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ફાકના
સ્સ્ભતને
તભે
ખીરતા ફૂર વાથે
ન વયખાલો.
કાયણ કે,
ફાક ના સ્સ્ભતને
ફૂરની જેભ
ુ ઝાઈને
મય
ડા યથી ખયી જલાનો
ડય શોતો નથી .

શનીપ ભશેયી. સયુ ત

શત ુંુ કેવ ુંુ વુંફધ
ું ોન ુંુ એ
લગણ માદ આલે છે ,

શત ુંુ કેવ ુંુ વય વીધ ુંુ એ
વગણ માદ આલે છે .

આંચભાું નભત,ુંુ શેતથી નલાઝત,ુંુ કેવ ુંુ
અનોખ ુંુ છે ભારું ુ ફાણ.
ાયણે ઝુરત,ુંુ આંફા ડાે ડોરત,ુંુ કેવ ુંુ
ુ છે ભારું ુ ફાણ.
અદ્દભત

ભોજ-ભસ્તી કયત,ુંુ ધીંગા ભસ્તી કયત,ુંુ કેવ ુંુ
અજામફી છે ભારું ુ ફાણ.
ુ ત,ુંુ કેવ ુંુ
ફગીચાભાું ખીરત,ુંુ ફૂરોને ચભ
વલચચત્ર છે ભારું ુ ફાણ.
યભકડાુંથી યભત,ુંુ રોકચાશના ાભત,ુંુ કેવ ુંુ
પ્રેભા છે ભારું ુ ફાણ.
લડડરોને  ૂજત,ુંુ વનત્મ પ્રાથાના કયત,ુંુ કેવ ુંુ
ુ રૂ છે ભારું ુ ફાણ.
સખ
વારું ુ ગ્રશણ કયત,ુંુ સવુ લચાય આચયત,ુંુ કેવ ુંુ
વલચાયળીર છે ભારું ુ ફાણ.
વદરૂદીનબાઈ

નાનણ શત ુંુ ત્માયે
ુ ાન થલા
જલ્દી યલ
ભાુંગતા શતા, શલે
વભજાય ુંુ કે, અધ ૂયા
વના ને અધયુ ી
રાગણી ઓ કયતા
અધ ૂરું ુ શોભલકા અને
ત ૂટેરા યભકડાું લધ ુ વાયા
શતા.

કદાચ પયીથી તેવ ુંુ નવીફ ભી જામ, જીલનની વૌથી સદ
ુંુ ય ક્ષણ ભી જામ,
ચાર પયીથી ફનાલીએ વાગય ય યે તીન ુંુ ભકાન, કદાચ ાછુ આણ ુંુ ફાણ ભી જામ.

વતાની આંગી છોડી હુંુ ળીખ્મો ચારતાું જ્માયે ,
ખોલાય ુંુ ળશેયભાું ભારું ુ એ ફાણ માદ આલે છે .
એ ાદય ગાભન ુંુ ને ડા લડરાની શજીમે છે ,
ને ઘયને ટોડરે ફાુંધેર તોયણ માદ આલે છે .
રઈને ગોદભાું વાુંજે ભને ભા ફેવતી જ્માું,
એ યસ્તા ધ ૂીમા ને ઘયન ુંુ આંગણ માદ આલે છે .
કદી બાઈની વાથે નાની અભથી લાત ય રડવ,ુંુ
ગે લગી છી યડલાની વભજણ માદ આલે છે .

ઘણી લાતો છે એલી જેભનાું કાયણ નથી શોતાું,
ભેં છોડ્ ુંુ ગાભ ળા ભાટે એ કાયણ માદ આલે છે .
વલનમ ઘાવલારા

ભાગવ ુંુ તે ાભયતા છે ,
ભવ ુંુ તે રામકાત છે .
ભશેનત એ ભનષ્ુ મન ુંુ કતાવ્મ છે ,
પ તે તેની વાથાકતા છે .
તારું ુ ભારું ુ એ અજ્ઞાનતા છે ,
અભારું ુ તે વુંસ્કાય છે અને
તભારું ુ એ વાચ ુંુ જ્ઞાન છે .

