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આપણી મધુર ગુજરાતી ભાષા અને એના મનભાવન સાિહPય માટેનાં ]નેહ-iેમમમતા અને ગૌરવથી iેરાઈને ‘એકf’ પિરવારે સાિહPયનાં ઉÜમ ને રસiદ પુ]તકોને,
વી{û માSયમથી, સૌ વાચકો ને મુHતપણે પહtચાડવાનો સંકYપ કરે લો છે.
આજ સુધીમાં અમે જ ે જ ે પુ]તકો અમારા આ ઈ-બુકના માSયમથી iકાિશત કરે લાં છે
એ સવù આપ
www.ekatrafoundation.org
તથા
https://ekatra.pressbooks.pub
પરથી વાંચી શકશો.
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અમારો PિUકોણ::
હા, પુ]તકો સૌને અમારે પહtચાડવાં છે – પણ ~િîપૂવùક. અમારો ‘વેચવાનો’ આશય
નથી, ‘વહp ચવાનો’ જ છે, એ ખyં ; પરં તુ એટલું પૂરતું નથી. અમારે ઉÜમ વ]તુ સરસ
રીતે પહtચાડવી છે.
આ રીતે –
* પુ]તકોની પસંદગી ‘ઉÜમ-અને-રસiદ’ના ધોરણે કરીએ છીએ: એટલે કે રસપૂવùક
વાંચી શકાય એવાં ઉÜમ પુ]તકો અમે, ચાખીચાખીને, સૌ સામે મૂકવા માગીએ છીએ.
* પુ]તકનો આરં ભ થશે એના મૂળ કવરપેજથી; પછી હશે તેના લેખકનો પૂરા કદનો
ફોટોdાફ; એ પછી હશે એક ખાસ મહbવની બાબત – લેખક પિરચય અને પુ]તક
પિરચય (ટૂ કં મા) અને પછી હશે પુ]તકનું શીષùક અને iકાશન િવગતો. Pયાર બાદ
આપ સૌ પુ]તકમાં iવેશ કરશો.
– અથùા¢, લેખકનો તથા પુ]તકનો iથમ પિરચય કરીને લેખક અને પુ]તક સાથે
હ]તધૂનન કરીને આપ પુ]તકમાં iવેશશો.
તો,, આવો.. આપનું Eવાગત છે ગમતાના ગુલાલથી..
*

Ekatra Foundation is grateful to the author for allowing
distribution of this book as ebook at no charge. Readers
are not permitted to modify content or use it
commercially without written permission from author
and publisher. Readers can purchase original book form
the publisher. Ekatra Foundation is a USA registered not
for proUt organization with objective to preserve Gujarati
literature and increase its audience through
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digitization. For more information, Please visit:
www.ekatrafoundation.org and
https://ekatra.pressbooks.pub.
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પિરચય

IFલાદ જેઠાલાલ પારે ખ
(જ.૨૨,
( . , ઑ=ટોબર ૧૯૧૧ – અવ.. ૨,, MAયુઆરી ૧૯૬૨))

ગાંધી-િવચાર-સંવેદના ધરાવતી દિöણામૂિતù શાળા (ભાવનગર)માં અWયાસ કરીને
પછી ૧૯૩૦ની આઝાદીની ચળવળમાં ભાગ લઈ જ ેલવાસ પણ કરનાર iહલાદ

1

પિરચય

પારે ખની કિવતામાં ગાંધી-iેિરત માનવ-કyણા તો છે જ, પરં તુ એમની કિવતા સમાજઅિભમુખ રહે વાને બદલે સuદયù-અિભમુખ બને છે –એ એનો િવશેષ છે. એમની
૨૨ની વયે ચાર વરસ એ શાંિતિનકેતનમાં, રવીgનાથના સાિçSયમાં રહે છે, એ એમની
કિવતાની િદશા બદલવામાં િનણùાયક બને છે. Pયાંથી આવીને એ |વનભર િશöક
રહે છે –પહે લાં ભાવનગરમાં પછી ઘણો વખત મુંબઈમાં. Pયાં જ ૫0ની વયે એમનું
અવસાન. એમનો મહbવનો કાZયસંdહ ‘બારી બહાર‘. એ ઉપરાંત એમણે ‘સરવાણી‘
નામે ગીતસંdહ આUયો. બાળકો માટે કાZયો અને વાતùાઓ લખી. (જ ે અiગટ છે.)
એ ઉપરાંત એમણે ભાઈબહે નના શૈશવનું િન}પણ કરતી એક સળંગ ગáકથા પણ
iકાિશત કરે લી.
કૃ િત-પિરચય
-

બારી બહાર (૧૯૪૦)ની કાZયરચનાઓ ગુજરાતી કિવતાને એક નવો વળાંક આપે
છે. ગાંધીયુગીન કિવતાના સામાિજક વા]તવમાંથી, ઇgીયાનુભવોના આંતર-િવêમાં
સરકતી આ કિવની કિવતા માનવ-સંવેદનાનો ઝીણો તાર રણકાવતી, zદયના નાજુ ક
ભાવોને મધુર છંદ-લયથી ZયHત કરતી રહે છે. એ કાZયરચનાઓ iેમ, iકૃિત અને
સંવેદન-iેરક િવષયોને ગીતો àારા, સં]કૃત છંદોમાં તેમજ માfામેળી લયોમાં િન}પણ
પામી છે. ‘બારી બહાર’, ‘આજ અંધાર…’, ‘જૂ ઈ’, ‘વાતો’, ‘િવદાય’, ‘ઘાસ અને હં ુ ’
એમનાં ખૂબ જ {ણીતાં થયેલાં કાZયો છે. ‘બારી બહાર’ની અનેક આવૃિÜઓ થઈ છે
એ પણ આ કાZયોની મહÜા બતાવે છે.
તો, એ સંવેદન-રં ગો અને સૂરોના કિવતા-iવાહમાં iવેશીએ…
(પિરચય – રમણ સોની)
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Iકાશન માિહતી

Baari Bahaar : Poems in Gujarati.
By Prahlad Jethalal Parekh.
બારી બહાર : i^લાદ પારે ખ
[ચોથી શોિધતવિધùત આવૃિÜ, ૧૯૭૨]
સં. ભૃગુરાય અં{િરયા
વોરા એTડ કંપની, પિVલશર, iાઇવેટ િલિમટેડ
૩, રાઉTડ િબYડsગ, કાલબાદેવી રોડ મુંબઈ ૨.
મુIય િવcેતા
વોરા એTડ કંપની
ગાંધી ચેXબસ•, ગાંધીમાગù
અમદાવાદ – ૧
આ સંdહમાંનાં કાZયોનો કોઈ પણ iકારે ઉપયોગ કરતાં પહે લાં nી. રં જનબહે ન
પારે ખની
સંમિત મેળવવી આવ[યક છે.

iii

iકાશન માિહતી

રં જનબહે ન i^લાદ પારે ખ
૨, ગાલા િનવાસ, મહાPમા ગાંધી માગù, કાંદીવલી પિíમ, મુંબઈ ૬૭
પહે લી આવૃિÜ, ૧૯૪૦, iત : ૫૦૦
બી| આવૃિÜ, ૧૯૬૦, iત : ૧૫૦૦
બી| આવૃિÜનું પહે લું પુનમùુgણ તા. ૧-૭-૧૯૬ iત : ૧૬૦૦
બી| આવૃિÜનું બીજુ ં પુનમùુgણ તા. ૧૪-૬-૧૯૬૯ iત : ૧૫૦૦
બી| આવૃિÜનું fીજુ ં પુનમùુgણ તા. ૨૨-૮-૧૯૬૯ iત : ૧૫૦૦
fી| આવૃિÜ તા.૨૦-૬-૧૯૭૦ iત : ૧૫૦૦
ચોથી આવૃિÜ તા.૩૦-૬-૧૯૭૧ iત : ૨૧૫૦
ચોથી આવૃિÜનું પહે લું પુનમùુgણ તા.૨0-૭-૧૯૭૧ iત : ૧૨૫૦
િકંમત : ૩-૫૦
iકાશક :
કનુભાઈ કે. વોરા
વોરા એTડ કંપની,
પિVલશર, iાઇવેટ િલિમટેડ,૩, રાઉTડ િબિYડંગ,મુંબઈ ૨
મુgક :
િદનકરરાય અંબાશંકર ઓઝા,
nી અંિબકા િiTટરી, ઢાળની પોળ,
ઉપલી શેરી સામે, અમદાવાદ

iv

અપWણ

Jી સોમાલાલ શાહને
રં ગ ના ક િવ ને ક રે …

v

અAય પુEતકો

IFલાદ જેઠાલાલ પારે ખ
જAમ : ભાવનગર, તા. ૨૨-૧૦-૧૯૧૧.
અવસાન : કાંદીવલી (મુંબઈ) તા. ૨-૧-૧૯૬૨.
કૃ િતઓ :
ગુલાબ અને િશવલી : ૧૯૩૮.
(માબાપોએ વાંચવા જ ેવી ભાઈબહે નના શૈશવ|વનનું મનોવૌõાિનક િન}પણ કરતી
કyણમંગલ ગáકથા)
બારી બહાર : ૧૯૪૦, ૧૯૬૦, ૧૯૬૮, ૧૯૬૯, ૧૯૬૯, ૧૯૭૦, ૧૯૭૧,
૧૯૭૨.
(કાZયસંdહ : nી ઉમાશંકર °શીની i]તાવના સિહત)
સરવાણી : ૧૯૪૮, ૧૯૫૭.
(‘વષùામંગલ’ની ગીતમાલા સિહત મુIયPવે ગીતોનો સંdહ: nી ભૃગુરાય અં{િરયાની
i]તાવના સિહત)
Oપેરી સરોવરને િકનારે : ૧૯૬૨.
(Mrs. Laura Ingalls Wilderના By The Shores Of The Silver
Lake નો અનુવાદ.)
ગુલાબ અને િશવલી : બી° ભાગ (અiકટ)
બાળકાDયોનો સંGહ : (અiકટ)
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બાળવાતWાનો સંGહ : (અiકટ)
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‘બારી બહાર’ (૧૯૪૦)ની પહે લી આવૃિÜ પછીનાં વીસ વરસમાં ]વ. i^લાદે
લખેલાં કાZયો બી| આવૃિÜમાં યોJય ]થાને ગૂંથવાનું, અને એમ કરતાં જ}ર લાગે
તેટલા કાZયોનો cમ બદલાવવાનું કામ મારે કરવું પડયું હતું. કિવ પોતે જ પોતાનાં
કાZયોને ઉÜમ રીતે ગૂંથી શકે એવી મારી દલીલ છતાં ]વ. i^લાદના આdહને મારે
વશ થવું પડયું હતું.
ઉપરાંત, i^લાદના હાથલખાણમાં, શેલીના હાથલખાણમાં હતાં તેવાં, એક iકારની
ઋજુ તા અને િનસગùવાદ હતાં : °ડણી, અનુ]વાર, િવરામિચ^નો, પંિHતને અને કડીને
છંદ, લય અને iાસને લöમાં લઇ મુgણનો અમુક ઘાટ આપવો, એ બધી બાબતોની
એ બહુ િચંતા ન કરતા. પહે લી આવૃિÜના મુgણમાં, એમના હાથલખાણમાં નથી એવી
મુgણને લગતી થોડીઘણી કાળ| કોઈ એ લીધી લાગે છે છતાં, i^લાદના લખાણના
આ લöણની iબળ અસર રહી ગઈ છે. બી| આવૃિÜ વેળાએ તેમણે આ બાબતની
જવાબદારી પણ મારા ઉપર નાખેલી. એમણે ગાયેલી કાિમનીનું ફૂલ એટલું નાજુ ક હોય
છે કે તેને ચૂંટવા જતાં કાળ| ન રાખીએ તો હાથમાં છૂટી પાંખડીઓ જ આવે. એમની
પંિHતઓમાં િવરામિચ^નો મૂકતાં મને આ નાની, નાજુ ક, êેત પાંખડીઓ ઉપર હં ુ મારી
ટાંકથી આંકા પાડતો હોw એવું લાગેલું પણ ઉÜમ કાZયસંdહનું એક ભાિવ એ છે કે એ
પાઠયપુ]તક બને છે.
આ આવૃિÜમાં મp બી| આવૃિÜ છપાયા પછી તેમણે લખેલાં કાZયોમાંથી પસંદગી
કરીને તેર કાZયો, અને, અમે તે પહે લાં લખાયેલાં પણ બી| આવૃિÜમાં ન લીધેલાં બે
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કાZયો, ‘િદલડુ ં |Pયું નહs!’ અને ‘એક ગોરીને’, એમ કુલ પંદર કાZયો ઉમેયùાં છે. આમ
કરતાં, તેમની મને મળેલી નોટો, અધૂરાપધૂરા iયોગ– iયPન ધરાવતાં અનેક છૂટાં
કાગિળયાં, ૯0 °ઈ લીધાં છે. ‘બારી બહાર’ હાલ પાઠયપુ]તક છે તેથી આવૃિÜમાં
નવાં કાZયોને ગૂંથીને cમ ન બદલાવતાં, પિરિશî }પે એ પંદર કાZયો મૂHયાં છે.
ઉપરકહી હ]તિલિખત સામdી પહે લી જ વાર ઝીણવટથી °વા મળતાં બી|
આવૃિÜમાં અને તે પછીનાં તેનાં fણ પુનમુgણોમાં મળતી ભૂલો સુધારી લીધી છે.
‘ગામની િવદાય’માં છેèી અને ‘આવ, મેહુિલયા !’માં fી| કડી ઉમેરાઈ છે. ‘એક ફૂલ
ખૂYયું છે !’માં પહે લી લીટીમાં ‘મારા વા’લમની ડાળીએ નહs પણ ‘વાડીએ’ નોટમાં મળે
છે, તે iમાણે છે. ‘આયો મેહુિલયો !’ માં ‘એ તો આવી આવીને મલકાયો :’ અથùિવહીન
છે. મૂળ નોટ °તાં કિવના હ]તાöરમાં પણ વ–લની સમાનતા મળે છે. પણ કિવએ
આ ગીત મારી પાસે અનેક વાર ગાયું છે. તેની ]પî ]મૃિતથી ‘એ તો આલી આલીને
મલકાયો :’,–એમ સુધાયùું છે. ‘ઘાસ અને હં ુ’માં ‘ના છબે છે એક પળ એના ચરણ.’માં
કિવએ મને બી| આવૃિÜ છપાઈ ગયા પછી કહે લું કે પોતાને ‘છબે’ અિભiેત છે. નોટમાં
પણ ‘છબે’ મળે છે. આ ઉપરાંત પુનમùુgણોમાં ઉમેરાયેલી ભૂલો કાઢી નાખવાની કાળ|
રાખી છે.
બી| આવૃિÜમાં બી{ં અનેક કાZયોની સાથે ‘એકલું’નો મુgણઘાટ બદલાZયો હતો.
‘મારા રે હૈ યાને તેનું પારખું’નો બંધ પણ એવો જ હોવાથી એનો ઘાટ પણ આ વખતે
‘એકલું’ iમાણે કયùો છે. બી{ં કાZયોમાં પણ ઘાટ બદલાZયા છે.
નવાં કાZયો ઉમેરવામાં મારાથી જુ દી રીતે કોઈ પસંદગી કરી શકે. આ કારણે, અને
એમનાં અધૂરાં કાZયો, બે જુ દી િદશામાં લખી °યેલાં કાZયો. કડીઓ, છૂટી પંિHતઓ
વગેરે જ ે નોટો અને છૂટાં કાગિળયાંમાં છે તે બહુ વખત ન ટકે, તેથી એક વાર તો આ
બધો ખેરો એક જ ]થળે – બેન તો એક સામિયકમાં–રિસકો સમö મૂકવનું િવચાયùું છે.
–ભૃ
– ગુરાય અંMિરયા
તા. ૧૦-૫-૧૯૭૦, સાTતાcુઝ-પિíમ, મુંબઈ
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‘બારી બહાર’ની પહે લી આવૃિÜ ઈ.સ. ૧૯૪0માં iગટ થઈ. Pયાર પછી ઓગણીસ
વરસે આ બી| આવૃિÜ iગટ થાય છે. આ આવૃિÜમાં અનુcમમાં ફૂદડીની િનશાનીથી
દશùાવેલી કૃિતઓ નવી ઉમેરી છે. અને તે ઉમેરાતાં જૂ ની કૃિતઓનો cમ બદલાયો છે.
સંdહનાં કાZયોમાંથી ‘મુHત િનઝùર’ કિવવર ટાગોરના ‘િનઝùરેર ]વUનભંગ’ કાZયનો
ભાવનુવાદ છે. ‘અંધ’ તેમના ‘Cycle of Spring’ના ૧0૨ મા પાન ઉપરના અંધ
ગાયકે ગાયેલા ગીતનો અનુવાદ છે. તે ઉપરાંત ‘છેèી પૂ{’ અને ‘દાન’ એ બçે પણ
તેમનાં જ iિસä કથાકાZયોના અનુવાદ છે.
પહે લી આવૃિÜ સાથે °ડેલું nી ઉમાશંકર °શીનું પુરોવચન–’આંતર દશùન’ આજ ે
બે દાયકા પછીય એટલું જ ઉપયોગી હોઈ, આ આવૃિÜમાં પણ મૂHયું છે. એ મૂકવા દેવા
માટે nી ઉમાશંકર °શીનો zદયપૂવùક આભાર માનું છુ .ં
nી મૂળશંકર મો. ભÇે ગીતોની ]વરચના કરી આપી િમfકાયù બ{Zયું છે.
મારા િમf nી બાલમુકુTદ દવે અને nી બાલુભાઈ પારે ખે જ ે સહકાર આUયો છે તે
માટે તેમનો અંત:કરણપૂવùક આભાર માનું છુ .ં
આ આવૃિÜના iકાશનમાં મારા િમf nી ભૃગુરાય અં{િરયાની iેરણા માટે તેમનો
પણ આભારી છુ .ં
– IFલાદ પારે ખ
]વામીનારાયણ ચાલ, }મ નં. ૨
મહાPમા ગાંધી રોડ, કાંદીવલી (પિíમ), મુંબઈ
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રો. રિવશંકર °ષીની iેરણા આ પુ]તક હં ુ iગટ કરી શHયો ન હોત એ iેરણા બદલ
તેમનો અંત:કરણપૂવùક આભાર માનું છુ .ં
તે ઉપરાંત નામદાર દરબારnીના “dંથોÜેજક ફં ડ”માંથી મને જ ે સહાય મળી
છે તે પણ પુ]તકના iકાશનમાં અPયંત મહbવની હોઈ નામદા દરબારnીનો અને
“dંથોÜેજક ફં ડ”ની કિમટીના સWયોનો આભાર માનું છુ .ં
મારા િમf nી. મૂળશંકરમો. ભÇે પુ]તકનાં iૈફ °ઈ દેવાની અને ગીતોની ]વરચના
કરી આપવાની કીમતી મદદ મને કરી છે.
સંdહમાંનાં કાZયો ૧૯૩૦ થી ૧૯૪૦ સુધીમાં લખાયેલાં છે. ૩૫ મા પાના ઉપરનું
‘મુHત િનઝùર’ કિવવર ટાગોરના ‘િનઝùરેર ]વUનબંગ’ નામના કાZયના ભાવની અસર
નીચે લખાયેલું છે. ૪૧ મા પાના ઉપરનું ‘અંધ પણ તેમની જ કૃિત ‘Cycle of
Spring’ના ૧0૨ મા પાના ઉપરના અંધ ગાયકે ગાયેલા ગીતનો અનુવાદ છે.
તે ઉપરાંત ૬૯ મા પાના ઉપરનું ‘છેèી પૂ{’ અને ૭૨ મા પાના ઉપરનું ‘દાન’ એ
બçે કિવવરનાં જ iિસä કથાકાZયોના અનુવાદ છે.
૫૪ મા પાના ઉપરનું ‘હે મંગલ!’ અને ૬૩ મા પાના ઉપરનું ‘શી કસોટી, હાય!’–
બçે ગીતો મુંબઈની ‘UયૂિપYઝ ઓન ]કૂ લ’ના િવáાથùીઓએ nી. બચુભાઈ શુકલે
ગુજરાતીમાં ટrકાવી આપેલ ‘નટીર પૂ{’ રે િડયો ઉપર ભજZયું Pયારે લખી આપેલાં.
તેમાંનું ‘શી કસોટી, હાય!’ તે પૂ{ કરવા જતી નટીનો પૂ{નો થાળ છીનવી લેવામાં આવે
છે તે iસંગ માટે. અને ‘હે મંગલ!’ તે પૂ{ શ} કરે છે તે iસંગ માટે.

xi

પહે લી આવૃિÜનું િનવેદન

૪૩ મા પાના ઉપરનું ‘અંતર ભરપૂર’ [મૂલ : °ઈએ, ‘અિતસુખનું દુ:ખ’] પણ એ
જ િનશાળના િવáાથùીઓએ nી બચુભાઈ શુકલ iયોિજત ‘વરદાન’ નામનું સંગીતનાટક
ભજવેલું તે વખતે લખી આપેલું. તેમાં nી અને શોભા નામની બે બેનો શંકર પાસે
વરદાન માગે છે, અને તેમાંની nી પછીથી કશું જ માગવાપûં ન રહે તે રીતે બધું જ
ઐિહક સુખ માગી લે છે. પિરણામે એ જ િ]થિત તેને દુ:ખદ થઈ પડે છે અને ‘નહs
કામના કદી ય {ગે?’ –એવું તેને દુ:ખ થાય છે.
પાિર{તકનું િશવલી નામ શાંિતિનકેતનમાં સાંભળેલું. ‘કાિમની’ફૂલ આ પણા
‘અષાઢી’ને સંપૂણù રીતે મળતું છે.
]વરરચના ચાર જ ગીતોની આપી છે. કારણ કે બી{ સહે લાઈથી બેસાડી શકાય
તેવા ઢાળો છે.
ભીખા ઠરની શેરી,
ભગાતળાવ, ભાવનગર. ૧૯૪૦
I.. પારે ખ
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આ આવૃિÜમાં કિવનું પહે લી આવૃિÜનું િનવેદન દાખલ કયùું છે. આ ઉપરાંત, ‘હતે
તું સંગાથે !’માં પહે લી આવૃિÜને આધારે છેèી કડી ઉમેરી છે. આ સુધારો ગયે વખતે
થવો રહી ગયો હતો. વળી, ‘મશીનની માનવી ઉપર સવારી’માં એક છપાયેલી નકલનો
આધાર છોડી કિવના જ હાથલખાણને આધારે છેèે બે પંિHત ઉમેરી છે.
છેèે, યથાશHય મુgણદોષો સુધારીને કાZયભાવોની ]પîતા ખાતર જ}રી
િવરામિચ^નો મૂHયાં છે.
૧-૬-૧૯૭૧
–ભૃ
– ગુરાય અંMિરયા
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iહલાદ પારે ખની કિવતા િવશે–
૧.. ‘નીતરાં
‘
પાણી’’

