
 
 



 ‘આ ે લે...’ મ નાં ગીતો 
ર ા શુ લ 

.1. 
એક સસલીએ પાડી કાં ચીસ? 

એને સમ તંુ કે અમથું  અંકલ  આપે છ ેકેડબરી–કીસ, 
એક સસલીએ પાડી કાં  ચીસ? 

 
એને તો સપનાંમાં આવે પતંગીયાં ને ચોકલેટી વૃ ોનાં ગાડા,ં 
ગુડીયાની કુંવારી આંખો મુંઝાતી યાં માણસને યા ઉઘાડા. 

પીડી ને પરચક પીડાએ યાં ઓળં યંુ આભ, ચ ા ડસુકે સીમાડા, 
મંદીરના, મ દના, દેવળના, દરેાંનાં સળ યાં ના એકે ંવાડાં? 

 
ભાઈ, જ ેપહેરે છ ેએવા ખમીસમાં સંતાયો હોય છ ેખવીસ! 

એક સસલીએ પાડી કાં ચીસ? 
 

રંગોની ઓળખ તો કીકીમાં કાચી યાં લાલઘમુ પથરાયો પાકો, 
ડૉરેમોન, નોબીતા થથરીને કહેતા: ‘આ પરીઓને પાલવથી ઢાંકો.’ 
‘દુ કમ’ વાંચીને ફાટી ’ યા દ રયા એ જળમાં યો કઈ પાથી ટાંકો! 

પાળીયા બતાવીને મછુોને વળ દેતા ઈ રનો ઉતરી ’ યો ફાંકો. 
 

કા’ન, હવે ધારો અવતાર, અહ  રોજ  પાંચાલી પરુી પચીસ. 
એક સસલીએ પાડી કાં ચીસ? 

 
 

.2. 
પરોઢીયે આવેલાં સપને હૈયાધારણ આપી, 

સાવ અચાનક હરીએ હરખી હૈયાસરસી ચાંપી. 
 



કાલ સુતી’તી યારે અદંર ઉથલપાથલ જવંુે, 
રાતવરતનું યાં મારે કંઈ હરી કને જઈ હેવંુ? 
મરણો ઝરઝર એમ ઝયા’તાં જમે ટપકતંુ નેવંુ, 
આંખોની પાંપણને વાટ ે વનજળનું વહેવંુ. 

 
હરીએ ઉભડક ાસે ઉભી અવઢવને ઉથાપી, 
પરોઢીયે આવેલાં સપને હૈયાધારણ આપી. 

 
આજ તમે આ યાનું સઘળે અજવાળંુ અજવાળંુ, 
ઝળઝળીયાંની આડ ેતમને ઝાખંાપાંખા ભાળંુ. 
તમે ન ઠાલું વ ન, અદીઠી આશંકા હંુ ટાળંુ, 
ઓસરીએ આસન આપું ને ફળીયે મા ં  તાળંુ. 

 
હરીએ માંડી આખં મન ેનજ ંથી લીધી માપી, 
પરોઢીયે આવેલાં સપને હૈયાધારણ આપી. 

 
.3. 

કાલ દરીયાએ કીધુ’ંતંુ કાનમા,ં 
‘નદીઓનું પાણી મને ઓછુ ંપડે, તારા આંસુઓ આપ મને દાનમા’ં 

કાલ દરીયાએ કીધુ’ંતંુ કાનમા.ં 
 

દરીયાએ હાથ જરા લબંા યો, આંસુની ખારપ જઈ દરીયાને વળગી, 
દરીયો પણ વાદળને પાણી આપે ને પછી રાખે એ ખારપને અળગી. 

 
તે દી’થી દરીયો આ યારા ભરે ને બધી ખારપ ઢોળે છ ેખાનપાનમા,ં 

કાલ દરીયાએ કીધુ’ંતંુ કાનમા.ં 
 

નદીયંુએ દરીયાને મા યો તો આખંોએ મારી પણ એને જઈને ચા યો, 
નદીયંુની મીઠપને ઝીલી ને આંસુના ભેજનો મલા  પણ રા યો. 



આંસુની ઝળહળથી મોતી ડરે, વાત મછવારણ સમ  ગઈ શાનમા ં
કાલ દરીયાએ કીધું’તંુ કાનમા.ં 

 
 

.4. 
કીરણોની ટોળીએ આવી ફળીયે ધરાર ધામા ના યા. 
દરીયા તડકે મકુી ધ ગા ંચોમાસા ંમ ચપટીક ચા યા.ં 

 
અવસર માની ઝળઝળીયામંાં યાં જમણો અગંઠુો બો ો, 

કંકુપગલાં હેરી રણમાં હાથલીયો હ શથેી કો ો. 
લીમડાની સળીયંુથી તુરો તડકો તાસળીયંુમાં ઘો ો, 
કેસરીયા સાફાએ મારી ગાગરડીમાં પલાશ ઢો ો. 

