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લ મી ડોબરીયા 
 



.1. 
 સાથે રહેવાનો અથ એવો નથી કે નજર સામે ને સામે સતત રહેવંુ. 

સજન, સરનામુ ંઆમ અલગ દેવંુ. 
 

સં ગો જમ બીછાવી લલચાવે; પણ પગલાં પાછા ંનથી ભરવા,ં 
જ ેથાશે તે યંુ શ,ે સમયની હેજ ેકરવાની આપણે તો પરવા, 
કહેવાનું હોય એ તો ટાણે કહી ને પછી મૌન કે ં  શર ં સાધી લેવંુ. 

સજન, સરનામું આમ અલગ દેવંુ. 
 

વાઘાં રંગીન યાં ભાળીએ, યાં આંખ આડ ેધીરેથી કાન ધરી દઈએ, 
અંધારાં તગતગતા ંસામાં મળે, યાં તો ગીત મધુરાં ગાઈ લઈએ, 

પગભર થાવાના પાઠ ની ય નવા ભણવા અને ઝરણાંની જમે વળી વહેવંુ. 
સજન, સરનામું આમ અલગ દવંુે. 

 
.2. 
 

નથી તો વખો ુ,ં નથી તો વખા યંુ; 
એ ટાણાં વીશે વાત માંડીને કરવાનુ,ં ટા ં મ મનભરી મા યંુ. 

 
આંખોમાં ટોળે વળીને વાટ નીરખતી પળને ના થાક કદી લાગ,ે 
તોરણીયા ટાંગીન,ે રંગોળી પુરીને આરત અધુરી એક ગ;ે 

તમને આમાંનું કશું અડ યંુ કે નહ , એનું ઓછુ ંજરીકે ના આ યંુ. 
એ ટાણાં વીશે વાત માંડીને કરવાનુ,ં ટા ં મ મનભરી મા યંુ. 

 
તડકા, ઝાકળ, લુ, વરસાદી મોસમના બદલાતા રંગોને ઝી યા, 
હોઠને હસાવતા, પાંપણને લુછંતા રસવંતા ઓરતાઓ ખી યા; 
હોવંુ તમા ં  નજર સામે ર ું તો પછી ખુદના વીશે ઘ ં યંુ. 
એ ટાણાં વીશે વાત માંડીને કરવાનુ,ં ટા ં મ મનભરી મા યંુ. 

 
 



.3.  
 ઓ વાયરા, તારે તો ઠીક, તારી મ તી ને મોજમાં તળ ને શીખર બધું તાગ.ે 

આખાય ગામની વા યંુ સુણી ને પછી વહેતી કરે છ ેઝીણાં રાગ.ે 
 

અહ થી ને તહ થી તંુ દો ા કરે છ,ે તા ં  યાં છ ેકોઈ ઠામ કે ઠકેા ?ં 
તારા હોવાનો તોય મહીમા છ ેએવો કે તારા વીણ વાય નહ  વહા .ં 

ઓતરાદા, દખણાદા અણસારા સાથે તંુ અધરાતે-મધરાતે ગ.ે 
ઓ વાયરા, તારે તો ઠીક, તારી મ તી ને મોજમાં તળ ને શીખર બધું તાગ.ે 

 
હળવેથી આવી તંુ સાંકળ ખખડાવે યારે કાન કેવા સરવા થઈ તા! 

અમથી તંુ લટને રમાડી લ ેથોડી યાં ધબકારા ણે હરખાતા! 
તારા વીશે વધુ કહેવાનું શુ?ં તંુ તો અણદે યો સાથી મને લાગ.ે 

ઓ વાયરા, તારે તો ઠીક, તારી મ તી ને મોજમાં તળને શીખર બધું તાગ.ે 
 

પાંદડુ ંહલે કે દીપ બુઝે કે જળ જરા કંપે એ કારનામા તારા, 
ઘડીક થીર થઈને ઘડીક ઘુમરી લઈને તંુ તો મોઘમ કરે છ ેઈશારા. 
સીમાડાપારના સંદેશા લાવે ને બદલામાં યાંય કશું યારેય ન માંગ,ે 

ઓ વાયરા, તારે તો ઠીક તારી મ તી ને મોજમાં તળને શીખર બધું તાગ.ે 
.4. 

 સમજણ યાં શું કરે? 
સાંજ, સવારે કે બ પોરે, ટોળેટોળાં મરણોનાં યાં ફરે. 

 
વાત વધે નહ , માન ઘટ ેનહ , એ કારણથી વાતને પડતી મુકી. 
હાશ કરી હળવાશ વધાવતી, લાગણીયંુ એ રીત નથી કોઈ ચુકી. 

એક અધુરી વાતનું વળગણ એવંુ છ ેકે, યાન એનું મન ધરે. 
સમજણ યાં શું કરે? 

 
સમ-વીષમ પળ આવે નહ  કંઈ પુછીને કે ચોઘડીયાં ઈન,ે 

કહેવા જવેી જણસ જડી; પણ આજ સુધી ના કહેવાયંુ કોઈન;ે 



કીનખાબી વાઘાં પહેરીને સુરજ સાખે અડચણ પણ અવતરે. 
સમજણ યાં શું કરે? 

