું અે યંકા ?
(િથભ ંવક્ત-વંતકવલ તુરવીદાવ)
૦૨/૦૭/૨૦૦૯
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નુભ દીઠો
અજ નુભ દીઠો એલો
થથયને
લતો
યવેલો
િડી
ટિાક

જ્ઞાનની
દઇને

િકલા જે લી
િકલી જે લો

ઘેઘૂય
તોડી

ટોિે
ટેલો

રગની રઇને
લ્શાલો રેલો

બાા ! તું બીતયનું બોજન
બાલ બે તો વભવયી-ભેલો
સ્લગશ, ભોક્ષ વઘું અ કાગ
ળફદો

વાક્ષાત

કોડટક

દેલો

(િથભ ંવક્ત વંદબશ – વંતકવલ યવલ વાશેફ)
૦૫/૦૬/૨૦૦૯
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ઝણ ઝારયી ઝણ

ઝણણણ ઝણણણ ઝણ ઝારયી ઝણ
યલ
શેયીને
પયતી
શયક્ષણ
કવફી
ધયીએ

થઇને જાડું કાં લણ ?
યથભ ધાગાની
ધ્રણ

નલતય

કેલું

ડદલવ – યાત

જીલતય
વયખું

દીધું ?
વભયાંગણ

અલો કાં તું
ફશેયો, ભીંઢો
ના શોંકાયો ,
ના કાભણ !
કોઇ
શોમ

ફતાલે
નશી

તાય – સ્લયો
ભંિ,

ભધમભાં

એલું ઘય જ્માં
ભાટીનાં
લાવણ
છોડીને
થઇએ

વાધો !
યણઝણ

એક જ નાભ-સ્ભયણને
કાયણ
ડયા જીબ ય રીરાં અટણ(૧)
(િથભ ંવક્તવંદબશ : વંતકવલ દાવી જીલણ)
૧૧/૦૬/૨૦૦૯
(૧) અટણ : ઘવાલાનું વનળાન
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ભોતી કૈવા યંગા ?
દેખમા શો તો કશી ફતરાલો ભોટી કૈવા યંગા?
જાણે કોઇ વુયી કવલજન મા શો પકીય ભરંગા
ભનભાં ને ભનભાં જ યશે રમરીન ભશા ભનિંગા
સ્લમં કાંકયી, સ્લમં જભાં ઈઠતા વશજ તયંગા
જ્માં રાગે ોતાનું તમાં નાખીને યશેતા ડંગા
ભોજ ડે તો ભુક્તકંઠથી ગાલે બજન– બંગા
એ વ્મવષ્ટને એ જ વભવષ્ટ એ ‘અ’ ને એ ‘તે’ જ
એ અકાળી તખત ળોધલા બભતા બગ્ન તંગા
ધૂવય લશેતી તભવાભાં એક દી – સ્ભયણના ટેકે
યોજ ઈતયીએ ાય રઇને કોયાકટ્ટ વૌ ંગા
ભાનલાવી જનભે ભનભધમે જાત – યશીતા જાતક
યંગરૂ અકાય વલનામે વત વુનદય વયલંગા
(િથભ ંવક્ત – બક્તકવલ યજણદાવ)
સ્ભયણ – શ્રી નયોત્તભ રાણ વાશેફ
૩૦/૦૭/૨૦૦૯
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કામા ઝાડલું
ભૂ
કોણ

યે
વલનાનું કામા ઝાડલું
વભજે ? કોને અ વભજાલલું?

ક્માંથી નીકલું ને ક્મા શોિલું?
કોને ઘય જઇને કશો ળું વ્શોયલું ?
સ્શેજ શલા શાથથી તું કય િશાય
તંત છુ ં , િવતબાલ ભાયો લાગલું
િાય અંખોના વભરનને િેભ કશી
કાભનાને નાભ
તે અમું નલું
થઇ ફધી િતીવતઓ ણ તાયતાય
જાણે ઉખતા જ તૂટ્ ાંય યાંઢલું
એકફીજાભાં બળમાં ‘ને ઓગળમાં–
દૂયનું

વંધાન

‘ને

અ

નેજલું

ાંખને ધાયી તો િગટયાાં ંખીઓ
ંખીને

ધયીને

ળું

િગટાલલું ?

(િથભ ંવક્તવંદબશ – વંતકવલ યવલ વાશેફ )
૧૫/૦૬/૨૦૦૯
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વત્રકુટીભાં તાી
ભુને રાગી ગઇ યે વત્રકુટીભાં તાી
એણે
યાભવાગયની રગની
રગાડી
ભી
ને

એક ક્ષણભાં જ દૃવષ્ટ વનયાી
વાલ જુ દી જ વૃવષ્ટ વનશાી

ગયક થઇ જલાની ઘડી જમાયે અલી
તયત ટોાભાંથી રીધા તે ઈગાયી
જતા દૂય બાી વશજ યાડ
તો વાવફત થઇ એ ભયણિીવ

ાડી
કાી

ભશાભૂરી ધખના ને લસ્તુ દૈશી
યશી ળોધ ફાકી, યહ્ા મતન જાયી
શો ! ઉતયી ક્માંથી વલવલધ યંગ -યભણા?
કદી જોઇ ના અલી ઝશ રંલાટી
બમો
ને

એક ભૃતમુએ વફડકો િવોિવ
યવ-છરકતું થમું ાત્ર ખારી

(િથભ ંવક્ત વંદબશ - બક્તકવલ રખીયાભ)
૩૦/૦૬/૨૦૦૯
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રારી
રારી ભેયે રારક વજત દેખું વતત રાર
નબના નેલેથી વતત ઢક ઢતું વ્શાર
તભાં યભતી લીજી િગટ થળે ફશાર
ભુઠ્ઠીભાં રઇને વળખા ખેંિી કાઢી ખાર
કયતું છાનાં ડોડકમાં ઘટભાં ફેઠું વ્માર
ઓખલું ઘરં ડે ઓખીએ તો નમાર
અ તે કેલા દીધા ડદન કયીએ ક્માં પડયમાદ
ફશુ શરાવ્મા શાથ ણ લાગી નશીં કયતાર
નલતય નાતો જાણીએ જઝીણો નુફંધ
વળકાયા તાયા સ્ભયણ, ભન ભારં છે દાર
રભઝુ ભ યણકે ખંજયી ધ્રાંગ ધડૂકે ઢોર
લચ્િે બીતયનો ભૃદુ વાલ નોખો તાર
વલકવતા નીિે નભે વનળડદન દે વુગનધ
વાધો એલાં લૃક્ષની છો કડલી શો છાર
(િથભ ંવક્ત વંદબશ – વંતકવલ કફીય વાશેફ)
૧૫/૦૭/૨૦૦૯
(૧) વ્માર : વળમા
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લગય
કોઇ કાયણ લગય, કોઇ િિાશ લગય
િાર ડીએ જુ દા કૈં જ સ્ભમાશ લગય
ાય કયીએ લીતક શાભ શામાશ લગય
દઇ ધુફાકો કળું ણ વલિામાશ લગય
ઉગી ‘ને અથભે, અથભી ‘ને ઉગે
કાભ િાલ્મા કયે કોઇ કતાશ લગય
વંત, વૂપીની િોક્કવ શળે શાજયી
ભશેક રોફાનની અલી દગાશ લગય
એ જો અલી ભે, ાત્ર છરકી ઉઠે
છે ધૂરં શજી ભાત્ર ધાશ લગય
કઇ િંફા બયી િીજ બાી શળે ?
અંખ ભીિાઆ ગઇ, ઊંઘ-ભૂછાશ લગય
૨૦/૦૧/૨૦૧૦
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ભયલું નથી કૈં