 
ારા પછીથી મનની ારીકાના મ ના કદીય વા યા.ં 

કીરણોની ટોળીએ આવી ફળીયે ધરાર ધામા ના યા. 
 

હથેળીયંુની રેખા મ ચી આખંો ણે દોટુ ંમૂકે, 
પછી સામટાં ાસ લઈને વાટ, ઝ ખે અધમણ ઝુકે. 
‘લે, પરોવ મોતી તારા તંુ’ કહી આગીયા ઓર ઝબકેુ, 

ભરી ટોપલી ગીતોની મંગલ ઘડીયંુ ના ટાણાં ચૂકે. 
 

આંખ નીચોવી તર યાં મૃગજળ રોજ પછી મ ભીના ંરા યાં. 
કીરણોની ટોળીએ આવી ફળીયે ધરાર ધામા ના યા. 

 
.5. 
 

બાવળને મ પાણી પાઈ ઘાવ બધાયે લીલા રા યા. 
ચાકુ–બાકુ, કરવત–બરવત, કુહાડી કુવામાં ના યા.ં 

 



 
કુવે નાખતાં ચાહુ પહેલાં શ દોની મ ના ું વાઢી, 
બાવળીયાના કાંટ ે ચી ડોકે ફરતી ફાંસુ કાઢી. 
અંધારે ઉભેલાં ઈષા, અહંકારની ચીતા ટાઢી, 

સંબંધોમાં હેજ ઉતરતા, તરવા લાગી સમજણ ગાઢી. 
 

છાંવ છાંવ ને વૃ ોની વનરા ના મ દુવાર વા યા.ં 
બાવળને મ પાણી પાઈ ઘાવ બધાયે લીલા રા યા. 

 
કાલ સુધી થાતંુ કે બ–ે ણ વેણ નહ , લે, બાવી બોલુ,ં 
એના ંકરતબ, એની પોલપંોલ હવે હંુ પળમાં ખોલુ.ં 

ભીતર બેઠો ભો  બો યો, ‘મેલ, મમત, મં રે ડોલુ,ં 
બાવળના બેસુરા બોલ:ે અમથું કાં મન ને છોલુ?ં 

 
દરીયાને બોલાવી રણઝણ પીડાના મીણાને ચા યા. 
બાવળને મ પાણી પાઈ ઘાવ બધાયે લીલાં રા યા. 

 
.6. 
 

પીડાનું હંુ પરબીડીયંુ છુ,ં કોઈ મને ના ખોલો, 
ભીડ તણાં ભુવાઓ વ ચે કેમ કરીને ડોલો? 

 
આંખ ઉઘડતા ંલાગે લેબલ, કીયા જળે એને ધોવાનુ?ં 
વણબો યંુ સરનામું સઘળે ગામ હાર ન ી હોવાનુ.ં 
ઈ ર પણ યાં રાખે અંતર, બધં ાર સામે વાનુ,ં 
લમણે હાર લખી છ,ે કમ કવચ અને કુડંળ ખોવાનુ.ં 

 
નાત તના વાડા વ ચે પાડો કોઈ બખોલો, 
પીડાનું હંુ પરબીડીયંુ છુ,ં કોઈ મને ના ખોલો. 



 
ન દર સૌની હંુ જ વ ,ં પણ આંખ અજપંો ઓઢી ગે; 

અ ધર હાથે પાણી લેતા તરસ તપે ને તળાવ માંગ.ે 
‘દૂર રહો’ કાને પડતા સો સૉળ ઉઠ,ે અંગારા દાગે; 

રંગ લોહીનો લાલ સહુનો, હ  તોય કાં ડબુતા લાગ?ે 
 

કાટ ચડલેી કાળી ઓળખના ખણુાઓ છોલો, 
પીડાનું હંુ પરબીડીયંુ છુ,ં કોઈ મને ના ખોલો. 

 
.7. 

બે આંખોનું સરનામું ને વતર ણે પરબીડીયંુ, 
તંુ આ યાના પગરણ વ ચે હૈયંુ કાઢ ેછ ેહડીયંુ. 