સ ૂયજદાદા વાભે જઈને ફાક એવ ુંુ ફોલ્ય ુંુ
વલાય કેરું ુ ફાયણ ુંુ દાદા ળીદને ાછુું ખોલ્ય?ુંુ
આવ્મા છો તો આલો તભને લાત કરું ુ હુું ભાયી,
કુ ભી ળી આ લમભાું ભાયે કેલી છે રાચાયી
કે.જી ની આ એ.ફી.વી.એ ફાણ ભારું ુ યોળય,ુંુ
વલાય કેરું ુ ફાયણ ુંુ દાદા ળીદને ાછુું ખોલ્ય?ુંુ
થાત ુંુ ભનભાું યોજ વલાયે નીંદય ભીઠી ભાણ ુંુ ને
સ્લપ્નયીની વાથે યોજે ગાઉં ભજાન ુંુ ગાણ.ુંુ
બણતયના આ બાયે ભારું ુ વન ુંુ શાથભાું ચોળય ુંુ
વલાય કેરું ુ ફાયણ ુંુ દાદા ળીદને ાછુું ખોલ્ય?ુંુ
ુ તાું,
ભમ્ભીપ્ા યોજે ભાયા શાથોભાું અયભાનો ભોટા મક
ુ લાન ુંુ એ ચક
ુ તાું
ને આળ બયે રી આંખોને ,ગારોને ભાયા ચભ
યભલાન ુંુ તો નાભ નશીને બણલાન ુંુ ફવ ભાયા ભાથે ઢોળય ુંુ
વલાય કેરું ુ ફાયણ ુંુ દાદા ળીદને ાછુું ખોલ્ય?ુંુ

ધીંગાભસ્તીનો વભમ ગમોને ગઈ દાદીથી યીઓની લાતો
ુ યને ભમ્ભીની ટીલીએ ભાયી લીંધી નાખી યાતો .
પ્ાના કોમ્પ્યટ
વાચ ુ કશેજો દાદા ાછુું જડળે ફાણ ખોળય?ુંુ
વલાય કેરું ુ ફાયણ ુંુ દાદા ળીદને ાછુું ખોલ્ય?ુંુ

લાા ફાયોટ ,

ુ ી ળોધભાાં કાં ઈ કેટરા લનલન ગમા
પ્રભન
વથક ને ાંથની ાંચાતભાાં જીલન ગમા
ુ ી ણ ના ગમા ઘયને તજી
અભે ભાંરદય સધ
કયીને ભાતના દળશન ફહુ ાલન થમા

ઓયડાભાું એકાદ ચચત્ર શોમ યુ ત ુંુ છે

જીલનભાું એક વયવ વભત્ર શોમ યુ ત ુંુ છે
ભીરાલ શાથ બરે વાલ ભેરોઘેરો છે
શદમથી આદભી વલત્ર શોમ યુ ત ુંુ છે

કોણ આી કોળમો ોી ળકે ?
કોણ ભીઠુાં ભા વમ ુ ફોરી ળકે ?
વલશ્વભાાં સ્ત્રીઓ ઘણી સદ
ાંુ ય રદળે
પ્માય ભાનો ક્ાાં ફધી આી ળકે

મસ્ુ તત કે ના ઈળદળશન ભાાંગતો,
ફાણ ભારાં ુ પયી રાલી ળકે
વલશ્વન ાંુ ધન ખચશતા ભા નરશ ભે
કોણ ભભતા ભાતની તોરી ળકે

તે છૂો છે ળોધતા થાકી જળો
ુ ડે ભાના પ્રભ ુ બાી ળકે
મખ
ઋણ કાજે એક આંસ ૂ બાલન ુંુ
ફા ફીજુ શ ુંુ તને આી ળકે
ડદરી ગજજય