કહ્ું એથી દકું ઈિયલું નથી
ભે િૂ યશેલા તો ગયલું નથી
ભને ખાનગીભાં વુગંધે
ફીજે

કોઇ ઠેકાણે

કહ્ું,

ઠયલું નથી

કૈં
કૈં
કે–
કૈં

કાવ્મોની વસ્તી યજૂ અતને ણ
ડે અલી દાદ લયલું નથી કૈં
છુ ં ભાટીનું લાવણ, વશજ કાભ અલું
િદળશનભાં ળોબી ભયલું નથી કૈં
છે ડાફા ‘ને જભણાની ઘટભા શોલું
કશી એને વુખદુઃખ િશયલું નથી કૈં
એ વોનેયી વાંજો, એ રૂેયી યાતો !
ગે ફાઝી છે ડકનતુ, સ્ભયલું નથી કૈં
ડે જે ને યંગો એ રાગે છે ઉડલાં
શલે ઘયની બીંતે િીતયલું નથી કૈં
૨૮/૧૦/૨૦૧૦
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અવગમાઓ વલે
કોઇ ફોરે છે , તો કોઇ વાંબે છે
તે છતાં ક્માં કોઇને કોઇ ભે છે ?
છે ક ભનનાં ભૂભાં જે ઓગે છે
એ જ કૂં જે ભ ફટી નીકે છે
વુખનું વામ્રાજ્મ િારે ાંવીભાં
‘ને ીડાઓ અંગીથી ઈખે છે
વસ્થય થઇ ફેઠા છે એ અજે , યંતુ
િો તયપ એના જ દીલા ઝશે છે
અભ તો ફુઝુગશ છે એ ળવખવમત ણ
રોશીભાં તો અવગમાઓ વલે છે
ઓથભાં છૂ ાઇ યહ્ા છે તણખરાની
અખખુમે બ્રહ્ાંડ જે ના ગ તે છે
યાતના જલાવ, ંધાયાં ડદલવના
અંખ ભીંિામાં છીથી ઝશે છે
૧૧/૦૩/૧૯૯૪
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ન શોમ

ડગરે –ગરે તયક્કી ન શોમ
ધાયણા વઘી ક્કી ન શોમ
શોઠ જે લા વૌ રક્કી ન શોમ
લાતલાતે કૈં ફક્કી ન શોમ
અલે; ને એ ના મ અલે !
સ્લનનું કાંઇ નક્કી ન શોમ
ઘઉં-ફાજયા તો શોમ, ડકનતુવૌનાં ઘયભાં િક્કી ન શોમ
તંગ દોયડે જ વદા િારળો ?
ભન ! લરણ વૌ જક્કી ન શોમ !
છે

ધુભાડાનાં લાદાં

અ–

એભાં લયવાદની લક્કી ન શોમ
૦૯/૦૩/૨૦૦૯
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અજે

છુ ટ્ટાં ભૂકીને
ઓછા

ભન વકાયણ અજે

ધૂયાભાં

ઈભેયણ અજે

બાા વય બાલે વલરક્ષણ અજે
ગુજશય-ગઝર યિલા યવામણ અજે
તું અલા ધાયે તો ક્માં કૈં ખોટ છે ?
અડદભ નથોનું વનલાયણ અજે
તેં નાભ અમું તો શલે અગ ઈય
એ નાભથી નભણં વલળેણ અજે
વોશાભણં શો સ્લન, રાંફી યાત શો
એલા િવંગોાત્ત રેખણ અજે
કાપી-ના રમભાં ઓગી શો ઠૂભયી
એલી વુયીરી વાંજની ક્ષણ અજે
છે કાન ફત્રીવરક્ષણા કાાવરકો !
શે વાંઇ ! વભજીને વળખાભણ અજે
૧૮/૦૬/૧૯૯૯
(૧) કાાવરકો : ઘોયી ઈાવકો
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ગુણીજન ગાલ ગઝર !

અજ ઓઢું : શેરં કર
અ તે કેલી ગડભથર !
જાત
જાણી
જરકભર
થઇ વભસ્મા વઘી શર
નબ
નીિોલાતું
તે યોઢે ડતું

વકર
લર !

ભાંડી માદી વુખદુઃખની
તું શંભેળાં યશી લર
ળું
શળે
બીનાળભાં ?
અંખ કામભ યશે વજર !
તભાં તાી ાડી તોથભાં થઇ ાથર-ઉથર
તું
શુ ં

શવે : ગ્રંથો યિામ
શવું : કશેતા નકર !

નેવત–નેવત ક્મા શે વફ ?
ઉગી

તેલી

જાણો, તો

રણ

પવર

અયાધ

છે –

રો, ગુણીજન ગાલ ગઝર !
૨૭/૦૮/૧૯૯૯
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વઘું ફાજુ ય ભૂકીને !

ાછોતય એક ભાં ેઠા વઘું ફાજુ ય ભૂકીને !
કયલાને કાંઇ જોખા-રેખા વઘું ફાજુ ય ભૂકીને !
ઘય–ખેતય

ફંકીને

ફેઠા

વઘું ફાજુ ય ભૂકીને !

જાણે ફીજા નયવી ભે’તા વઘું ફાજુ ય ભૂકીને !
ંદયથી જે ઉગે એની અંગીએ અગ નીકળું
સ્લમભ્ ગુર ‘ને સ્લમભ્ િેરા વઘું ફાજુ ય ભૂકીને !
ક્માં થાળે વલસ્પોટ, તૂટળે કોની ાંખો? એ િયજ રઇ
કતાયફંધ ફેઠાં ાયેલાં વઘું ફાજુ ય ભૂકીને !
યહ્ું ના એકે લૃક્ષ તો લ્મો શુ ં ભાયી ફનને ફાંશ વારં
ંખી ! ફાંધો યેનફવેયા વઘું ફાજુ ય ભૂકીને !
થથય તભાં ાણી યભતાં, ાણીભાં થથય તગતગતા
કૌન યભત ? એ કૈવા ખેરા ? વઘું ફાજુ ય ભૂકીને !
૦૩/૦૫/૨૦૧૦
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શે વભત્ર !
અગ વાથે ખેરતા શે વભત્ર ! વંબાો જયા !
સ્તંબને અહરગતા શે વભત્ર ! વંબાો જયા !
ફાંધી યાખમા તે બરે શો ભેઘ કાિા તાંતણે
ડકનતુ શ્રુ ખાતા શે વભત્ર ! વંબાો જયા !
તાયી નવનવભાં લશે છે ળું, િથભ એ જાણી રેતથમના તભાં જતા શે વભત્ર ! વંબાો જયા !
છો યહ્ા એક જ વભમના વશયથી ‘ને વાયથી
ણ ધનુય ટંકાયતા શે વભત્ર ! વંબાો જયા !
અલ, રે ણદીઠને શુ ં ઓખું, સ્ળુું જયા
ક્માં વુધી અ દૂયતા? શે વભત્ર ! વંબાો જયા !
પેબ્રુઅયી-૨૦૦૪
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ણી યાખેભાત્ર તાયાથી રાગણી યાખે
ળું કળબેય શાથણી યાખે ?
િોતયપ જે બીંતો િણી યાખે
એ જ દૃવષ્ટ બીંતય બણી યાખે
ધીભા તાે ઘી તાલણી યાખે
એ વુગંધોની છાલણી યાખે
બેંટલા િાહ્ું ભેં વતત જે ને
એ તો વાભે તીણી ણી યાખે
છે રગ અણા ફધાથી, જે લાત-વલગતેમ બાંજણી યાખે
એક વયખી છે વસ્થવત ફંનેની
કોણ, કોનાથી ભાગણી યાખે ?
વાધુતા છે સ્લબાલભાં ડકનતુ
લાણી-લેાય પાગણી
યાખે
નલેભફય-૨૦૦૨
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ઝારયી યભતી