૧૯૩૧થી ૧૯૪૦ એ દસકો ગુજરાતી સાિહPયમાં કિવતાનો ગણાશે. િસäહરત
કિવઓમાંથી પણ કિવnી, iો. અને કિવnી Tહાનાલાલ, iો. ઠાકોર અને કિવnી
ખબરદારની મહbવની ગણી શકાય એવી કાZયiવૃિÜ આ દસકાને ફાળે જમા થઈ
છે. Tહાનાલાલના મહાકાZય ‘કુyöેf’ ના મોટા ભાગના કાંડ આ દસકામાં પૂરા થતાં
અવùાચીન ગુજરાતને એક દીધùકાZય}પ રચના મળે છે. ખબરદારે મનનiધાન પádંથ
‘દશùિનકા’ આUયો તે પણ આ દસકામાં જ. અને iો. ઠાકોરના સૉનેટ, ખંડકાZય,
વણùનકાZય અને કથાકાZયના અનેક નવા નવા iિસä અiિસä iયોગોનો સમય તે પણ
આ. તે પછી કાZયöેfમાં જ ેમનો iવેશ થયો તે ‘શેષ’નાં પણ મોટા ભાગનાં કાZયો આ
ે ા એવા મેઘાણી,
સમયમાં રચાયાં. આગલા દસકામાં જ કિવ તરીકે iિતïા પામી ચૂકલ
]નેહરિ[મ અને ચંgવદનના કાZયસંdહો આ દસકામાં મôા એટલું જ નિહ પણ તેમની
મુIય મુIય રચનાઓ પણ આ સમય દરXયાન થઈ.
પણ આ દસકાને કિવતાને માટે સર કરી લીધો તે તો મનસુખલાલ, ઇTદુલાલ,
સુંદર| બેટાઈ, nીધરાણી, સુંદર§, પતીલ, કરસનદાસ માણેક, બાદરાયણ,
રામiસાદ શુકલ, પૂ{લાલ વગેરે નવકિવઓના વેગ અને આવેગભયùા iયPનોએ. આ
નવીનોએ થોડી વાર તો {ણે કે ગુજરાતને કાZયUલાિવત કરી મૂHયું. થોડીવાર સૌને
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એ ગXયું પણ ખyં . પણ પછી તરત તેનો iિતકાર પણ શ} થયો. એ કુદરતી હતું.
નવી કિવતા સમાજ|વનની જ ેટલી કડક િવવેચના કરતી ન હતી તેટલી સમાજ ે નવી
કિવતાની કરવી શ} કરી. એ સમયમાં નવકિવઓએ ડહોળી નાખેલા વાતાવરણમાં
આવવાનું સRભાJય કહો કે દુભùાJય કિવઓના એક બી{ નવતર સમુદાયને મôું.
એ નવતર કિવઓની હારમાં સહે જ ે ઝળકી આવે એવા ‘]વUનરથ’, ‘ઉપવાસી’,
અરાલવાળા, ‘કોલક’, iબોધ-પારાશયù, હિરíંg ભÇ, i{રામ રાવળ, ગોિવંદ
]વામી, અશોક હષù, નાથાલાલ દવે, i^લાદ પારે ખ, –કેટલાં નામ ગણાવવાં? પણ આ
જ ેવાં છે તેવાં નામની માળા આગળ ચલાવતાં જ દૂર અદૂરના ભિવ\યમાં વLચે કોઈ
મહાકિવનાં નામ પણ આવી જશે ને?
આટલી પíા£ – અને પાêભùૂિમકા પોતાની મેળે Sયાન ખેચે એવી છે. પણ તે રજૂ
કરવામાં બી° પણ આશય છે.
ઘણી વાર કલાકારની કૃિતઓને તપાસવા બેસતાં આપણે આસપાસના ઇિતહાસનું
દશùન કરવાની જ}ર °ઈએ છીએ. મને આ કાZયસંdહ °ઈને એમ થાય છે કે હમેશાં
એવા તPકાલીન પિરિ]થિતના અWયાસથી જ કલાકારની કૃિતઓનો તાગ મેળવવાનો
આdહ રાખવો એ બરોબર નથી. ‘બારી બહાર’ ના લેખકે ૧૯૩0ના iચંડ રાîúીય
આંદોલનમાં સિcયપણે ભાગ લીધો હતો એ હં ુ {ûં છુ .ં અમે વીરમગામ છાવણીમાં
સાથે જ હતા. છતાં એમનાં આ કાZયો જુ ઓ. દસકાના શ}આતના કિવઓએ જ ે
બિલદાન, મુિHત, શહાદત, શંખનાદ, અnુ, yિધર, યõMવાળા વગેરે સળગતા શVદો
અને તેની પાછળની ]વાતં`યની બાવનાઓનો છૂટે હાથે–મtએ ઉપયોગ કયùો છે તેવું
અહs તો કાંઈ જ દેખાતું નથી. એ જ કિવઓએ બેfણ વરસ પછી દિલત, પિતત,
શોષણ, ભૂખ, બાળમજૂ ર, વગùભેદ, વગેરે શVદોનો ઉäોષ ભારે શોરપૂવùક કયùો હતો.
પણ તે જુ વાળનો પણ અણસારો Hયાંક
ભૂખના માયùા, દુ:ખના માયùા, થાતા ગુનેગાર;
(‘માનવકંઠ’)
એવી પંિHતઓમાં મળે છે તે જ.
અને બીજુ ં : નવીનોએ બિહરં ગમાં જ ે પિરવતùનો કયùાં છે તેનું માહાPXય પન આ
સંdહમાં બહુ નિહ દેખવા પામો. માથે ચડી વાગેલો એવો છંદ તે આમાં કવિચ¢-કવિચત
જ °શો. લખવાનો અભખરો પણ અહs નથી. iવાહી પáને બદલે ìોકબંધનો
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આdહ િવશેષ દેખાય છે. નવીનતાને ખાતર જ લીધા હોય એવા જ ે હડફે ટે ચડયા હોય
તે િવષયને આમાં ]થાન મળેલું લાગતું નથી. શVદ iયોગો અંગે પણ આ કિવએ આ
દસકામાં નામચીન થઈ પડેલી એવી ભાંગતોડ કે ઠરડમરડ કરી નથી. ‘બનાવટી ફૂલોને’
જ ેવું નવા િવષયનું કાZય મળે છે Pયારે કિવzદયે એને પરPવે તીm સંવેદન અનુભZયું છે
એની iતીિત થયા વગર રહે તી નથી.
આનો અથù હં ુ એટલો જ કyં છુ ં કે nી i^લાદ પારે ખ અને બી{ નવીનતર કિવઓ
એવા સમયે આZયા છે કે માf છંદiયોગથી કે િવષયની નવીનતાથી, શૈલીના લહે કાથી
કે ભાષાના ફટાટોપથી સામાને આં| નાખવાનું હવે સુકર નથી; અને એથી એમણે
ભાવની િનભùરતા ઉપર, રસની ગહનતા ઉપર જ આધાર રાખવાનો રહે છે. એનો
અથù એ નથી કે આ કિવઓ યુગબળો કે યુગપિરવતùોથી છેક જ અિલé છે. તેઓ
મન ફાવે Pયારે iાસંિગક ઘટનાઓને પણ કાZયિવષય તરીકે અપનાવે છે. પણ જ ેમને હં ુ
નવીનતર કિવઓ કહં ુ છુ ં તેમનું લöણ મને અવ[ય એ લાગે છે કે તેઓ આગળનાઓ
કરતાં સિવશેષપણે સૌTદયùાિભમુખ છે. આ લöણ nી i^લાદ પારે ખની રચનાઓમાં
સાંગોપાંગ દેખાય છે.
આ કિવની કૃિતઔ આટલી જ ? એવો ië કોઈ ને થાય તો તેનો ઉÜર પણ
ઉપરના વણùનમાંથી મળી રહે શે. ભાવને ઘૂંટી ઘૂંટીને આપવાનો, સૌTદયùદશùનને
સુરેખિશYપમંિડત કરવાનો, આdહ મનમાં બંધાતો {ય પછી પિરણામ એ આવે કે ફાલ
ઓછો ઊતયùો તો એમાં આíયù પણ શું ? iવાહી પáના ઓઠા નીચે ભાવનું ડહોળાણ
છુ પાવવું બહુ સહે લું છે અને ભાવની ધનતા િસä નથી થઈ તે સહે જમાં પકડાવા દીધા
િસવાય સpકડો પંિHતમાં કાZય વહાવી શકાય. પણ મુHતક કે સુભાિષત શૈલીમાં ચોટ
સાSયા વગર છૂટકો જ નિહ. iવાહી શૈલીના િવરોધમાં આ શVદોક નથી. કહે વાનું એટલું
જ છે કે લઘુકાZય લખતી વખતે લાંબા વણùનકાZય, કથાકાZય કે મહાકાZય માટે વધુ
ઉિચત એવી iવાહી શૈલીનો હમેશાં આdહ રાખવાને બદલે ઊિમùકિવતાને અનુકૂળ
એવી મુHતક શૈલીનો પણ ઉપયોગ આપણે Pયાં થતો રહે એ ઇLછવા°ગ છે. પાણીદાર
ે ી કિણકાઓ જ ેવી ìોકપંિHતઓ આ કિવમાંથી
મોતી જ ેવાં ઊિમùકાZયો, રસની ઘૂંટલ
ઘણા સારા iમાણમાં મળી રહે શે. િવષયની િવિવધતા માટે વલખાં મારવાને બદલે કિવએ
માનવીના િચરં તન મનોભાવોને આલેખવામાં જ આનંદ માTયો છે. માનવzદયની ગૂઢ
ઉPસુકતા, તીm વેદના, િન]તલ િનરાશા અને અમોધ મુિદતા કિવ સહે જમાં શVદરથ
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કરી શકે છે. nી i^લાદ પારે ખે માનવzદયને જ {ણે પોતાનો કાZયિવષય બનાZયો
લાગે છે. બિહરં ગ અને અંતરં ગ અંગે જ ે કિવ િ]થર અને સુડોળ તbવો પર નજર
રાખતો હોય તેની રચનાઓ બહુ નયે સંભવે. મને આ સંબંધમાં છએક વરસ પહે લાં
પાલùામાં iો. ઠાકોરે આધુિનક કિવતા િવશે {હે રમાં બોલતાં વાપરે લા શVદો યાદ આવે
છે. તેઓnીએ કòું હતું : ‘નેવનાં પાણી નીતરાં નિહ ને નીતરાં પાણી ઝાઝાં નિહ.’
nી i^લાદ પારે ખની કૃિતઓમાં ‘નીતરાં પાણી’ હોવાનો ગુણ છે. અને તે, પોતે
ડહોળાણના વાતાવરણમાં ઊછયùા હોવા છતાં. આ તો તેમનો iથમ કૃિતસંdહ છે અને
તેઓ હ| તો યુવાન છે. એટલે નીતરાં પાણી ‘ઝાઝાં’ મેળવવાની આશા રાખવાનો પણ
આપણને હ છે.
૨.. આંખ, કાન અને નાકની કિવતા

મહાPમા|એ nી મુનશીના ‘ગુજરાત એTડ ઇટષસ િલટષરે ચર’ની i]તાવનામાં
સાિહPય આિદ કલાઓ ‘sensuous’–vિgયdાò હોય છે એવા લેખકના વણùન સામે
સહે જ {ણે કે ટકોર કરી છે. પણ nી મુનશીનું એ કથન ભાJયે જ ખોટુ ં ઠરાવી શકાય..
લિલતકલાઓનો એ ગુણ છે કે તેમનું કોઈ ને કોઈ vિgયથી dહણ થઈ શકે છે, એટલું
જ નિહ પણ તેની ‘અપીલ’–દાદ પણ જ ેમ કોઈ ને કોઈ vિgયને િવશેષ હોય તેમ વધારે
સાyં . કિવતા મૂળ તો કાનનો િવષય છે. છતાં કિવ માf આપણા કાનનું જ રં જન કરીને
બેસી રહે તો નથી. તે શVદો àારા િચfો ઉઠાવી આપણી નજર આગળ ખડાં કરી દે
છે આપણાં કાન અને આંખને સંતોષવાનો તો ઘûંખyં કિવઓ iયPન કરતા હોય જ
છે. પણ કોઈ કોઈ કિવઓ આપણી બી| ઇિgયોનું પણ ઉRબોધન કરે છે. દિરયાનું
એવું વણùન કરે કે પાણીની ખારાશ તમારી |ભ ઉપર વસી {ય. એટલું જ નિહ,
નાકને પણ તેની ખબર પડે. આમ આપણી િવિવધ ઇિgયોને રોકી, તેમની àારા પોતાના
કYપનાiદેશની િવિવધ ઇિgયdાò સિમૃäને આપણા કYપનાદેશમાં સંcાTત કરવા કિવ
બીડુ ં ઝડપે છે. કોઈ િવરલા જ એમાં પૂરી સફળતા તો મેળવે છે. {ણકારો કહે છે કે
કાિલદાસ અને કીટષસ જ ેવા કિવઓમાં આ આવડત ગજબની હતી.
આપણા આ કિવયુવકની રચનાઓને આંખ, કાન અને નાકની કિવતા કહે વાનું મને
મન થાય છે, આંખ, કાન અને નાકના ડૉHટરો િવશે તો સાંભôું હશે. પણ જ ેમ
ડૉHટરો એકાંગી િનપુણતા (]પેશલાઇઝેશન) કેળવે છે તેમ કોઈ કોઈ કલાકારો પણ
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એકાદ ઇિgયનાં સંવેદનો સિવશેષ િન}પવામાં િનપુણતા મેળવે છે. nી i^લાદ પારે ખની
કૃિતઓમાંથી ~îાંતો લઈ આ વ]તુનો ]પî Iયાલ મેળવીએ.
ે ાં. સુરેખ િચfો તરફ. થોડાંક
પહે લાં Sયાન ખpચાય છે કિવએ ઠેરઠેર રમતાં મૂકલ
°ઈએ:
અને, િદન અમાસને, િવધુિવહીન િસંધુ હસે; (‘હસું’)
ભરી મુÑી વષùા િવિવધ તહs રં ગો ઊડવતી,
અને નાચી રે ’ Pયાં ગગન ભરીને િવáુત નટી! (‘અમારી મહે િફલો’)
અનંત મહs ઊડતો ઉપરણો રહે વાયુનો,
અને કદીક મેઘ-શંખ ધરી હાથ એ ફૂંકતો. (‘અવધૂત’)
….વાá વષùા લઈ,
વગાડી, નચવે સરોવર, નદી અને િનઝùરો. (‘અવધૂત’)
સૂતેલ ટrિટયું વળી, િöિતજ ઉપરે વાદળાં. (‘સૂયùોદય’)
ચારે તે આરે ભેટે સરોવર,
નદીઓને હાથ ના હૈ યાં રòાં; (‘વષùા’)
તરં ગોના શાને તુજ શરીર રોમાંચ ઊપડે? (‘િસંધુને’)
સમીર કેરી હે રે Mયારે ફૂલો ધીમાં ઝોલાં ખાય, (‘જૂ ઈ’)
બધાં િચfો પણ કિવની કિવતાની લહરી આવતાં {ણે કે આપણી કYપનામાં ઝોલાં
ખાય છે. ચંિદકાની ગેરહાજરીમાં પણ હસતા િસંધુનું વણùન કિવએ એક જ પંિHતમાં,
]વરZયંજન-સંકલનાની અજબ સુરાવટથી ખડુ ં કરી દીધું છે. બી| વાર વળી એને
હિષùત થયેલો જુ એ છે Pયારે કિવ એના તરં ગોને રોમાંચ કહી િસંધુની મૂિતù {ણે કે
આપણને iPયö કરાવી દે છે. વષùા ઉપર કિવને બહુ વહાલ લાગે છે. મૂઠીઓ ભરી
ભરીને રં ગો ઊડવતી અને નદીઓને બહાવરી કરી મૂકતી વષùાનું લાડથી એ વણùન કરે
છે વષùાનું વાá વાગવા માંડ ે છે Pયાં નદી, સરોવર ને િનઝùર નાચવા માંડ ે છે. અને ‘ચારે
તે આરે ભેટે સરોવર’!–{ણે °ઈ જ રહો. કોઈ વાર બાલસહજ ૠજુ તાથી િöિતજ
પર ટrિટયું વળીને પડેલાં વાદળોનું કિવ દશùન કરે છે, તો કોઈ વાર એની કરાલતાનો
પણ પિરચય કરી લે છે ને કરાવે છે. કોઈ ગેબી અવધૂતની આપણને ઓળખ આપવી
છે તો કિવ એનો હાથમાં ગડગડાટ કરતા મેઘનો શંખ મૂકી દે છે એટલે કામ પPયું. અને
છતાં કાંઈ અધૂyં હોય તો એના ઉપરણાનો ફફડાટ પણ આપણને સંભળાZયો છે. એને
xviii

આંતર દશùન : ઉમાશંકર °શી

તે ઓછો રોશમજરીનો ઉપરણો હોય? એ તો અવધૂત. ઉપરણા}પે સાöા¢ ભગવાન
માતિરêા જ વહી રહે છે.
આવડા નાનકડા સંdહમાં પણ તારાઓ િવશે અનેક િચfાંકનો મળશે.
સુધાભરી તારક-Uયાલીઓને
આકાશથાળે લઈ રાત આવે;
(‘બારી બહાર’)
બીજ ે એક ઠેકાણે પણ તારાને ચંદાની મટુકીનું પાણી પીવા માટેની Uયાલીઓ તરીકે
વણùZયા છે :
….Pયાં રાિf, િનજ મટુકી-ચંદા િશર ધરી,
લઈ આવે પીûં અજબ ભિરયું એ મટુકીમાં;
અમે તારા-Uયાલી ભરી ભરી પીતા એ ફરી ફરી.
(‘અમારી મહે િફલો’)
તારાઓને આંખો સાથે પણ અનેક વાર કિવ સરખાવે છે. આ સરખામણીમાં પોતામાં
કાંઈ નવીનતા નથી પણ આ પંિHત જુ ઓ તો :
તારા નેને િનજ ભીરતમાં િવê °તું જણાય;
(‘અકારણ અnુ’)
તારાઓને શુિચતાનાં–શુäતાનાં iતીક–િચ^ન}પે પણ એક ]વLછ, સુંદર પંિHતમાં
ઓળખાZયાં છે :
iતીક શુિચતા તણાં, –અહsહતs ઝગે તારલા;
(‘સૂયùોદય’)
તો બી| કોઈ વખત એકાદ તારાને ખરતો જઈ કિવ એને અnુકણ ગણવા iેરાય છે:
….નીરિખયું આભને ગાલ થૈને
Zહે તું વેગે ધરણીિદશમાં તારલા-અnુિબTદુ;
(‘અકારણ અnુ’)
બેfણ બી{ં િચfદશùનો °ઈએ :
એક વાર અમે બંને સામસામે હ]યાં, અને િપછાન પૂણù એ લાગી અમારાં બેwનાં મને.
(‘{ણીતી અ{ણી’)
કેટલું મધુyં, િનખાલસ અને ભરીભરી iસçતાવાળું િચf છે! પછી એ જ zદયને પૂરી
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રીતે {નીતી (અને બી{ કયા પિરચયની આ ટrકીશી િજTદગીમાં િકંમત પણ છે?) પણ
Zયાવહાિરક રીતે – સામાિજક રીતે અ{ણી બાલાનું સહે જ મલકાટથી લાડભયùું વણùન
કયùું છે તે જુ ઓ :
બારી પાસે મુજ થઈ જતી Hયાંક રોજ ે સવારે ,
નાની પાડી પગલી, મુખડુ ં રાખતી કrક ભારે ;
એક નાના બાળકનું પણ િચf આUયું છે :
….{ય છે બાળ ચાYયું;
પુ\પે, પણq, તૃણ સકલમાં સાંભળે હષùગાûં.
એ યે ગાતું કુસુમ,–તૃણમાં {ગતો હષùકપં !
{યે ધીમે ડગ, ફૂલ કને ઝાલવાને પતંગ.
(‘બારી બહાર’)
બાળકને ‘ગાતું કુસુમ’ કહે વાતું સાંભળી, આપણાં રોમમાં પણ, તૃણને મુકાબલે એ
જડ ન હોય તો, હષùકપં {Jયા વગર રહે શે? એક ફૂલ પરથી બી{ ફૂલ પર ઊડતા
પતંિગયા બા–ર કરતાંયે એને ધીમે ડગલે ઝલવા જતા બાળકનું િચf વધારે છટકûં છે.
પેલા બાળકને પતંિગયું ઝાલવામાં સફળતા મળી કે કેમ તે આપણે {ણી શકતા નથી,
પણ એનું િચf તો કિવએ પકડી પાડયું છે, એમાં શંકા નથી.
આંખથી ° કાંઈ પકડી શકાતું નિથ તો કાનની મદદ મેળવવા મન iેરાય છે. તેમણે
અનુવાદ માટે પસંદ કરે લી કિવતાનો અંધ કહે છે:
નેન તણાં મુજ તેજ બુઝાણાં, °w ના તારી કાય :
ધીમા ધીમા સૂર થા જ ે પડતાં તારા પાય,
સુણી ને સૂર એ તારા,
માંડુ ં છુ ં પાય હં ુ મારા.
આ નાનકડા કાZયસંdહમાં કાનને સાyં એવું મહbવ મôું છે. બે રીતે : લયવાહી
]વરZયંજનસંકલનાની કલાિથ અને સાંભળવાના િવષયને – અવાજને કાZયમાં આપેલા
iાધાTયથી.
પáરચના એટલી સાફ છે, ભાષા એટલી સરળ અને પસંદગી વાળી છે કે લેખકે
શVદનું વણùમાધુયù પોતાની કૃિતઓમાં બની શકે તેટલું ઉતારવા iયPન કયùો છે. લેખકને
એ સહજ છે એમ જણાઈ આવે છે. કાZયોમાં આંતરiાસ અને વણùસગાઈ ઠેર ઠેર દેખાય
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છે. એના દાખલા અહs ખડકીશ નિહ. માf ઉપર આપેલા બાળકના વણùનને મોટેથી
વાંચવા ભલામણ કyં છુ .ં અને ઢાળ બંગાળ તરફનો છે પણ ° ફાવી {ય તો નીચેની
પંિHતઓ ગાઈ જુ ઓ તોયે ખોટં◌ુ નિહ :
તવ રં ગથી સહુ પતંગ અંગ દે ભરી,
પુિનત iાંતે લઈ જતી અમ મન કદી હરી!
(‘પરી’)
કિવએ પોતાનું મનોગત આપણી આગળ રજૂ કરી દેવા માટે ઘણી વાર િવિશî
વણùરચનાનો આશરો લીધો છે. ‘અવધૂતનું ગાન’ માં અવધૂતનું વણùન માf અવાજની
મદદથી હૂબહૂ કરી દીધું છે :
એક લંગોટી, એક ભંભોટી, હાથમાં છે એકતારો;
‘બારી બહાર’ કાZયમાં સાધુનું વણùન છે તે પણ વણùોની સુરાવટથી આપણને iPયö
iતીત થાય છે :
ઉLચરીને ‘અહાલેક !’ કોઈ સાધુ જતો વહી,
સંદેશો સવù સંતોનો બારણે બારણે દઈ.
કુશળ વણùરચનાનો મને ઉÜમોÜમ પુરાવો છેèા કાZય િવદાય’ માં લાગે છે.
કદીક તુજ ગોદ શીશ ધરી હીબકાં મp ભયùાં.
†આ પંિHતમાં ૨, ૮ અને ૧૨ અöરે દીધù ‘ઈ’ ના ઉLચારનાં આવતùનો થતાં {ણે
કે કોઈ ને હીબકાં લેતું આપણે સાંભળતા ન હોઈએ એમ થાય છે. છÑા અöરે ‘ઓ’
આવે છે તે {ણે વLચે વેદનાથી ‘ઓ !’ થઈ ગયું ન હોય !
અવાજની સૃિîને કાZયનો િવષય બનેલી પણ આપણે આ કાZયોમાં ઘણીવાર °ઈએ
છીએ. nીમતીનો િશરોવધ કરવા પુરરöક આગળ વધે છે Pયાં,
િનસગù {ણે ડૂ સકું ભરે છે.
(‘છેèી પૂ{’)
વષùામાં કિવ સંગીત–સંગીત જ જુ એ છે:
અંગુિલ વીજની કોણે આ ફે રવી,
શુ\કતા િવદારતાં ગીત છેિડયાં ?
(‘વષùા’)
મેઘશંખ ફૂંકતા અવધૂતની ઓળખાણ તો આપણે અગાઉ કરી લીધી જ છે.
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આછાપાછા અવાજ પકડવા પણ કિવ xચેકાન રહે છે. ‘અંધ’ (માણસનો દેખતો છતાં
ન દેખતો આPમા ?) પોતાના આતમરામને વીનવે છે :
વo તણો ફફડાટ સુûં હં ુ ,–એટલો રે ’જ ે પાસ:
પણ અવા°થી કિવ લોભાઈ ગયા નથી. આ દુિનયામાં સૌથીયે વાચાળ કશું હોય તો તે
મૌન જ છે. આ મૌનનો મિહમા કાZયસંdહમાં ડગલેપગલે વરતાય છે.
શVદની હોડલી કોઈ Mયારે નથી
લઈ જવા ભાવનો ભાર મારો,
(‘વાંછા’)
–એમ એ Mયારે જુ એ છે Pયારે zદયને આંસુમાં વહાવી કૃતાથù થાય છે.
ઉરે હતી વાત હ{ર કે’વા,
િકંતુ નહs ઓï જરીય ઊઘડયા;
*
મળી મળી નેન વળી જતાં ફરી
અકQય શદે વદી વાત ઉરની;
(‘અબોલડા’)
પછી તો ના વાતો, િiય-અધર જ ે કંપ ઊઠતો,
Sવિન તેનો આવી મુજ zદય માંહી શમી જતો.
(‘વાતો’)
ે ઉર વાáનું ધરીશ પાયમાં મૌન હં ુ .
ફૂટલ
(‘પદે’)
સહીશ, રહી મૌન, હં ુ સકલ ઊિમù-આઘાતને;
(‘näા’)
લૂંટી લેજ ે પણ સકલ જ ે મૌન કેરા કમાડે
વાસી રાIયું: મુજ iબળ ઇLછા નહs {ણતો એ ?
(‘માગણી’)
°વાનું એ છે કે કિવ જ ેવા વાચાળ iાણી કને મૌન પોતાનો મિહમા ખોલે છે.
કિવ િજંદગીભર ગાતો રહે , છતાં મૌનના કમાડ પાછળ જ ે zદયસસમૃિä વાસી રાખી
હોય–વાસી રાખવી પડે, તેનું શું? તે કોઈ આવીને લૂંટી લે એવી iબળ ઇLછા રાખવી,
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એવી ‘માગણી’ કરવી એનોયે શો અથù ? છતાં nી i^લાદ પારે ખે ભલે એટલો મૌનભંગ
કયùો. આપણને તો વેદનમધુર એવું આરં ભનું સુંદર કાZય ‘માગણી’ મળી ગયું. એમનું એ
{ણે.
મૌનની મૂંઝવણ અને તેમાંથી િન\પç થતું સાÃદયù કિવએ પકડયું છે એ બતાવવા
આટલું બસ થશે. આ તો િZયHતનું Zયથામય મુâા ભયùું મૌન. તેમાં કિવ ભલે રાચે.
સિમîમાં મૌન, અકારણ પરાણે પાળવું પડતું મૌન, એ જુ એ છે Pયારે તો એ fાસી {ય
છે ને આcંદ કરી ઊઠે છે :
લોકની વાણી આજ }ંધાણી, બંધ એ માનવકંઠ ;
(‘માનવકંઠ’)
આવો કિવ આટલી xડી વેદના ભયùા શVદ કહે તો બસ ગણાવું °ઈએ. ધણના
ધધùરાટ ને દાતરડાંના કરકરાટ, ખાંડાંના ખણકાર ને cાંિતના કડકાર એ ન વણùવે તોયે
એની માનવતા માટેની સહાનુભૂિત છાની રહે વાની નથી.
આંખ અને કાન Mયાં સહાય}પ થવામાં મોળાં પડે છે Pયારે ઘણી વાર નાક મદદે દોડી
આવે છે. કિવનો ‘અંધ’ આ બાબતમાં આપણને સાચે ર]તે દોરશે. પગરવને અણસારે
ડગલાં માંડવાનો મનસૂબો એણે કયùો હતો. છતાં કાન દગો દે તો ? Pયાં એના હાથમાં
કોઈ બી° ]પશùöમ તંતુ આવી લાગે છે, જ ેને ઝાલીને આગળ વધી શકાય. આ તંતુ તે
સુંગધનો :
ઝૂલતો તારે કઠે તા{ં ફૂલડાં કેરો હાર;
સૌરભ કેરો આવતો તેનો, ઉર સુધી મુજ તાર:
ઝાલીને તાર એ તારો,
માંડુ ં છુ ં પાય હં ુ મારો.
‘કાિમની’ પુ\પની સુવાસ પોતે ઓળિખ શકે એ પહે લાં કિવ બહાવરો બનીને
આમતેમ જુ એ છે ને મનને પૂછ ે છે :
મઘમઘતે અંગે આ પંથે ગઈ કોઈ નવપિરણીતા ?
વા iેમીને મળવા કાજ ે કોઈ ગઈ યોવનમÜા ?
આ સૌરભથી કોઈ વાર ડરવા જ ેવું પણ ખyં . કિવ એથી નાયક પાસે કહે વડાવે છે કે
પેલાં મુકુલો (કળીઓ) ° આપણી ગૂજિગોï સાંભળી જશે તો કાંઈ ઠીક નિહ થાય કેમ
કે તેઓ
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…nવણ કદી ° વાત પડશે,
સુવાસે તો ક’શે સકલ કથની એ અિનલને;
(‘વાતો’)
†nી i^લાદ પારે ખની સૌરભiીિત એ મને એમની એક લાöિણકતા લાગે છે. એ
iીિતનો મઘમઘાટ એમની રચનાઓમાં વરતાઈ આZયા વગર રહે તો નથી. એટલું જ
નિહ, જ ે શાêત આનંદની િચÜ િનરં તર રટણા કિર રહે છે તેને પણ એ સુરિભપૂર}પે
પોતાના આPમામાં વહી આવતો કપે છે. ‘આજ’ માંની થોડીક પંિHતઓથી એ સમ{ય
છે :
આજ અંધાર ખુશબો ભયùો લાગતો,
આજ આકાશથી તારલા માંહીથી
œહે કતી આવતી શી સુગંધી !
Hયાં, કયું પુ\પ એવું ખીYયું, જ ેહના
મઘમઘાટે િનશા આજ ભારી ?
િચÜ જ ે િનPય આનંદને કYપતું,
આિવયો તે થઈ સુરિભપૂર ?
આ કિવમાં આંખ, કાન અને નાકનું માહાPXય કેટલું છે એ બતાવવા આટલું બસ છે.
ખરી વાત તો એ છે કે આપણી ઇિgયોને અનુભવdહણ માટે ઉRબોધી કિવ એવી કોઈ
સૂ_મ રીતે પોતાની વાત આપણી મનોભૂિમમાં પહtચાડી દેતો હોય છે કે કોઈ એક જ
ઇિgય કરતાં ઘણી વાર એકસામટી બેfણ ઇિgયો કામ આપતી હોય એવું પણ બને છે.
‘એક લંગોટી, એક ભંભોટી’માં કાન અને આંખની મદદથી કિવના દશùનની આપણને
iતીિત થાય છે. ‘અંધ’ને પોતાના આતમરામને ગળે ઝૂલતા તા{ં ફૂલના હારથી પોતાના
zદય સુધી આવતા સૌરભતારને વળગીને ડગલાં માંડતો બતાZયો છે તેમાં આંખ, નાક
અને ]પશqિgય fણે અનુભવdણમાં આપણને ખપ લાગે છે.
કિવની મુ[કેલી ° કોઈ હોય તો તે પહે લી ને સૌથી મોટી એ છે કે પોતાના મનોગતના
હવાઈ ]વ}પને ઇિgયdાò, ]પશùöમ, અણે ધન (concrete)કેવી રીતે બનાવવું. જ ે
ભાવમય છે તેને સામાના ભાવiદેશમાં જ પહtચાડવું તો છે, પણ તેમ કરવાનો માગù આ
એક જ છે કે તેનું ધનીકરણ કરવું. આથી કાંઈ કિવનું ભાવમય વ]તુ પાિથùવ બની જતું
નથી. પાિથùવતા તો સાધન, વાહન, િવવતù, માf છે. જ ે એક જણમાં ભાવમાય છે તે
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પાિથùવ}પે iગટ થઈ પાછુ ં અTયમાં ભાવમય બને કૃતકૃPય થાય છે : આ વચલી લીલા
તે જ કલા.
ઉપરની મુ[કેલીમાંથી માગù કરવા માટે ઇિgયોની dાહકતા-dહણશીલતાને
ઉRબોધવાની – ઉÜેજવાની કલાકારોને ગરજ રહે છે. ઘણી વાર તેઓ ZયPયયનો
આશરો પણ લે છે, એટલે કે આંખનો િવષય દેખવાનો છતાં આંખથી સૂંઘવાની વાત કરે
ને કાનથી દેખવાનું કહે . કિવઓનું ભલું પૂછવું. પણ આ માf હસવાની જ વાત નથી.
‘મૃLછકિટક’ના કતùાએ શકાર પાસે આવો ZયPયય માf હા]ય માટે કરાZયો છે. પણ ઘણી
વાર બી{ કિવઓએ ગંભીર અને સૂ_મ સંવેદનો જગવવા માટે પણ આ ભયભયùો છતાં
અિનવાયù માગù લીધો છે. અહs nી i^લાદ પારે ખમાંથી જ થોડાં ઉદાહરણ °ઈએ :
‘એ યે ગાતું કુસુમ’ (‘બારી બહાર’) અને ‘ગાનનો ગેy રં ગ’ (‘અવધૂતનું ગાન’) એ બે
આવા ZયPયયનાં ઉÜમ ~îાંતો છે. ‘માનવકંઠ’ માં તેઓ કહે છે : ‘તારલાને છે તેજની
વાણી, ફૂલની વાણી ગંધ.’ તેજ કાનનો િવષય હોય એમ કિવ ઠસાવવા કરતા ન હોય
! અને ફૂલ ને દેખવાનું છે તેની ગંધ જ ે સૂંઘવાની છે તેનું કાનથી dહણ કરવા કિવ
આપણને સૂચન કરે છે ! ‘અંધ’ નો સૌરભતાર તો આપણે થોડી વાર ઉપર હમણાં જ
°યો – અરે સૂંKયો ! ‘અવધૂતનું ગાન’ માં વળી ધરતી ને આભ ગાનના તારે સંધાય છે.
કાન તમારા કંઈ કામ નિહ આપે. િહં મત હોય ત એ તાર ઝાલી લો. વળી xચે તારકના
પલકાર અને નીચે હૈ યાના થડકાર, –’તેની વLચે મૂંગો મૂંગો વહે છે અંધાર.’ અંધાર
વળી કયે િદવસે બોલતો જ હતો જ ે?-તમે પૂછશો. Pયારે તમારા iëના iિતSવિન }પે
nી ]નેહરિ[મની પંિHત તમને સામી આવી ભટકાશે : ‘અંધકારના દૂર પડઘા પડે.’
આ કિવની રચનાઓમાં જ ેમ ‘નીતરાં પાણી’નો ગુણ છે, તેમ ઇિgયdાòતાનો પણ
સારા iમાણમાં ગુણ છે. પોતાના િદલની વાતને તે સહજલીલાથી આપણી આગળ
હાજર કરી બતાવે છે.
૩.. છટકણો ભાવો