એવ ુ ન ભાનળો કે ઈશ્વયના
ઘેય અંધેય છે તભે જીલનભાું
ુ -દુ:ખ બોગલો છો એ
જે સખ
જ ઈશ્વયની પ્રવાદી છે
ફાકી તો રોકોની વભજ
વભજનો પેય છે

ભને વ્શાલ ુ ભારું ુ ફાણ,ના તકરીપ વ્માધી કોઇ
ઘોડીમાભાું હુું ઝુલ્મા કરું ુ ,ડશિંચકાલે ભાયી વ્શારી પોઇ
ભમ્ભીની વૉડ ભને ભે ,આખી યાત હુું વનિંદય રઉ
ુ થી જો ભાયી આંખ ખર
ુ ે,તો ટહુકો હુું ભાને દઉ
ભર
ુ ાડી શેતે ફહુ
ચાદયબીની થતાું યડુ,ભા કોયાભાું સલ
જીલને અખુંડ ળાન્તત ભે ,ને વ્શાર કયે ઘયભાું વૌ
ઉંભય થી હુ દુય યહુું,તો ભી જામ ભને વતભાન

દીલા ની ના જરુય ડે,એ વાભેથી આલી જામ
ભી જામ તનભનને વલશ્રાભ,ફાણે રેલામ
ઉંભયલધતા ઓખામ,જ્માું વ્માધીઓ ળરૂથામ
ઘોડીમે થાયીએ યહ્યા કરું ુ ,ઝુરલાની રાગી ભામા
યાજા ળાશી નો રાબ ભે ,ને વ્શાર કયે ભને ભાયા
ળાુંન્તત જીલને ણ,ના પીકય ને ચચિંતા કોઇ
આયાભ શયાભ ભોટાઓને,એ ભને ના સ્ળે અશીં

અેક્ષા ઈચ્છાને ોે છે .
ઈચ્છા અનથાન ુંુ મ ૂ છે .

તભાયા દીકયાને એક ફૂર આળો તો પક્ત એ ડદલવે જ એને સઘ
ુંુ ી ળકળે.એને છોડ
ુ ાવ ભાણી ળકળે.
ઉગાડલાન ુંુ ળીખલી દો – એ યોજ સલ

અશું ઈચ્છાન ુંુ ઉદબલ સ્થાન છે , સ્લાથા અશુંને વીંચે છે .
ભાનલ જીલન સ્લાથાના ામા ય નશીં,
વભતાના નક્કય ામા ય ઉબેરી શોલૉ જરૂયી છે .

શત ુંુ ફાણ વાથે ગઈકારે, ને શતી શાથ ભા કાગ ની શોડી,
બીંજાવ ુ છે ભાયે શજી ણ, ભને ઍ લયવાદ યત આો.
શત ુ ઍજ આંગણ વાથે ગઈકારે, ને શતી ભા ના શાથ ભા ખીય ની
કટોયી,
ુ જ છે શજી ણ, ભને ઍ સ્લાદ યત આો,
ભ ૂખ તો ખફ
શત ુ વાથે ળાા ન ુ ઍ વલળા ભેદાન વાથે ગઈકારે, ને શતી વાથે
વભત્રો ની ટોી,
છે ગભા શજી ણ, ભને દૌડ કડ નો દાલ યત આો.
ડી ગમો શતો યભતા-યભતા ગઈકારે, ને રઇ ને આલી શતી ભા રૂ
ને ભરભ ની જોડી,
ુ , ભને ઍ સ્ળા યત આો.
દયદ તો શજુ છે ઍટલજ
શત ુ ભાયી વાથે ભારૂ ઍ લતન ગઈકારે, ને રાવ્મો છુું ખ ૂફ સ્ભયણો
તોડી,
જવ ુંુ છે તો શજી મે ાછુું ‘અંકુ ય’, ભને ઍ ગયલ યત આો.
અંકુ ય ધોરડકમા….(ફેંગ્રોય )

નાન ુ ફાક ાછુ ફનવ ુ છે ભાયે ,
ુ ુ છે ભાયે
ભાનાું ખોાભાું ાછુ સવ
દુનીમા થી દુય યશેવ ૂ છે ભાયે ,
ારલ ભાું છુાઈ જાવ ુ છે ભાયે .