ક્ષણ વુખદ કોઇ દોડતી યભતી
સ્લનભાં જાણે જયી યભતી
ભોગયાની કૂણી કી
ોિે તાયી શાજયી

યભતી
યભતી

અયતીની ળગે િડી યભતી
િાથશના શેરાં ખાતયી યભતી
ભોવશની રાગી ભેર રમ-તારે
વાતભે વૂય ઝારયી યભતી
સ્થાન યવનું નલું જ ઈબયળે
લાતભાં ભૂક ટાવી યભતી
કોઇ વયનાભું શાથ નવશ રાધે
છો છડેિોક ફાતભી યભતી
ભન તો ખુલ્રી ફજાય થઇ ફેઠું
કૈં િીજો મ લનલી યભતી
નલેભફય-૨૦૦૨
કવલતા નાભે વંજીલની – 71

જોમાં
કંકુ ઘોળમા, ળુકન રખી જોમા
વાવથમે વાવથમે વખી જોમા
બૂજશત્રોનેમ ઓખી જોમાં
ગ ઉધઇનામ ાયખી જોમાં
ભૂ થડ ડા ડાખી જોમાં
ઝૂ રી જોમા ‘ને રખરખી જોમાં
જે તને થઇ ભળમા નમુું ઝાક
એ ડદલવ ભેંમ ધખધખી જોમાં
એ જ ઊંિાઇ એ જ અડદભતા
તથી રઇ છે ક તીયખી જોમાં
વાલ વયખાં બજન-ગઝર બાળમાં
તો, વનકટ જઇને નીયખી જોમાં
એક પક્કડ ; પકીય છે ફીજો
શાથનાં ોત ાયખી જોમાં
૧૧-૫-૨૦૦૪
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ઓિયી રીધું

ાત્ર જાણીને યશયી રીધું
કોઇ ઠાભે મ ક્માં ઠયી રીધું ?
ફવ ભસ્તું ઝીણં ઝયી રીધું
ઈદબવ્મું એલું ઓિયી રીધું
રઇ લિન અખું લન લયી રીધું
અહરગન દઇ ંકે કયી રીધું
વૌ વનમત-વનમવતથી યશી ગાં
િાલ્મા િીરે ‘ને િાતયી રીધું
પાટી અંખેમ બાળમું ંધારં
ભીંિીને અંખ ક્માં તયી રીધું ?
અખખુંમે વલશ્લ છે નમુું ઘુભભવ
એલું વભજ્મા ‘ને િયિયી રીધું
બાલલાિક શુ ં-તુંની યભણાભાં
ઉગી રીધું ‘ને અછયી રીધું
૧૮-૧૦-૨૦૦૨
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અબયણ રાગે

તાયી લમને નવશ ગ્રશણ રાગે
અગ છે તું તને ભયણ રાગે ?
વસ્ભત તો બીતયી શ્રલણ રાગે
શોઠ ય યભતું અબયણ રાગે
જનું તથી ધ્રુલીકયણ રાગે
અબ લયવે ‘ને અક્રભણ રાગે
લસ્તુ શયએક ‘ગોલ્ડપીળ’ જે લી
ભાયી લૃવત્ત મ ખાયલણ રાગે
કેભ અું વશવાફ ભનગભતા?
જ્માં સ્લગતભાં જલું કઠણ રાગે
એ કશે, કાયલે; ફધું રીરા
શુ ં વશજ િારુ, ગોઠલણ રાગે
રાખ વચ્િાઇ, જૂ ઠ ટીું એક્
ક્ષીય-વાગયભાં ભેલણ રાગે
૫-૧૧-૨૦૦૨
કવલતા નાભે વંજીલની – 74

વયબય
કૈં જ ફાકી નથી ફધું વયબય
તું કશે તે શજુ કરં વયબય
કય ળરૂ અજથી નલું વયબય
એકથી એક અગલું
વયબય
ભન છે જ જે લું તો જ શળે ળું ?
કોણ દેખાડળે ખરં વયબય ?
અ એકાદ ભથું અશ્લાવન
ઓઢું, શેરં ને ઝશું વયબય
તું લનથીમ દાઝે છે તમાયે
શુ ંમ લયવાદભાં ફું; વયબય ?
તાયી
ઊંિાઇને ડી રઇને
રે, કયી દીધું ભાંગણં વયબય
શુ ં થમો તું, શલે તું થા શુ ં તોથામ ફંનેની અફર વયબય
૨-૪-૨૦૦૬
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લણજ અે
ગોઠડી વંતરવ લણજ અે
જ્ઞાનીને વનત નલી ગયજ અે
શા-શજૂ યી કયે યજ અે
તું પકીયોને કાં પયજ અે ?
ગણગણી રે, એ જે વશજ અે
યોજ ક્માંથી જુ દી તયજ અે
શાથ રંફાઇ ‘ને થતા રાંફા
તે છી કણ વભું કયજ અે
ગ છે તો ગયખા જરૂયી છે
કોણ અલી વય વભજ અે
એ જય શાડ થઆ યશે ઉબા
જે ને વંજીલની ઈયજ અે
યાતબય
યભમ યાગ
યેરાલે
પાટતા શો, િગટ યજ અે
૨૫/૧૦/૨૦૦૨
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િબાલ કશુ ં
બાલ વભજુ ‘ને શાલબાલ કશુ ં
કે, ઈભકાનો ઘન િઢાલ કશુ ં
ના શુ ં ફદરાઉં, ના ફનાલ કશુ ં
અલનાયા તને ળું ‘અલ’ કશુ ં ?
અજ એકાંત ઘરં રાગે છે –
એને તાયી વય કે તાલ કશુ ં ?
વાલ ાવે જઇને ટકી જલું
વલર્ઘન વભજુ ં , વશજ િબાલ કશુ ં ?
લાતભાં

ફીજી

લાત

ગૂંથીને–

િારુ યાખું કે ‘રક જાલ’ કશુ ં ?
અંખ
દૃશ્મને

ફેઠી છે દૃશ્મના ટેકે
અંખનો રગાલ કશુ ં ?

અ કહ્ા વાંબળમાની અડળ રઆ
ભાત્ર ંગત નોખી યાલ કશુ ં !
૦૮/૦૪/૨૦૦૬
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શોંિે

દૂય – વુદૂય

અયદા

શોંિે

બાલ – બીનાળ વયબયા શોંિે
રાગણી જો જયા – તયા શોંિે
લાત શોંિે ‘ને લાયતા શોંિે
છે ખુળારી અ શાથ ખારીની
જા, ખરકની તને ખરા શોંિે
જકભ છે ળું ? ને ળું કાહરદી ?
કોઇ જાણે નશીં છતાં શોંિે
તું શલા, તો શુ ં તારં અલયણ
કોણ શેરા ‘ને ક્માંથી ક્માં શોંિે?
 – વલની કથાનો શુ ં નામક
ક્મા વભમની ભને વ્મથા શોંિે ?
અગ, ાણીનો બેદ લગણતા
ક્મા જુ દા સ્ળશની ભઝા શોંિે ?
૦૫/૦૪/૨૦૦૬
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ઈગેરી ાંખને
વાલ વાભે અલી ઉબાં શો ને…
ળક્મ છે શુ ં ઓખું ના અને !
વાંબયણ,

વભફનધના

ઊંડાણને

તાગતા

ડકી

જલાતું

અબને !

