ગીત
તેજસ દવે
.1.
આપણે જ આપ ં મનગમતું નામ કદી હોઠ લગી આવવા ન દીધુ,ં
આપણે જ પાણીના પરપોટે સંબધ
ં ો બાંધવાનું કામ લઈ લીધુ.ં
ઉછળતી–કુ દતી એ લાગણીઓ પોતાની દરીયામાં ડે જઈ

ડતી,

સંબંધો રાખવા તો માછલીની જ ેમ એ પાણીને કોઈ દી’ ન છોડતી;
વારતામાં હું ય છુ ં ને વારતામાં તુંય છે ને મળવાનું તોય નહ સીધુ?ં
આપણે જ આપ ં મનગમતું નામ કદી હોઠ લગી આવવા ન દીધુ.ં
આંસુનું ધોધમાર ચોમાસું આજ તો આંખોની હાર ધસી આવતુ,ં
તારામાં ઓળઘોળ
એવું મ પુ

વેલા દીવસોને મારામાં કેમ નથી ફાવતુ?ં

ું તોય વીતેલા દીવસોએ ઉ રમાં કં ઈ જ નહ કીધુ.ં

આપણે જ પાણીના પરપોટે સંબધ
ં ો બાંધવાનું કામ લઈ લીધુ.ં

.2.
ઉભા રહો,
ઉભા રહો, બધી શ યતા ઝાંખીપાંખી થાય ભલે; પણ તમે ધૈય ના ખુઓ.
એક થાંભલાનું અજવાળું આખો ર તો પહે રે એને કદી યાનથી
હવે નથી એ ર ો જગા પર, તમને એની

યો?

ણ નથી કે તમે વજનને ખોયો.

તમને કહું છુ ,ં
તમને કહું છુ ,ં બે આંખોની હાર ઘણાંયે

યો છે એ તમે યાનથી જુ ઓ.

ઉભા રહો.
એક હાથની આંગળીઓને નખના વીચાર આવે એમ જ તમે વીચારો તમને,
ણ બે ણ હો ભલે; છતાંયે તમે મ ા છો કદીય પરપોટાની જ ેમ વયંન?ે
શ ય હોય તો,
શ ય હોય તો પાછા વળ , બે ડગલાં તો બે ડગલાં; પણ તમે આમ ના ઓ.
ઉભા રહો....

.3.
આ ખાયે હે રમાં વાત થઈ વહે તી ને ચચાતો થઈ ગયો કી સો,
મારો આ પડછાયો મારાથી દુર થવા માંગે છે રોજ એનો હી સો.
સુરજના તડકાઓ સંગાથે પીધા છે, મોટા થયા છે અમે, એમ,
મારાથી એને

છુ ો હું પાડુ,ં તો લોક મને ઓળખશે કેમ?

હું ખાલી; એ ભરચક, હું ચહે રો; એ દપણ, હું ખરબચડો છુ ;ં તો એ લી સો,
મારો આ પડછાયો મારાથી દુર થવા માંગે છે રોજ એનો હી સો.
હું કુ વાનું ડુ ં અંધા ં થઈ

વુ;ં એ અજવાળું એના પર લ પે,

એ જ મને મારામાં આવીને રમતો ને પ ાની જ ેમ મને ચીપે.
હું એનાથી હા ં , રીસા ને ઝઘડુ;ં પણ એના વીના છુ ં સાવ ફી સો.
મારો આ પડછાયો મારાથી દુર થવા માંગે છે રોજ એનો હી સો.

.4.
પાંપણ પર ઝુલતાં ’તાં સમણાં; એ સમણાંનો હું પણ એક ભાગ હતો યાદ છે?
યાદ છે એ સાંજ, તું બો યા વીના જ મને તગતગતી આંખથી વઢેલી?
એ ઘટના તો યાં જ હ

બફ જ ેમ થી ને ઉભી છે સાંજને અઢેલી.

આથમતા સુરજના કેસરી એ રં ગોમાં ઓગળતાં આપણે એ યાદ છે?
પાંપણ પર ઝુલતાં ’તાં સમણાં એ સમણાંનો હું પણ એક ભાગ હતો યાદ છે?
વષ ની ભીડ કોઈ ચોર જ ેમ આપણા એ દીવસોને ચોરી ફરાર થઈ,
એમ ઉભાં ’તાં ર તાની સામસામે આપણે ને વ ચેથી

દગી પસાર થઈ.