 
કાગળમાં લાગણીયંુ દોડી ભરતી મોટી ફાળ, 
જરાક ઝુકી આંગળીયંુ યાં ભીતર ઘઘુરમાળ. 

તારાઓનું તેજ લઈ તંુ અંધારાને ચાળ, 
તૃ ણાના તોખાર અ ને હંુ પહેરાવંુ નાળ. 

 
મંગળ નીતરે પળેપળે તો કણ જુએ છ ેચોઘડીયંુ? 
બે આંખોનું સરનામું નર વતર ણે પરબીડીયંુ. 

 
ટોળે વળતી એકલતાને હવે તાપણ ેમુકો, 

ગરમાવંુ ખી સે ભરવા યાં જરીક અમથું ઝકુો. 
લ બ–ુઉછાળ પીડાને યો, ચલમ ભરીને ફંુકો, 
પતંગીયાં પડખે ચડતાં આ મારગ લાગે ટુકંો. 

 
ખીલવા, ખુલવા ને પાંગરવા આંગણ અમને તો જડીયંુ, 

બે આખંોનું સરનામું ને વતર ણે પરબીડીયંુ. 
 



. .8. 
જળને બેઠુ ંચોમાસંુ ને મને સોળમું વરસ; 

ભારે પગલે વાદળ તોયે મારા હી સે તરસ! 
 

છલછલ થાતંુ પગલું ’ને પગલાંમાં તળાવ આખુ,ં 
કંકુવરણી પાની કહેતી ‘હંુ મહુડાને ચાખુ.ં’ 

સગપણ ઉ યંુ ાવણમાં યાં મને ફુટતંુ લાખુ,ં 
ભ વાની તરસે દોડી જળમાં પાસા નાખુ.ં 

 
વરસાદી ઘટના ને ધસમસત સપનાં અરસપરસ, 

જળન ેબેઠુ ંચોમાસંુ ને મને સોળમું વરસ. 
 

ફરફરતંુ કોઈ પાન લઈને પાનેતરમાં ભરતી, 
ઝંઝાવાતો જળ આપે ને આપે દપણ પાસે સરતી. 

નેવાંના જળની ધારે હંુ વગર તરાપે તરતી, 
ટીપાંનું તોરણ હંુ આખા નભને બાધંી ફરતી. 

 
દોટ મૂકી વાદળને કીધું ‘મન મૂકીને વરસ.’ 
જળને બેઠુ ંચોમાસંુ ને મને સોળમું વરસ. 

 
.9. 

હો  હંુ એવંુ ઝાડવંુ મને કોઈ ન ફુટ ેડાળી! 
આંખની આડાં પાન કરીને કેમ વસંતે ટાળી? 

 
વનમાં લીલા લોકની આંખે નામ મા ં  એક ઝાડ, 
કેમ કહંુ, મારા ભાગમાં બેઠી પાંદડુ ંનહ  રાડ! 
ડાળ નહ , ડાળખીએ નહ , એક પગે ઉઘાડ, 
ટાંક ં લે ઝ , લીમડો નહ , ચાલ કરી દે તાડ. 

 



કાંકરી માની કેમ અહ – યા,ં ઉપર છકે ઉછાળી? 
આંખની આડાં પાન કરીને કેમ વસંતે ટાળી? 

 
મૂળમાં મને ા કો પડ,ે પખંી બેસે તાર, 

ભમરો આવી અમથું અડી સાચવી લે વે’વાર. 
ટહુકો ને ફૂલ–પાનના અરથ સાત સમંદર પાર, 
નહ  લીલેરા ઠાઠની વ ચે ફોરમનો અણસાર. 

 
પડખે ઉભો પલાશ ઢળે, કેમ દ  હંુ તાળી? 
આંખની આડાં પાન કરીને કેમ વસંતે ટાળી? 

 
.10. 

  તારા ર તે મારો ર તો મળી ગયો છ,ે આ ે લ!ે 
ગરમાળો ગુલ હોર ઉપર  ઢળી ગયો છ,ે આ ે લ!ે 

 
પીળચ ા ંને રતંુમડા ંફુલો પછુ,ે ‘આવે છ?ે’ 
પાંખડીઆને પકડી નાચંુ ને બોલુ,ં ‘ફાવે છ?ે’ 

 
ગાલાવેલો વ અમારો લળી ગયો છ,ે આ ે લ!ે 
  તારા ર તે મારો ર તો મળી ગયો છ,ે આ ે લ!ે 

 
ચાતક જવેી ત અને હંુ પંખી નામે તરસ, 

અનરાધારે આભ અમે  એને કહેતા ‘વરસ’ 
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