.5. 
 તને જગાડીન,ે દીશાઓ ખોલીને સરનામું શોધવા ઉપાય સુઝે નરવો, 

એવો બદલાવ થોડો કરવો. 
 

પોતાની તરફે યાં વાતા હો વાયરા એવંુ જરીક  લાગ,ે 
મનના અવાવ ં  ખણુેથી ઈ છાઓ આળસ મરડીને તરત ગ.ે 

અનુભવની આંચમાં પાકેલી સમજણનો પડઘો પડ ેતો પડ ેગરવો, 
એવો બદલાવ થોડો કરવો. 

 
પડતર થોડા ને થોડા નવતર છ ે ો, એ પડછાયા જમે પ ા રાગ;ે 

સાચુકલા સગપણના ંઋણ છ ેએવા ંકે વળતર કદીયે ના માંગ.ે 
ણીતા થાવાના વલખાં વળોટીને અંદરનો સાદ કાને ધરવો. 

એવો બદલાવ થોડો કરવો. 
 

 .6. 
તાણાવાણા તોડી- ડી ‘હંુ’નું વ તર વ ,ં 

પરપોટા જમે વી તરતંુ રહે સતરંગી ‘હંુ’પ .ં 
 

તરણાંમાંથી તાડ થવાનું ‘હંુ’ને તો બહુ ફાવે, 
વળ ચડાવી જુગ જુની વાતોને વ ચે લાવે; 
વાતવાતમાં ખટકી તંુ ‘હંુ’નું ઝી ં ક ,ં  
તાણાવાણા તોડી- ડી ‘હંુ’નું વ તર વ .ં 

 
છુ ંછતાં ક છુ ંનહ , એ ભેદ બધાય ,ં 

થાય કદીક કે આજ હવે તો સંભાળી લ  ટા ;ં 
મારી-મઠારી ‘હંુ’ની ફરતે ‘હંુ’ની ભ તો ચ ,ં  
તાણાવાણા તોડી- ડી ‘હંુ’નું વ તર વ .ં 



 
તોર-તરીકા ‘હંુ‘ના સઘળા કોઠ ેપાડી દીધા, 

‘હંુ’ની સામે ‘હંુ’એ લીધા ંપગલાં સાવ જ સીધા;ં 
લીલુંછ મ ન દામણ ‘હંુ’નું હળવા હાથે લ ,ં  
તાણાવાણા તોડી- ડી ‘હંુ’નું વ તર વ .ં 

.7. 
 પાછુ ંવળીને જરા વાની ટવેથી તો આગળ જવાનું થયંુ સહેલું, 

હંુ તો મારામાં આમતેમ ટહેલુ.ં 
 

યંુ જ ેકાંઈ એની વા યંુ કરીને, અણદે યંુ મનમાં જ ભરી લીધુ,ં 
ઘટના ઘટી ને ચડી સમજણ સરાણે યારે ઓછુ ંન આવવા દીધું; 

તણખા ભલુીન,ે ત માંજવા, ઉ ળવા જ પગલું ભયુ છ ેમ તો પહેલુ,ં 
હંુ તો મારામાં આમતેમ ટહેલ.ુ 

 
ફુલો ખીલીને અને પણ  ખરીને બધી મોસમના રંગ સહજ રાખ,ે 

વાદ ને વીવાદ પછી થઈ ય સંવાદ એવી લાગણીઓ ાર નહ  વાખ;ે 
ડાળ નહ  મુળીયા ંચકાસવાનું ટા ,ં આ મોડુ ંનથી કે નથી વહેલું, 

હંુ તો મારામાં આમતેમ ટહેલ.ુ 
 

વંુ યા?ં એવી  ખબ ં  પડ ેતો પછી મારગની પૃ છા ના કરતી, 
અડચણ ભાળીને નદી ખળખળવંુ છોડીન ેપાછી યારેય નથી ફરતી; 
થાવંુ  થીર હોય તો ડબુવંુ પડ,ે એવંુ મ જ મને હળવેથી કહેલુ,ં 

હંુ તો મારામાં આમતેમ ટહેલ.ુ 
 

.8. 
હા ં એમ જ નથી કંઈ વાતંુ. 

સ સુરોની સરગમ સાથે મૌન રહે ઘુંટાતંુ ને પડઘાતંુ; 
એનું તેજ તરત પરખાતંુ. 

ખાલી ખી સે, ભરચક હૈયે ફાંટ મોજની ભરી લીધી છ,ે 



જણસ જુઓ કે જુઓ ખ નો ખુ ી હથેળી ધરી દીધી છ;ે 
યંુ નથી કે ઘુંટયંુ નથી એ નામનું વળગણ હેજ ેના વીસરાતંુ, 
હોવંુ એનાથી સર તંુ.. હા ં એમ જ નથી કંઈ વાતંુ. 