ઉપર સૂચન કયùું છે કે આ કિવનું મન માનવીzદયની િવિવધ ભાવપિરિ]થિતઓ ગાવા
ઉપર છે. અને માનવીzદય બીજુ ં ઘûંબધું હશે પણ સાથે સાથે ગોપનશીલ પણ છે.
એની વાત એ ઝટ પકડાવા દેતું નથી.
અને છતાં એ કહી દેવાની તાલાવેલી પણ એની ભારે હોય છે. લેખકને આ બાબત
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શું કહે વું છે?
હૈ યાની {ણો છો {ત ? કે’વી હોયે કંઈયે વાત,
તોયે કે’વી ને ના કે’વી, –બçે કરવાં એકી સાથ !
(‘હૈ યું’)
ઝલાવા માગતા છતાં હાથતાળી દઈને ભાગી જતા કેટલાક નાજુ ક ભાવો આ
સંdહમાં શVદરથ થયેલા °વા મળે છે. અશXય આતુરતા તો એના નામ ‘બારી બહાર’
માં અિભiેત છે. આPમા {ણે કે એક ઠેકાણે બેઠો બેઠો બિહજùગત તરફ ઉPસુકતાથી,
કદી કૌતુકથી, પરં તુ ઉPકંઠાથી °ઈ રહે છે. બહારનું સવù કંઈ એને ‘આવ,’ ‘આવ,’
કહી આમંfે છે અને પોતની આસપાસ જડતાના વsટળાયેલા થરો ખંખેરી એ સહુ તરફ
જવા એનામાં અદXય ઝંખના જગાડે છે.
લેખક બારી તરફ વારે ઘડીએ વળે છે : ‘બારી ઉઘાડી, બારણે °તાં nાવણ-મેઘલી
રાત!’ (‘nાવણ’), ‘ખુèી મારી બારી પાસ સૂતો’તો °તો આકાશ’ (‘કાિમની’). છતાં
જ ે °વાનું છે તે સવù]વ અથવા તો તેનો રહ]યભાગ તે બારી બહાર જ °વા મળશે
એવી kમણામાં કિવ નથી.
ફરીને કુિટરàારો વાિસયાં, રાખી દુિનયા બહાર;
પછી રે હૈ યાં બેઉ ખોિલયાં, જ ેમાં દુિનયા હ{ર!
(‘મારા રે હૈ યાને તેનું પારખું’)
આમાં છે તેવી પિરતૃિé પણ કોઈ કોઈ કાZયમાં અંકાઈ છે. છતાં િવશેષ તો એમાં
વેદના, અમૂંઝણ, આરજૂ , સમપùણ, સંTયાસ વગેરે ભાવોનું આલેખન °વા મળે છે. કહે
છે :
આવે Pયારે દઈ નવ શંકુ અંતરે જ ે ભયùું તે,
{યે Pયારે સહી નવ શકું અંતરે જ ે રòું તે :
(‘માગણી’)
પછી ઉમેરે છે : તેથી તો કહં ુ છુ ં કે જ ે દેવાનું છે તે આપીશ એમ માની રાહ ન °તો.
તારે જ એ લૂંટી લેવાનું છે. મારી એ ઇLછા પણ તું {ણતો નથી કે ? ‘બનાવટી ફૂલોને’
કિવ ië પૂછ ે છે તેમાં પણ સમપùનનો જ ભાવ છે : તમે સૂયùચંgના ઉદયથી iફુèતા
માગી છે? ‘વસંતે વાયુનું રિસક અડવું વા અનુભZયું છે? પછી આPમસમપùણ તો શેના જ
{ણો ?
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ન {ણો િનંદું છુ ,ં
પરTતુ પૂછુ ં છુ ં :
તમારાં હૈ યાંના ગહન મહsયે આવું વસતું:
‘િદનાTતે આજ ે તો સકલ િનજ આપી ઝરી જવું.’?
‘કાિમની’ માટે કિવએ સમપùણની ભાવના જ કYપી છે :
અધીર એ આપી દેવાને અંતરની સુરિભ સઘળી,
તેથી તો આ વાયુ કેરી છલકી {તી સૌ લહરી.
કોઈ વાર અ]પî ભિવ\યની આશા, આકાંöા, આશંકા કિવએ ગાઈ છે :
િવરોધો વLચે આ ઝરણ ઉરનું, િનPય વહશે
િદશે તારી, માyં : તુજ ઝરણ તેને શું મળશે ?
(‘એક િમfને’)
તો કોઈ વાર ગત આનંદની અતૃિé પણ શVદરથ કરી છે :
iવાહ બે મળે અને, મળી, ભળી, વહી રહે ,
iવાહ એકથી કદી વહે ણ બે થઈ વહે ;
તેમ આપણે મôાં, ભôાં, અને વહી રòાં,
iવાહ એકનાં પછી વહે ણ બે સમાં થયાં.
(‘મôાં અને જુ દાં પડયાં’)
{યે Pયારે જ થાયે : zદય મહs હતો આિવયો ]નેહ આ તો !
(‘{િણતી અ{ણી’)
છતાં કિવ zદયને અતૃિé વાગોળી વાગોળીને િહજરાઈ જવા દેતા હોય એમ લાગતું
નથી. ]નેહને, ઉદાÜ ]નેહને ઉિચત એવી સંTયાસભાવનાનો એ, આખા સંdહના કદાચ
ઉÜમોÜમ કાZય ‘િવદાય’માં પુર]કાર કરે છે. અપાર વેદનાિથ, પણ ભારોભાર ~ઢતાથી,
‘કદી નિહ કહં ુ’ એ શVદોમાં તે કહે છે – મને જ તું ]મરણમાં રાખજ ે એમ હં ુ નિહ કહં ુ.
મારાથી અિધક કોઈ મળે તેને તારે હૈ યે થાપજ ે. આપણે
પર]પર કરી કથા રજિન ને િદનો ગાિળયાં;
અનેક જગતો રચી ]વUનમાં, વળી ભાંિગયાં.
અને
કઠોર થઈ ને કદીક તુજ આંસુ °યા કયùા;
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કઠોરતાનું વણùન કેટલું અપૂવù અને ૠજુ કyણ છે! વળી
કદીક તુજ ગોદ શીશ ધરી હીબકાં મp ભયùાં
આ આPમીયતા પછી પણ
મળે અિધક ઊજળા િદન અને મીઠી રાતડી,
જજ ે સકલ તો ભૂલી રજિન ને િદનો આપણાં;
એમ કહી બી{ °ડે નવું zદયજગત રચી જૂ નું િવસારે મેલવા િવનવે છે અને
વધારામાં િવનવે છે :
છતાંય ]મરણે ચડી િવષળ એક ° હં ુ લw,
ઉદાર તવ ઉરની iથમથી öમા તો ચહં ુ.
બનવા°ગ છે, Hયારે ક, પછી ભલે öણવાર, હં ુ તારી ]મૃિતમાં આવી {ઉ. કદાચ
તને તારી નવીન zદયસૃિîમાં એટલો િવöેપ પડશે. પણ એનું શું કરવું ? એ જ કે તારા
િચÜની ઉદારતાિથ તો હં ુ વાકેફ છુ ં જ, તો એની અPયારે જ öમા માગી રાખું છુ .ં
આમાં નથી શહાદનો ખોટો આડંબર કે નથી દયાની પૌyષહીણ યાચના. આની °ડે
કિવnી Tહાનાલાલના ‘ઇTદુકુમાર’–(૩)માંની ઇTદુની ઉિHત સરખાવવી ઠીક પડશે.
‘અમે ]મરણોના સંગી, માફ કરજ ે બાલા,’ એમ ઇTદુકુમાર કહે છે. અને યૌવનની
રમણા માટર અTયને ]વીકારવા અનુમિત આપે છે. છેવટે તોયે એનાથી કòા વગર
રહે વાતું નથી કે ‘પડયા અંતરાય ભેદી દયા ઝરજ ે બાલા.’ કિવnીનું ગીત અPયંત
zદયgાવક છે. પરTતુ nી i^લાદ પારે ખના આ કાZયમાં નાયકે પોતાનો ]મરણો આવશે
કે નિહ તે િવશે સેવેલું મૌન અને iેમપાfને ]મરણોથી અ]વ]થતા થવાની શHયતા િવશે
બતાવેલી િચTતા મને બહુ જ સંયમશીલ અને પૌyષવાળાં લાગે છે. આ કાZય ‘િવદાય’
માં zદયદૌYયનો છાંટો સરખો નથી.
zદયની મુલાયમ લાગણીઓને, અડવા {ઓ ને કરમાઈ {ય એવી લ{મણીના
છૌડ જ ેવી લાગણીઓને આ રીતે કુશળ કિવઓ સફળતાપૂવùક ]પશq છે. અને તે આંસુથી
તેમને ખરડાવા દીધા િસવાય. આસંસુ પણ ડોિકયું કરતાં ખંચાઈ {ય એવી વેદના કદાચ
આવી નાજુ કાઈ અને
િનખાલસતાથી જ શVદાંિકત કરી શકાય.
zદયની મુલાયમ લાગણીઓને, અડવા {ઓ ને કરમાઈ {ય એવી લ{મણીના
છોડ જ ેવી લાગણીઓને આ રીતે કુશળ કિવઓ ]ફળતાપૂવùક ]પશq છે, અને તે આંસુથી
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તેમને ખરડાવા દીધા િસવાય. આંસુ પણ ડોિકયું કરતાં ખંચાઈ {ય એવી વેદના કદાચ
આવી નાજુ કાઈ અને િનખાલસતાથી જ શVદાંિકત કરી શકાય.
zદયના ભાવો ગાતાં ગાતાં કિવઓ કેટલીક વાર આ દુિનયાના ડંખથી fાસી િનસગùમાં કે
એવે કોઈ ઠેકાણે ભાગે છે. આવી છુ ટકારાની વૃિÜને બદલે બીજુ ં જ કાંઈ આ કિવતામાં
મળે છે. ‘લહાûં’ કાZયના કિવત-મનહર છંદમાં કિવએ સરળતાથી પોતાની વાત મૂકી
છે.
મિલન ગલીઓ વહે વાર તણી °w બહુ,
થતું Pયારે , ઉર લઈ કયમ કરી આંહs રહં ુ ?
zદયવાળાંને માટે આ એક ભારે મૂંઝવણનો ië છે. કિવ િવચારે છે કે
જઈ Pયારે રહં ુ હવે તારલાની સાથમાં ?
|વતર વા િવતાવું સુમન-સંગાથમાં ?
પણ આ તો આપણા iકૃિતિiય કિવ નરિસંહરાવ મનુ\યોથી fાસી કુદરતમાં જઈ
‘ફૂલની સાથે રમત’ કરવા iેરાય છે એના જ ેવી જ વાત થઈ! ના, બંનેનાં િ~îિબંદુમાં
ફે ર છે. નરિસંહરાવ કહે છે:
‘તમમાંનું હં ુ પણ રે કુસુમ એક કોમિળયું,
રહી મનુજ-સમૂહે રે વદન કરમાઈ ગયું.’
આ કિવ પણ વહે વારની મિલન ગલીઓ °ઈ અકળાય છે. મનુ\યની સૃિîમાં
સૌTદયù નથી એમ નથી. પણ એને પકડવા વલખાં મારતા |વોની ચચùા કિવની વેધક
નજરથી છૂપી રહી શકતી નથી.
સુંદરતા °ઈ માyં મન Mયારે કોળી ઊઠે,
અફસોસ ! પકડવા તેને બહુ લોક છૂટે.
નવા નવા વેશ કાઢી મતલબ આવે રોજ;
હસવામાં °w છૂપું ઝેર Pયારે થાતો શોચ.
તો? કિવ શોચે છે કે કાં તો તારા કાં તો ફૂલની સોબતમાં |વન ગાળું. નરિસંહરાવ
કલુિષત માનવી|વનનો ‘િદન એક તો’ ફૂલની સાથે રમત કરીને િનગùમે છે ને આનંદે
િનગùમે છે, કેમ કે ફૂલના હષùશોક િનદùભ હોય છે. આંતરબાò |વનમાં ભેદ હોતો નથી.
‘કદી હાસ કરં તાં રે તો િનíે આનંદભયùાં,
કરમાઈ કદી સૂતાં રે તો સPયે દુ:ખે જ ગôાં.
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જ ેવું અંતર થાયે રે Pહે વું તમ મુખડુ ં િદસે,
જ ેવું મુખ દેખાયે રે Pહે વું તમ zદય િવશે.’
પણ આપણા કિવને આવી iતીિત અને તÅTય આનંદ નથી તો આપી શHતા તારા
કે નથી આપી શકતાં ફૂલ. એનું કારણ એ આપે છે :
અરે , પણ માનવીનું મન માyં કેમ રહે
એમની સંગાથ ? એ તો માનવીનું ઉર ચહે .
આમ ભાગેડુ થઈ ને કુદરતમાં જવા öણવાર િવચાર તો કયùો પણ તરત મન પાછુ ં
પડે છે અને કિવ પાછો મનુ\યજગત તરફ વળે છે. નરિસંહરાવને આપી શકે છે એટલો
આનંદ આ કિવને ફૂલ (કે તારા) આપી શકતાં નથી. છતાં કિવ ફૂલને ઉતારી પાડે છે
એમ નથી.
એમને તો િદલ નહs; અને, ધારો, િદલ હશે,
માનવીના િદલ સાથ મેળ એનો {મશે ?
તો પછી
}ડુ ં એથી આંહી રહં ુ માનવીની સાથમાં :
કદી વળી સમજશે એ જ મારી વાતમાં.
આપણી ભાષામાં મને ° કોઈ કyણ પંિHતઓ વાંચવા મળી હોય તો ઉપરની છેèી
લીટી પણ તેમાંની બેશક એક છે. ‘કદી’ અને ‘વળી’ જ ેવા સાદા ગુજરાતી શVદો કદી
કદી વHતZયને કેટલી ચોટ આપી શકે એ પણ અહs સમ{ય છે.
આમ આપણે °ઈએ છીએ કે કિવ વળી વળીને માનવીzદય તરફ જ નજર કરે છે અને
એના ]પaય-અ]પaય સવù કોઈ ભાવોને ગાવમાં જ કૃતકૃPયતા અનુભવે છે.
iકૃિતવણùન અને ખાસ તો zદયભાવને મૂતùતા આપતી સહે જ ે ]મરણમાં રહી {ય
એવી અને iસંગ પડયે ટાંકી શકાય એવી અનેક પંિHતઓ આ સંdહમાં મળે છે.
અવતરણöમતા (quotability) એ સારી કિવતાનું એક લöણ છે, અને એવી કિવતા
સામે દુબùોધતાનો આરોપ, જ ે આજની કિવતાને રોજનો થઈ પડયો છે તે, ભાJયે જ મૂકી
શકાય.
૪.. અનુસજWન

એક િવàાને પોતાના કિવિમfના કાZયનાં િટUપણ લIયાં અને તેમાં દેશપરદેશના
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કિવઓની મળતી આવતી રચનાઓના ઉતારા પણ છૂટે હાથે આUયા. વાચકો જ ે હમેશાં
કિવ અને િટUપણકાર કરતાં વધારે ચતુર હોય છે તેમણે તરત જ ચુકાદો આપી દીધો કે
એ કિવએ બી{ કિવઓમાંથી ચોરી કિર છે, એટલું જ નિહ પણ કિવના િમfે પણ એમ
છે એ બતાવવા જ િટUપણમાં સરખામણીઓ નtધી છે. આ દાખલાને િકYપત ગણશો
તોયે ચાલશે. કહે વાનું એટલું જ છે કે Mયારે બી{ કોઈ કિવમાં આપણા જ ેવી વાત મળી
રહે છે Pયારે આપણને પેલી ‘મહાન પુyષો રીતે િવચાર કરે છે’ એ મતલબની અંdે|
કહે વત તરત યાદ આવે છે. પણ ° એ વાત આપણા િસવાય બી{ કોઈની હોય તો
બેધડક આપણે બોલી ઊઠવાના : ‘°યું ? આબાદ ચોરી કરી લાZયો છે !’
આ ië સાિહPયની દુિનયામાં એટલો બધો નાજુ ક ગણાય છે કે એની છેડતી કરવા
જતાં આ યુવાન કિવને કદાચ કોઈ રીતે મારાથી અTયાય થઈ {ય છતાં બની શકે તેટલી
]વLછતાથી આ સંdહમાંનાં કેટલાંક કાZયો િવશે જ ે થોડુકં જણાવવું જ}રી લાગે છે તે
રજૂ કરીશ.
‘દાન’ નામે ખંડકાZય છે તે nી રવીgનાથ ઠાકુરના ‘કથા ઓ કાિહની’માંના ‘nેï
દાન’ નો ગુજરાતી અવતાર છે. મુHત િનઝùર – એ નાનકડુ ં કાZય પણ રવીgનાથનાં
નાનપણનાં કાZયોમાંના એક ‘િનષùરેર ]વUનભંગ’ નામે આશરે સોએક લીટીના કાZય
ઉપરથી છે. ‘છેèી પૂ{’–ખંડકાZય nી રવીgનાથના iિસä કથાકાZય ઉપરથી
યો{યં◌ુ છે.
આ કૃિતઓને આપણે અનુવાદ કહી શકીએ તેમ નથી. એ }પાંતર પણ નથી. Pયારે
છે શું? સહે જ તપાસ કરતાં °વા મળે છે કે તે તે કૃિત àારા nી રવીgનાથ જ ે અનુભવ
શVદમંિડત કરવા ઉáત થયા છે તે જ અનુભવનો આ કિવ પણ ગુજરાતી ભાષા àારા
પુર]કાર કરવા માગે છે. એટલે કૃિત પાછળનું રહ]ય તે આ કતùાનું સજùન નથી છતાં
રહ]ય ]વીકારીને પણ કતùાએ કહે વાનો iકાર પોતાને મનફાવતો પસંદ કયùો છે. આવી
રચનાને આપણે તેમાંનું રહ]ય ઉછીનું લેવાયું હોઈ, સજùન ન કહી શકીએ એ બરોબર
છે. આપણે એને અનુ-સજùન કહીશું ? આપણા કિવ મેઘાણીની કેટલીક રચનાઓ તે
નિહ અનુવાદ, નિહ }પાંતર, ઘણીવાર અનુસજùનની કોિટની હોય છે. એમાં કતùા પોતે
]વતંf સજùન કરતો હોય તેટલી િશHત ઘûં ખyં વાપરતો હોય છે.
એક જ િવષય ઉપર દસ રચનાઔ હોય પણ અંતગùત રહ]ય નોખાં નોખાં હોય
તો તે તâન ]વતંf સજùનો જ બની રહે છે એ કહે વાની ભાJયે જ જ}ર હોય. પણ
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કોઈ વાર એક કૃિત વાંચીને તેના iિતઘાત }પે કાંઈ સૂઝે ને શVદમાં મૂતù થવા પામે તો
તેને અનુસજùનની કોિટમાં જ મૂકવું °ઈએ. ‘iેમ’ એ કાZય nી મનસુખલાલ ઝવેરીના
‘બદલો !’ ના iિતઘાત }પે છે એમ લેખકના કહે વાથી {ûં છુ .ં
લેખકને પૂછવાથી એ પણ {ûં છુ ં કે ‘િસંધુને’ એ કાZય nી ‘શેષ’ ના ‘સિખ
ે ું કyણસુંદર કાZય iગટ થયા પહે લાં જ
! ° ઉદિધ તણે ઉરે ’ વાળું dંથારં ભે મૂકલ
iગટ થયેલું. મને લાગે છે કે સહે જ ે દરે કને ]વતંf રીતે સૂઝે એવી અમાસ-પૂિણùમાની
ભરતીઓ િવશેની કYપના છે. મેિટúક સુધીમાં ભણાવવામાં આવે છે એટલી ભૂગોળ પણ
કYપના છે. મેિટúક સુધીમાં ભણાવવામાં આવે છે એટલી ભૂગોળ પણ કYપનાને એટલી
સામdી આપવા પૂરતી ગણાય. છતાં આવી બાબતમાં દરે કનો કાZયાંતગùત અનુભવ
કેટલો તો િનજિનજના િZયHતPવથી અંિકત હોય છે ! nી શેષના વૌતાલીય સાથે આ
‘િસંધુને’ સરખાવવાથી iતીિત થશે.
‘અકારણ અnુ’ માં આએભને ગાલ થઈને પસાર થા અnુિબંદુ સાથે ખરતા તારાને
સરખાZયો છે તે અવùાચીન અંdેજ કિવની તેવી જ એક ઉપમાની યાદ આપે છે એમ
કહં ુ તો દૂધમાંથી પોરા કાઢવા બેઠો છુ ં એમ જ કોઈ કહે શે. ભાઈ i^લાદ પારે ખે
શાંિતિનકેતન – િવêભારતીમાં ચાર વષù સુધી અWયાસ કયùો હોવા છતાં એ કિવ
ડેઇિવસની કૃિતથી વાકેફ નથી તે માની શકાય એવું છે પણ લગભગ મળતા લેઇકના
વણùનિથ ડેઇિવસ પણ િબનવાકેફ હશે ? આવી બાબતોમાં મને લાગે છે કે કિવઓને
િવ]તૃત વાચનનું માન આપવા કરતાં એમને સહજિસä એવી કYપનાિશHતની લીલાને
જ જવાબદાર ગણવી એ વધારે ઠીક પડશે.
nી i^લાદ પારે ખમાંથી એક ~îાંત લઈ આ વાત પૂરી કરીએ. ‘હતે તું સંગાથે !’ કાZય
જુ ઓ.
કડીને છેડ ે િશખિરણીના આિદ છ અöરો લાવીને સચોટ િશYપરચના સાધી છે તે
તો અપૂવù છે જ, પણ પંિHત અધૂરી લટકતી મૂકી દેવાથી આખા કાZયનો મુIય Sવિન
– આયુ\યની અધૂરપ િન}પવાનો – સહજમાં i]ફુટ થાય છે. zદયમાં િશિશર હોય કે
વસંત હોય, રટણા એક જ {ગે છે કે ‘હતે તું સંગાથે!’ |વનના િવિશî અનુભવોના
રહ]યસારમાં ભાગીદારી પડાવવા, zદય િનરં તર ઝંIયા કરે છે, ‘હતે તું સંગાથે !’ ૧૬
મી પંિHત છે :
િનહાળી કr ભZય,
xxxii

