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મે*ુલા ! – ભ,ભુાઇ &યાસ ‘.વ/ન.થ’ 

 

ઝખેં છે ભોમ પાણી પાણી ઓ, મે*ુલા ! 

         ઝખેં છે ભોમ પાણી પાણી 

                  3ુનેં 4ુ ંઆગ આ અ6ણી ? ઓ મે*ુલા ! 

મેલા ંઆકાશ, 6ણે 8:ૃ;નુી ખીણ ખડ=, 

         >રૂજની ચેહ :યા ંચેતાણી, ઓ, મે*ુલા ! 

                  હAયે ખડા ન ખBચાણી ? ઓ, મે*ુલા ! 

CDંયા છે વાયરા ને Cધંી ર3મૂડ= 

         મેલી FદશાH I ૂધંવાણી…..ઓ, મે*ુલા ! 

                  તોયે ના આરJૂ કળાણી ? ઓ, મે*ુલા ! 

ઉMજડ ટNબાની વાવ ખાલી ભBકાર પડ=, 

         સીમે આ શોકસોડ તાણી ઓ, મે*ુલા ! 

                  તોયે ન /યાસ પરખાણી ? ઓ, મે*ુલા ! 

ભાભંરતા ંભBસગાય, પખંી OપુPપુ જોય 

         ચાચંો ઉઘાડ=…..Rબડાણી…..ઓ, મે*ુલા ! 

                  6ગી ન SજTદગીની વાણી ? ઓ, મે*ુલા ! 

માર= માનવની Uખ જોતી RVિતX કરાળ 

         તાર= ના એક રY Zધાણી ઓ, મે*ુલા ! 

                  તાર= કા ંએક ના Zધાણી ? ઓ, મે*ુલા ! 

– ભ,ભુાઇ &યાસ ‘.વ/ન.થ’ 
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આ [ાવણ નીતય\ સરવડY - બાલ8�ુુ�દ દવે 

 

આ [ાવણ નીતય\ સરવડY કોઇ ઝીલો A 

પેલા ંરYલી ચા]યા ંCપ હો કોઇ ઝીલો A. 

આ ક^રૂ-કાયા સર= જશે કોઇ ઝીલો A 

પેલા ઊડ= ચા]યા Iપૂ હો કોઇ ઝીલો A. 

આ જલધારામા ં`લતી કોઇ ઝીલો A 

પેલી 3ટૂY મોતનમાળ હો કોઇ ઝીલો A 

આ લટ લહYરાતી લળ= લળ= કોઇ ઝીલો A 

પેaુ ંકોણ હસે મરમાળ? હો કોઇ ઝીલો A. 

આ નથી ટપકતા ંનેવલા ંકોઇ ઝીલો A 

આ વરસે અમરત-મેહ હો કોઇ ઝીલો A 

આ સમણા ંકYરા કરા પડY કોઇ ઝીલો A 

આ નરદમ વરસે નેહ હો કોઇ ઝીલો A 

આ ચળકY વાદળ-તલાવડ= કોઇ ઝીલો A 

એની તડકY બાધંી પાળ હો કોઇ ઝીલો A 

આ Fદન વહ= ચા]યો >હુામણો કોઇ ઝીલો A 

આ રાત ચલી રFઢયાળ હો કોઇ ઝીલો A 

આ cૂધે ધોયા dુગંરા કોઇ ઝીલો A 

પેલી ઝરણાનંી વણ6ર હો કોઇ ઝીલો A 

આ જિત-સતીના ંતર રYલે કોઇ ઝીલો A 

પેલા િશવલોચન-eબાર હો કોઇ ઝીલો A 

- બાલ8�ુુ�દ દવે 
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વષા% - ઝવેરચદં મેઘાણી 

ભીડYલા આભને ભેદ= કો’ રાજબાળ તાળ=ઓ પાડતી fટ=, 

બા^નુા લાખ લાખ હYમર હાથીડલા હાકંતી હાકંતી fટ=. 