કેટરાં

ાછ

રીવોટા

ાડલા ?

એની ક્માં કૈ ણ ખફય છે વાને !
ખુલ્રું છે અકાળ ણ ભન ફંધ છે કેભ

પપડાલું ?

શોંિલુ,ં

ઉગેરી

ાંખને !

જલુ,ં

તયછોડલું

ાભી

એ જ ઘટનાક્રભ ભળમો તભને-ભને !
જે કશુ ં છુ ં એ જ ાછુ ં વાંબું
વાંબળમું જે એજ કશેલાનું ફને !
છાંમે ફેવે

એની

તડકે

એ

િારે

છામા
ગૂભાલે

ઓગે
ઝાડને !

૧૧/૦૪/૨૦૦૬
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ઊંડાં ાણીભાં

અંખોભાં છે કાવી શ્લાવોભાં ઝાભયો
ભને પળમાં છે એલાં કોઇને ના પો
અ શાડલત્ દ્વદ્વધાનો વલકલ્ નમ ળું ?
થોડો

શુ ં ઈતરં ‘ને

થોડાં તભે િડો

રાલો લાજને ફનને કાન ઝારીને
એણે જ ળાંત ભન ઈય શુ ભરો કમો
થયા દૃવષ્ટ તાકી ઉબા છે વૌ શીં
શુ ં કેભ નીકું રઇને ભાટીનો ઘડો ?
કોઇ તો ક્માંમણથી અલી ને ભો
ગફડી ડયો પયી ઊંડાં ાણીભાં દડો
૨૯-૮-૧૯૯૨
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જલે છે શણશણાટી
યોભાંિ ઓ તયપ છે અ ફાજુ કભકભાટી
શે વુજ્ઞજન ! અ ક્ષણને અછી કશુ ં કે ઘાટી ?
કોની વસ્થવતભાં શરિર, છે વસ્થય કઇ વાટી ?
અ કઇ ડદળાથી અલી જલે છે શણશણાટી ?
જાશેયભાં નશીં

તો તું

કાનભાં કશી જા –

થથય થમો તે શેરાં ાણી શતો કે ભાટી ?
લેિું

દયેક લસ્તુ

શુ ં

તોર – ભોર

વલના

છુ ં શાટડી લગયનો વૌથી જુ દો જ શાટી
છે વૂક્ષ્ભ ડકનતુ વક્ષભ અ કાવ્મ નાભે ઔધ
િાખો, ીઓ કે િાટો, ખાંડી, દી કે લાટી
વંબલ છે એ જગાએ ભેો બયામ
વનભશભણે જ્માં અજે ખેરામું

કારે

શરદીઘાટી

ક્ષયને એ ના જાણે, ના ંકનીમ ઓખ
બણતય અ એનું કેલું કોયી યશે જ્માં ાટી.
૮-૧૦-૨૦૧૦
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શોલાની િિાશ

જ્માંથી િગટી તમાં જ શજુ છે શોલા ના શોલાની િિાશ
દી

તેનું

ંધારં

છે

શોલા ના શોલાની િિાશ

શાડ એ જ ‘ને એ જ ણં છે શોલા ના શોલાની િિાશ
ણ સ્લબાલે વાલ બીરં છે શોલા ના શોલાની િિાશ
ભેં િીંધમું ‘ને તેં બાળમું એ ફનનેના કોઇ લિગાાભાં,
સ્શેજ ઝફૂકતું

િાંદયણં છે

ળયણે

અલેરા

શોરાને

ફીજી

ફાજુ નું

લ્રું

અખેઅખા ળફદકોભાં

શોલા ના શોલાની િિાશ

ફેવાડયો
છે

એ

ત્રાજલડાની

શોલા ના શોલાની િિાશ

જે ના ઈય અંખ ઠયી તે

ર – ર કે ળુ – કળું છે શોલા ના શોલાની િિાશ
મુગોથી િિાશઇ યહ્ાના

કાયણવય

રાગે

છે

ુખત,

અભ સ્લબાલે વાલ વળળુ છે શોલા ના શોલાની િિાશ
૧૩-૫-૨૦૧૦
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ળીદ કયલી ?
લાત લચ્િે લાત ફીજી ળીદ કયલી ?
િેભભાં ંિાત ફીજી ળીદ કયલી ?
કયલી શો, ણ યાત ફીજી ળીદ કયલી ?
એક ભૂકી જાત ફીજી ળીદ કયલી ?
વૌ યીવા જે ભ સ્લીકામુું મથાતથ
તથમની ઓકત ફીજી ળીદ કયલી ?
છે ડી તો જાલી રઇએ જતનથી
ભાંહ્રે ભન બાત ફીજી ળીદ કયલી ?
વનજવનલાવી અણે ઠાકુય સ્લમંના
નમની ઠકયાત ફીજી ળીદ કયલી ?
નાભના જલાે વીધા િાલ્મા અલો
ભાગશભાં વફછાત ફીજી ળીદ કયલી ?
૧૪-૩-૨૦૦૯
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ઓખલા દે

ફાલનની ંદયના કોઇ ક્ષયને તો ઓખલા દે !
થાઉં છીથી ભઘભઘ શેરાં ત્તયને તો ઓખલા દે !
ીડાભાં ઓગતી અંખો, દુઃખભાં ડોરે ળફદહવશાવનઅલીને ઉબા ધલચ્િે કતયને તો ઓખલા દે !
વુખ, યાજલી ઠાઠ ધયીને વાભે કાંઠે ફોરાલે છે
યસ્તાના ળતળત ળેલાી થથયને તો ઓખલા દે !
કોઇ જં ગરી ઘાવફર થઇ બલબલ ભલાનું વનભંત્રણ
કફૂર, ણ અ વલયશ – વ્મથાના ફંજયને તો ઓખલા દે !
લલ્કર થલા િભશ

શેયી યણ–યણમો ખેડું ડકનતુ

ભળમું િાભડી નાભે તે અ લસ્તયને તો ઓખલા દે !
શો ભારં એકાનત ડીખભ, તુંમ યશે તાયાભાં વનશ્િર,
ણ, િથભ અ શોશા કયતા રશ્કયને તો ઓખલા દે !
ફેઉં શથેી ભાથે ભૂકી છાંમો કયલા િાશે છે ણશે ભા ! ક્ષણબય અકાળી અ છત્તયને તો ઓખલા દે !
૭-૧૧-૨૦૧૦
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લચ્િે ઉબાં છીએ
ંધાય ‘ને જલાવની લચ્િે ઉબાં છીએ
શલી યીતે શલાળની લચ્િે ઉબાં છીએ
કેલી જણવની ળોધ રઇને નીકળમાં કે અ–
ક્ષણ–ક્ષણ ખટકતી પાંવની લચ્િે ઉબાં છીએ
છે