આંતર દશùન : ઉમાશંકર °શી

પણ Pયાં જ કિવની જરી અટકે છે, કેમ કે િચÜમાં એક િવચાર ]ફુરી આવે છે : ‘ભZય
જ શા માટે ?’ Pયાં બી| એક લીટી કલમે ચડી ગઈ :
િનહાળી વા રXય,
અહs આપણે બોલી ઊઠવાના : ‘ઓહ ! આ નો eM{RબRબદઙRબ
દ®RબÆ{Rબ: વાળી કાિલદાસની વાત જ થઈ !’
શાકુતં લ (અંક ૫)ના તે ìોકનો ચાલતી કલમે જ ેવો બેસે તેવો અનુવાદ જ આપું છુ ં :
રXયો િનહાળી, મધુરા સુણતાં જ શVદ,
સૌIયે ડૂ બેલ પણ ઉPસુક થાય |વ;
તે તો ]મરે zદયથી, ઉરને–અ{ણી
જTમાંતરોની િ]થરભાવભરે લ iીિત.
કાિલદાસે તારણ કાઢયું છે તે તો તેની મહાકિવની iિતભાવને પણ Hવિચત જ સાંપડે
એવું અબોધપૂવù દશùન છે. આપણા કિવને રXયવસતુઓ િનહાળીને િચÜમાં ]ફુરાયમાણ
થતા જTમાંતરોના સIયની વાત નથી કરવી. માf |વનના આવા પરમમંગલ કે
પરમકyણ – જ ે બંને સચેત zદયો માટે સરખા જ આવકારપાf–iસંગોએ ‘હે ત તું
સંગાથે !’ તો કેવું, – એટલી િવરહવેદના જ ગાવી છે, અને તે કાિલદાસ કરતાં જુ દી જ
વાત છે.
મને માનવાને કારણ છે કે કિવએ હૈ યાઉકલતથી જ આ વાત ગાઈ છે. છતાં
કોઈ ને કાિલદાસ સાથે તેનો સંબંધ °ડવો હોય તો હં ુ એ બાબત દુરાdહ ન રાખું.
કીિતùના બ{રમાં મહાકિવઓએ પોતે જ જ ેમ મહાભારતાિદમાંનાં ભયùાં ભયùાં ગોદામોના
માલનું છૂટક વેચાણ (retail sale) કરવામાં બાકી રાખી નથી તેમ એ મહાકિવઓની
રચનાઓમાંથી પણ અનેક કિણકાઓ વીણીવીણી કલાની મદદથી સુરેખ બનાવી આપણે
સફળતાથી રસભોગી વગù સુધી પહtચાડી શકીએ તો કશું ખોટુ ં નથી. માf ]વતંf,
]વયંપયùાé કૃિતના }પમાં એ કિણકાઓ આપવી °ઈએ. આ કરવામાં પણ
કિવiિતભાનો પૂરો પિરચય કરાવવાનો રહે છે. ° કોઈ એમ કહે કે ના ના,
આગળનાઓએ ગાયેલા ભાવને ગાવા એમાં તે શી મોટી વાત છે, તો હં ુ એને બી|fી|
વાત સંભળાવવાને બદલે એટલું જ નlભાવે કહીશ : ‘ખyં , આ તમારા ચરણ આગળ
ભૂતકાળનાં પાંચેક હ{ર વરસોનો કિવતાવારસો મૂHયો. એમાંથી ]વયંપયùાé અને

xxxiii

આંતર દશùન : ઉમાશંકર °શી

]વતંfપણે iાણ ધારણ કરી કાળ સામે ટકી શકે એવી માf ચાર લીટી કરી આપો. આખું
જગત કૃતાથù થશે.’
Pયાં જ મુ[કેલી છે તો ! લોટ, દાળ, ચોખા અને મીઠુ,ં મરચું વગેરે ષડúસની સમાdી
મળવાથી જ વાત પતી જતી નથી. પેટની ભૂખ ભાગે એ િ]થિત લાવવા માટે તો એ
બધી સામdી ઉપર કંઈક કીિમયો કરવો રહે છે. આPમાની ભૂખ પણ માf છૂટક છૂટક
સામdીથી ભાગતી નથી, કીિમયાગરનો હાથ એ સામdીને અડવો °ઈએ છે.
ભાઈnી i^લાદ પારે ખનો હાથ ધારે Pયારે કીિમયાગરનો હાથ થઈ શકે છે એ
°નારા °ઈ શકશે. Mયારે Mયારે ખરે ખર બી{ મહાલેખકમાંથી એ કાંઈ લે છે Pયારે
Pયારે પોતની સમd િશHતનો એને લાભ આપી, એને પોતાની કYપનાની પેદાશ હોય
એમ લડાવી એક ઉÜમ અનુસજùન એ આપણને આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ‘છેèી
પૂ{’નો છેèો ìોક છે તેનું વ]તુ ટાગોરમાં ન હોવા છતાં પોતાની રચનાની પરાકાïા
}પે કિવએ પોતા તરફથી મૂHયો છે.
૫.. ‘ગાનનો
‘
ગેL રં ગ’’

આ સંdહની કોઈ લાöિણકતા હોય તો તે તેનાં િદલચ[પ ગીતો છે. માનવzદયના
મુલાયમ ભાવો સહજ બાનીમાં મુકાયેલા અહs °ઈએ છીએ. આ કિવની ગીતરચનામાં
એક {તની ૠજુ તા છે, બાલસહજતા છે. તેના નમૂનાઔ અહs આપવા બેસું તો તો
ચોપડીનો મોટો ભાગ ફરી છાપવા જ ેવું થાય. ‘માનવકંઠ’, ‘તારો ઇતબાર’, ‘અવધૂતનું
ગાન’, ‘મારા રે હૈ યાને તેનું પારખું’, ‘આજ’, ‘અંધ’, ‘એકલું’ અને ‘આવશે’ એ ગીતો
એકવાર એમનો આ]વાદ લીધા પછી ભૂલવાં એટલાં બધાં મુ[કેલ છે કે મૂળ dંથમાં એક
વાર છપાયાં છે તે જ બસ છે.
‘જૂ ઈ’, ‘કાિમની’, અને ‘િશવલી’ એ fણ, લેખકની સૌરભiીિતની ખુશબોથી
મધમધતાં પુ\પિવષયક ગીતો છે.
‘પરી’, ‘હે મંગલ!’, ‘શી કસોટી, હાય !’ અને કાંઈક અિતસુખનું દુ:ખ એ બંગાળી
ઢાળમાં ઢળાયાં છે. કિવએ પોતાનાં બધાં ગીતો કાનથી જ {ણે કે રLયાં લાગે છે.૧
ગીતોમાં લેખક ભાવની તીmતા સહે લાઈથી સાધી શકે છે:
૧. સરખાવો : ‘His ear speaks to him.’-પૉલ વાલેરી : ધ આટù ઑફ
પોએટúી’ (૧૯૫૮) પૃ. ૧૭૪. (૨૧-૧-‘૬0.)
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કોઈ રે આવી કોઈ વહી ગયું, મારે અંતરને àાર;
કોઈ રે ગાઈ મૂંગું રહી ગયું, છાયો ઉરમાં સૂનકાર :
એવું રે લાગે આજ ે એકલું !
(‘એકલું’)
કોઈ વાર ‘તારલા માંહીથી હે કતી આવતી શી સુગંધી !’ કહી એ આíયùિથ જઈ રહે
છે. કોઈ વાર બાળક બનીને પૂછ ે છે :
તારા ° આભે હસતા તો ધરતી પર જૂ ઈ મલકાય :
શાને હસતાં ? એવી તે શી બંને વLચે વાતો થાય ?
(‘જૂ ઈ’)
કોઈ વાર કિવ અતાગ વેદનાથી અકળાય છે, અમળાય છે :
જ ે તીરથની {fી ચાલી આવી િદવસરાfી,
એ તીરથ નિહ પહtચાય ?
– શી કસોટી, હાય !
‘દિરયાને’ ગીતમાં લેખકે આપણને અનેક ‘મ]ત લકીર આપી દીધી છે. પહે લું તો
દિરયાનું–સવùf ગાન, ગાન ને ગાન મચાવતા િદરયાનું –સહજલીલાથી વણùન જ કેવું
કયùું છે ! –
હો દિરયા-ફકીર !
આ રે કાંઠ ે ગાતો, ગાવા {તો પેલે તીર.
આમાં કાંક {દુઈ સરળતા છે અને આ ગીતમાં માનવીના મનને બનાવવામાં કાંઈ
બાકી મૂકી છે ? એમને ‘મન|’ કòા છે. iકૃિત પોતાનાં ગીતસજùનો ગીતવષùનો માટે
સહે જ પણ મમભાવ રાખતી નથી, તયાં આપણા આ ‘મન|’ પોતાની રચના માટે તો
શોરબકોર મચાવે છે કે
‘….માyં માyં માyં છે એ ગાન !
–દોડે એ તો, ઝાYયા રે ’ ન લગીર,’
માણસના ‘મન|’ ન ભારે ઠેકડી કરી છે અને તે યોJય જ કયùું છે. છતાં આખા
િન}પણ પાછળ કિવસહજ સહાનુભૂિત નથી એમ કોણ કહે શે ?
‘આવશે’ ગીતમાં મોલન પહે લાંની ઉPકટ છતાં માદકતાિવહોણી iસçમંગલ મુિદતા
અંકાઈ છે :
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ધીમા ધીમા વા° આજ સમીર,
સાગર-વીરા ! લેજ ે આઘાં નીર ?
મારો રે આવે છે વા’લમ, હૈ યા કેરો હીર.
લેખકે કોઈ અ]પaય મધુરતા આ ગીતથી સર કરી છે. zદયની િમલનાતુરતા તો
જુ ઓ :
મારા હૈ યે કિરયા લાંબા હાથ,
આવીને એ પૂરી કરશે બાથ;
તેની વLચે મૂંગો મૂંગો Zહે શે iેમ અતાગ.
nી i^લાદ પારે ખની કૃિતઓ િવશે આટલું કòા પછી એમની fુિટઓ અને ઊણપો
િવશે કશું ન કહં ુ તો રિસકોનો gોહ કયùો ગણાય. આ કાZયસંdહ °તાં તેમાં કેટલેક ઠેકાણે
છંદોરચનાની સૃિîìîતાનો અભાવ લાગે છે, કડી કડી વLચેનું બંધન િશિથલ જણાય
છે. ગાતો િવશે એમ કહી શકાય તેવું નથી. °કે ‘હે મંગલ!’ એ ગીતમાં ‘બહુ જુ ગો જળ
|વનનાં વહી’ એ પંિHત એકાએકક વLચે gુતિવલંિબતનો સંવાદ િચÜમાં ઉપ{વે છે
એ સહે જ િવિચf છે. લેખક ઘûં ખyં iાસ મેળવે છે. છતાં ‘મુHત િનઝùર’માં ટાગોરની
લાંબીલચક કૃિતને માf બાર લીટીમાં અંતના ‘ભેટી’- ‘લેટી’ ની કડક iસરચનાની
પકડથી સમાવી છે તેવી સફળતા બધા iાસમાં દેખાતી નથી. iાસ લાવવો તો પછી
તે સબળ અને કાયù સાધક હોય એ જ}રી છે. ભાષાની બાબમાં પણ લેખકની કચાશ
કોઈવાર સાલે એવી છે. છંદોમાં કેટલાક િશિથલ અને દૂિષત શVદiયોગ મળશે. બધા
જ આધુિનકોનું એમ છે એવું કહી હં ુ બચાવ નિહ કyં . બધાઓએ જ સુધરવું પડશે કહે વું
બરોબર છે.
‘અUસરી’, ‘મુકુલ’નો નારી{િતમાં iયોગ (‘વાતો’), ‘પૂર’ શVદનો અિત-ઉપયોગ
આવી વ]તુઓ ઘણાને ખૂંચશે. ‘શVદો’ની િશHતથી કિવ {ણકાર છે જ (પૃ. ૧૪૪)
એટલે ભિવ\યમાં એમનો વાકષiભાવ વધતો જશે એવી näા અ]થાને નથી. પણ
લોકZયવહારના – બોલચાલના iયોગો લેખકને સારા iમાણમાં હ]તગત છે.
‘ભટૈિરયાં’, ‘ભંભોટી’, ‘મન|’ માંનો ‘|’, ‘ભોરની ભરિનgા’માં ‘ભોર’નો ગંભીર
ધોષ, ‘એવા વળી શાને ભરે ભાર’ વગેરે iયોગો લેખકની રચનાઓને ઓર રીતે
માતબર બનાવે છે.
લેખક હ| યુવાન છે, આ એમનો iથમ કૃિતસંdહ છે, એટલે કYપનાની iગYભતા,
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િવષયોની િવિવધતા અને ભાષાiૌિઢ અંગે આ સંdહમાં આપણને ઊણપ લાગે તો હવે
પછીની રચના ઓમાં એનો એ ખંગ વાળી આપશે એવી આશા રાખીએ. આમાં એમણે
જ ે ૠજુ કyણ સુંદર કિવતા આપી છે એ માટે જ આપણે એમના જ ેટલા ૠણી રહીએ
એટલું ઓછુ ં છે. મને એમની કૃિતઓનો અWયાસ કરવાની તક મળી તેને પિરણામે જ ે
વ]તુઓ કહે વા જ ેવી સૂઝી તે અહs રજૂ કરી છે. ભાઈnી i^લાદ પારે ખની કૃિતઓનો
વાચકોને રસા]વાદ કરાવવા ઉપરાંત નિવનતર કિવઓની અને નવીનોની પણ –
રચનાઓનો આ રીતનો અWયાસ કરવાની વૃિÜને કદાચ પોષણ મળશે એવી આશા પણ
સાથે સાથે ખરી.
છેવટે, nી i^લાદ પારે ખે ‘હે મંગલ !’ માં ગાયેલી iાથùનાનો એક અંશ ભગવાન
મહાકાલને ઉâેશીને આગળ કyં છુ ,ં આપણા આ ઉદયોTમુખ યુવકની સુકુમાર કિવતાના
યાિfક આPમાને એ પોતાને ચરણે ]થાન આપે એવી આશા સાથે :
હે દયામય ! ]થાન દે, તવ પાસ આZયું પિથક જલ
હે મંગલ ! હે મંગલ !
આનંદનગર, અમદાવાદ.૨૨-૧0-૧૯૪0
ઉમાશંકર [શી
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૧.. માગણી

આવે Pયારે દઈ નવ શકું અંતરે જ ે ભયùું તે,
{યે Pયારે સહી નવ શકું અંતરે જ ે રòું તે:
દેવાનું હં ુ દઈશ સમ|, એમ માની લઈ ને,
–માગું છુ ં કે–નવ નીરખતો રાહ િનïુ ર થૈને :
લૂંટી લેજ ે પણ સકલ જ ે મૌન કેરા કમાડે
વાસી રાIયું : મુજ iબળ ઈLછા નહs {ણતો એ ?
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૨.. બારી બહાર

વષùોની બંધ બારીને આજ Mયારે ઉઘાડતો,
‘આવ’, ‘આવ’,–િદશાઓથી સૂર એ કણù આવતો.
આવે વાયુ iથમ ભીતરે િસંધુના મોજ ચૂમી,
ઘૂમી ઘૂમી વન વન મહs પુ\પની ગંધને લૈ;
માળે માળૈ જઈ જઈ, લઈ પંખીના ગાનસૂર,
લાવે હૈ યે િનકટ મુજ, જ ે આંખથી હોય દૂર.
આકાશેથી િકરણ ઊતરી સવù એ વાત કે’તાં :
નાLયાં કેવાં જલ ઉપર ને કેમ પુ\પો ઉઘાડયાં,
પેઠાં છાનાં કયમ કરી સહુ પંખીના વાસ માંહી,
વીOયાં િબTદુ શબનમ તણાં ઘાસ માંહી છુ પાઈ.
પુ\પો અને પણù તણી પૂંઠથે ી
પંખી તણાં ગીત અનેક આવતાં;
સંદેશ તેનો સમજુ ં નહs ને
કાં હષùના અંતર ધોધ છૂટતા ?
નમાવી ડાળીઓ સવù, માગùમાં પુ\પ પાથરી,
‘આવ’, ‘આવ’ બધાં વૃöો સાદ દે છે ઘડી ઘડી.
પાસેથી કો ઝરણ વહતું; વાત એ {ય કે’તું :
કેવું આભે kમણ કરતી વાદળી માંહી રે ’તું;

40

બારી બહાર

કેવું છૂUયું િગિરવર તણા ગòરે થૈ અશVદ,
છૂÉું કેવું જલિધજલનો સાંભળી ‘આવ’ શVદ.
આિલંગે છે પથ ઉપરની આવીને ધૂળ અંગે,
ને લાવે છે અખૂટ કથની માગùની સવù, સંગે:
કેવા કેવા પિથક દઈને પાય એ માગù {તા,
કેવાં ગીતો અનુભવ તણાં {ય એ સવù ગાતા,
ને ખેતરે લાખ ઊભેલ ડૂ ડં ાં
લળીલળીને સહુ સાદ પાડતાં.
અનેકની હાર ખડી રહી Pયાં,
છતાંય કાં એ મુજ સાથ માગતાં?
xચે °યું,–ગગનપટમાં વાદળી એક {તી;
સlાõી શી મૃદુલ ડગલે માગù એ કાપતી’તી:
વાતો કે’તી ઘડીક વીજની, મેઘ કેરા ધનુની,
યાfા કેરી િવજન વનની, પવùતોની, રણોની.
નીચે કોઈ ચિલત પગલે {ય છે બાળ ચાYયું;
પુ\પે, પણq, તૃણ સકલમાં સાંભળે હષùગાûં.
એ યે ગાતું કુસુમ,–તૃણમાં {ગતો હષùકપં !
{યે ધીમે ડગ, ફૂલ કને ઝાલવાને પતંગ.
શું એ આંખે, મૃદુલ ડગલે, શું ભયùું હાથ નાને ?
ે ા એ શબદ મહs શું ? સવù શું એ િcયામાં ?
તૂટલ
બારી બંધે કદીય નવ જ ે ભાવનાને િપછાણી,
તેવી ઉરે , નયન મહs, કો આgતùા આજ {ણી.
અંગાંગે છે પરમ ભરતી મ]ત િસંધુ સમી, ને
લM{ કેરી નયન પર છે એક મયùાદરે ખ;
હષq થાતી પુલિકત ધરા, પાયના ]પશùથી જ ે,
{યે કોઈ યુવિત નયનો ધTય મારાં કરીને.
ઉLચરીને ‘અહાલેક !’ કોઈ સાધુ જતો વહી,
સંદેશો સવù સંતોને બારણે બારણે દઈ.
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iહલાદ પારે ખ

{યે લ_મીiણયી પથમાં, õાનના કો િપપાસુ;
કોઈ {ત nિમત જન, કો દીન, કોઈ દિરg;
Mયોિત કોઈ વદન ઝળકે િ]મત કેરી અખંડ;
અnુધારા નયન થકી કો {ય ચાલી અભંગ.
સવùને બારીએ ઊભો નેનથી નીરખી રહં ુ;
એક એ સવùનો સાદ ‘આવ’નો ઉર સાંભળું.
પળે પાછાં અંતે રિવિકરણ સૌ અ]ત નભમાં,
અને આવે પાછા િàજગણ સહુ વૃöગૃહમાં;
ઝગી ઊઠે નાની સકલ ઘરમાં એક દીવડી;
શ} શાંિત કેરી પરમ ઘડીઓ થાય જગની.
સુધાભરી તારક-Uયા ળી ઓ ને
આકાશથાળે લઈ રાત આવે;
પંખી, વનો, િનઝùર, માનવીને
પાઈ દઈ એ સઘળું ભુલાવે.
મr યે પીધી રજિનકરથી લેઈ ને એક Uયાલી;
અંગાંગે એ મદ ચડી જતો, આંખડી બંધ થાતી.
તો યે સૌનો, ઉર મહs સુûં, ‘આવ’નો એક સાદ:
ના બારી, ના ઘર મહs રહં ુ , {w એ સવù સાથ.
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૩.. બનાવટી ફૂ લોને

તમારે રં ગો છે,
અને આકારો છે,
કલાકારે દીધો તમ સમીપ આનંદકણ છે,
અને બાગોમાંનાં કુસુમ થકી લાંબું |વન છે.
ઘરોની શોભામાં,
કદી અંબોડામાં,
રહો છો, Pયાં °ઈ ઘડીકભર હૈ યું હરખતું;
iશંસા કેરાં એ કદીક વળી વેણો ઊચરતું.
પરં તુ {Oયું છે,
કદી વા માOયું છે,
શશીનું, ભાનુનું, િöિતજ પરથી ભZય ઊગવું ?
વસંતે વાયુનું રિસક અડવું વા અનુભZયું ?
ન {ણો િનંદું છુ ,ં
પરં તુ પૂછુ ં છુ ં :
તમારાં હૈ યાંના ગહન મહsયે આવું વસતું :
‘િદનાTતે આજ ે તો સકલ િનજ આપી ઝરી જવું.’?
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૪.. હતે તુ ં સં ગ ાથે !

કદી સંSયાટાણે,
કદી વા કો વા’ણે,
થતું હૈ યે એવું, નીરખી નભશોભા iસરતી :
હે ત તું સંગાથે!
]ફુરે કોઈ Mયારે
ઉરે ગીતો મારે ,
થતું હા ! તે વારે મુજ મન મહs એમ સહસા :
હતે તું સંગાથે !
િનશાશોભા °ઈ,
કદી િનgા ખોઈ,
ભમે નેનો આભે : કંઈક િદલ એવું લવી જતું :
હતે તું સંગાથે !
િનહાળી કr ભZય,
િનહાળી વા રXય,
]ફુરે મારે iાણે ચિકત : મુજ આનંદ મહs °
હતે તું સંગાથે !
વસંતે હૈ યાના,
િશયાળે વા Pયાંના,
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ઊઠે {ગી ઇLછા iબળ, મધુરી એક, ઉરમાં :
હતે તું સંગાથે !
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૫.. પદે

ભલે જલિધના મહા વમળમાં જw હં ુ શમી,
અને િતિમરમાં ભૂલી પથ, રહં ુ વને આથડી;
િવરામ િવણ, તé હં ુ રણ મહs ચહં ુ ચાલવું;
પરં તુ નવ દીનતા-શબદ તો કદી ઉLચyં .
નહs, ખરડયું અnુએ, કદીય નાથના પાયમાં
ે કદી વેદનાવeથી;
ધyં zદયને, તૂટલ
બસૂર ગીત દીનતાસૂર થકી થતાં ગાw ના :
ે ઉર-વાáનું ધરીશ પાયમાં મૌન હં ુ .
ફૂટલ
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૬.. ઘે રૈ યા

અમે તો ઘેરૈયા : ગગન મહs જ ે રં ગ ઊડતા,
અને જ ે રં ગો આ અવિનપટ રં ગીન કરતા,
અમારાં છંટાયે ઉર સકલ એ રં ગ થકી, ને
અમે યે રં ગાઈ અવિનનભ જ ેવા બની જતા.
મહા ઘેરૈયા કો િવધિવધ લઈ રં ગ ઘૂમતો,
ઘડી પૂવq છાંટ,ે ઘડીક ભરતો પિíમ િદશા;
કદી આખે આભે ઘનદળ મહs રં ગ પૂરતો,
કદી સાતે રં ગો લઈ ગગનમાં ચાપ કરતો.
અસીમે તેના એ ફરી ફરી બધા રં ગ ઊડતાઃ
ઋતુ છંટાતી, સૌ િદન-રજિન એ રં ગ ધરતાં;
અને ઊઠે રં ગો તૃણ, કુસુમ, પણq, ફળ મહs;
વળી આવી આવી અમ સકલ ભાવે સરી જતા.
અમે ઘેરૈયા સૌ બહુ ઘૂમી શોધ કરતા :
કહs ઘેરૈયા એ ? કહs છૂપિવયો રં ગિનિધ આ ?
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૭.. હસુ ં

અસંIય કુિટરો થકી રજિનમાં સુûં શાંત, હં ુ
િનસાસ, વળી અnુથી iિતિનશા ધરા ભsજતી.
કહsક ડૂ સકાં સુûં,–zદય]પTદનો દુ:ખનાં
સમાં; જન િરબાય ને અવિનમાં ભરે વેદના.
કyં કયમ iવાહની Pવિરત હં ુ ગિત અnુના,
વહાવી મુજ આંસુને ? કયમ િવશાળ હં ુ વેદના
તણા સૂર કyં , બ{વી મુજ દુ:ખનાં ગીતને ?
xડાણ ઉરના અગXય મહs એ ભyં સવùને.
અને, િદન અમાસને, િવધુિવહીન િસંધુ હસે;
હસે ઝરણ, માગùમાં ખડક સાથ Mયાં આથડે;
વsધાય ઉર વીજથી ગગનમેઘનું,–એ હસે :
વsધાઈ અથડાઈને Pયમ હસું હમેશાં જગે.
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૮.. શુ ં રે કLં હં ુ ?

શું રે કyં હં ુ શીશ નમાવી?–ગવùથી xચું ઉર રે :
શું કyં સાગર લાવી, gવે ° નેન નહs િનïુ ર રે ?
શું રે કyં બીન બ{વી?–અંતરતાર બસૂર રે ;
અંગમરોડ હં ુ કેમ કyં , ° નાચી ઊઠે નવ ઉર રે ? શું રે કyં .
વૌભવ આપી શું રે કyં હં ુ, હૈ યું ° હોયે રં કરે ?
}પ ફૂલોનાં કેમ સમપùું ?–અંતરે મિલન રં ગ રે . શું રે કyં .
શું રે કyં હં ુ દીપ i{ળી, હૈ યે નહs ° નૂર રે ?
વાણીiવાહ હં ુ કેમ વહાવું, ° નહs iેમનાંપૂર રે ? શું રે કyં .
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૯.. અબોલડા

ઉરે હતી વાત હ{ર કે’વા,
િકTતુ નહs ઓî જરીય ઊઘડયા;
જYયા કયùા અંતર ]નેહદીવા,
ઉ{સ શાં હા]ય મુખે ન આિવયાં.
િનસગùલીલા તુજ સાથ °વા
હૈ યે હતા કોડ, – ન પાય ઊપડયા;
સૂરે િમલાવી તુજ સૂર, ગાવા
ઉરે ઊઠયાં ગીત; બધાં શમાZયાં.
મળી મળી નેન વળી જતાં ફરી
અકQય શદે વદી વાત ઉરની;
હૈ યું મૂંગું ચાતક શું અધીર;
એ રાહ °તું તુજ શVદિબTદુની:
એવો અબોલા િદન છે ]મૃિતમાં,
–જ ે દી ચડયાં અંતર પૂર નેહનાં?
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૧૦.. વીજળી

સમુg િનજ છાલકે નભ તણા દીવા હોલવે,
અને સકલ અkજૂ થ ઉર આભનું આવરે ;
સવેગ ધસતો બધે પવન ઝાડવાં hૈજવે;
જયી િતિમર થાય શું ? iલય આજ શું ઘૂઘવે ?
સિચંત ઘરમાં સહુ જન લપાઈ ને બેિસયાં,
ભયે અચલ થૈ પડયાં સકલ પંખીડાં ઝાડવે;
‘ iકાશ કહs ? ‘–ઊઠતી િતિમરની મૂંગી મ[કરી;
iગાઢ િનજ બાથમાં જગતને િલયે આવરી.
અનુÜર કરી દઈ, િતિમર, સવùને, ઘૂમતું;
અને નયનથી બધાં, નજર-તેજને ચૂસતું.
િવરાટ }પ Pયાં ઊભું િતિમરનું; અને માનવી
ઊભો િબનસહાય,–આશ નવ,–તેજહીણો થઈ.
iચંડ તહs ઊઠતો િતિમરે –ભીતરે નાદ કો;
સહુ જનપદે, વને, જલતરં ગની ઉપરે ,
િચરાય નભ નાદથી, ધરણી-અંગ hૈ| ઊઠે :
iકાશ િનજ, વીજળી, િનજ જવાબ શો પાથરે !
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૧૧.. અમારી મહે િફલો

અમારી મહે િફલો કદીક નભના મંડપ મહs
થતી; ને Pયાં રાિf, િનજ મટુકી-ચંદા િશર ધરી,
લઈ આવે પીûં અજબ ભિરયું એ મટુકીમાં;
અમે તારા-Uયાલી ભરી ભરી પીતા એ ફરી ફરી.
અમારી મહે િફલો કદીક વળી થાતી વન મહs;
વસંતે આવે Pયાં કુસુમ-મટુકીને િશર ધરી.
નશાવાળું પીûં મટુકી મહs એ, છે સુરિભનું;
અમે Uયાલી માંહી ભરી ભરી પીતા એ, મુકુલની.
અમારી મહે િફલો કદીક વરષા સંગ ભરતા,
અને તેનાં પીણાં ભરી ભરી અમે વાદળ પીતા;
ભરી મુÑી વષùા િવિવધ તહs રં ગો ઊડવતી,
અને નાચી રે ’ Pયાં ગગન ભરીને િવáુત-નટી !
કદી મહે િફલો એ જનગણ તણાં આંગણ મહs
થતી, ને પીણાં જ ે િiયતમ અમારાં, તહs મળે :
ઉરોના Uયાલામાં સુખ-રસ, કદી દુ:ખ, છલકે;
લઈ એ પી, હૈ યાં અમ અનુભવે ઐHય સહુથી.
અમે પીનારા એ અ~ભુત રસોના ફરી ફરી;
અમે ગાનારા એ રસઅસરને સૌ અનુભવી.
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૧૨.. દિરયાને