ભગજ ખારી કયી નાુંખવ ુ છે ભાયે ,
ુ ાછુ ફની જાવ ુ છે ભાયે
ભાસભ
રખેલ ુ છે એટલ ુ કે ભવ
ુંુ ાતા
જજિંદગી યુ ી થઈ જાળે
કોયી ાટી ફની જાવ ુ છે ભાયે

વ ૃક્ષ એક જ વેંકડો
પન ુંુ જતન કયત ુંુ યહ્,ું ુ
વુંકડો પથી જતન

એક વ ૃક્ષ કેરું ુ ના થય;ુંુ
એભ ોે છે વતા ફેુ ોને છતાું,
ચાય ત્ર
ુ થી જતન
વલા ત્ર
એક જ વતાન ુંુ ના થય.ુંુ

રઈને ગોદભાું વાુંજે ભને ભા ફેવતી જ્માું , એ યસ્તા ધ ૂીમા ને ઘયન ુંુ આંગણ માદ આલે છે .
વયવ ગીત - ભધયુ ી ગામકીથી ફેલતનની આંખો અશીં બીની કયે અને ભાનો ારલ ત્માું બીંજામ છે .

ુ ાન થઈને
ફાણભાું જલ્દી યલ
આઝાદ ઉડલા ભાુંગતા શતા
ુ ાનીની
ણ શલે વભજાય ુ કે યલ
આ અધ ૂયી રાગણી, સ્લાથી પ્રેભ કયતા ,
એ ફાણની નાવભજ જીંદગી
અધ ૂરુ શોભલકા અને ભાતાવતાનો

વનશ્ચર પ્રેભ કેટરો વાયા શતા

ઉભયના દયે ક તફક્કાના ોતાના ોતાના રાબ-શાવન
શોમ છે . ઘડણભાું ફહુ જ આનુંદ શોમ છે . ભોવતમાલાી
આ લમભાું વાટીની નીચે ણ ચોખ્ખ ુંુ દે ખાલા રાગે છે .
ુ ાનીની બાગભબાગભાું ઘણફ
યલ
ુંુ ધ ુંુ લણદે ખ્ય ુંુ યશી જામ
છે .
કદાચ એટરે ઘડણને ફીજુ ું ફાણ કશે છે . ૌત્રો,
ૌત્રીઓ ોતાને દાદા-દાદી અને નાના-નાનીની નજીક
ુ લે છે ,તેન ુંુ કદાચ આ જ કાયણ શળે. જાણે કે
શોલાન ુંુ અનબ
ફચણનાું ફે સ્લરૂ એક વાથે ભીને ફેવે છે અને
ુ ાનો ણ વ ૃદ્ધોને
નવભિ આનુંદનો આસ્લાદ રે છે . યલ
વનબામતાથી ભે છે , કાયણ કે આ વાલજોના દાુંત અને
નશોય ઢીરાું ફની ગમાું છે . વલાયની વેયનો આનુંદ
જીલનની વુંઘ્માભાું અનેક ગણો લધાયે શોમ છે , કાયણ કે
ુ ાલસ્થા વલાયની વેયને ફૂું કી ભાયે છે .
યલ
ઘડણભાું વભમચક્ર ધીમ ુંુ પયત ુંુ શોલાનો ભ્રભ વજ ે છે .
ઉછીને કડી રેલાન ુંુ ભન થામ છે . ઘડણભાું ભાણવ
લતાભાનને ફદરે ભ ૂતકાભાું લધાયે યશેતો શોમ છે અને
મ ૃત્ય ુ માદની ગરીઓભાુંથી ાછા નડશ પયલાની જેભ યશે
છે . માદોન ુંુ ક્રોયોપોભા ફધ ુંુ જ વય કયી દે છે .
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