યંગભંિ

ડલા ગે

વાંડયો

શ્રધધાના

લેળનો

લકાળની લચ્િે ઉબાં છીએ

ભુઠ્ઠી બયીને અ તે ભફરખ ફની જળે
એલી વભજ ‘ને શ્લાવની લચ્િે ઉબાં છીએ

તું ક્માંક જ છે , કમાંક વગ્ન, કમાંક છે શલા
શય નલા અબાવની લચ્િે ઉબાં છીએ
પેબ્રઅ
ુ યી -૨૦૦૪
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પયી લયવાદ શો
એભના ‘ને તેભનાં ુણમે પયી લયવાદ શો
એ યીતે ણ અણે વશસ્વે પયી લયવાદ શો
ઘય વુધી રઇ અલતા યસ્તે પયી લયવાદ શો
ડૂફીએ/તયીએ – ના વલકલ્ે પયી લયવાદ શો
તીવ્રતભ વંલેદનાથી એક ટીું ઝીરો, તોલન, નગય ને ઓયડા લચ્િે પયી લયવાદ શો
કોઇ બીંજાતાં વતત ‘ને કોઇ કોયાં યશી જતાં
ોતોતાનાં રગ વતમે પયી લયવાદ શો
શુ ં તને ૂછું ને તું ૂછે ફીજાં કોઇને–
એભ વંધાતા વક િશ્ને પયી લયવાદ શો
ભાત્ર અંખોથી વઝરામો ‘ને તલિા ભશોયી ઉઠી
કોણ જાણે કોના વદબાગ્મે પયી લયવાદ શો
જે નથી બીનાં થમાં એને મ થથય ના કશો
શય નલા લયવાદના થે પયી લયવાદ શો
પેબ્રુઅયી- ૨૦૦૪
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કંઆ નથી
કંઆ નથી ઓછુ ં લધાયે કંઆ નથી
વઘું બીતય છે તો ફશાયે કંઆ નથી
અજની
અણાં

ઉઠતી ફજાયે કંઆ નથી
કે એનાં દ્વાયે કંઆ નથી

કોને ખાતય : શાડ શલા ફર ળા–
‘ને ધુભાડા જે લું

બાયે કંઆ નથી ?

ખારી શોડી છે , બટકતી િીવ છે
ફાકી અ દડયમા ડકનાયે કંઆ નથી
એકરક્ષી,
વશિલાવી
અણે
એથી ઘરં કો’ િકાયે કંઆ નથી
તું જ કેલ દૃશ્મ ‘ને દૃશ્મ ણ
દૃવષ્ટના નભણા નઝાયે કંઆ નથી
ભ્રભ છીના ભ્રભનું યંાય જગ–
રોક છો-ને રખ વલિાયે કંઆ નથી
૧૦-૪-૨૦૦૪
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કંઆ નશી
વાભમ થલા વખમ થલા કંઆ નશીં
તું કશે તે તથમ થલા કંઆ નશીં
જે કથું તે કથમ થલા કંઆ નશીં
વાંબું તે વતમ થલા કંઆ નશીં
અંખની ભયજી ભુજફ ઈડે, તયે..
દેખલું ખુદ દૃશ્મ થલા કંઆ નશીં
જે નથી તમાં શોંિલું, ાભી જલું
ભાત્ર એક જ રક્ષ્મ થલા કંઆ નશીં
ફેઉં ફાજુ

વલસ્તયે વસ્તતલ જ્માં–

એલું ળાશ્લત ભધમ થલા કંઆ નશીં
લસ્ત્ર કે લલ્કર તેની વબમતા
વાિલો તો વહ્ થલા કંઆ નશીં
ક્માંથી ક્માં વંદબશ િાલ્મા, શે ગઝર !
તું ભે તો ળક્મ થલા કંઆ નશીં
૧૧-૦૪-૨૦૦૪
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જાણી જો
લંળ જો લાયવાઇ જાણી જો
અણી ળું વગાઇ જાણી જો
એક એની આકાઇ જાણી જો
થઇ પયે છે પટાઇ જાણી જો
ત, તીયથ ‘ને ઠાઇ જાણી જો
િીત ોતે ીયાઇ જાણી જો
ળાશી ટીે વયસ્લતી યાજે –
કેલી છે અ કભાઇ જાણી જો
કેભ

ફાયાખડીભાં ટલામા ?

દીધી કોણે દુશાઇ જાણી જો
તાયી શ્રદ્ધાભાં અલી ફેઠું તે

સ્થાન છે કે વયાઆ જાણી જો
૧૦-૫-૨૦૦૪
(૧) આકાઇ :- સ્લના શોલાનો ગલશ
(૨) પટાઇ :- ાટલી કુંલયી
(૩) ીયાઇ :- ીયતલ ધયાલતું
(૪) વયાઇ :- ધભશળાા, વવશમારં અશ્રમસ્થાન
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ળતશ યાખળે

વભાધાનની વાભે લવભી ળતશ યાખળે
ાો, ના ાો ણ ભથી ળતશ યાખળે
નકદ વનમભ ‘ને નલરી નલરી ળતશ યાખળે
નજીક રાલી નેક તયપી ળતશ યાખળે
ભાયી

વાથે તાયે ણ બીંજાલું

ઉઘડલાની

વાથે

છતયી

ડળે–

ળતશ યાખળે

ધૂઅંધાયથી ઓછુ ં ફીજુ ં કાંઇ ખે નવશ,
ધૂભાં નશાતાં શેરાં િકરી ળતશ યાખળે
કોઇ વલજોગી િેભીજનને ભઘભઘ કયલા
લીંઘાતી
કસ્તુયી શયણી ળતશ યાખળે
કભાંદડી નશીં તો તાયા હૃદમે લવીએ–
ઝાકફુંદો

કંકુલયણી

ળતશ

યાખળે

બૂત-બવલષ્મો અગ-ાછ, સ્લમં વાંિત–
- લચ્િે યશીને, ડાફી – જભણી ળતશ યાખળે
કદંફડાી જે લું તું ણ રી રી ને
ભસ્તીબય, ભીઠ્ઠી, ભદઝયતી ળતશ યાખળે
યોઢની અંગીએ અલી, વલદામ રઇળું
વોનેયી ડકયણોની ઢગરી ળતશ યાખળે
૨૫-૧૧-૨૦૧૦
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ળું કરં ?

િંિનો શાડ ાય થામ તો િગટ કરં
ઝીણં ભસ્તું યેતકણ શુ ં કોની વાભે લટ કરં?
ન યાખું કૈં જ ગુત, ન કળીમ િોખલટ કરં
યશસ્મ એ જ ઘેન શો તો ઘૂંટી- ઘૂંટી ઘટ કરં
ફશુ જ ગો ગો રાંફુરિ ક્થમા કયે છે તું
કરં શુ ં વાલ યધી લાત, ડકનતુ િોખખીિટ કરં
રે, િાર વાથે િારીએ ભુકાભ ળોધીએ નલા
વનબાલ વાથ તું, તો તાયા વાથનું ળકટ કરં
ભેમ થોડા બીતયે જં  ધયફી યાખમા છે િડયો છે કાટ કેલો જોઉં, કે ઈરટુરટ કરં ?
શુ ં એ જ કાયણે યશુ ં સ્ભયણની શદથી દૂય..દૂય..
છે ઠંડી ઠંડી અગ એ, લધાયે ળું વનકટ કરં ?
છે બાલભમ, તું ળફદની વાટીએ ના વાંડે
શો થથયોનું વળલ્ તો શુ ં ળું કરં ? કટ કરં ?
૭-૪-૨૦૧૧
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વલળેઅલતા ‘ને જતા વાદ ાડીને ફોરાલતાં સ્થ વલળે
િાર ! રખીએ ગઝર બાવ-અબાવની ઝાંખી ઝશ વલળે
રાખ મતનો છીથીમ ક્માં વાંડી બા નગ વલળે
ફઘડી, ફઘડી કયતાં છટકી જતું લેંત-અંગ વલળે
એક

કૂભી

કી ફશાલયી ફશાલયી ૂછતી ફરને –

કેભ શો પાટતાં રગ નથી ખત-ખફય કોઇ ઝાક વલળે
કોઇ નક્કય શકીકત વલના અભ કૈં બાગી છૂ ટે નશીં
દોસ્ત ! કાં વાલ ખોટું ફતાલે છે તું ફશાનું ંજ વલળે ?
જે લું જે િાશળે તેલું તે ાભળે, ાત્ર દબૂત છે યાખી શ્રદ્ધા બયી જો જયા ંજવર, યવની તાંવ વલળે
જીલ ! ભોકો ભળમો છે તો અકાળભાં િારને ઈડીએ !
કોણ જાણે છી ક્માયે ‘ને ક્માં ભીળું અ બૂત વલળે
ક્માંથી અલી િડયાાં અ લાજોના ધૂવય નકાશગાયભાં ?