હો દિરયા-ફરીર !
આ રે કાંઠ ે ગાતો, ગાવા {તો પેલે તીર.
સૂરજ આવે, ચાંદો આવે તારાની ય જમાત,
વાદળ આવે, આવે છે Pયાં રાત અને પરભાત,
સાંભળવાને ધૂનો કેરી તારી મ]ત લકીર, હો દિરયા.
કીરિત કેરા કામણથી મારા મન| પોઢયા’તા;
ધનના ધામે મન| મારા સુખથી રે ’તા’તા:
કામણ છૂટે, ધામ એ તૂટ,ે દોડે મારા iાણ,
–બોલે એ તો, માyં માyં માyં છે એ ગાન !
–દોડે એ તો, ઝાYયા રે ’ ન લગીર, હો દિરયા.
iાણને મારા શીખવજ ે તું તારાં કોઈક ગાન !
દેજ ે એને જગ ભૂલવતી ધૂન એકાદી, વીર ! હો દિરયા.
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૧૩.. અનં ત કથા

‘કહs કહs લખું કથા ? કવણ ઝીલશે એ બધી ?
વáું નભ : અને ફૂલો, ફળ, તૃણાંકુરો, પણù સૌ
ધરે િનજ ઉરો, અને કથની તારલા-}પ જ ે,
ઉરો ઉપર એ લખાય શબન§ તણે અöરે .
અષાઢ વદતો, ‘કહs કથન ઠાલવું હં ુ જઈ ?’
સરોવર, નદી અને ઝરણ સવù કે’તાં, ‘અહs.’
રહી જલ-]વ}પમાં સકલ વાત જ ે અંતરે ,
સરોવર, નદી અને ઝરણમાં જઈ એ વહે .
ઊઠી મનુજ-અંતરે iબળ ભાવના, ઊિમùઓ,
કહે , ‘અમ કથા જઈ કવણ કાનમાં બોલીએ ?’
‘સુણીશ સહુ વાત હં ુ,’ વદતી એમ તેને કલા.
અને zદય બેwનાં કથની માંહી તેને મôાં.
ફરી ફરી લખાય છે નભ તણી કથા પૃQવીએ,
અને zદયને અષાઢ ફરી વાતમાં ઠાલવે;
ફરી ફરી કલા સમીપ જઈ ભાવના, ઊિમùઓ,
કહે કથની, તોય અંત નવ તે હજુ યે કહે .
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૧૪.. એક િમHને

સખા ! સાથે {તાં |વન મહs એવુંય બનતું,
ગમે રં ગો, સૂરો, }પ સકલ તારા zદયને,
મને Uયારાં લાગે નવ જરીય તે, ને મુજ ગXયાં
ન યે પામે તારા મન મહs જરી ]થાન પણ તે.
રહે તારી gિî સતત ઊડતી ‘કાલ’ ઉપરે ,
અને મારાં નેનો સતત ભમતાં ‘આજ’ મહs રે ’;
મથે તું näાથી કંઈક જગ કાજ ે કરી જવા;
મને થાયે, એવા મન મહs વળી ગવù કંઈ શા ?
xચા આદશùોના પલપલ તને સાદ પડતા;
અને વહે વારોના મુજ મન િવશે Iયાલ ભમતા;
ભરી આશા હૈ યે તુજ : અવિન આ ]વગù બનશે;
રહે પૃQવી,–મુજ મ ન િવશે એ અિધક છે.
િવરોધો વLચે આ ઝરણ ઉરનું, િનPય વહશે
િદશે તારી, માyં : તુજ ઝરણ તેને શું મળશે
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૧૫.. પરબ

હં ુ તો બેઠી પરબ એક માંડી,
કે પાણી ડાં કોણ પીશે ?
લીલા લીમડાએ છાંયડી ઢાળી,
કે પાણીડાં કોણ પીશે ?
મp તો મારગડે મીટ એક માંડી,
કે પાણીડાં કોણ પીશે ?
કોઈ આવે ° દૂરના iવાસી,
કે પાણીડાં કોણ પીશે ?
આજ ે હૈ યે છે કામના {ગી,
કે પાણીડાં કોણ પીશે ?
કોઈ આવીને નીર લે માગી,
કે પાણીડાં કોણ પીશે ?
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૧૬.. ઝાં ખ ી

કરે ધરીને નવ લö દીવા,
આ આભ ઊભું તુજ àાર આવી;
ને સાત િસંધુ તુજ પાય ધોવા
ઊભા રòા નીર અગાધ લાવી.
નાચંત સૌ િનઝùર àાર તારે
ને વsઝણા સૌ વન ઢોળતાં તને;
ફૂલો ભરે વાટ બધી સુવાસે,
ને કીિતùગીતો તુજ, પંખીગાને.
હં ુ આિવયો Pયાં મુજ શૂTય હાથે;
ના નીર કે દીપક એક સાથે;
°તો રહં ુ મૂઢ હં ુ ભZય આરતી,
િનસગùદેવી તુજ જ ે ઊતારતી.
નાચું,–જહs િનઝùર નાચનારા ?
ગાw,–જહs છે િàજગાનધારા ?
અચેત ઊભો તુજ àાર તાકી :
છે એક વાંછા : કyં આજ ઝાંખી.
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૧૭.. અવધૂ ત નુ ં ગાન

એક લંગોટી, એક ભંભોટી, હાથમાં છે એકતારો;
એક હિરનું નામ છે હોઠે, ગાનનો એક ફુવારો;
હૈ યે અમારે ગાનનો એક ફુવારો.
ગાનના તારે ધરણીની સાથે સાંધીએ xચાં આભ;
ગાનથી નાના હૈ યાની સાથે કરીએ એક િવરાટ :
અમારાં ગાનએ િમલનવાટ.
ગાનના °રે ઊડતા xચે, ઊડતા ગાતા ગાન;
એકતારાની ઝણઝણાટી, કંઠથી ઊઠે તાન;
તેના ઘેનમાં રે ’ અમ iાણ.
ગાનનો ગેy રં ગ અમારો, ધરણીથી તે આભ
ઊડતો, જ ેને લાગતો તેને ફૂટતી {ણે પાંખ,
અને એ ઊડતો સાથોસાથ.
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૧૮.. ગમે

બને િiય મને બધું, |વનમાં ચહં ુ એ ઘડી :
કરાલ નગરાજ ને મૃદુલ પુ\પની પાંખડી;
ગમે સકલ વા]તિવક, ]વપનાં ય સવq મને;
સપાટી પરનાં તુફાન, તિળયાની શાંિત ગમે.
ગમે નયનનીર ને િ]મત તણી ગમે દીવડી;
િવશાળ રણશુ\કતા, ધરણી ધાનના વણùની;
ગમે સરલ પંથ ને ભટકવું ય Zહાલું બને;
ગમે િતિમર, તેજ, ને iલયસજùનો સૌ મને.
અનંત તુજ કાળમાં નિહ Hયહs ય એવી ઘડી,
રહં ુ સકલ સાથ, જ ે સમય, ઉરને ભેળવી ?
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૧૯.. પરી

નહી, નહs ]વગùની અUસરી,
નિહ ધરાતલ સુંદરી :
મનુ-અંતરે કિવત-સૂરે જનમી તું પરી.
નિહ ]વગù-િવલાસ,
નિહ કો કામનાપાશ :
િચર ઉèાસે ગગન આવાસે િનત રહે િવચારી;
કુસુમે કુસુમે જઈ જઈ િદયે સુરિભ તું ભરી.
નિહ, નહs.
તવ ગાન લઈ, ફૂલ કન જઈ િનત મધુકર ગાયે;
તવ નતùન જલતરં ગે, િનશીથતારકે થાયે;
તવ રં ગથી સહુ પતંગ અંગ દે ભરી,
પુિનત iાTતે લઈ જતી અમ મન કદી હરી !
નિહ, નહs.
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૨૦.. Mણીતી અMણી

અ{ણી એ રહી તોયે {ણીતી ઉરને થઈ;
નેન ના દેખતાં, િકTતુ શકે ના ઉર િવ]મરી.
શું નામ તેનું,–કદી યે ન {Oયું;
વા ધામ Hયાં,–એ નવ {ણવા ચòું.
ના વેણ એકે જઈ પાસ ઉLચયùો;
તેણે કદી યે નવ કr મને કòું.
એક વાર અમે બçે સામસામે હ]યાં, અને
િપછાન પૂણù એ લાગી અમારાં બેઉનાં મને.
બારી પાસે મુજ થઈ જતી Hયાંક રોજ ે સવારે ,
નાની પાડી પગલી, મુખડુ ં રાખતી કrક ભારે ;
વાતો કr કr કરતી િનજ સંગાથ ° હોય “બાબો”;
એ સાથીની ઉપર િનજ દશùાવતી સવù ભાવો.
ને સામે આવતાં બારી મારી, એ હસતી જરી;
અને °ઈ પછી નીચું ધૂળથી કrક વીણતી.
અમ િપછાનની {ણ ન કોઈને;
વીસરતાં હસી એકબી{ં અમે.
પડી જw િનજ કામ િવશે પછી;
ઘડી રમી વળી એ ય વહી જતી.
િકTતુ આજ ે નથી એ : મુજ મન મહી ને, એ નથી એમ થાતું;
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iહલાદ પારે ખ

એવું Hયારે ન {Oયું, મુજ મન બધું રે બાિલકાએ ભયùું’તું !
{યે Pયારે જ થાયે : zદય મહs હતો આિવયો ]નેહ આ તો !
એના {તાં વળી કાં zદય ભરી, અરે , {પ તેનો જ થાતો ?
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૨૧.. એક છોરી

એક છોરી
કોરી ગઈ અંતર માંહી દેરી.
આંખો તણાં બે િનજ ટાંકણાંથી,
ને હા]ય કેરી વધુ લૈ હથોડી,
કોરી ગઈ અંતર માંહી દેરી
એ એક છોરી.
બની ગઈ દેવ ]વયં પધારી
Pયાં ઘંટડી કંઠ તણી બ{વી;
ને બોલ એના iગટી ઊઠે છે
દીવા બનીને.
અંગાંગમાં પુ\પ અનેક ફૂટતાં
પળે પળે, ને સહુ એ ખરી જતાં
દેરી મહs; સૌરભ છાઈ Pયાં જતી
કોઈ અનેરી.
ને ઊડતી જ ે લટ કેશ કેરી,
એ ધૂપની સેર સમી જણાતી!
માTયું હતું, પQથર શું બTયું છે
હૈ યું હવે,–કોઈ iવેશ પામી
શકે નહs Pયાં!
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પણ એક છોરી
આવી, અને અંતર કોરી કોરી,
દેરી બનાવી,
બની ગઈ દેવ ]વયં પધારી !
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૨૨.. લહાXં

િમલન ગલીઓ વહે વાર તણી °w બહુ,
થતું Pયારે , ઉર લઈ કયમ કરી આંહી રહં ુ ?
સુંદરતા °ઈ માyં મન Mયારે કોળી ઊઠે,
–અફસોસ ! પકડવા તેને બહુ લોક છૂટે.
નવા નવા વેશ કાઢી મતલબ આવે રોજ;
હસવામાં °w છૂપું ઝેર Pયારે થાતો શોચ.
જઈ Pયારે રહં ુ હવે તારલાની સાથમાં ?
|વતર વા િવતાવું સુમન-સંગાથમાં ?
અરે , પણ માનવીનું મન માyં કેમ રહે
એમની સંગાથ ? એ તો માનવીનું ઉર ચહે .
એમને તો િદલ નહs; અને, ધારો, િદલ હશે :
માનવીના િદલ સાથ મેળ એનો {મશે ?
}ડુ ં એથી આંહs રહં ુ માનવીની સાથમાં :
કદી વળી સમજશે એ જ મારી વાતમાં.
અને યાદ આવે : કોઈ કિવ તûં ગાûં છે :
‘માનવીની સાથે રે ’ સે’વું, એય Yહાûં છે.’
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૨૩.. Dયથા

અનંત ધારે ફૂટતો ફુવારો
સં|વનીનો તહs પૂવù આરે ;
ને રે લતાં નીર, અખંડ ધારે
િસૃî તણો પાય િવશાળ Hયારો.
હસી ઊઠયાં ઉçત શૃંગ અgનાં,
નાચી રòા િનઝùર સવù પૃQવીના;
ખીYયાં ફૂલો અંતરની સુવાસે,
ને િવê ગાMયું િàજ િકલિકલાટે.
એ નાચવા િનઝùર નૃPય |વને,
પંખી સમાં ગાન સદૈવ ગાવા,
ઉઘાડીને અંતર-પાંખડી સહુ
પુ\પો સમી ઉર સુવાસ ફોરવા,–
અનંત ધારે તુજ iેમ કેરો
jóાંડ Zયાપી ફૂટતો ફુવારો;
એ ઝીલવા અંતરમાં મથું હં ુ :
હૈ યા તણો શે ન ભરાય Hયારો ?
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૨૪.. મારા રે હૈ યાને તે ન ુ ં પારખુ ં

Hયારે રે બુઝાવી મારી દીવડી, Hયારે ત| મp કુિટર;
કઈ રે ૠતુના આભે વાયરા, કઈ મp ઝાલી છે િદશ;
નહs રે અંતર માyં {ણતું.
કેવાં રે વટાZયાં વન મp આકરાં, xચા xચા પહાડ;
કેમ રે વટાવી, ઊભી માગùમાં, અંધારાની એ આડ:
નહs રે અંf માyં {ણતું.
વગડે ઊભી છે નાની ઝૂંપડી, ઘર ઘર થાયે છે દીપ;
તહs રે °તી મારી વાટડી, વસતી મારી Pયાં iીત :
મારા રે હૈ યાને તેનું પારખું.
પડયા રે મારા પગ Mયાં બારણે, સુિણયો કંકણનો સૂર;
મૃદુ એ હાથો àારે Mયાં અડયા, પળમાં બંધન એ દૂર.
મારા રે હૈ યાને તેનું પારખું.
ફરીને કુિટરàારો વાિસયાં, રાખી દુિનયા બહાર;
પછી રે હૈ યે બેઉ ખોિલયાં, જ ેમાં દુિનયા હ{ર !
મારા રે હૈ યાને તેનું પારખું.
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iકાશ કેરી સિરતા વહી વહી
સંSયા સમે સાગરમાં સમાય;
એ નીર {તાં જગ માંહી થાતું
જ ે શૂTય, અંધાર શું તે જણાય.
િવ]તીણù જ ે તેજ મહs થયેલ,
સંકીણù થાતું િતિમરે જણાય.
બહાર જ ે નેન િનહાળતાં તે
°વા બધું ભીતરમાં તણાય.
સંકોચાઈ zદયિદશમાં સવù એકાd થાય,
તારાનેને િનજ ભીતરમાં િવê °તું જણાય :
જ ે ધાયùું, જ ે સકલ કિરયું કાળની સાöીએ ને,
તારાનેનો પલક થકી તે ઊ¡વù શૂTયે ગણાય.
એકાકી હં ુ; નવ નsદર : એ ભZય શૂTયે િનહાળું;
હૈ યું માyં , પિરિચત નહs, દેશ તેવે તણાયું.
Pયાંના ધીમા અકિલત સૂરો, રં ગ આછા બધાય,
°ઈ, સૂરોક nવણ કરતાં, કાં ઉદાસી છવાય ?
મારી એ છે સકલ kમણા ? િચÜના વા તરં ગો ?
િશHતહીણા zદય સરMયા સૂર ને સવù રં ગો ?
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બારી બહાર

કે લેવા જ ે જનમ બિનયા સૂર, રં ગો, અધીરા,
તેની મારા ઉર મહs થતી સવù આ આજ લીલા ?
જ ે ખીલતાં અંતર ië-પુ\પો,
બધાં નહs ઉÜરનાં ફળો બને;
ઘટી રહે ગુંજન iëસૂરનું,
પછી બધું શૂTય મહs જઈ શમે.
મારોયે તે, િવપળ, સૂર એ iëનો ગુંિજયો, ને
ધીમો થાતો, અરવ બિનયો શૂTય માંહી અનંત.
હં ુ યે {ણે ઘડીક, સરવે તbવ, જ ેિથ ઘડાયો,
ખોઈ બેઠો : જઈ પરમ jóાંડ માંહી સમાયો.
વેળા {તાં öણ, નીરિખયું આભને ગાલ થૈને
Zહે તું વેગે ધરણીિદશમાં તારલા-અnુિબંદુ;
ને આ Hયાંથી, કયમ નયનમાં આવતું અnુ, મારાં ?
િમQયા iëો સકલ, બનતી સPય એ અnુધારા.
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એક િદવસ તો આવ iભાત !
એક િદવસ તો આવ iભાત !
એક િદવસ તો ખૂટે રાત !
જુ ગ જુ ગથી આવે જગ-આરે ,
િકરનોને તારાં િવ]તારે ;
હં ુ તો માગું એક જ િદનને : વરસોથી °w વાટ.
એક િદવસ.
િવહં ગગણ ને મારાં ફૂલ
પડી રòાં નsદર-મશગૂલ;
જગાડ તેને, ભર મન મારે ગીત અને પમરાટ.
એક િદવસ.
અંધકારનું લોહ છે પિડયું,
જTમ થકી {ણે એ જિડયું;
પારસ ઓ ! અડ એક વાર, ને પછી ન ચડશે કાટ.
એક િદવસ.
અણખીલી મુજ કમળકળી આ, પડી રાતને હાથ;
આવ, આવ તું િખલાવ એને : દેને પૂરણ ઘાટ !
એક િદવસ.
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૨૭.. આજ

આજ અંધાર ખુશબો ભયùો લાગતો,
આજ સૌરભ ભરી રાત સારી;
આજ આ શાલની મંજરી ઝરી ઝરી,
પમરતી પાથરી દે પથારી. આજ…
આજ ઓ પારથી ગંધને લાવતી
િદZય કો િસTધુની લહરી લહરી;
આજ આકાશથી તારલા માંહીથી
હે કતી આવતી શી સુગંધી! આજ…
Hયાં, કયું પુ\પ એવું ખીYયું, જ ેહના
મઘમઘાટે િનશા આજ ભારી?
ગાય ના કંઠ કો, તાર ના ઝણઝણે :
Hયાં થકી સૂર કેરી ફૂવારી? આજ…
zદય આ Zયd જ ે સૂર કાજ ે હતું,
િહરણ શું, તે મôો આજ સૂર?
િચÜ જ ે િનPય આનંદને કYપતું,
આિવયો તે થઈ સુરિભ-પૂર? આજ…
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૨૮.. રાત પડી હતી

રાત પડી હતી, રાત પડી હતી, એવી તો સુંદર રાત પડી હતી,
{ણે એ jóાએ ખાસ ઘડી હતી, એવી }પાળી એ રાત પડી હતી!
પૂનમનો પરકાશ નહોતો કે આઠમનાં અજવાળાં નહs;
[યામલ, સુંદર ને નમણી, એ તો રાત અમાસની આવી હતી.
આભ મહs નહs આજ સુધાંશું ને તોય સુધા છવરાઈ રહી;
આજ અમાસ આ આંખડીને મુજ, }પની માધુરી પાઈ રહી.
તેજની માગ ઘણી કરતો પણ આજ નવાઈ આ નીરખતો :
અંધકારે મુજ અંતરમાં કયùો દીપ આનંદ તણો ઝગતો !
એક િદને પેલી ભીલડી શંકર પાસ છમાછમ નાચી હતી;
એના સમી આજ રાત અમાસની નાચતી તારાના તાલ મહs.
આછેરો પાલવ વાયુ તણો તેનો {ય અડીને,–ઝલાય નહs;
નsદરને મp િપયર મેલી : આ રાતનો સાથ મુકાય નહs !
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આજ અમે અંધાyં શણગાયùું,
હે | અમે [યામલને સોહાZયું.
ગગને }પાળું કયùું તારા મઢીને એને, ધરતીએ મેલીને દીવા;
ફૂલોએ ફોરમને આલી આલીને એનું અંગે અંગ મહે કાZયું!
હો આજ અમે અંધાyં શણગાયùું, હે |…
પાણીએ, પાય એને, બાંધેલા ઘૂઘરા ખળખળ ખળખળ બોલે :
ધરણીના હૈ યાના હરખે {ણે આજ અંધારાને યે નચાZયું!
હો આજ અમે અંધાyં શણગાયùું, હે |…
વીતી છે વષùા ને ધરતી છે તૃé આજ, આસમાન ખીલી ઊઠયું;
ઊડે આનંદરં ગ ચોમેર અમારો, એમાં અંધાyં આજ ે રં ગાયું!
હો આજ અમે અંધાyં શણગાયùું, હે |…
થાયે છે રોજ રોજ પૂ{ સૂરજની ને ચાંદાનાં યે mત થાતાં :
આનંદઘેલાં હૈ યે અમારાં આજ અંધારાને યે અપનાZયું !
હો આજ અમે અંધાyં શણગાયùું, હે |…
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અહs પડેલાં મુજ ઓશરીમાં,
િનહાળતો ચાંદરણાં રહં ુ હં ુ.
iકાશનાં પુ\પ ભરી લઈને
છાબે, હશે કોઈ ગઈ અહs થી :
પડી ગયાં એ મહsથી હશે આ
સહુ તેજપુ\પો ?
કે અંતરે જ ે સુખની ]મૃિત છે
મારે , બધી આજ બહાર નીસરી?
ને આમ આજ ે મુજ ઓશરીમાં
બની જઈ ચાંદરણાં, િનહાળી
મને, રહી એ મલકી બધી શું ?
શરીરહીન િ]મત વા પડેલાં
આ કોઈનાં? અંતરને હસાવતાં
પોતે રહી નીરવ, ને જગાડતાં
મારે ઉરે કr મધુરો Sવિન, જ ે
ધીમે ધીમે ગીત]વ}પ ધારતો ?
ને યાદ, ચાંદરનાં િનહાળી,
આવે મને : અંતરઓશરીમાં
કદી કદી ચાંદરણાં પડી જતાં
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ઘડીક, ને ગુમ વળી થઈ જતાં :
કયા iકાશનાં ?
{ûં ન હૈ યું ગિતહીન િકTતુ
બનેલ, તેને ગિત એ દઈ જતાં;
ને એમ હૈ યું ગિતમાન થૈને
પૂછ ે વળી,–શોધક એ બનીને :
હતો કયો એહ iકાશ જ ેનાં
પડી ગયાં ચાંદરણાં ઘડી અહs?
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૩૧.. આઠમ-ચાં
- દ ની

રાfી હતી. ઘેર જઈ રòો’તો,
હાંકી ગપાટા સહુ દો]ત સાથ.
બની ગઈ’તી જનશૂTય વાટ;
િકTતુ હ|યે ચકચૂર વાતના
નશા મહs હં ુ ધપતો જતો’તો.
આગે પડયો’તો પથ વીજબÜીના
તેજ ે ઝ ળાં ઝ ળાં.
ને વાતને યાદ કરી કરીને,
સહુ દો]ત કેરી,
જરી જરી હં ુ મલકી રòો’તો,–
થંભી ગયો Pયાં, ચમકી ગયો હં ુ ;
એ વીજદીવા સહુ એક સાથ
ગયા બુઝાઈ !
પળેક વીતી ચમકેલ િચÜની;
બી| પળે આઠમ-ચાંદનીની
છટા િનહાળું રમણીય, –મુJધ,
આનંદઘેલો !
અડી રહી ભીતર ને બહાર
એ ચાંદની, ને થઈ ]તVધ {ણે
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પળે પળે હં ુ રહં ુ છુ ં અનુભવી
એ શાTત તેજ.
એ શાTત ને શીતલ, આPમ]પશùી
iકાશ, જ ૈને પડદા મહs આ,
છૂUયો હતો, શું પુર-રોશનીના ?
એ રોશનીનો પડદો હટી ગયો,
ને સૌXય ને શીતલ, રXય તેજ
િખ લા વ તું આPમપોયણાને
°ઈ રહં ુ , ને િનજ {ત ખોw.
{ણે હતો Pયાં પુર-રોશનીથી
જTમી રòો કંઈ ગગણાટ એવો,
ભરી િદયે અંતર જ ે ઘડી ઘડી.
એ શાTત એકાTત સમી બનેલી
િસૃî મહs Pયાં મુજ અંતરે થી
આનંદમૂિતù, નભની પરી શી,
ચાલી બહાર,ó
મેદાનમાં, ડુગ
ં ર-ખેતરોમાં
ને દૂર દૂરે ઝલકંત િસંધુમાં
ફરી રહી એ…
{ગી ગઈ કોઈ અપૂવù ચેતના
મુજ રોમરોમે;
આંખો મહs આ મુજ, હષù કેરાં
ચળકંત મોતી.
ને આસમાની મુજ અંતરે કો
iગટંત Mયોિત :
iકાશ તેનો મુ રHત કેરા
ભળતો વહે ણે.
***
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iહલાદ પારે ખ

Pયાં તો ઝબૂHયા સહુ વીજદીવા :
પડી ગયો એ પડદો ફરીથી
પુર-રોશનીનો
{ગી ગયો એ ગગણાટ જૂ નો.
આનંદમૂિતù ઉરના િનવાસે
પાછી ફરી : આઠમ-ચાંદનીની
િસૃî સરી ગૈ.
એની ધરી અંતરમાં ]મૃિતને
ચાYયો ફરી હં ુ ઘરની િદશામાં
]મૃિતના નશામાં.

