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છંછેડ નહ  ં 
 
છે ધરા તરસ ,  
ન ેવાદળ  નથ  વરસ , 
તષૃાન  અતપૃ્તતન ેનાહક છંછેડ નહ ં! 
 
છે નભ તરસ્ય,ં 
ન ેપ્િપ્તજે મળવા અધ રં, 
પ્મલનન  મનસાન ેનાહક છંછેડ નહ ં! 
 
છે તર સાવ ઠ ંઠય, 
ન ેવસતંના પ્વરહે સળગતય,ં 
પ્વ્ોગન  વદેનાન ેનાહક છંછેડ નહ ં! 
 
છે મનયજ સાવ એકલો, 
ન ેમળેાવડા માટે ઝઝ મતો, 
એકલતાના ઝખ્મન ેનાહક છંછેડ નહ ં! 
 
છે સમ્ સરકતો, 
ન ેચાલ ચાલ  સૌન ેનચાવતો, 
હારેલાન  હારન ેનાહક છંછેડ નહ ં! 
 
છે તારામાં તાકાત? 
ન ેદેખાડ  જા તાર  ઔકાત, 
મરેલાન ેમાર ન ેનાહક છંછેડ નહ ં! 
 
છે તારો ચોતરફ કકળાટ, 
ન ેઆપ ેપળેપળ પછડાટ, 
ઘા્લોના ઝખમન ેનાહક છંછેડ નહ ં! 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 

હવ ેતો બસ કરો..! 
 
 
કણસ  રહ  છે ધરા! 
વ ંઝો છો મારા પર કોરડા! 
ક્્ારે રૂઝાશ ેઆ ઉજરડા? 
હવ ેતો બસ કરો...! 
 
મ  ક  છે દોટ માનવ ેમશ નમાં, 
ચ મન ઓ મ ક  ધ  મ્ર ઓકવામાં, 
એ ધયમાડો ફેરવશ ેએન ેરાખમાં, 
હવ ેતો બસ કરો..! 
 
ચોતરફ વાગ ેછે ફેકટર ના ભ ગંળો, 
ઓકે છે કાળા પ્ડબાંગ ધ મ્રગોટાઓ, 
મયશ્કેલ છે એક ચોખ્ખો શ્વાસ લવેો, 
હવ ેતો બસ કરો...! 
 
બણગા ફ ં કો છો વિૃો વધય વાવો, 
ઉન્નપ્તના ઉન્માદમાં તમ ેજ કાપો, 
તો પ્રાણવા્ય કોન  પાસ ેખર દશો? 
હવ ેતો બસ કરો....! 
 
કહ્્ય'તય એક માનવ એક છોડ વાવો, 
જીવતરમાં એકાદ કામ સાર કરો, 
ન માનો તો મારો પોતાના પગ પર કય હાડો, 
હવ ેતો બસ કરો...! 
 
તમ ેતો આમ નકામા ચાલ્્ા ગ્ા! 
ટોપલો દોષનો બાળ પર નાખ  ગ્ા, 
આપ 'ત  શ ખ કદ  જતન ધરાનય ંકર ? 
હવ ેતો બસ કરો...! 
 
નથ  જરૂર કરવાન  દેખાડો અહ ં, 
માઝા મ  ક  છે મહામાર એ અહ ં, 
તમારા દોષ ેથથરે છે હરએક અહ ં, 
આટલય વ ત્્ય છે તો્ સમજણ નહ ં? 
હવ.ે..બસ..હવ ેતો બસ કરો...!! 
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હાઈકય 
 
 
ચાલ  સપ્રતા 
ખારાશ ન ેપામવા 
મધયર થઈ! 
 
હાહાકાર છે 
ચોતરફ લાશોનો 
અવાજ ક્્ાં છે?! 
 
માણસ સસતો 
માણસાઈ છે મોંઘ  
કેમ શોધવ ? 
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