કોણ વભજાલે શીં, નાદ-નતશન વલળે; બેય-બૂંગ વલળે ?
૨૦-૩-૨૦૧૧
બેય-બૂંગ = રૌડકક લાદ્યો
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ભુખોભુખ થલું છે
તણખો છે ના સ્લીકામશ ભશાનરની ભુખોભુખ થલું છે
કાં તને ખબાલતી શરિરની ભુખોભુખ થલું છે
મુગાનતયોને ફાથ બીડે એ રની ભુખોભુખ થલું છે
વૌ ઝં ઝાવનર બીના લામરની ભુખોભુખ થલું છે
લૈકુંઠ – ફૈકુંઠ કાંઇ ખે નવશ નાં કોઇ ભનવા ટદળશનની
િર – િરની લચ્િે યશી વનશ્િરની ભુખોભુખ થલું છે
ડભભય વરસ્વી વડકો છોડી, વવભેનટનું ફખતય ઉતયડી
અડદભ ઈતકટ લેગ ધયી જં ગરની ભુખોભુખ થલું છે
િાણી ંખી ઝાડ જીલાતો ભાણવ વુધધાં વઘી ભ્રભણા
અકાયી મા વનયાકાય એંજરની ભુખોભુખ થલું છે
ઊંડાણો ‘ને ઊંિાઇના જોય – જભાલટ કફૂર છે ણ
વૌને ંગત શોંિ ભુજફ વભથરની ભુખોભુખ થલું છે
ભાયા ઘયનું અબ યોઢે કોના વલયશે યડ્ ાંય ? જાણલા –

અકાળી અંવુ થલા તો લરની ભુખોભુખ થલું છે

૨૫/૧૦/૨૦૧૦
એંજર : દેલદૂત
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િભાવણત છે વાશેફ
રમથી ઈય ગમા તે રમાવનલત છે વાશેફ
ફાકી િલાશભાં જ િલાવશત છે વાશેફ
લાણીની િોથી લળથી વલબૂવત છે વાશેફ
વભજામ તો વય યીતે વાવફત છે વાશેફ
ફાયાખડીની ફશાય જે ભંડડત છે વાશેફ
તે વૌ સ્લયોભાં તું જ વભાવશત છે વાશેફ
કોણે નદીનાં વ્શેણ લશાવ્માં કલન વલળે ?
‘ને કોણ ફુનદ ફુનદ વતયોવશત છે વાશેફ
લૃક્ષોના કાનભાં જે લન ભંત્ર ફંકતો
તેના વલળે જ્ઞાત વૌ ંડડત છે વાશેફ
ંગત શકીકતો જ વબવ્મક્ત થઇ ડકનતુ
તાયા િભાણથી મ િભાવણત છે વાશેફ
વઘી વભજનો છે લટે વનષ્કશ એ ભળમો
છુ ં ક્માંક શુ ં, તો ક્માંક તું િર્તિત છે વાશેફ
૨૩-૬-૧૯૯૯
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ળેભાં વાશેફ
વઘા છી જે કૈં લધે તે ળેભાં વાશેફજી !
ભેં ણ વતત ળોધમો તને લળેભાં વાશેફજી !
વીધા કથનભાં
છે
અલીતી

કે ઈલાિું શ્રેભાં વાશેફજી !
વલશથા અશ્રેભાં વાશેફજી !

ના થઇ ઠયીને ઠાભ લશેતી નાડીઓની િડ-ઈતય
એલું તે ળું ઓછુ ં ડ્ ાંય અદેળભાં વાશેફજી !
જાશોજરારી વાહ્ફી નલરાખ ભૂકી ભાલા
કોણે ગઝર છે ડી પકીયી લેળભાં વાશેફજી !
કોયાઇ
વલરવે

અયવભાં કદી તું બોગ છન બોગલે
કદી લાસ્તલરૂે વલળેભાં વાશેફજી !

શુ ં િાક્ષભંડભાં વલશયતો
વાભે ભીને અલળું
િારો
ગભતું

લામયો, તું રશેયખી
અલેળભાં વાશેફજી !

ળશેયી વબમતાની ાઠળાાભાં શલે
નથી અ ગાભઠી ગણલેળભાં વાશેફજી !

ઠારા ! ગઝરને ગા ભા દેજો, જયા વંબાજો
એ છે વગયાની વદ્યસ્નાતા યેળભા વાશેફજી !
૨૩-૬-૧૯૯૯
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વાધુ છે વાશેફ..

તભવ ‘ને તેજ તો વવક્કાની ફેઉં ફાજુ છે વાશેફ
વભજ શો એલી એ જન અવળખાનખ વાધુ છે વાશેફ
ખયેખય વ્મક્ત થાલું એજ તો જલાું છે વાશેફ
ભઝા ડલી ના ડલી તો રૂાા જાદુ છે વાશેફ
ડદળાઓ િાયે ખુલ્રી શો ને નબ કોરંકટ્ટ તો ણ –
હ્રદમયવના

છરકલાની

ઊતુ : િોભાવું

છે વાશેફ

જુ દા વંજોગલળ ના અણે અલી ળક્મા નજદીક
લવો છો અ જ્માં એ ભારં ણ ઠેકાણં છે વાશેફ
વલા ગજ ઊંિું િારે છે તો એભાં ળું િંફો છે ?
કવલના

ળફદનાં

યભાણલાું

ગાડું

૦૭/૦૨/૨૦૧૩
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છે વાશેફ

લાયી..લાયી.. જઇળું !
ધરલરાટ ધયળું
જાતથી ઝઘડળું

‘ને લાયી.. લાયી.. જઇળું !
‘ને લાયી.. લાયી.. જઇળું !