દીવસ ઓ ા ને પછી તડકામાં દો ા ને છાંયડાઓ શો યા ’તા યાદ છે?
પાંપણ પર ઝુલતાં ’તાં સમણાં એ સમણાંનો હું પણ એક ભાગ હતો, યાદ છે?
.5.
સમંદરને ખભા પર તું ઉપાડી ચાલ રણમાંથી,
પછી શું છે તરસ, સમ

જવાશે રે તકણમાંથી.

છે એવું કોણ જ ે અહ યાં દીવો ગટાવવા ઝુરતુ?ં
બરફનાં કોડીયાં અંદર ભયુ છે તેલ મ પુરતુ.ં
નીરં તર ઓગળે સૌ જણ અહ

યેક ણમાંથી,

હવે સમ ય છે વન બરફના ેતકણમાંથી.
નથી આકાશ ક ચોરસ, એ કેવળ એક છે બારી,
તમે કાપી શકો

આભ, તો યો, આ રહી આરી.

મળે છળ રામને અહ યાં ઘણી વેળા હરણમાંથી,
તમે છટકો તમારી આંખના કપટી વલણમાંથી.
.6.
ચોરસ એક કાચના ટુકડામાં કેટલાય ચહે રાઓ
કેટલીયે

દગીને અંદર પરોવીને

વતો આ માણસ તો સોય છે.

તુટે

ાસ કદી સંધાતા હોય નહ ; તોય એમાં

તવાની

દમાં એ ગુંથે છે

ભીતરમાં

વાના હોય છે,

દગી ને ગાંઠ પડી

વને પરોવે,
ય, તો એ રોવે!

યું તો સમ યુ,ં માણસની અંદર કોઈ માણસ બી ય છે,

ચોરસ એક કાચના ટુકડામાં કેટલાય ચહે રાઓ

વાના હોય છે!

તોડીને પાંપણના બંધ, એ તો ધસમસતા આવે છે આંખોની હાર,
સપનાંના ફુ ગા તો વેચવા છે સૌને; પણ માણસ પોતે છે અણીદાર!
પ થરના ચહે રા પર લીલીછમ કુ ં પળને ઉગવાની આશાઓ તોય છે,
ચોરસ એક કાચના ટુકડામાં કેટલાય ચહે રાઓ

વાના હોય છે!

.7.
કાગળના ડુચા શી

દગી થઈ ને તોય સાચવીને બેઠુ ં છે કો’ક,

હે જ પરપોટો ફુ ટે ને દરીયો થઈ

ય, હજુ એવા છે કેટલાય લોક.

ખાલીખમ પેટના એ ખાડામાં ખુંપલ
ે ી, કેટલીયે સાંજ અહ રોઈ છે,
પાણીના કોળીયાથી માણસની સળગેલી ભુખ, અહ ઠરતી મ

ઈ છે.

તોય હજુ ફુ ટપાથે બેસીને

દગીઓ, ગોખે છે વતરના

હે જ પરપોટો ફુ ટે ને દરીયો થઈ

ોક,

ય, હજુ એવા છે કેટલાય લોક.

કેટલી તીરાડ પડી અંદર ને હાર તોય ચાલે છે એમ હજુ

ાસ,

જ ેમ અંધારા ઓરડાને બારણાની તડમાંથી મળતો રહે છે ઉ સ.
પાંજરાના પોપટની જ ેમ અહ કેટલાંયે સપનાંની મરડાતી ડોક,
હે જ પરપોટો ફુ ટે ને દરીયો થઈ

ય, હજુ એવા છે કેટલાય લોક.

.8.
કદી ન આંગણ તુલસી વાવી, કદી ન બાં યાં તોરણ;
ઘરને એની તરસ વીશે, પુ

ું છે તમે કદી પણ?