78

૩૨.. JSા

લઈ કલમકાગળો ઘણી ય રાત બેસી રહં ુ,
અને iબળ ઊિમùના zદયમાં પછાડા સહં ુ;
મળી સકલ ઊિમù એ, મધુર ગાન કો ગુંજશે :
–અપેિöત ઉરે િનશા િતિમરને િવતાવી દw.
પણે ગગનઅંતરે iબળ ઊિમù શા તારલા
પડી ઊછળતા : હશે રજિન ઉર મારી Zયથા ?
નહs, નિહ; તહs મળી સકલ ઊિમù, આ ઊઠતું
iકાશગીત પૂવùમાં રિવ તûં ધરા ગુંજતું.
સહીશ, રહી મૌન, હં ુ સકલ ઊિમù આઘાતને;
િનશા સમ મળી જશે કદીક ગીત : näા મને.
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િવભાવરી, તારક સવù ગૂંથી
અંધારરં ગી િનજ ચૂંદડીમાં,
સpથો રચીને નભ-ગંગ કેરો,
ધરી શશીપુ\પ iફુè, વેણીમાં–
જતી હતી કો અિભ સાિરકા સમી
આિલંગવાને િiય iાણને કો;
ને મÜ ચાલે પદનૂપુરેિથ
ખરી જતાં ઝાકળ-મોતીડાંઓ.
મૃદુ મૃદુ અંગુિલ ફે રવીને
શાંિત તûં બીન બ{વતી જતી;
પહાડ,ને િનઝùર, જંગલોમાં
એ મુJધતા સૂર તણી છવાતી.
iકાશ-નેનો િiય iાણ કેરાં
ધીમે ધીમે પૂવù મહs ખૂલે છે;
Pય| દઈને િનજ બીન, રાિf
Zયાકુળ હષq િદશ એ ધસે છે.
લંબાવતો Mયાં િiય, રિ[મહ]ત,
રાિf ધરે |વન Pયાં સમ]ત !
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સાગરની ચાદર ઓઢીને સૂરજ Mયારે પોઢી {ય,
ભટૈિરયાં શા તારિલયા લઈ ચંદા આભે રમવા {ય,
ખીલે છે જૂ ઈ Pયારે :
તેને ગમતું અંધારે .
માનવ આ દુિનયાને છોડી ]વUનોને સંસારે {ય,
સમીર કેરી હે રે Mયારે ફૂલો ધીમાં ઝોલાં ખાય,
જૂ ઈ જતી રમવા Pયારે :
તેને ગમતું અંધારે .
પવન તણી સંગાથે રમતી કોઈ વેળ સંતાકૂ કડી;
સંતાતી એ, ને આવીને વાયુ લે પળમાં પકડી.
ઘડીક તેની સાથે {ય,
મળતાં લાગ ફરી સંતાય.
તારા ° આભે હસતા તો ધરણી પર જૂ ઈ મલકાય:
શાને હસતાં? એવી તે શી બçે વLચે વાતો થાય?
iભાત સાથે શું નવ Zહાલ?
ઘેર જતી રે ’ કાં, –શરમાળ?
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પહાડનાં પQથરબંધનોમાં,
અંધારનાં ભીષણ કr પડોમાં,
િવલાપનું એકલ ગાન ગાતું,
ને આંસુડાંએ મુજ ઉર Zહે તું.
આમંfતો એક િદને સુOયો મp
િસંધુ તણો સાદ ]વતંfતાનો,
પહાડના વÅરબંધ તોડી
િવશાળ ઉવùીઉર આવવાનો.
કૂ દી રòો અંતર iાણ મારો,
પહાડના વÅરબંધ તોડવા;
ને ઊિમùઓ અંતર ઊછળી રહે ,
ધરા તણે ઉર િવશાળ દોડવા.
કરાડનાં બંધન સવù તોડયાં,
પૃQવી-ઉરે |વનનીર દોડયાં;
નાચી રહં ુ સવù િનસગù ભેટી,
િસંધુ મહી મુHત હં ુ {w લેટી.
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અસીમ અવકાશ માંહી નીરખું મહાકાળને,
િવરાટ અવધૂતને, પરમ એ અનાસHતને;
અનંત મહs ઊડતો ઉપરણો રહે વાયુનો,
અને કદીક મેઘ-શંખ ધરી હાથ એ ફૂંકતો.
િનશાસમય નાચતો નીરખું તારલાસંગમાં,
iચંડ કદી પૂરમાં, કદીક ચંડ વંટોળમાં;
િનહાળું ભરતી તણા તરલ ડુગ
ં રે કૂ દતો,
ભભૂકી ઊઠતા દવે વન તણા થતો તું છતો.
ભયાનક વગાડતો કદીક વાá-Mવાલામુખી;
સુણી અવિન ગુંબજ ે ઘડીક નાદ એ, ડોલતો;
અસંIય જલધાર-તાર તûં વાá-વષùા લઈ,
વગાડી, નચવે સરોવર, નદી અને િનઝùરો.
ઉમંગભર કોઈ પાગલ ઊઠી મને નાચતો,
િવરાટ અવધૂતને નીરખીને અનાસHત આ.
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‘ચાòા કyં , ના બદલો ચહં ુ કંઈ,’
–એવી રચીને કમનીય {ળ
kમો તણી, ના સપડાઈ રાચવું;
િમQયા ન એવું િદલ પાસ બોલવું.
આકાશ ચsધી રિવને બતાવો :
વસTત ને મેઘ વતી ય દાવો
તમે કરો છો : ‘સહુ જ ે ઉરો યે
ચાòા કરે , ના બદલો ચહે કંઈ.
‘કરે રિવ િવê iકાશવTતું
ને મેઘ શાંિત જગ તéને દે;
વસTત આવી, વન શુ\ક જ ે થયાં,
ફૂલો તણા વૌભવિથ ભરે છે :
ના આશ કોઈ બદલા તણી કરે .’
પરં તુ એ તો જડ કેરી વાતો,
–જ ેને ન હૈ યું, નવ હા]ય અnુ;
ના કામના કr, iગિત, ન થંભવું;
]વેLછા સમું કાંઈ મôું ન જ ેમને.
અને, કહો, ચેતનવંત સૌ એ,
તો કેમ {Oયું નવ મેઘહૈ યે
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આશા હતી આ બદલા તણી, જ ે
પૃQવીઉરે અંકુર }પ ફૂટે ?
ને સૂયùના અંતરમાં ભરી ના,
જવાબની આશ જરી ય, પãના ?
વસંત સૌ વૌભવ વેરતો વને,
–જવાબમાં ભીષણ શૂTય પામવા?
િમQયા કથા એ. નવ iેમ બોલતો :
‘ચાòા કyં , ના બદલો ચહં ુ કંઈ.’
એ તો બધી આતમ-વંચના છે;
મીઠાં બધાં વેણ iપંચનાં એ.
iવાસ આ iેેમ તણો જગે ના
કr શૂTયને, વા જડતા જ પામવા;
સૂતેલ િકTતુ પરના ઉરે જ ે,
તે iેમને એ મથતો જગાડવા,
ને iેમથી એ લવલેશ ઓછુ ં
મôે મહાયાચક ના ]વીકારતો;
ના કીિતù કે વૌભવ વા ન }પથી
સંતોષ એના ઉર માંહી થાતો.
કદીક આંસુ, બિલદાન-ગીત,
કદીક વા મૌન તણી ય રીત
dહી, જતો એ જગને iવાસે,
જગાડવાની, પરiેમ, આશે.
થતો કદી વÅર શો કિઠન;
મૃદુ થતો પુ\પ થકી િવશેષ;
ને સાધનામાં પર-iેમ કેરી,
સમપùી દેતો િનજને અશેષ.
અને |વન એકથી, મરણના થઈ àારમાં,
નવીન |વને જતો ó પણ હમેશ સંગાથમાં
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iહલાદ પારે ખ

લઈ અમર આશ, óએ અવર iેમને પામવા;
અને િનજ ઉરે ભયùો સકલ iેમ આપી જવા,
અખૂટ ધીરજ ે, નહs સમયસીમને માનતો
iવાસ કરતો, નહs અટકતો જરી, Mયાં સુધી
સૂતેલ પરના ઉરે િવિવધ રાગરાિગણીથી
જગાડી લઈ iેમને, િમલન માણતો એ,–અને
અનંત, ઉર Zયાપતા, પરમ નંદને પામતો !
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૩૮.. Nવનસં @ યા

નફા ને તોટાના પથ ઉપરથી તું ખસી જઈ
ઘડી સtપી દેને |વનરથને iેમકરમાં;
ભલેને લૈ {તો ઉડુગણ િવશે એ ગગનમાં,
નહs ખેડાયેલા પથ ઉપર એ {ય અથવા.
પુરાણા Iયાલો છો તુજ સકલ Pયાં જૂ ઠ બનતા;
નફા ને તોટાનાં પણ નવલ Pયાં મૂYય મળશે
તને, તારા ને આ જગ સકલ કેરા |વનનાં;
અને °વાની આ જગત, તુજ gિî પલટશે.
અને યાfા અTતે |વન તણી, અંધાર ઊતરે ,
nમે કીધું ભેળું સકલ ઉપરે એ ફરી વળે,
સમે તે, સtપીને |વનરથને iેમકરમાં,
હશે °યાં ~[યો, સકલ ઊગશે એ િતિમરમાં,–
ઊગે જ ેવા તારા િદવસ નમતાં Pયાં ગગનમાં,
–અને સોહાગી એ |વન તણી સંSયા થઈ જશે !
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૩૯.. અં ધ

નેન તણાં મુજ તેજ બુઝાણાં, °w ના તારી કાય :
ધીમા ધીમા સૂર થતા જ ે પડતાં તારા પાય,
સુણીને સૂર એ તારા,
માંડુ ં છુ ં પાય હં ુ મારા.
ઝૂલતો તારે કંઠ ે તા{ં ફૂલડાં કેરો હાર;
સૌરભ કેરો આવતો તેનો, ઉર સુધી મુજ તાર :
ઝાલીને તાર એ તારો,
માંડુ ં છુ ં પાય હં ુ મારો.
વાયુ કેરી લહરીમાં તુજ વñ તણો ફફડાટ;
સાંભળીને એ ખોજતો મારા |વન કેરી વાટ :
hૈજતં ાં ડગલાં માંડ,ુ ં
ધીમે ધીમે વાટ હં ુ કાપું.
પાય તણો એ સૂર સુûં, ને આવે ફૂલસુવાસ,
વñ તણો ફફડાટ સુûં હં ુ,–એટલો રે ’જ ે પાસ :
ભાળું ના કાયા તારી,
નેનોની °ત બુઝાણી.
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૪૦.. જલિધમોજ શો

તૂટો, નવ તૂટો, પહાડ; કણ વા ખરો, ના ખરો :
નહs જલિધમોજ એ કદીય િચÜ િચંતા ધરે .
iફૂè મુખ,–ઉરગીત સહુ અંગથી નાચતાં,–
વહી સતત કાંઠડે ભીષણ પવùતે આથડે.
હં ુ યે જલિધમોજ શો, કયમ કદીય િચંતા ધyં :
‘તૂટે મનુજદુ:ખનો અડગ શે ઊભો Uહાડ આ ?’
ઉરે હં ુ લઈ ગીત, ને િ]મત તણી ધરી દીવડી,
યુગોયુગ તણા પહાડ પર જ ૈ પડુ ં આથડી !
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૪૧.. અિતસુ ખ નુ ં દુ ઃ ખ

અંતર ભરપૂર :
દેવે દીધું મને માJયું જ ે |વને,
તોય કાં આકુળ ઉર ?
}પરાિશ મમ અંગે અંગ;
છલકતા ઉર સુખતરં ગ;
ધનવૌભવ સકલ સંગ
શાના આ કyણ સૂર ? અંતર.
અંતર ભરપૂર !
નવીન કાજ ે કદી નહs હવે ઉર થશે આતુર ?
નહs કામના કદી ય {ગે ?
નહs અંતર કશું ય માગે ?
વર દઈ, મમ ઉર ભરી,
મને ધરણીથી કરી દૂર ! અંતર.
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૪૨.. ગામની િવદાય

હે | મારા નાનપણાના ગામ ! મારા બાળપણાના ધામ !
તને કyં રે પરણામ, તને કyં રે પરણામ.
તારી આ માટી, તાyં પાણી, હે ગામ મારા !
તારી આ ઝાડવાંની છાયા;
એની લાગી છે મને માયા :
છોડવાં નો’તાં એને છોડવાં આજ ે :
{ણે હૈ યાનાં ખpચાયે છે ચામ. મારા.
ના રે કળાયા કદી, નેહના વેલા એવા
ભtયે આ તારી પથરાયા :
{વા ઉપાડુ ં મારા પાયને, Pયાં તો એમાં,
ડગલે ને પગલે એ અટવાયા :
Hયારે બાંધી લીધો’તો મને આમ ? મારા.
તારા ડુગ
ં ર ને તારા વtકળા, હે ગામ મારા !
તારાં આંસુ ને તારાં હાસ :
હૈ યાને મારા એણે બાંધી લીધી છે {ણે
કોઈ અદીઠ એવી રાશ :
ખpચી ઊભાં છે આજ એ તમામ ! મારા.
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૪૩.. એકલુ ં

નભમાં ઊગે છે નવલખ તારલા, અગિણત િસંધુ તરં ગ;
ડાળે ડાળે વનમાં ફૂલડાં, માળે ગાયે િવહં ગ;
શાને રે લાગે તોયે એકલું !
]મૃિત રે અંતર મારે લાખ છે, આશા કેરો ન પાર,
પડે રે હૈ યું Mયારે એકલું Pયારે સંગ દેનાર;
તોયે રે લાગે આજ એકલું !
ઊભી રે ધરણી મારી પાસમાં, ઉપર આભ અપાર;
વાયુ રે િનPયે વsટી રે ’ મને, આખું િવê િવરાટ;
નાના રે હૈ યાને લાગે એકલું !
કોઈ રે આવી કોઈ વહી ગયું, મારે અંતરને àાર;
કોઈ રે ગાઈ મૂંગું રહી ગયું, છાયો ઉરમાં સૂનકાર :
એવું રે લાગે આજ ે એકલું !
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૪૪.. િસAધુ ન ે

‘અમાવ]યા આજ ે, ગગનપથ ચંદા ન નીસરે ;
તરં તોના શાને તુજ શરીર રોમાંચ ઊપડે ?
અને શાને આજ ે ખડક પર તું દીપ જગવે ?
વધા’વાને આભે કવણ પગલાં રPન ઝગવે ?’
‘અમાવ]યા {ûં ગગનપથ ચંદા ન નીસરે ,
]મૃિત પૂિણùમાના િમલન તણી િકTતુ ઉર ચડે;
જઈ આજ ે તેથી ખડક પર હં ુ દીપ જગવું;
અને રPનો મારાં િમલનપથ માંહી સહુ જડુ.ં
અમાસે |વું છુ ં પરમ સુખથી એ ]મરણના,
અને પૂિણùમાએ ભરતી સુખની છે, િમલનના.’
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૪૫.. બી

ધરાપડતિમoમાં ]વપન સેવતું બીજ કો
િવશાળ વડનું : જુ એ ]વપનમાં રિવતેજ, ને
અસંIય નવ પણù, ને ચરમ વાંછના શાં ફળો;
અને િકલિકલાટ એ સકલ પંખીનો સાંભળે.
છૂટે ગગનમેઘની સિલલધાર, આવે ધરા;
તૂટે િતિમર શાં પડો, ]વપન સવù થાતાં ખરાં :
ઝૂલે પવનમાં ફળો, હિરત પાન ડાળે ઝૂલે;
િવશાળ વડ આજ એ િવહગગીતને સાંભળે.
iગાઢ િતિમરે પડયું ]વપન સેવતું બીજ હં ુ
િવરાટ તûં, વાંછતું સકલ િવêમાં Zયાપવા :
xચે ગગનમાં, નીચે ધરણીમાં, અને િસંધુમાં,
સહુ મનુજ અંતરે ધબકતા સહુ તાલમાં.
દયાસિલલધારથી િતિમર ° નહs ઓગળે,
iહાર કરી તોડ એ િવરલ iેમના વeથી;
પછી ]વUન બીજનાં િવિવધ, સPય }પે ફળે :
નભે, ધરણીમાં, જલે, મનુજ-ઉર Zયાપી રહે .
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૪૬.. દીવાદાં ડ ી

{તાં {તાં સફર મહs આ િસંધુના માગù માંહી
છૂપા ઊભા ખડક તહs, જ ે કાળ શા, નાવ કેરા.
તૂટયાં જહા°, ઝઝૂમી મિરયા જ ે ખલાસી બધા Pયાં,
દીવાદાંડી]વ}પ ઝબકે iાણ એ સવùનો આ.
દૂરેથી કો જલિધજલના માગùમાં નાવ આવે;
સંદેશાઓ ઝબકી ઝબકી Zહાણને, એ , કહાવે :
‘ના, ના, ના, ના, અહs નિહ, અહs કાળ ઊભો લપાઈ;
તાyં આંહs |વન સઘળું, –iાણ,–°શે હરાઈ.’
સંદેશાઓ ઝબકી ઝબકી આવતા iાણ કેરા;
પામી એ સૌ, િદશ બદલતા નાવ કેરી, ખલાસી :
{તાં માyં , |વન-જલિધ-માગù, ° નાવ તૂટ,ે
દીવાદાંડી બની રહી તહs ચેતવું સૌ iવાસી.
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૪૭.. હૈ યુ ં

હૈ યાની {ણો છો {ત ? કે’વી હોયે કઈયે વાત,
તોયે કે’વી ને ના કે’વી, બçે કરવાં એકી સાથ!
વÅર જ ેવા એને થાવું, ફૂલ સમા યે બનવું સાથ :
Hયાં વÅર ? Hયાં ફૂલડુ ં ? તેને બçેનો કરવો મેળાપ.
િબTદુનું ગાવું છે ગાન, િસTધુની યે લેવી તાન :
દો]તી સૌ સંગાથે કરવી, નાનાં વા એ હોય મહાન.
દુભાઈને ગાવું પરદુ:ખે ઘવાઈને પોતે ગાવું;
દેવું છે પોતાનું સઘળું,–ને સાથે માગણ થાવું !
સૌની સાથે એક થવું છે, િચ]સાથી ના કોઈ તણા;
િવરોધમાં દાખવવી સંિધ : એવા એના કોડ ઘણા !
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૪૮.. એવુ ં હૈ યુ ં

હે | એવું હૈ યું
હોય તો ય શું ને ન હોય તો ય શું,
–એવું હૈ યું !
કદી યે નહs જ ેણે કોઈનેય ચાિહયું ને,
કદી યે ન કોઈથી ચહાયું;
હરખે ન છલHયું જ ે નીરખીને સુંદરને,
કદી યે સુ}પ જ ે ન બિનયું, હે | એવું.
માપેલ શોક જ ેનો, તોળેલો આનંદ છે ને
કદી યે અTયાયે ન તિપયું, હે | એવું.
}પ, રં ગ, સૂર કેરો ભિરયો છે રસ કેવો
ધરતી ઉપર, આભ માંહી !
એકે ય Uયાલું જ ેણે કદી યે ન પીધું ને
કદી યે નહs િપવરાZયું, હે | એવું.
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૪૯.. હૈ યાની પકડ

એક નાનકી મારી વાત, સાંભળિજ, બçે ઓ હાથ !
હૈ યાને જ ે ગિમયું તેને નહs ભરતા જઈને બાથ.
ભોળા, જ ે ગિમયું હૈ યાને, તેને તે લાવી દેવાને
હરખે ધાઓ છો, લાવો છો, ચાંપો છો છાતી સંગાથ :
અ{ણ પણ છો, કેટકેટલું ગુમાવતા ભરતાં એ બાથ !
એવી અજબ પકડ છે ઉરની, છૂટવાની બારી કો રે ’ નહs;
પકડ તમારી પાંખડીઓની, ને એની છે ખુશબોની.
પાંખડીઓ કરમાઈ {યે, મળી {ય માટીની સાથ :
ઝાલેલી ખુશબો હૈ યાએ, રહી જતી એની સંગાથ.
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૫૦.. સૂ ય W ો દય

અપાર જલ િસંધુનાં િનકટમાં હતાં િવ]તયùાં,
અને િતિમર રાતનાં ગગનથી હતાં ઓસયùાં;
iતીક શુિચતા તણાં,– અહs તહs ઝગે તારલા;
સૂતેલ ટrિટયું વળી, િöિતજ ઉપરે વાદળાં.
થયું િમલન િસંધુનું, ]મરણભાત તેની પડી
રહી સકલ રે તીએ : નવ જરી ય ભૂંસાય તે,
–િવચારી મન તે, વહે પવન મંદ વેગે અિત;
ઊભાં ઉભય તેજ ને િતિમર આ સમે એક થૈ.
તહs િöિતજ ઉપરે અજબ ચેતના {ગતી,
અને િવિવધ રં ગને પળપળે નભે છાંટતી;
સુવણù તણી લીટીઓ સકલ Zયોમમાં આંકતી,
જણાય નભ-સાગરે ભરતી તેજની આવતી.
ઊગે, iભવ]થાન એ સકલ ચેતનાનો, રિવ :
અપાર જલની સહુ હસી રહે તરં ગાવિલ !
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૫૧.. મVાં અને જુ દાં પડયાં

મôાં અને જુ દાં પડયાં.
હવે ફરી કદીય તું મળીશ કે નહs મળે,
ન {ણતો જરીય એ, પરં તુ ભાન છે હયે.
iવાહ માંહી લાકડાં તણાઈને મળી જતાં,
અને છૂટાં પડી જતાં :
મôાં અને છૂટાં પડયાં નથી જ એમ આપણે.
અનેક આશથી ભરે લ અંતરે મôાં, અને
અનેક આશને વળી, મળી, ઉછેરતાં મને;
ભિવ\યમાં બધાં સુખો, ]મૃિત]વ}પ સૌ દુખો,
હસી હસી િનહાળતાં અને િદનો િવતાવતાં.
જ ેમ િજંદગાની બે મળે : મળેલ આપણે ય
તેમ ભાવના અને અનેક કામના થકી
ભયùાં ભયùાં ઉરે , અને પછી વળી જુ દાં પડયાં.
iવાહ બે મળે અને, મળી, ભળી, વહી રહે ,
iવાહ એકથી કદી વહે ણ બે થઈ વહે ;
તેમ આપને મôાં, ભôાં, અને વહી રòાં,
–iવાહ એકનાં પછી વહે ણ બે સમાં થયાં.
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૫૨.. વાં છ ા

શVદની હોડલી કોઈ Mયારે નથી
લઈ જવા ભાવનો ભાર મારો,
િ]મત તણાં રિ[મઓ દાખવી ના શકે
ઉર તણો ભાગ જ ે એક Tયારો,
–દેહ નાને લઈ ભાવના ભારને
અંતરે ઊઠતું એક આંસુ;
નેનના નીરના એક એ િકરણમાં
ઊજળું zદય આખું ય થાતું.
સવù અપùણ તણો ભાવ એ નેનના
નીર માંહી વહે િભHત કેરો.
iેમીનો iેમ, કાyOય સંતો તûં,
લઈ જતો અnુનો એક રે લો.
મૂક થાw, સહુ શVદ {w ભૂલી,
િ]મત તણાં તેજ કો દી બુઝાયે;
િકTતુ જ ે અnુમાં zદય માyં વહી
ચરણ તારે જતું : ના સુકાયે.
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૫૩.. આવે શ

xચે xચે તારકના પલકાર,
નીચે મારા હૈ યાના થડકાર;
તેની વLચે મુંગો મૂંગો વહે છે અંધાર.
ધીમા ધીમા વા° આજ સમીર,
સાગર-વીરા ! લેજ ે આઘાં નીર :
મારો રે આવે છે વા’લમ, હૈ યા કેરો હીર.
નsદર બે’ની, ઘેરીશ ના એ નેન,
નહs દેશો, ફૂલો, સુરિભ ઘેન:
મારા રે વા’લમને આવવા દે° રે ’તાં રે ન.
મારા હૈ યે કિરયા લાંબા હાથ,
આવીને એ પૂરી કરશે બાથ;
તેની વLચે મૂંગો મૂંગો Zહે શે iેમ અતાગ.
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૫૪.. અબોલા

તું બોલે તો બોલું એવી મનમાં વાળી ગાંઠ,
બંધ હોઠ કયùા મp Mયારે ,–આંખે માંડી વાત !
આંખોને યે વાyં Pયારે ,–°વું ના તુજ િદશ,
એમ કયùું તો,–]મરણો તારાં મનમાં કરતાં ભsસ.
તેને વાyં , ને તુજ િદશનું ખાળું અંતરZહે ણ,
–નીર ફયùાં એ પાછાં તેથી ઊભરાતાં મુજ નેન.
અંતર મારે ભય {ગે : શું બંધો {શે તૂટી ?
શVદો, આંખો, અંતર, દેશે િનજનું તુજને, લૂંટી ?
–સઘળું િનજનું તુજને, લૂંટી ?
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૫૫.. એક ફૂ લ ખીCયુ ં છે!

મારા વા’લમની વાડીએ રે એક ફૂલ ખીYયું છે !
એની Hયાં યે કળાયે ના ડાળ રે ,
એનું Hયાં રે હશે મૂળ ? એક ફૂલ ખીYયું છે !
િવના તે ડાળ, િવના મૂિળયે રે ,
જ ેવા ખીલે છે સૂરજ ને સોમ રે ,
એમ રે ખીલે મારા વા’લમનું ફૂલ :
એ તો ફરકે, ને હરખે મારા રોમરોમ રે ;
એક ફૂલ ખીYયું છે ! મારા.
ખીYયું છે ફૂલ પેલી વા’લમની વાડીએ ને
આવે છે મહે ક મારા મનમાં રે ;
આ રે ધરાએ મારા મેYયા છે પાય
તો યે {ણે ઊડુ ં છુ ં ગગનમાં રે ,
એક ફૂલ ખીYયું છે ! મારા.
એના તે રં ગ આવે, આવે છે ઊડતા ને
છંટાઈ {ય મારં અંગ રે ;
શાણાં તે શમણાં મારી {ણે છે વાત,
એ તો ચાલી {યે છે એને સંગ રે .
એક ફૂલ ખીYયું છે ! મારા.
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૫૬.. કોિકલ બોલે છે

બોલે છે, બોલે છે રે , વનમાં કોિકલ બોલે છે;
ના, નિહ ના, નિહ વનમાં : મોર મનમાં બોલે એ, કોિકલ.
ગુલમહોરની °ઈ પેલી લાલ રં ગની Mયોિત,
ઝૂમખે ઝૂલે આંબે °ઈ મંજરીઓનાં મોતી,
એનું િદલડુ ં ડોલે રે , કોિકલ.
ટહુકે એના, ધગી ધરાયે લાગે {ણે હસતી,
ઘેરાયે છે એ સૂરેથી એવી કોઈક મ]તી :
જગ ભsજ ે છોળે રે , કોિકલ.
સરવર કેરા જળમાં પેલાં કમળ રહે છે ખીલી;
અગન મહs આ તુજ ટહુકાનાં પદમ રહે છે ઝૂલી;
એ તો કોઈક નીરખે રે , કોિકલ.
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૫૭.. વાતો

હજુ ધીમે ધીમે, િiય સખી! તહs ઝાડ ઉપરે
સૂતેલા પંખીને કથની જરી ° કાન પડશે,
iભાતે ઊઠી એ સકલ િનજને ગાન ધરશે :
કથા તારી મારી સકલ િદશ માંહી વહી જશે.
હજુ ધીમે ! ઊભું મુકુલ તહs ° પણù-પડદે
છુ પાઈને; તેને nવણ કદી ° વાત પડશે,
સુવાસે તો કે’શે સકલ કથની એ અિનલને;
અને આ તીરે થી અવર તટ વાયુ લઈ જશે.
અને કr તારા, °, નભથી છૂટતા વાત સુણવા,
મૃદુ પાયે આવે શબનમ કરી કાન સરવા;
ઊભું છે આજ ે, °, જગ સકલ એકાd થઈને,
ઝરે તારે શદે iણયરસ તે સવù ઝીલવા.
પછી તો ના વાતો : િiયઅધર જ ે કંપ ઊઠતો,
Sવિન તેનો આવી મુજ zદયમાંહી શમી જતો.
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૫૮.. િચરતૃ ષ ા

સકલ વાદળીઓ િનજ નીરને,
િનત પિપાસુ વહે રણ ઉપરે ;
ગહન અંતર વાિર જઈ શેમ,
zદય તé વળી ફરી એ ધરે .
સરી જતી નભ કોઈક વાદળી,
ઝમી જતી જલ ખેતર ઉપરે ;
iણયના iિતઉÜર, Pયાં ફૂટ,ે
મૃદુલ અંકુર, ખેતરના હયે.
િiય ! વહે તુજ અંતરવાદળી,
મુજ ઉરે , પણ, અંકુર ના ફૂટ;ે
નથી નથી મુજ ખેતર શું ઉર :
િચર તૃષા નવ અંતરની છૂટે.
રણ સમો હં ુ ય છુ ં િનત તé, ને
ઉરxડાણ શમે તુજ નીર એ;
ફરી ફરી મુજ અંતરશુ\કતા,
તુજ વહે જલ,–એ જ ચહી રહે .
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૫૯.. રોિજદાં કામ કે Lં આ

રોિજંદા કામ કેyં આ રચાયું મુજ પાંજyં ;
આંખ, માથું, કરી નીચાં મારે Pયાં િનPય બેસવું.
એની એ વાતને મારે ઘૂંટવાની ફરી ફરી;
ટીપું યે રસનું ના કે રં ગની ઝાંય ના કશી.
કોઈ વાર કરી આંખો xચી, ને બા’ર °w છુ ં :
ધરાની હિરયાળી ને આભને °ઈ મોહં ુ છુ .ં
Iયાલને પાંજરા કેરા, {w છુ ં વીસરી ઘડી
એકાદી,–ને વળી પાછા રે ’ એના સિળયા નડી !
સુûં છુ ,ં સિળયા સાથે આિવ કોઈક આથડયું :
°w xચું,–અને °w વષùાનું ગીતપંખીડુ ં !
આવવા પાસ મારી એ પછાડી પાંખ Pયાં રòું :
રં ગ છે વાદળી જ ેવો, આંખ બે નીરિબTદુ શી,
vgચાપ તણા રં ગો પsછાં માંહી રòા તરી;
વીજ {ણે, બની નાની, પંખીની કલગી થઈ !
ઘેyં ઘેyં મ{નું એ ગીતડુ ં ગુંજતું કંઈ.
°ઈ xચું, હ]યો હં ુ ને હા]ય માyં િનહાળીને
પંખીડુ ં પાંખને Uહોળી, આવવા પાસ, Pયાં કરે .
°w એ ને હસું િફું િદનના ચંgના સમું :
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બારી બહાર

સમજ ે ભોિળયું કેમ હા]ય કેરી ફીકાશને !
ખુશ એ તો વધારે થૈ ગુંજતું િનજ ગાનને.
ઊડી {વા કહં ુ કેમ ? આંખ મારી ધકેલતો :
રોિજંદા કામની માંહી આંખને મુજ ઢાળતો.
કામમાં નયનો િકTતુ પંખીનાં ચમકી રહે ,
અને તેની વળી છાયા કામમાં ભમતી રહે .
કામમાંથી જરા xચી આંખો °વા િવહં ગને
કyં , િકTતુ નહs Pયાં એ ! બેઉ ભtઠી પડી અરે !
ટેવ ભૂલો હવે, આખો ! આભમાં ઘૂમવા તણી;
દોડવાની ય ભૂલો એ, ધરાએ હરણાં સમી.
ટેવ પાડો હવે આંહs પાંજરે બેસવા તણી :
ફરી પાછુ ં થતું માથું નીચું ને આંખ રે ’ ઢળી !
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૬૦.. આવ,, મે હુ િ લયા !