બેાં બેાં યભળું ‘ને લાયી.. લાયી.. જઇળું !
નથણી જે ભ જડળું ‘ને લાયી.. લાયી.. જઇળું !
ઓઘો કયળું ‘ને લાયી.. લાયી.. જઇળું !
અંખથી ઉબયળું ‘ને લાયી.. લાયી.. જઇળું !
લેણે-લેણે
ઠયલાં,
વુગંધ જે લું તયલાં !
ઝીણં-ઝીણં જયળું ‘ને લાયી.. લાયી.. જઇળું !
તંત-તંત જે નાથી છે
વબય, વભર્તતલાયી-લાયી લયળું ‘ને લાયી.. લાયી.. જઇળું !
સ્ળશ ઈવી અવ્મા ટોાબાત થઇ તમાં
યંગ થઇ ઉઘડળું ‘ને લાયી.. લાયી.. જઇળું !
ભોયવચ્છ
લીંઝીને
લેય
લાલાના
ભનવૂફાઓ ઘડળું ‘ને લાયી.. લાયી.. જઇળું !
શ્રી ! તભાયી વાથે સ્લનાભ વાંકી રઇ
શક કયી શયખળું ‘ને લાયી.. લાયી.. જઇળું !
 – િશયના લવય ઘડી – ઘડીના ઓચ્છલ
વનત નલા ઈજલળું ‘ને લાયી.. લાયી.. જઇળું !
(સ્ભયણ : િેભરક્ષણાના અયાધકો નયહવશથી ભોયાય વાશેફ )
૩-૯-૨૦૧૨
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હશડોે શીંિું
ઠેક છે ક ાતાે યફાયી લાગી યે હશડોે શીંિું
ળેળામી બાગ્મા કાંઇ ળમમાને તમાગી યે હશડોે શીંિું
વાથે વશુ ડદળાઓ રભઝુ ભલાં રાગી યે હશડોે શીંિું
વાત વાત વભદયને ઈય પા જાગી યે હશડોે શીંિું
ભથા એક ઠેરાભાં જઇ શોંિે ડશોલાને અકાળી વ્શેણ
કોણ ગ-ંગુઠા
જે લું
ફડબાગી યે હશડોે શીંિું
ભેઘને ઝુ રાલે છે ગોયંબો, એભ ખભભા ! જીલને ળયીય
ક્માંથી ળયીય તભે વુખ રાવ્મા ભાગી યે હશડોે શીંિું
ઝૂ રલાના ઝાડ ઉગે ભાયાભાં, ડકિૂડતો એનાભાં નાતો
ફાઇ ! એકફીજાના ફેઉં નુયાગી યે હશડોે શીંિું
યે ! અ તે કેલી ણજાણ કોઇ ઊતુનો નભણો લાંક
ંદયથી ઉબયતાં ગીત ભશાપાગી યે હશડોે શીંિું
જુ ગ જુ ગ જીલો એ જીબરડી : ઝૂ રણાને રમબય રડાવ્મા
યાગ – થાટ

ગૂંથીને

બેા વફશાગી યે

૧૧-૯-૨૦૧૨
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હશડોે શીંિું

ગુણથી એ ગુરકંદી
કેલો વલલેક ગણલો ને ક્માંની ક્રભંદી !
તું લાતે – લાતે લશેતી ભૂકે છે ગા ગંદી
ઇચ્છા છં દે િાલ્માં તે થઇ યહ્ાં સ્લછં દી
ણકથ યશે છે એને નડતી ના કોઇ ભંદી !
લનલાટથી
બટકે

વલખૂટી કકળુકની

ફજાય લચ્િે ભાથું

ુષ્ટ

ડાી

છાડી,

ક્રંદી

યે ! વાંકડી વભજની વનજ ળેયીના લાંકે
ગયકાલ ગૂંિલણભાં અલી ઉબો છે નંદી
ત્તયના પામે ઈનભત્ત થઇ પાંકડી ગઝવરમત
ભશેકંતી
દાદયાભાં
પોયંતાં
દીિંદી
થોડી જો અડી – લી કવલતાભાં છૂ ટ રઇ રે
તે

અોઅ ોતે ોતાના થામ

દ્વાંદ્વી

ઈભદા ગઝરનાં રક્ષણ ગાવરફજી દાખલે છે
સ્લાદે શો ખટભધૂયી, ગુણથી એ ગુરકંદી.
૩૦/૦૪/૨૦૧૩
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ત્રુઠા .... ત્રુઠા !
વલિાયને લરોલી કયે િમતન જૂ ઠા
એ તીય શોમ તો ણ છે જનભજાત ફૂઠાં
જયાક ઝીણલટથી તું કાન ભાંડી જો, તો –
તનેમ

વંબાળે

ફફડતાં

ફેઉં

ૂઠાં

જગત છે કાિનું ઘય, વૌ િીજ કાિની અ–
છે ોત તારં – ભારંમ

કાિ

ે ૂઠા
ભુઠ્ઠભ

શો ાંખની િતીવત ‘ને અબ ભાટે ઝં ખા
શુ ં ળોધલાને અવ્મો છુ ં ંખી એ નૂઠાં
સ્લબાલગત્ પકીયી વભજાજ નો ભશોતવલ
એ યેલડીમ ાભીને ફોરે ત્રુઠા…ત્રુઠા !
૧૪/૦૫/૨૦૧૩
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વભથમા

શુ ં

વકર

વજજીવલા ને

સ્લગશ વભથમા

છે – શતાં – શોલાનો વૌ વંદબશ વભથમા
જે નથી
તાણીતૂંવી

એ ળોધલાનો થશ
તાયલેરા
તકશ

ઘા – ઘવયકો – ફંક

વભથમા
વભથમા

વઘું વ્મથશ વભથમા

ધા – વધનક – ધા તા.. યા.... યા.. તુયશયશ વભથમા
શો લન તો ફવ નજાકતથી લહ્ા કય
છોડી દે વુદ – લદ કે વલુલ – કકશ વભથમા
તું ઊતુવંજોગ
જે લી ળુબ
કેભ યાખીને ઉબો છે
ળતશ

ઘડીએ
વભથમા

ેટ ખારી શો તો દળશન ણ વનયથશક
વભથમા ભંડદય, વભથમા ભવસ્જદ, િિશ વભથમા
અ
છુ ટ્ટે

કથાયવસ્લાદીઓની
શાથે લાલમાશ તેં

છાલણીભાં
ભભશ વભથમા

વાંજ છે , લયવાદ છે , દીલ છે ‘ને શુ ં છુ ં
દોસ્ત તોડો દંબ નાભે દુગશ વભથમા
૦૭/૦૪/૨૦૧૩
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ગઝર વત્રદી
(૧) કવલ

ધયફી ળકે જો ાછો
ફંદુકભાં
બડાકો
તમાયે કવલ તું ાકો
લીંધે,

યોલે,

શેયે

વનઃળફદનો
ઇરાકો
તમાયે કવલ તું ાકો
નેલાંનાં ાણી ભોબે
લાીને ાડે શાંકો
તમાયે કવલ તું ાકો
શો પાટમું થાકી, શાયી
એ લસ્ત્રને રે ટાંકો
તમાયે કવલ તું ાકો
ઈઝે યલા શો ઈતવુક
વનત દૂઝતો વફાકો
તમાયે કવલ તું ાકો
તયકીફ

‘ને

તયીકા

છાંડી જભાલે છાકો
તમાયે કવલ તું ાકો
૧૮/૦૫/૨૦૧૩
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(૨) વનયંતય દઝાડે.

સ્ભયણ
લધી

લાવ્માં

લાડે

યાત - દશાડે

વનયંતય

દઝાડે

િડી
તાડ
એ પલા
વનયંતય

ઝાડે
ઈડાડે
દઝાડે

તું

કેલો

નજૂ ભી ?

વંગત
વનયંતય

ફયાડે
દઝાડે

નશીં અશ! ના લાશ!
એ ના
વનયંતય

તાી ાડે
દઝાડે

શુ ં
અકંઠ
તું ંજવર
વનયંતય
ભશાજોગ
કલલાં
વનયંતય

તૃષ્ણા
િખાડે
દઝાડે
જાણં
વનબાડે
દઝાડે

જે ઇચ્છે તે યાજા
ભુકુટ ભતા બાડે
વનયંતય
દઝાડે
૨૦/૦૫/૨૦૧૩
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ખણખણે છે ખંજયી..