તે થઈ ખંડરે ઉભાં છો હવે એકલા ઝુરો,
તમે ખરા છો, સાંકળ મારી, ઘરને ઘરમાં પુરો!
નસીબમાં પણ એને આ યું આખેઆખું રણ,
ઘરને એની તરસ વીશે, પુ

ું છે તમે કદી પણ?

દીવાલ ઉપર પ ા ઉઝરડા કેમ કરી એ
બારસાખ પર ચીતરે લા એ મોર હ
હ

વે?

પણ રોવે.

નેજવું કરી જુ એ છે રાહ તમારી તો પણ,

ઘરને એની તરસ વીશે, પુ

ું છે તમે કદી પણ?

.9.
મુઓ તડકો વરસે ને મા ં ફળીયું રીસાય, કહે છાંયડાઓ કોણ લુંટી
ભર ચોમાસે લ બોળી સુ ી થઈ

ય?

ય, ઓલા લ બડાના ભાયગ ફુ ટી

ય.

નદીઓનાં ભીનાંછમ સપનાંઓ ભરવાને, તુટલ
ે ાં માટલાંઓ સાં યાં,
કાળઝાળ ઉનાળો આંખોમાં વરસે તે પાણીયારાં પાંપણ પર બાં યાં.
સાતસાત દરીયાના હાથ લગી આવેલું ચોમાસું કોણ લુંટી

ય?

મુઓ તડકો વરસે ને મા ં ફળીયું રીસાય, કહે છાંયડાઓ કોણ લુંટી

ય?

ઝાડ તળે ઉગેલા છાંયડાઓ હે જ હજુ ધરતીના છેડા લગ પુગ,ે
યાં જ વળી તડકો કોઈ પંખીની જ ેમ પેલા છાંયડાને આવીને ચુગ.ે
સુ ા થઈ બેઠલ
ે ા કુ વાની ધાર પરે સુરજને કોણ ઘુંટી

ય?

મુઓ તડકો વરસે ને મા ં ફળીયું રીસાય, કહે છાંયડાઓ કોણ લુંટી
.10.
ખુ ી આંખે

રોજ હું ટગર ટગર એ ઝાડ,

ઝાડનાં પીળાં પીળાં પાન, પાનની સુ ી ડાળો;
ઉભું એકલું બળબળ બળતું ઝાડ, ઝાડનો છાંયો હે તો,
હવે તમારો વારો, તમને તમે જ બાળો.
મુળથી ઉખડી

શે હમણાં એમ થતું યાં થડની નીચે,
નાનકડી એક ખીસકોલી બાકો ં પાડે;

નથી અહ કોઈ અવરજવર વેરાન થયેલા જંગલ વ ચે,
કોઈ હ

પણ એવું છે જ ે ઝાડ ગમાડે.

ય?

કેમ હું પાછો એના શૈશવ પાસે દરે ક પળમાં
વધતી મર કરે ઝાડનો કાં સરવાળો?
ખુ ી આંખે

રોજ હું ટગર ટગર એ ઝાડ,

ઝાડનાં પીળાં પીળાં પાન, પાનની સુ ી ડાળો.
તમે જ ટોચે માળા બાં યા, રહી ગયા છે પ છાં એમાં,
એ પ છાંઓ

વ જઈને બહાર નીકાળો,

ટહુ કાઓનું ગામ મુકીને ઉડી ગયેલાં પંખી;
પેલા લેણદેણના કી સા કહું છુ ં પાછા વાળો.
ઘટાટોપ કં ઈ લીલું લીલું ઉગી ર ું છે મારી અંદર
હવે રોજ હું કહે તો : આવો મને ઓગાળો.
ખુ ી આંખે

રોજ હું ટગર ટગર એ ઝાડ,

ઝાડનાં પીળાં પીળાં પાન, પાનની સુ ી ડાળો.
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‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ – વષ : તેરમું – અંક : 382 – 03 September, 2017
‘ ઝા ડણી’માં સાભાર અ રાંકન : ી સુનીલ શાહ sunilshah101@gmail.com

@@ @
Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com ?

More than 3,40,79,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com

More than 82,63,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com

More than 9,50,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com

More than 6,94,000 have visited Global-Gujaratilexicon
http://global.gujaratilexicon.com

@ @ @ @ @ @@
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