 
જતંુ કયુ તો મ ું ઘ ,ં એ અકળલીલાની ઝીલી છ ેરસ હાણી, 
નજરમાં એક જ વાત હતી કે સુરતા ઉપર ફરી વળે ના પાણી; 

ગડી કરેલું મન ખુ ીને પલકવારમા ંપાછુ ંસંકેલાતંુ, 
યાનમાં સઘળંુ એ અંકાતંુ.. હા ં એમ જ નથી કંઈ વાતંુ. 

.9. 
 ગાઈ લ  છુ ંએકાદું ગીત.. 

વણમાંગી પીડને વલોવીને હળવેથી તારવી લીધું છ ેનવનીત, 
એનું ગાઈ લ  છુ ંએકાદું ગીત. 

 
પાછુ ંવળીને ઈ લેવાની ટવે તો પડી, પડી તો એને સાંખી, 

કોઈ આવશે નહ  એવી છ ેખાતરીને તોય, વાટ ઝીણકી ઝળહળતી એક રાખી; 
ચીલો ચાતરીને ચાલનારા મનની સામે હૈયંુ ચાતરે નહ  જુગજુની રીત, 

યારે ગાઈ લ  છુ ંએકાદું ગીત. 
 

મળવાના બહાના કંઈ ઓછા નથી ને તોય અળગા રહેવાનું શીખી લીધુ,ં 
કારણ વીશે કે પછી ભારણ વીશે કે પછી વળગણનુ ંકંઈ જ નથી કીધુ;ં 

ખાલી છ ેહાથ પણ હૈયંુ ભરેલું રા યંુ, પુ ું નહ  હાર છ ેકે ત, 
હંુ તો ગાઈ લ  છુ ંએકાદું ગીત. 

 
 

.10. 
 સખી, એક ઝીણકી આરત ગી. 

બહુ વારી ને બહુ ટપારી તોય લગની સાત જનમની લાગી. 
 

તરણાં જવેી તરસ થઈ ગઈ તાડ, સખી, એંધાણ નથી મ દીધા, 
ટપકી ટપકી ચાડી ખાશે એમ વીચારી જળ નયનોનાં પીધા;ં 



બ પોરી હો કે સાંજુકી, ગમતી વેળા સહીયારી બસ માંગી, 
સખી, એક ઝીણકી આરત ગી. 

 
ખપ પડ ે યાં કોઈક નજરમાં આ યંુ, કોઈકે નજ ં  લીધી વાળી, 

સખી, હંુ કેમ કહંુ કે એક જ કેવળ એક મુરત મ ભાળી; 
રંગ બદલતી ઈ છા પળમાં વરણાગી ને પળમાં થઈ વૈરાગી, 

સખી, એક ઝીણકી આરત ગી. 
.11. 

 ભીનપવણ  તરસનો પડઘો દશ દીશે પડઘાતો, 
સખી, આષાઢ નથી સહેવાતો. 

 
અનરાધારનો ડોળ કરીને વર યો ધીમી ધારે, 
કેમ કરી ચકાય સખી, આ ગોરંભો છ ેભારે; 
છાનુ-ંછપનું અડકી લઈને વાયરોય હરખાતો, 

સખી, અષાઢ નથી સહેવાતો. 
 

ચૈતરને મ ગુલમહોરી શીળો થ પો દઈ દીધો, 
વૈશાખી ઉકળાટને કાગળ ઉપર ઠારી લીધો; 
લાખ ઉપાયે છુ ો નહ  આ મેઘધનુષી નાતો, 

સખી, આષાઢ નથી સહેવાતો. 
 

રંગ-ે પે નોખાં ટાણાં સંભા ા છ ે હેજ ે
વાત જરીક છ ેલાંબી સખી, પણ તંુ હ કારો દેજ;ે 
ગમતીલા સંગાથ વગરનો વલોપાત વળખાતો, 

સખી, આષાઢ નથી સહેવાતો. 
 

.12. 
તડકા લૈ લે તારો દાવ, 

ખારા જળને મીઠુ ંકરવા, તંુયે તને અજમાવ... 
 



દાઝ ઉતારી લઈને તારી આંતરડી યાં ઠરશ,ે  
ત ધ સીમ ને શેરી, પાદર ધીર ધરી તપ ધરશ;ે  

ગરમાળાને ડારો દેવા, મુછ ેદઈ દે તાવ, તડકા લૈ લ ેતારો દાવ. 
 

વા વૈશાખી, લુ ચૈતરની, શ  બધાંયે સ વી,  
ચકલુંયે ના ફરકે એવી ત તો ધાક જમાવી; 

કાળ-ઝાળ સ ાટાનું તંુ બ તર હેરી આવ, તડકા લૈ લે તારો દાવ. 
 

સંબંધોમાં હોય અગર  મીણ સરીખો સાંધો,  
તાપ સમયનો હેજ પડ ે યાં પડતો મોટો વાંધો;  

સમ  ને એથી મ રા યો ગુલ હોરી વભાવ, તડકા લૈ લે તારો દાવ.. 
 

 –લ મી ડોબરીયા 
(તાજતેરમાં કાશીત ગીતસં હ ‘છાપ મ અલગ છોડી’માંથી સાભાર... 
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