જે લું છે એલું જ લતયળે ને ભયળે પયી
મુગ-મુગાનતયથી શર્તનળ ખણખણે છે ખંજયી..
છાતી

કૂટી, િીવ

ાડી ‘ને

ુયાલી શાજયી

તે છતાં વસ્તતલની સ્થાી ળક્મા ક્માં ખાતયી
ટેવરપોવનક ટોક જે લા દૂયના વભફનધ અ –
ક્મા લાંકે થાળે કટ્ટ..? ધલિાે અતયી !
વવદ્વદ્ધ કે વગલડ બમુું શોલાનું ક્ષુલ્રક ફશાનું રઇ
બેંવ થોડી ભાયીએ ? એક ાભલાને

લાધયી

તકશના યંગીન ફુગ્ગાથી ભઢમું છે તારં વલશ્લ
ભાયા અકાળે મ નભણી કલ્નાઓ વલસ્તયી
ાંિ ડગરાં ાછાં પયતાં ળુકન થઇ જામ છૂ ..
ળું કયો જ્માં ઊંફયા ય અડી અપત ઉતયી ?
તકશના યંગીન ફુગ્ગાથી ભઢમું છે તારં વલશ્લ
ભાયા અકાળે મ નભણી કલ્નાઓ વલસ્તયી
ભૃતમુ તો છે લનમિાણી શોમ વકશવનું બરે
એ ગભે તમાયે િગટળે ૂણશ શીંવકતા ધયી
૧૭/૦૩/૨૦૧૩
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વંબાી રે….!!

અમું એલું જ તયત ાછુ ં વંબાી રે !
યત

તારં તને િોભાવું વંબાી રે !

શભણાં શીંથી િાલ્મા જાળું વંબાી રે !
ઘડી-ફેઘડી ફશાલયાં અંવું વંબાી રે !
વદબાલથી વલું વલું લાંિે વાશેફ,
અડું લું વીધું ત્રાંવુ વંબાી રે !
લાતે - લાતે અજ નમુું છલામ છે ધુભભવ –
લાક્-વલમના શે બમાવું ! વંબાી રે !
ધૂ-ધુભાડે,

ધંધ-ે ધાે,

ધોઇ-ધાલી,

કયી ભૂક્મું છે લસ્તય અછુ ં વંબાી રે !
જાત શ્રાલણી તડકો, છાંટમાં વુખ-વયલડાં
સ્લમં ધો-ભંગ શુ ં બાવું વંબાી રે !
રે અ કોયો જીલ તને, વશી-દસ્તક ોતે
વરવખતંગ તાયો વલશ્લાવું વંબાી રે !
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લયખની દાફડીભાં
ભખભરે લીંટી યજતની દાફડીભાં ભૂકી જો
લાત વ્મલશારં કવફની દાફડીભાં ભૂકી જો
લસ્તુ વાલશવત્રક દયની દાફડીભાં ભૂકી જો
થોડી ંગત વાંબયણની દાફડીભાં ભૂકી જો
તાયી અંખોના ઇળાયે ાડયજાતક ઉઘડમાં
દ્રુવષ્ટ ભાયી ણ યખની દાફડીભાં ભૂકી જો
ૂછલા અલે છે જે ોતાનું વયનાભું તને –
એભને અલા- ગભનની દાફડીભાં ભૂકી જો
છે ગઝર અ ૂતી તેંત્રીવભીની લાયતા
રે, જયા વનજી સ્ભયણની દાફડીભાં ભૂકી જો
શા, ભુખોભુખ થઇ ળકે તંફૂય-યલનું રઇ ળયણ –
બાલ બીતયનો શરકની દાફડીભાં ભૂકી જો
ળશેય છે , િકાટની બાા જ યખાળે શીં
તારં લધતું લમ, લયખની દાફડીભાં ભૂકી જો
૦૫/૧૧/૨૦૧૩
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ંતઃયવભાં ઉતયી….
તાય વાથે અંગીઓ વંતરવભાં ઉતયી
લ્મો ! ગઝર છે ડી નલેનલ ંતઃયવભાં ઉતયી
વતઘડીએ રાગણી ભૂરલતાં યવભાં ઉતયી
ઝીણી ઝીણી કાજી રીધી તો કવભાં ઉતયી
દુઃખતા યઘલાટ તો વૌ બીતયે ધયફી દીધા
તો ળયીયી વૌ વભસ્મા ઉધયવભાં ઉતયી
અઠ-દવ ીડા, વ્મથાઓએ નગય ભાથે રીધું
અદા ફાકી શતી તે છે લ્રી ફવભાં ઉતયી
વાંજની કોઇ વલરંવફત યાવગણીની રમ-છટા
વભ ઈય અલી ને વીધી જ નવભાં ઉતયી
વાભવાભે ફેઉંને જો શેડકી ઈડી છતાં
જોખભી અંટવ જયા ણ ના જણવભાં ઉતયી
અખું ઘય છે સ્તફધ ‘ને વ્માકૂ ળેયી, િોક ણ –
તું નથીની લાત લકયી, તો તભવભાં ઉતયી
વાંબળમા ગુરઝાયને, ગઝરો મ લાંિી શ્માભની –
છે લટે વાિી

‘શકીકત’

વોભયવભાં

ઉતયી

જો ગઝરના ગાભભાં દુષ્કા રીરા ત્રાટક્માં
ગીત-અનાલાયી

ણ ભાઠા લયવભાં ઉતયી

૦૩/૧૧/૨૦૧૩
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યે…!

ગ શલે શ્રી િયણ શાથ શ્રી શસ્ત યે
નાવબએ કસ્તુયી ભઘભઘે ભસ્ત યે
ભનભાં ડભયી િડી, ભનભાં છાંટા ડમા
ભનભાં ગોયંબ જાગ્મો જફયજસ્ત યે
ક્માંમ ગભતું નથી ઘય, ફગીિે કળે
જાત વાથે ઝઘડલાભાં છુ ં વ્મસ્ત યે
ળશેય ય વતણીનો લટ જોઇને –
વઘી યપમુભની ગંધ બમગ્રસ્ત યે
અંખ ભીંિામ ‘ને દ્રુવષ્ટ ઈઘડી જતી
કેલું િયજ બમુું ઉગલું સ્ત યે
ળું શજુ ફાકી છે ? કેલાં - કેલાં રૂે !
‘ક’ વુધી શોંિતા ત્રાશીભાભ્ ત્રસ્ત યે
લાણી ! તું ધભશ ‘ને તું જ ડવઠ તીયથ
તું

ભોરઘ યાૂલશથી લસ્ત

૦૮/૧૦/૨૦૧૩
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યે !

પયી પયી

વયલૈમાં

રેણ-દેણનાં

ભાંડમાં

પયી પયી

તો કૈં જ શાથ ના િડમું વવલામ લેખયી
દળશનનો લ્શાલ એથી લધાયે ના રઇ ળક્મા
વનભે ફવ નીયખમાં કયી ીી ાંબયી
ખૂટી ગમાં શો બોજ વનજી બૂવભ-બાલનાં
ઈઘયાલ

ળફદકોના

ાનેથી

ગોિયી

કવલઓ ગઝરભાં કોઇ કફૂતય ઈડાડળે
તો એના િાયે ભાથું ટકળે કફૂતયી
અલે છે છાનાંછનાં ગેરં દફાલતા
વભત્રો એ જાણલાં ળું રખાલે છે જયી
એલું મ અજકાર ઘણં વંબલી ળકે
ોતાના ગની વાલ જુ દું ઝણકે ઝાંઝયી
છે લટ ઢી ડમું વક્ષવતજે રોશીઝાણ નબ
ઓઢીને કાું કડું પયે છે વલબાલયી
૨૦/૧૨/૨૦૧૩
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