આવ, મેહુિલયા ! આવ.
તને બોલાવે તળાવ, પેલાં કૂ વા ને વાવ રે , આવ.
મૂંગાં બોલાવે ઢોરાં;
ઓલાં ખેતર કોરાં કોરાં :
એની માટીને ફરી મહે કાવે, રે મેહુિલયા, આવ.
ઓલી નદીયુંનાં નીર,
–એનાં ફાટયાં {ણે ચીર !
એને નવલાં તે હે િરયાં અપાવ, રે મેહુિલયા, આવ.
કેવી ધરતીની કાય !
એ તો °ઈ કેમ {ય ?
એને હવે નહs ટટળાવ, રે મેહુિલયા, આવ.
સારી ધરતીની માગ :
આજ ે લાગી છે આગ :
એને આવી હવે તું ઓલાવ, રે મેહુિલયા, આવ.
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૬૧.. વષW ા

વષùાની ધારના કોણે આકાશથી
અવિનને ઉર આ તાર સાંિધયા ?
અંગુિલ વીજની કોણે આ ફે રવી,
શુ\કતા િવદારતાં ગીત છેિડયાં ? વષùા.
ગીત એ થનથન નાચે છે મોરલા,
ટહુકારે વન વન Zયાપી રòાં;
}મઝૂમ }મઝૂમ ઝરણાંઓ નાચતાં,
પવùતના બંધ સૌ તૂટી ગયા. વષùા.
ચારે તે આરે ભેટે સરોવર,
નદીઓને હાથ ના હૈ યાં રòાં;
ગીતે એ વનવન સિમૃä સાંપડી,
શુ\કતા ભુજગ
ં પાશ તૂટી ગયા. વષùા.
ગીત એ આભમાં નાચે છે વાદળી,
પોઢયા અંકુર સૌ ઊભા થયા;
પૃQવીના iાણનાં થંભેલાં Zહે ણ સૌ
તાલે એ ગીતના Zહે તાં થયાં. વષùા.
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૬૨.. આયો મે હુ િ લયો !

આયો, મેહુિલયો આયો !
હે | ધરતીનો ભઈ લો આયો :
મેહુિલયો આયો, મેહુિલયો આયો !
શી શી વીરપસલી લાયો ?
મેહુિલયો આયો, મેહુિલયો આયો !
લીલૂડી સાડી લાયો;
ઝરણાંનાં ઝાંઝર લાયો;
એ તો આલી આલીને મલકાયો :
મેહુિલયો આયો, મેહુિલયો આયો !
બે’ની સાથ કરે વાત,
ટમટમટમ, ઘણી રાત:
એના હૈ યે ઉમંગ એનો ગાયો,
મેહુિલયો આયો, મેહુિલયો આયો !
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૬૩.. શાને ?

અનેક જલધારાના તારે મેઘ તûં ગાજ ે છે ગાન :
સૂર િવના કાં અંતર રે ’તું ? સૂતો રે ’તો શાને iાણ ?
સાત સાત રં ગોની આજ ે નભથી ધરણી થાય કમાન,
તો યે શાને રં ગ િવનાનો રે ’તો મારો આજ ે iાણ ?
હે લે આજ ે સરવર ચડતાં; નદી, ઝરણ, થાયે ગિતમાન;
તો યે શાને િ]થર થઈને બેસી રે ’તો આજ ે iાણ ?
પવùત હૈ યાં gવતાં આજ ે, ઠામ ઠામ |વનની તાન;
કોણ શુ\કતા આવી આજ ે આમ કરી દેતી વેરાન ?
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૬૪.. થાયે છે થે ઈ થે ઈ કાર

થાયે છે થેઈ થેઈકાર,
ધરા ને ગગનમાં થાયે છે થેઈ થેઈકાર !
બોલે છે મોરલા મYહાર,
કે આઘેરી સીમમાં થાયે છે થેઈ થેઈકાર !
વાદળના પડદાની આગળ આ વીજળી નાચે, ને થાયે ચમકાર;
આવે અવાજ ઓલાં ઝરણાંની ઝાંઝનો ને ઝાડવાં વગાડે કરતાલ !
ધરા ને ગગનમાં થાયે છે થેઈ થેઈકાર !
કેવું અજબ છે આ વષùાનું જંતર ! એને બાંSયા છે લખલખ તાર;
એ રે અનેકમાંથી એક જ ઊઠે છે આ હૈ યાં હલાવતો ઝંકાર !
ધરા ને ગગનમાં થાયે છે થેઈ થેઈકાર !
વાગે છે પાવા પવન કેરા ધીરા ધીરા, વાદળનો ઘેરો ઘમકાર;
[યામલના સૂર કેરી, ધરતીને આવરીને ચાલી રહી છે વણ{ર !
ધરા ને ગગનમાં થાયે છે થેઈ થેઈકાર !
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૬૫.. વરસે અનરાધાર

વરસે અનરાધાર,
રે મેહુિલયો વરસે અનરાધાર.
આભ-ધરા એકાકાર,
રે મેહુિલયો વરસે અનરાધાર.
માઝમ તે રાતનાં અંધારાં ઘેરાયાં ને સૂનો પડયો છે સંસાર;
એકલ અવધૂત ઓYયો ઊભો મેહુિલયો બજવે છે લખલખતાર.
રે મેહુિલયો વરસે અનરાધાર.
એનો અહાલેક ગાજ ે ગગનમાં ને પૃQવીએ પહtચે પોકાર;
ડુગ
ં રનાં વાસી પાણી, વાણી એ સાંભળીને, છોડી દેતાં ઘરબાર.
રે મેહુિલયો વરસે અનરાધાર.
તાપના શાપથી જ ે બિનયાં બેહોશ, જ ેના ધીમા પડયા છે ધબકાર,
એવાંને કારણે તે થાયે આખાશથી આ ગંગા|નો અવતાર.
રે મેહુિલયો વરસે અનરાધાર.
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૬૬.. કાિમની

સંSયાએ થોડી વાદળીઓ અષાઢ કેરી વરસી’તી;
ભીની ખેતરની માટીની આછી સુરિભ iસરી’તી;
ખુèી મારી બારી પાસ
સૂતો’તો °તો આકાશ.
નહs સમાવી શકતી િનજમાં એવી ખુશબો ઉd લઈ,
iવેશતી ને ઘૂમી વળતી મમ ઘરમાં વાયુલહરી;
આ તે શો આવો પમરાટ,
–અષાઢની અંધારી રાત ?
મધમધતે અંગે આ પંથે ગઈ કોઈ નવપિરણીતા ?
વા iેમીને મળવા કાજ ે કોઈ ગઈ યૌવનમÜા ?
°તો હં ુ બારીની બાર’ર,
દેખું પણ કેવળ અંધાર.
ફરી વળી સૌરભ છલકાતી લઈ આવી વાયુલહરી;
ફરી જઈને બારી પાસે નીચે Mયાં મp નજર કરી,
પણùોની પાછળ તે વાર,
દીઠી કાિમનીની હાર.
અધીર એ આપી દેવાને અંતરની સુરિભ સઘળી,
તેથી તો આ વાયુ કેરી છલકી {તી સૌ લહરી.
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ધરણીનું ધરણીને દઈ,
ધરણી પર એ {ય ઢળી.
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૬૭.. Jાવણ

નsદ ઊડી Hયાં ? આંખ ખૂલી કાં ? સાંભળી કોની વાત ?
બારી ઉઘાડી, બારણે °તાં nાવણ-મેઘલી રાત ! નsદ.
અkઘટાના કોઈ એકાTતે છૂિપયા તારક લાખ,
ગોપનવાતે કોઈ ઉરોને ભરતા આજ ે બાથ. નsદ.
મંદ ઝરી ઝરી આભ કરે છે વાત વસુંધરા સાથ;
છુ પાઈ કોઈને કાજ બ{વે મંદાિકની ઉર-સાજ. નsદ.
િવáુતને િનજ ઉર લઈને મેહુલે માંડી વાત;
મંદ હસે એ, ને વીજનો શો િ]મત તણો ઝળકાટ ! નsદ.
ગોપનવાતોની હીરદોરીએ હૈ ડાં સહુ બંધાય,
મુHત આ Pયારે અંતરની મમ કેમ કરી સે’વાય ? નsદ.
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૬૮.. િશવલી

સિરતનાં જલ આછિરયાં હતાં,
ગગનથી ઘન-વીજ ગયાં હતાં;
િતિમર િનમùળ આિêન માસનાં
સુભગ પૃQવી પરે ઊતયùાં હતા.
પડી રહી મૃદુ ઘાસ પરે જરા
અનુભવું રજની, નભ, ને ધરા;
પવનની લહરી લહરી મહs
અસર અRભુત િનમùળતા તણી.
િતિમરમાં, જરી દૂર, ઘડી ઘડી,
નીરખતો, િશવલી પડતી ઝરી;
િવમલતા સહુ પાંખડીએ ભરી,
શરદકાળ તણી વળી તાજગી.
િવકસતી Mયમ મૂક િનશા-સમે
Pયમ અશVદ જતી ધરણી ઝરી;
ઉર તણો પમરાટ દઈ દઈ
સુરિભવંત કરં ત િવભાવરી.
અનુભવું ઉર, જ ે શુિચતા તણી
અસર, માદùવથી, તુજ વાસથી,
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iહલાદ પારે ખ

અવર અંતર પાસ હં ુ કેમ એ
લઈ જw મમ શVદ મહs ભરી ?
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૬૯.. વાદળ વીખરાયાં

િનરk, િનમùળ ગગન બTયું ને એવનીજળ આછિરયાં;
ઢંકાયેલા સૂરજ–ચાંદનાં તેજ ફરી રે લાયાં. વાદળ.
હિરયાળીમાં ધરતી કેરી, નભની નીિલમા માંહી,
તૃિé તૃિé અનુબવતા જગમાં, શરદલ_મી સોહાયાં. વાદળ.
સૌXય તેજના સુરિભત દીવડા,–સરમાં કુમદ,–iગિટયાં;
િભHત કેરાં ગીત સમાં આ પાિર{ત પમિરયાં. વાદળ.
મહે કે પવન, સરોવર ડહે ક,ે નાચત મન અનુપમ કો ઠેક;ે
હરખ તણા, હૈ યાના, દીવા ગોખે ગોખે iગિટયા. વાદળ.
સફળ થયો માનવનો nમ ને ધાન નવાં લહે રાયાં;
આનંદે એ અમાસ કેરાં અંધારાં અજવાôાં. વાદળ.

121

૭૦.. ઘાસ અને હં ુ

Mયાં સુધી પહtચે નજર,
Pયાં સુધી બસ ઘાસનો િવ]તાર છે;
ને પછી આકાશ કેરી
નીલરં ગી િöિતજ કેરી ધાર છે.
પૃQવીના આનંદના ]પંદન સમાં
તરણાં હલે છે વારવાર;
ના ખબર કે શા સબંધે
સવù સંગે એહ, મારો Uયાર છે.
એ હલે છે આવતાં ધીમો પવન,
થાય છે એવું જ મારા િચÜમાંહી યે ચલન.
°w છુ ં વહે લી સવારે એમને,
ને ખુશીથી મહે ક મહે કે છે મને.
ઝાકળેથી એ બધાંયે શોભતાં,
°ઈ આંસુ હષù કેરાં આંખમાં આવી જતાં !
થાય છે મારી નજર {ણે હરણ,
ને રહે છે ઠેકતી એ ઘાસમાં;
ના છબે છે એક પળ એના ચરણ.
]પશùતો એને નહs,
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ને ન{કત તો ય એની
અનુભવું છુ ં મન મહs !
ને બપોરે હે મ શા તડકા તûં
ને હિરત એવા ઘાસનું થાયે િમલન:
આભનું, ધરતી તûં, એ બેઉ માંહી,
લાગતું કે, મન મôું;
°ઈને એ Hયાંકથી મુજ િદલ મહs
આનંદ કેyં મધ ગôું!
સાંજવેળા તેજ, છાયા, ઘાસ, સૌ
સાથે મળીને ખેલતાં:
સાદ પાડી િચÜને મારા ય, સંગે લઈ જતાં!
એમના એ ખેલને °ઈ રહં ુ,
ને હષùપુલિકત થઈ જw.
પુલકને એ °ઈને લાગે મને
કે ઘાસ જુ દે રં ગ, મારે અંગ,
નાનું }પ લઈ Zયાપી રòું!
કેવી, અહો! આ મન તણી છે સાધના,
(વા નેહની એને કહં ુ આરાધના?)
કે °w જ ેને બા’ર
તેને અંગમાં ને અંતરે હં ુ અનુભવું!
રે ]વUનમાં યે ઘાસનું એ ચહુિદશે
સુખદ એવું °w છુ ં હં ુ ફરકવું.
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૭૧.. માનવકં ઠ

લોકની વાણી આજ }ંધાણી; બંધ એ માનવ કંઠ :
તારલાને છે તેજની વાણી; ફૂલની વાણી ગંધ;
વહં તાં ગાતાં પાણી :
}ંધાણી માનવ-વાણી.
ખાણના ખાડા ઊભરે આજ ે માનવને િન:êાસ;
કારખાનાંનો મેલો વાયુ મૂંઝવે તેના êાસ :
nમે Mયાં નાડીઓ તૂટ,ે
Pયાં તે કેમ વાણી ફૂટે ?
ભૂખના માયùા, દુ:ખના માયùા, થાતા ગુનેગાર;
બેડીઓ નાખી, સાંકળ બાંધી, પૂરતા જ ેલને àાર:
રાખે Mયાં ઢોરની પેઠ,ે
Pયાં તે કેમ વાણી ફૂટે ?
આંસુ કેરી ધાર મહs ને ઊના જ ે િન:êાસ,
માનવ કેરા ઉર તણો Pયાં આલેIયો ઇિતહાસ :
વાણી ના ઊઠતી Pયારે
કહે કેમ બી| પેરે ?
આંખ થકી નહs, અંતરિથ ° ઉકેલશો ઇિતહાસ,
{ણશો ત શું ભિરયું છે Pયાં આંસુમાં, ઊને êાસ :
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}ંધાયેલ માનવ-વાણી
°° તેમાં આજ સમાણી.

125

૭૨.. લાગે રે નવાઈ

લાગે રે નવાઈ, એની મને લાગે રે નવાઈ !
હાથી ઉપર છાલકાં, ગSધા અંબાડી લઈ {ય !
દેવ બTયા, àારપાળ હતા જ ે; એનાં ગીત ગવાય;
હોય ધરણા એને ધાન મળે ને ભૂIયા આંટા ખાય,
એની મને લાગે રે નવાઈ !
Zયંડળ તો વરરા{ થાય, એની {ન મહs સહુ {ય;
ઓલી કTયા તો રહ રહ yએ, એની હીબકે છાતી ભરાય,
એની મને લાગે રે નવાઈ !
ફૂલ કરે આજ મૂળની વાત : ‘એ તો િતિમરમાં અથડાય !
ભtયની ભીતર એ ભળે, મારી ગગન પહtચી કાય !’
એની મને લાગે રે નવાઈ !
હાથીને મણ, કીડીને કણ; એવું, ભાઈ, મનાય :
કીડી કેરા કણને, °w છુ ,ં હાથી તાણી {ય !
એની મને લાગે રે નવાઈ !
શબનાં સરઘસ નીકળે, નિહ લે |વતાં કેરી ભાળ;
પૂતળાં કેરી પૂ{ થાતી ને માનવ ઠેબાં ખાય !
એની મને લાગે રે નવાઈ !
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૭૩.. આપણે ભરોસે

આપણે ભરોસે આપણે હાલીએ,
હો ભેy મારા, આપણે ભરોસે આપણે હાલીએ.
એક મહે નતના હાથને ઝાલીએ,
હો ભેy મારા, આપણે ભરોસે આપણે હાલીએ.
ખુદનો ભરોસો જ ેને હોય નહs રે તેનો
ખુદાનો ભરોસો નકામ;
છો ને એ એકતારે ગાઈ ગાઈ ને કહે ,
‘તારે ભરોસે, રામ !’
એ તો ખોટુ ં રે ખોટુ ં િપછાણીએ, હો ભેy.
બળને બાહુમાં ભરી, હૈ યામાં હામ ધરી,
સાગર મોઝારે ઝુકાવીએ;
આપણા વહાણનાં સઢ ને સુકાનને
આપણે જ હાથે સંભાળીએ, હો ભેy.
કોણ રે ડુબાડે વળી કોણ રે ઉગારે ,
કોણ લઈ {ય સામે પાર :
એનો કરવૌયો કો આપણી બહાર નહs,
આપણે જ આપણે છઈએ, હો ભેy.
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૭૪.. અદના આદમીનુ ં ગીત

અદના તે આદમી છઈ એ,
હો ભાઈ, અમે અદના તે આદમી છઈએ.
ઝાઝું તો મૂંગા રહીએ,
હો, ભાઈ, અમે અદના તે આદમી છઈએ.
મોટા તે આદમીની વાતું બહુ સાંભળી, રે
જુ ગના તે જુ ગ એમાં વીPયાં;
થાયે છે આજ એવું, નાની શી વાત છે જ ે
હૈ યે અમારે , કહી દઈ એ, હો ભાઈ.
વ]તરના વણનારા, ખેતરના ખેડનારા,
ખાણના ખોદનારા છઈ એ;
હોડીના હાંકનારા, મારગના બાંધનારા,
ગીતોના ગાનારા થઈએ,
–હે | અમે રં ગોની રચનાય દઈએ ! હો ભાઈ.
છઈ એ રચનારા અમે છઈ એ ઘડનારા,
તે સંહારની વાતું નહs સહીએ;
ધરતીના {યાનાં કાયા ને હૈ યાંને
મtઘેરાં મૂલનાં કહીએ,
–હે | એને કેમ કરીને અવગણીએ ! હો ભાઈ.
°ઈ એ ના તાજ અમને, °ઈ એ ના રાજ કોઈ;
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|વીએ ને |વવા દઈએ;
|વતરનો સાથી છે, સજùન, અમારો :
નહs મોતના હાથા થઈ એ,
–હે | એની વાતું ને કાન નહs દઈએ ! હો ભાઈ.
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૭૫.. પસં દ ગી

‘સખી રાધા, નહs શાને કૃ\ણને તુ શોધતી ?
કાય માંહી, પધારી છે કેવી, તારી, વસંતnી ?
કામનાકોિકલા યે તે હશે હૈ યે ટહુકતી,
અને એ સાંભળી વાણી, હશે તું િવ^નળે થતી !’
‘ખરી છે વાત તારી એ, સખી, મp કૃ\ણ શોધવા
મારાં આ નયણાંને બે ઘણી યે વાર મોકYયાં;
પરં તુ એમ કે’તાં એ, °ઈ આવી ફરી ફરી :
તહs ના એક છે કૃ\ણ, સpકડો કા’ન છે તહs;
રચી છે રાસલીલાને, ઘણી યે ગોપીઓ લઈ.
ફોડતા મટુકી કોઈ, કોઈ વા દાણ માગતા;
રચી વા પગની આંટી કોઈ બંસી બ{વતા.
સખી, આ સાંભળી વતો, પડી છુ ં હં ુ િવમાસણે :
શોધવા કેમ મારાને, કા’નના આ મહાધણે ?
પરં તુ િજંદગાનીની આ વહે જમુના અહs;
રાહ °ઈશ કા’નાની તેને તીરે ઊભી રહી
{ûં છુ ,ં જલમાં તેના, નાગ કાિલય ઘૂમતો,
હ{રો િજંદગાનીને મૃPયુના દંશ આપતો,
હ{રો િજંદગાનીમાં કાલફૂટ ભરી જતો.
કા’નો મારો ત| બંસી, રાસલીલા ત| દઈ,
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દાણ બાકી બધાં રાખી, કૂ દશે નીર આ મહs :
નાથશે નાગને, એની સહñ ફે ણ ચાંપશે,
િજંદગી-જમુનામાંથી બાર’ર એને ફગાવશે.
તે સમે કા’નને મારા ઓળખી હં લઈશ ને
દાણ જ ે માગશે Pયારે , બધું યે ચૂકવીશ એ.’
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૭૬.. છેT ી પૂ M

અ{તશfુના પુરે રાજઆõા ફરી વળી,
“બુäનો ]તૂપ કો પૂજ ે, મોતની તો સ{ ઠરી.”
સંSયા તણા આતù િવલાપ કેરી
છાયા ઢળે છે જગ શોક-ઘેરી.
િવલાપ કેરા પડઘા સમા આ
ડંકા પડે મંિદર-આરતીના.
Pયારે ધરીને કર આરતીની
સામdી, કો સુંદરી આવતી’તી :
તેણે સુણી શું નવ રાજઆõા ?
સુણી છતાં વા કરતી અવõા ?
ધીમાં જ ેવાં મૃદુલ પગલાં આભ ચંદા ધરે છે,
ને એના એ મધુર અધરે િ]મત જ ેવું વહે છે,
ઓïે તેવું અિવરત વહે િ]મત, ને પાય તેવા
દેતી, આવે ]તૂપની કરવા nીમતી આજ સેવા.
નાચી રહી છે નવિશખ આરતી,
નાચંત તેની શતરિ[મ આંખડી;
કરે ધરે લી ફૂ લ મા ળ કેરી
નાચી રહી સવù iફુè પાંખડી.
િભHતભારે નયન નમણાં ]તૂપ પાસે ઢળે છે;
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iેમાnુ જ ે સતત વહતાં, ]તૂપ તેથી ધુએ છે;
છાની {ણે zદય તણી, કો સાથ, ગોïી કર છે;
ઓïો તેના મધુર ફરકે, મંદ તેવું લવે છે.
છેèી હતી એ નવિશખ આરતી,
ને ]તૂપકંઠ ે ફૂલમાળ છેèી;
વાતો હતી અંિતમ સવù આજની,
ને આખરી એ પળ િજંદગી તણી.
બુäના ]તૂપની પૂ{ કરં તી °ઈ સુંદરી,
પુરના રöકો કેરી iકોપ આંખ iજવળી
“તેણે સુણી શું નવ રાજઆõા ?
સુણી છતાં વા કરતી અવõા ?”
કરે ધરી એ િનજ ખNગ આવતો,
આõા-અવõા નીરખી જળી જતો.
કંપી રહે છે નવિશખ આરતી,
ને hૈજતી સૌ ફૂલમાળ-પાંખડી;
નભે બધા તારક થરથરે છે;
િનસગù {ણે ડૂ સકું ભરે છે.
“ઉèંઘી રાજઆõાને કોણ તું ]તૂપ પૂજતી ?”
જગાડી સુંદરી, પૂGું; કોપે વાણી ય hૈજતી.
“બુäના પાયની દાસી,”–સુણંતાં અિસ ઊછળે;
નમેલા સુંદરી કેરા આવીને એ પડે ગળે.
શી આરતી વા ફૂલમાળ Pયાં એ,
Mયાં iાણ કેરી થઈ પુ\પમાળ !
ને કાય કેરી થઈ ભZય આરતી,
–િશખા સહñ થઈ રHતધારની !
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૭૭.. પરાજયની Nત

થયું ખતમ યુä, ને સકલ શોર તેનો શXયો;
કિલંગ પિડયું, અશોકનૃપ પાિમયો છે જય.
ભયંકર હતી લડાઈ, સહુ નાદ શાñો તણા
ભયાનક હતા; કૃતાTત કરતો તહs તાંડવ.
બધા ય મધુરા ]વરો |વનના ગયા’તા ડૂ બી,
iચંડ અિત યુäના ગરજતા મહાનાદમાં.
શXયો બહુ િદનો પછી પદiહાર એ તાંડવી,
પરાિજત કિલંગમાં ચુપકીદી છવાઈ રહી.
પરં તુ ચુપકીદી એ ભયદ યુäથી યે હતી;
િનરાશ નગરી હતી નયનનીરને ઢાળતી;
હતી િબનસહાય એ, કyણ આજ તેની િ]થિત :
સમૂળ ઊખડી ગયેલ મૃદુ વેલ શી એ પડી !
*
વાગોળે છે િવજય, િશિબરે આજ સlાટ તેનો;
દીિé તેના નયન મહs છે દપù કેરી ભરે લી.
°w {તે િવજય, નૃપને સં]ફુરે ઊિમù એવી :
°w {તે મગધઅિસની ધાર છે તીöણ કેવી !
ગયાં તેજ ને આિવયો અંધકાર;
નહs ભેદ એનો કિલંગે લગાર.
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હતો આજ એવો, ઉરે ને બહાર,
જુ એ એક અંધારને એ અપાર.
િનહાળવાને િનજ |ત {તે,
અંધારમાં એ નગરી-]મશાને
રા{ iવેશે, કરવા iકાશ
મશાલચીઓ લઈ કrક સાથ.
કોઈ બીજુ ં હતું ના Pયાં; રા{ ને સૌ મશાલચી
પળે છે પથ પોતાને, શબોની વચમાં થઈ.
શબોના શVદમાં ગાથા લખાઈ ભૂપ|તની
રાજમાગq, મહોèામાં, આખી યે નગરી ભરી.
ડાબે ને જમણે આંખો ફે રવી, નૃપ વાંચતો :
ઉકેલે જ ેમ એ, તેમ જયનો અથù પામતો.
રા{ આજ ે અનુભવ કરે અંતરે કો અપૂવù :
{Oયો Tહોતો કદીય જયનો અથù ભpકાર આવો !
લાવા ધે ક iબળ, ધરતી જ ેમ કંપી ઊઠે છે,
તેવું કંપે નૃપિતઉર આવેગથી ભાવ કેરા,
–જ ેના °મે કઠણ પડ હૈ યા તણાં સવù તૂટ.ે
°વાને જયની ઇLછા હવે ના નૃપને રહી;
ઉર કે આંખ તેની આ શકે ના |તને સહી !
öણાધù પાય થંWયા ને પડયું િચÜ િવમાસણે;
‘ચાલો સૌ િશિબરે પાછા,’–ભૂપ આõા પછી કરે .
મશાલચીઓ સહુ મૂઢ થાતા;
િcયા કશી યે સમMયા ન ભૂપની;
પર]પરે vિગતથી જ પૂછતા :
‘અરે , થયું શું, સમજ ે છ તું કંઈ ?’
ગયો િશિબર માંહી ભૂપ, અળગા કયùા સેવકો,
અને nિમત શીષùને કર મહs ધરી બેિસયો;
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કયùાં નયન બંધ તો ય અળગી કરી ના શHયો
ભયંકર ભૂતાવળો િવજય-~[યની િકTતુ એ
‘હ{રો હૈ યાંને િનજ િનજ તણી િસૃîસહ મp,
અરે , સહાયùાં ને |િવતઉર ખંડરે કિરયા :
મહÜા એ મારી ? િવજય મુજ એ ? ગૌરવ ગûં ?
અને એ ભૂિમની ઉપર જઈ મારો જય ચûં ?’
અજંપો ઉd રા{ના હૈ યાને આજ રે ’ દમી;
ભાર એ અંતરે આજ જયનો ન શકે ખમી.
ઘડી ઊઠે, ઘડી બેસે, ફરે છે િશિબરે ઘડી,
–એનો જ જય આZયો છે આજ એના પરે ચડી !
‘જ ે |તે નવ |િતયાં મનુજનાં હૈ યાં, નહs |ત એ;
જ ે |તે રિચયાં મસાણ, નવ એ સાચી કદી |ત છે;
જ ે |તે નવલું કશું ન સરMયું, એને કહં ુ |ત શે ?
જ ેથી માનવ માનવી મટી જતો, છે |ત કે હાર એ ?’
ઉLચારે મન રા{નું : ‘હાર, એ હાર છે નકી.
કદી યે ખડૂ ગની ધાર |ત ના સર| શકી.
નથી િવ]તારવી સÜા, ખNગની |ત ના ચહં ુ ,
મારે તો માનવી કેરાં હૈ યાને અપનાવવું.
હૈ યાની િશHતથી કોઈ અTય િશHત નથી વડી.
આજથી કરમાં મારા રહે શે ધમùની છડી.
તમે હવે ખNગ ! રહો જ Xયાનમાં,
કYયાણમાં માનવના ન કામનાં;
ઓ ધમù ! આદેશ િદયો તમારો,
ને એ જ થાશે બસ માગù મારો.’
*
પૂવùમાં તેજ કેરી Pયાં દેખાઈ નવમંજરી;
રાયના અંતરે näા, નવાં લૈ તેજ, સંચરી.
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૭૮.. દાન

ભોરની ભરિનgામાં nાવ]તી નગરી હતી;
બુäને કાજ િભöાની કોની બૂમ નભે ચડી ?
હજુ ન રં ગો નભ ઊઘડયા’તા,
તારા બધા યે હજુ ના ગયા’તા;
હજુ ન પૂરાં ફૂલડાં ખીલેલ,
ના પંખીએ ગાન હજુ ધરે લ.
Uહે લી પળો મંગળ એ પરોઢની,
ટાઢી વહે તી લહરી સમીરની;
પોઢેલ એ સૌ જનને િનસગù
મીઠુ ં મીઠુ ં Zહાલ કરી રહે લ.
એ સમે બુäના િશ\યે સાદ એ પુરમાં કયùો,
“{ગો છો ? આપશો િભöા બુäને, નરનારીઓ ?”
અરOયમાં કોઈ તપ]વી જ ેમ
ઉLચાર કો મંગલ મંfનો કરે ,
તેવો સૂતેલી નગરી મહs એ
પુકાર સાધુ કરતો બધે ફરે .
]વUનોમાં ભમતાં સૌને સાદે એ ચમકાિવયાં;
બીડેલાં નયનોને સૌ સાધુએ કિરયાં ખુલાં.
સાધુસાદે નરપિત તણા અંતરે એમ થાતું :
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“સÜા શી આ પલિવપળની ? રાMયના ભોગ શા આ ?”
ને આવે છે ધનપિત તના િચÜમાં યે િવચાર :
“આPમા કેરા ધનિવભવ એ ફાંસલાના iકાર.”
સાંભળી બુäનું નામ {ગી ગૈ નગરી બધી,
દેવા કr iભુને પાયે, ધTય આવી ગણી ઘડી.
ભરી મુÑી માગq રતન ઠલવે રાજરમણી;
અને લ_મીવંતી, તનુ ઉપરનાં ભૂષણ તણી
કરે િવૃî : ને સૌ ગરીબ ગૃિહણી વેણી મહsનાં
બધાં ચૂંટી મોતી પથ ઉપર દે આજ ફગવી.
પરં તુ સાદ સાધુનો િભöા કાજ ફરી પડે :
રPન, આભૂષણો, મોતી બધાં યે ધૂળમાં રહે .
“તને શું °ઈએ, સાધુ ? iભુ શું આજ માગતા ?”
લ_મીથી તુî થાતા સૌ એ િવચારે ડૂ બી જતા.
“iભુ ના યાચતો રPનો, તમારાં ભૂષણો કદી :
િવચારી આજ સંતોષો ઇLછા એ અવધૂતની.”
લ_મી ભરે લા પથને વટાવી,
ને ]તVધ મૂંગી નગરી મૂકીને,
અરOયને માગù પળંત સાધુ,
પુકાર Pયાં યે કરતો ફરીને.
ને આ Hયાંથી, “ઘડીક ખમ°, દેવ !” એ કોણ બોYયું ?
ચtકીને એ િવજન પથમાં સાધુએ શું િનહાôું ?
વૃäા નારી,–શરીર વsિટયું વñ કંગાલ એક,–
બોલે, “મારી iભુ-ચરણમાં આપ° દીન ભેટ.”
બોલી એમ ગઈ એક વૃöની ઓથમાં સરી;
આપતી વñની ભેટ, લંબાZયા કરમાં ધરી.
નાિચયું ઉર સાધુનું : વñ િશરે ચઢાિવયું :
પાf જ ે રાિખયું ખાલી પુરે, તે કાનને ભયùું !
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શી કસોટી, હાય !
પૂ{માળા {શે મારી અધમારગ શું િવલાઈ ?
અધમારગ પૂ{ની દીવડી {શે શું ઓલાઈ ?
શી કસોટી, હાય !
શે અપરાધે, નાથ !
થાતો મારે હૈ યે આજ ે લM{નો આઘાત ?
જ ે તીરથની {fી ચાલી આવી િદવસરાfી,
એ તીરથ નિહ પહtચાય ?
શી કસોટી, હાય ?
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હે મંગલ ! હે મંગલ !
ચરણતલ તવ, આજ મમ લહો િચÜ પલપલ ચંચલ.
હે મંગલ ! હે મંગલ !
બહુ જુ ગો જલ |વનનાં વહી, તરં ગો સહુ આજ રે ’કહી :
હે દયામય ! ]થાન દે, તવ પાસ આZયું પિથક જલ.
હે મંગલ ! હે મંગલ !
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તારો ઇતબાર જ ેને, તારો ઇતબાર તેને :
આ પારે શું વા સામે પાર,
જ ેને તારો ઇતબાર !
શાને આ ભીતર એવું, શાને એ બા’રે કે’વું ?
એક તુંબીના બેઉ તાર,
જ ેને તારો ઇતબાર !
લઈ લેજ ે તારી પાસે,–માગે એવું શાની આશે ?
સરખાં વૌકુઠં ને આ સંસાર,
જ ેને તારો ઇતબાર !
તરશે કે ડૂ બશે હોડી, િદયે એ ઉચાટ છોડી :
એવા વળી શાને ભરે ભાર,
જ ેને તારો ઇતબાર !
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અિÄ તણો સંગ ન પામાતાં સુધી
િન]તેજ ટાઢા Mયમ કોલસા રહે ,
શVદો રે હ િન\પåભ તેમ, Mયાં સુધી
Mવાલા નહs સજùનની i{ળે.
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કદી નિહ કહં ુ , ‘મને જ ]મરણે સદા રાખજ ે,
અને નયનપંથનું અવર િવê તું Pયાગજ ે;
પરં તુ ગગનાંગણે, અવિનમાં, અને િસંધુમાં,
મળે અિધક જ ે તને મુજ થકી, ઉરે થાપજ ે.
પર]પર કરી કથા રજિન ને િદનો ગાિળયાં;
અનેક જગતો રચી ]વપનમાં, વળી ભાંિગયાં.
કઠોર થઈને કદીક તુજ આંસુ °યા કયùાં;
કદીક તુજ ગોદ શીશ ધરી હીબકાં મp ભયùાં.
મળે અિધક ઊજળા િદન અને મીઠી રાતડી,
જજ ે સકલ તો ભૂલી રજિન ને િદનો આપણાં;
રચે ]વપન ભZય કો જગતનું બી{ સાથમાં,
ભલે વીસરજ ે પછી જગત આપણે જ ે ઘડયાં.
છતાંય ]મરણે ચડી િવપળ એક ° હં ુ લw,
ઉદાર તવ ઉરની iથમથી öમા તો ચહં ુ.
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જુ ઓ ને આ ભુંડ,
નીચું કરી મુંડ,
િદન બધો ઘૂમી ઘૂમી એક માf ખાય :
{ણે ના ધરાય !
અTય સહુ અંગ પરે પેટ કેરી આણ ફરે :
આંખ થકી છટકીને Hયાં ય ના જવાય ;
સુંદરની સાથે કંઈ વાત નહs થાય;
મધુર સૂરોને નહs કાનથી સુણાય :
પેટ કેરી આણને તે કેમ ઉથાપાય !
Hયાંથી હોયે એને ભાન,
–ઉપર રòું છે એક નીલ આસમાન !
ઝાડ કેરી ડાળ પરે પણે એક ફૂલ;
કોિકલના સૂર રચે એક એક ગુલ.
સૂરજનું સોનું લઈ, ચાંદ કેyં }પું,
સ| શણગાર બેસે, {ણે નવવધૂ,
ધરતી આ : કેવી સોહે ! °ઈ °ઈ આંખ મોહે .
પણ પેલું ભુંડ,
નીચું કરી મુંડ,
એક માf ખાય :
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ધરતી }પ એને નહs રે દેખાય !
બસ માyં ભાûં :
કશું યે ન બીજુ ં °w, સુûં નહs {ûં :
પેટરા{ પળે પળે માગે નજરાûં .
ખો| રહે દાસ ભુંડ,
નીચું નીચું કરી મુંડ, માf એક ખાûં.
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ગાડી {યે વેગવંત,
િનયત મંિજલ એની, િનયત કરે લ પંથ.
આમતેમ ટહે લવાની નહs વેળા પાસે,
મુકામે પહtચી એને {વું એક êાસે.
‘yક {ઓ !’–નાનકડી ઊભી અહs ગાય :
કોઈનો ન એને એવો સાદ સંભળાય.
હાશ, ભાગી ગઈ ગાય,
–ગાડીથી તો શે થોભાય !
માથા પરે લઈ એક લાકડાની ભારી,
અડવાણે પાયે એક ચાલી આવે નારી.
ભારીની ઉપર જ ેવું લૂગડુ ં વsટાôું,
એવું એના અંગ પરે ચsથyં િનહાળું.
સૂરજ ગયો છે ઢળી :
અંધારાથી ધરતી આ બની ગઈ શામળી.
મેદાન વટાવી, નારી, નાનકું ચઢાણ
ચઢીને Mયાં આવી, Pયાં તો થઈ કેવી હાણ !
એને િવશે સાંભળશે કોણ મારી વાણી ?
ભારે ભારે કામ કેરાં સહુને દબાણ.
તે િદવસે રાતે.
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આવી નહs xઘ મારી આંખે કોઈ વાતે !
અંધારામાં °w પેલી નારી માથે ભારી :
આંતરડી પાડી ઊઠે મારી િચિચયારી.
લાગણી-િવવશતા આ : એવું કોઈ બોલે;
કોઈ કહે : અYયા, તું તો પોચટની તોલે.
કહી શકો તમે એવું, તમે {ણકાર,
–iાણ મારો પણ કરી ઊઠે હાહાકાર.
ઘડી ઘડી °w પેલી નારી માથે ભારી,
–મશીનની માનવીની ઉપરે સવારી !
િવચાર ધરે છે તહs િતિમરે આકાર :
મશીનના °w, અહો, કેટલા iકાર!
કોઈ તણી સીટી વાગે ‘ધરમ, ધરમ !’
કોઈની વરાળ બોલે કંઈક ‘ઇઝમ.’
‘ધન ! ધન ! ધન ! ધન !’–કોઈનો અવાજ;
કોઈકના ભૂંગળામાં સÜા કેરો નાદ.
િનયત કરે લ એના પંથ માંહી ગિત;
ધસમસી {યે,–એમાં થોભવાનું નથી.
ગિત કરે કેવી હાણ, –તેની એને નહs {ણ!
મશીનની {ય ચાલી આવી વણઝાર,
કચરાતા {w એમાં નાના નાના Uયાર.
સાંભળે તે કોણ પણ એનો િચતકાર !
શમી {યે સકલ એ િવચાર-આકાર :
ઘેરી મને ભsસી રે ’તો ઘન અંધકાર.
બોલી ઊઠે મન માyં : કyણ આ ભારી
મશીનની માનવીની ઉપરે સવારી !
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૮૬.. હૈ યુ ં કહK ?

મૂંગો થો હં ુ {w છુ .ં
વાણીને હં ુ વહાલ કરનારો સદા,
આજ એનાથી િવખૂટો – લાગતું કે – થાw છુ ં :
મૂંગો થતો હં ુ {w છુ .ં
Zયથù વાણી ભાસતી, –એવું નથી :
બોલવાને કાજ રહં ુ છુ ં હં ુ મથી.
ગાનાર હં ુ , ને ઝણઝણી ઊઠનાર હં ુ ,
આજ {ણે ]તVધતાના બંધમાં ભsસાw છુ ં :
મૂંગો થતો હં ુ {w છુ .ં
દૂર કોઈ એક નાનું િવહગ બોલી ઊઠતું,
પણù કોઈ પવન માંહી ડોલતું,
નાનકું વા ઘાસ મારા પાયને અડકી જતું,
હષùથી કેવું, અહો, હૈ યું તદા પાગલ થતું !
હષùના એ સૂરથી સૌ, PયHત {ણે થાw છુ ં :
મૂંગો થતો હં ુ {w છુ .ં
જ ે િદનેિથ મp િનહાôો માનવીને પાસ લઈ,
–°w તો મંિદર દીસે, પણ દેવ દેખાયે નહs,
–હૈ યું કહs ?
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ફં ફોસતો મંિદર મહs : પામું નહs :
તે િદવસથી ]તVધતાની ભીડમાં ભsસાw છુ ં :
વાણી હં ુ વહાલ કરનારો સદા
મૂંગો થતો હં ુ {w છુ .ં
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૮૭.. માનવીનાં મૂ લ

આપણાં ઉર સંગાથે આજ બેસી િવચારીએ :
ઓછાં ના માનવી કેરાં કદીએ મૂYય આંકીએ.
િવચારો આપણા સવq, કેg એને કરી રહો;
બેટ એને બનાવીને ભાવ સૌ આપણા વહો !
આપણે હણવા એને કેટલી વેદીઓ રચી,
}પાળાં નામ આપીને,–ઘડી જ ે {ય છે જચી !
કોઈ દી ધમùનું નામ કદી વા સં]કૃિત તûં;
આપણા ]વાથù યõાથq એને છે બકyં ગયું.
કશાના રöણાથq ના ધરાઓ માનવી બિલ,
રöાથq માનવી કેરી બધું હો આ ધરા મહs..
સાધવાને કશું યે ના બનો માનવ સાધન,
આપણા iેમ કેyં હો સાSય માનવનું મન..
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૮૮.. મે લ ો એક કોિડયુ ં

મેલો એક કોિડયું, રે ભાઈ, મેલો એક કોિડયું :
એક એક કોિડયે, ભાઈ, કોિટકોિટ દીવડાઓ થાય.
એક એક કોિડયાના તેજ તણા ધાગા માંહી
કોિટ કોિટ િદલડાંઓ સંધાય;
ઘરનાં તે આંગણાં ને દૂર તણા પંથ આપણ,
એના તે તેજથી છવાય. મેલો.
એક એક કોિડયાના અજવાળે અજવાળે
કોિટકોિટ ચરણો ચાYયા {ય;
એક એક કોિડયાની આલબેલ સાંભળીને
લાંબો તે પંથ ટrકો થાય : મેલો.
એક એક કોિડયું એ, સફરીને કાજ ે સૌએ,
આશાનું ગીત મીઠુ ં ગાય;
એક એક કોિડયાથી દિરયો અંધાર કેરો
તરી જઈ સામે પાર જવાય મેલો.
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૮૯.. પૂ > ય નાનાભાઈ ભQઃ એં સ ીમે જAમિદને

કેવી કરામતથી ભયùું આ કોિડયું !
તેલ ના કંઈ બા’રથી પૂરવું પડે,
કે વાટ પણ ના અTય કોઈ કર વણી એમાં ધરે .
તેલ એ િનજનું ]વયં પૂરી િલયે,
વાટ પણ િનજની વણી મૂકી િદયે;
° ! પછી એ સૌXય તેજ ે, કુિટરમાં િનજ નાનદી, જલતું રહp .
એને કશાં વલખાં નથી, અજવાળવા ધરતી બધી.
ગામ કેરાં નાનકાં પણ કોિડયાં પેટાવવા મથતું રહે છે રાતદી.
શી, અહો ધીરજ ! મથામણ કેટલી !
કંઈક મુ[કેલી ય ફૂંકાતી રહી;
તો ય એની Mયોત તો રે ’તી ઝગી,
કોિડયાં હૈ યાં તણાં પેટાવવા રે ’તી મથી.
સૌXય, તેજ]વી, િનહાળીને તને,
િચÜ માyં ઝૂકતું તારી કને.
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૯૦.. Eવ.. મોતીલાલ ને હ Lને : જAમશતાBદીએ

તમે હતા સુખના ઉપવનમાં ને વૌભવની વચમાં;
તમે હતા આ દુિનયા માંહી યશ કેરા મંિદરમાં.
યુગો યુગોમાં અRભુત એવો આZયો Pયાં અવધૂત;
ઢંઢોôા તેણે લોકોને, –{ગી ગયા સપૂત.
તમે {િગયા, જ ેવો {ગે વન માંહી વનરાજ :
ખંખેરી નાIયાં સુખ –વૌભવ–યશને હલવી યાળ !
અને મોરચે િમુHત કેરા ચાYયા અવધૂત સાથ;
અણથંWયા બસ રòા ઝૂઝતા, ગOયાં નહs િદનરાત.
તમે લડયા એવું કે આજ ે િમુHત થઈ સાöા¢ :
તમે રહો છો એથી િનPયે અમ હૈ યાં સંગાથ !
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૯૧.. વનIવે શ , િમHોને

તé લલાટે આજ ે મારા, બુંદ ખુદાઈ પાXયો;
|વનભર જ ે નહs કમાયો તે આજ ે હં ુ કાXયો.
સરલ, સૌXય સRભાવ ઝીલવો, મp {Oયું કે સહે લ :
અનુભવ આજ ે અંતર કરતું, એ કેવું મુ[કેલ !
દો]તો, આવો, અંતર મારે કરો ડોિકયું આજ :
બાજઠ પર બેઠાં છે એમાં બેઉ હરખ ને લાજ.
હસવા માંહી આજ ન પૂyં સુખથી iગટ થવાય :
એથી આવી આંખ મહs એ આંસુમાં મલકાય !
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૯૨.. િદલડુ ં N?યુ ં નહી !

ના, ના, ના, ના, નિહ,
તp તો માyં િદલડુ ં |Pયું નિહ !
તp તો છે માિણયા વાસંતી વાયરા, આંધીને ઓળખી નહs;
પાણીથી પોચી છે તારી તો iીતડી, શકે નિહ દુ:ખડાં સહી.
તp તો માyં િદલડુ ં |Pયું નહs !
તp તો છે મીઠપની પીધી મટુકીઓ, ઝેરની અંજિલ નહs;
ફૂલોની સેજમાં હૈ યું સુવાિડયું : વÅરમાં કેમ શકે રહી !
તp તો માyં િદલડુ ં |Pયું નહs !
તારાં તો ગીતમાં °w અતીતને, આગમની વાણી નહs;
તારા તો થંભેલા °w છુ ં પાયને, હૈ યામાં થેઈ થેઈ નહs !
તp તો માyં િદલડુ ં |Pયું નહs !
તું તો છે nાવણ ને માગું અષાઢ હં ુ, ચાહં ુ સરવડાં નહs;
ડહે કા િદયે છે માyં હૈ યું જ ે હે લીએ, એવી તું નિહ શકે દઈ !
તp તો માyં િદલડુ ં |Pયું નહs !
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૯૩.. એક ગોરીને

‘ગોરી ! રે હો ગોરી ! તારી કોરી રે ચૂંદલડી
વૌશાખે Hયાંથી રે ભs{ણી ?’
‘વૌશાખી માસે મારા મનનો મેહુિલયો
આZયો, તેણે ચૂંદડી ભsજવી હો !’
‘તારી રે આંખોનાં આંજણ કાલે, ગોરી ! કાળાં હોતાં;
આસમાની આજ ે Hયાંથી આZયાં હો ?’
‘આZયો જ ે, એ આસમાની આંજણ સાથે લેતો આZયો :
એથી મારાં નયણાં અં{યાં હો !’ ગોરી !.
‘તારાં રે °યાં’તાં મનનાં આછાં રે અજવાળાં, ગોરી !
આજ ે Hયાંથી પૂનમ, આ પથરાણી હો ?’
‘બારે રે મિહનાની પૂનમ, આZયો જ ે, એ સાથે લાZયો :
એથી તો અજવાળાં આ રે લાણાં હો !’ ગોરી !.
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૯૪.. વળાં ક

એક સુંદર કાય કેરો આ જરાક વળાંક છે :
કાય એ સીધી ય તે સુંદર હતી;
િકTતુ સહે જ વળાંક લેતાં અિધક સુંદર થઈ જતી.
સહે જ વાંકી ડોક છે;
કમર કેરો એક બાજુ લઘુક એવો ઝોક છે.
°ઈ ને એ આંખ મારી ખુશખુશાલ !
કોઈ િખસકોલી કરે છે જ ેમ દોડાદોડ કોઈ ડાળ પર,
આંખ મારી તેમ દોડી રે ’, રહી આ વાંક પર.
કરકરો એની ખુશી કેરો અવાજ !
આંખ પર એ કાન માંડો ° તમે,
જ}ર, કહં ુ છુ ,ં સૂર, મારાં નેનના એ સાંભળે
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૯૫.. માનવ-પાિરMત
હે !

થોડી ઘડી તું મુજ પાસ આવી
ખડી રહી, ને મુખથી સયùાં Pયાં
થોડાક શVદો, િ]મત,–આંખમાંથી
િકરણો તણાં Pયાં
કુસુમો ગયùાં કr.
પળે પળે અંગ મહs iસçતા
ઝબૂકતી શી !
સરોવરે જ ેમ જરા હલંતા
જલમાંહી ચાંદની !
થોડી ઘડી એ ગઈ, વાત આપણી
પૂરી થઈ, ને મુજ િચÜ {તું,
િદન એક આવી ઘડીઓ મળી હતી
સહુ ચૂંટવા તે.
*
તે દી પરોઢે મુજ બાગ માંહી
ટહે લતો’તો, તહs એક આવી
મધુરી સુવાસ
ખpચી લઈ ગૈ િનજ વાસ પાસ.
Pયાં છોડ ખૂણા મહs પાિર{તનો
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ઊભો હતો ભોર તણી હવામાં
હલતો જરાક.
પળે પળે પુ\પ ધરા ખરં તાં
મનને ભરં તાં
િનજ સૌરભેથી.
થોડી ઘડી માનવ-પાિર{ત હે !
તp પાસ આવી ]મૃિત એ જગાવી
હૈ યું કયùું સૌરભથી ભયùું ભયùું !

159

૯૬.. રખડવા નીકVો છુ ં

રખડવા નીકôો છુ .ં
તરસ ને ભૂખ મારી તૃé કરવા કાજ
આજ આ ભટકવા નીકôો છુ .ં
વષùા નથી, છે વાદળાં;
શીતલ અને ધીમી ગિતની છે હવા;
મેદાન હિરયાળાં હસે,
ને દૂર એમાં ગાય કોઈ ભાંભરે ટ
કોઈ રં ગીલું ગળું,
આ સીમને માધુયùથી વળગી પÖું.
Hયાંક છે તડકા તûં કો ચોસલું,
તાજુ અને થોડુ ં ગરમ :
એકાદબે બટકાં લw એને ભરી,
ને પછી તેની ઉપર
માટી તણી સોડમ ભરે લી આ હવા
ગટગટાવી લw જરી.
શી છે કમી ? જહાંગીર છુ ,ં
–ને જહાંનું નૂર આ સામે ખડુ ં !
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૯૭.. હૈ યાનો હં સલો

હૈ યાનો હં સલો આ મારો
કે ચારો તે ચરવાને {ય
કોણે આ આસમાને વેયùા છે તારલાને ?
ચૂગી ચૂગી ને એ તો ખાય.
કોણે મેYયા છે મધના Uયાલા આ ફૂલ કેરા ?
પીવાને હં સલો એ {ય;
સૂરજનાં સોનેરી ને ચંદાનાં }પેરી
નીરમાં જઈ ને એ તો Tહાય. હૈ યાનો.
ધરતીના હિરયાળા, આભ કેરા આસમાની,
રં ગે એ હં સલો રં ગાય;
[યામલ ]વ}પ Mયાં એ °વે મેહુિલયાનું,
પોતે યે }પે એ સોહાય ! હૈ યાનો.
આભે ઊડીને એ તો ધરતીને નીરખે, ને
ધરતીએ આવી °તો આભ;
મૂંગા છે હં સ પેલા માનસનાં નીર કેરા :
મારો આ હં સલો તો ગાય ! હૈ યાનો.
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૯૮.. કોણ એવુ ં છે અપાર!!

કોણ એવું છે અપાર ?
કોણ મારી બાથ કેરી બા’ર છે ?
ધારતાં એવું તમે ઓ આભ, વાયુ, તેજ, િસંધુ ને ધરા !
કે સૌ તમે વણપાર છો ?
ને iેમ કેરી બાથની મુજ બા’ર છો ?
iેમ મારો જ ે öણે
થાય છે ઊભો ધરાને iાંગણે,
બાથ ભરવા કારણે
બાહુને Uહોળા કરી, ભેગા કરીને બાથ Mયાં પૂરી કરે ,
{ઓ છો એમાં પુરાઈ સૌ તમે !
ને તોય ખાલી એટલી એ તો રહે ,
કે, જ ે તમારો સજùનારો,
તે ય તેમાં જઈ સમાઈને રમે !
000
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