ઘાટા eબોડલાની મેલી લટ મોકળ=, રંગભર= રાસડY gમેૂ, 

a ૂબં`બં તારલાના ટYટા ઝઝેંડતી, ચાદંા >રૂજને Pમેૂ. 

hંુDયા ંજોબન એના 6ગી ઊઠjા ંરY આજ, કાજળ g ૂટંY છ (છે) કાFઠયાણી, 

નવરંગી P ૂદંડ=ના ચીરા ઉરાડતી (ઊડાડતી) કોને ગોતે છ મ.તાની ! 

કોને પાવાને કાજ સચંી રાખેલ હતી આ વડલાની cૂધની કટોર=! 

ચાદંા->રૂજની ચોક= વkચેય 3ુનેં કોણ ગ;ુ ંશીખવી ચોર= ! 

સDંયાને તીર એક બlતFરયો જોધ ને ઘોડલાની જોડ મB દ=ઠ=; 

એની બેલાડમ ચડ=, mા ંચાલી એકલી, ચોળ= 3 ુ ંતેજની પીઠ= ? 

િનnન ગગનના સીમાડા લોપતી, આવ રY આવ અહN ચાલી; 

>તૂી વ>ુધંરાને વીજળ સનકાર કર=, પાતી 6 ચેતનાની /યાલી. 

- ઝવેરચદં મેઘાણી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 5 

આષાઢ= સાજંના ંeબર ગાX - ઝવેરચદં મેઘાણી 

 

આષાઢ= સાજંના ંeબર ગાX 

eબર ગાX,મેઘાડંબર ગાX ! 

—આષાઢ=. 

માતેલા મોરલાના ટૌકા બોલે 

ટૌકા બોલે, ધીર= ઢYલડ ડોલે.— 

આષાઢ= . 

ગરવા ગોવાRળયાના પાવા વાગે 

પાવા વાગ,ે>તૂી ગોપી 6ગે. 

—આષાઢ= . 

વીરાની વાડ=ઓમા ંઅ8તૃ રYલે, 

અ8તૃ રYલે, ભાભી ઝરમર ઝીલે 

—આષાઢ=. 
 

ભાભીની રાતીચોળ P ૂદંડ ભNX, 

P ૂદંડભNX,ખોળે બેટો ર=ઝે. 

—આષાઢ=. 

આષાઢ= સાજંના ંeબર ગાX 

eબર ગાX મેઘાડંબર ગાX ! 

- ઝવેરચદં મેઘાણી 
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આ&યો વરસાદ - મૌસમી મકવાણા – ‘સખી’ 
 
 

આ&યો વરસાદ આજ એવો.. મ6નો….. 

આભથી વરસે જો… જળનો ખ6નો……. (૨) 
  

ગરX આ વાદળને……. િવજલડ= થાતી…. 

મોરલાને ટ*ુકY રY …….ઝર=-ઝર= 6તી ….. (૨) 

ધરતીને હpયે જો…… આ&યો ઉછાળો………. 

આભથી વરસે જો …….જળનો ખ6નો….. 

  

 મનગમતી મોસમને ……મેઘની સવાર=…. 

લીaડુ= ધરતી આ ……..થાય હFરયાળ=……. (૨) 

હરપલ આ SજTદગીનો ]હાવો રY માણો………. 

આભથી વરસે જો …….જળનો ખ6નો……… 

  

નાનકડા બાળ સૌ …….qબ-qબ કરતા…….. 

મોટYરા ંગોટાની ……….રમઝટ કરતા……….. (૨) 

ખેdતૂ આ હરખાઈ ઘલેો રY થાતો………… 

આભથી વરસે જો ….જળનો ખ6નો ……… 

  

આ&યો વરસાદ આજ એવો….. મ6નો…… 

આભથી વરસે જો…… જળનો ખ6નો………. 

 

- મૌસમી મકવાણા – ‘સખી’ 
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પે]લા વરસાદ નો  છાટંો 8નેુ વાRગયો - અિનલ જોષી  

 

પે]લા વરસાદ નો  છાટંો 8નેુ વાRગયો 

*ુ ંપાટો બધંાવાને હાલી રY… 

&હrત &હrત લોહ= કાઈં sPુ ંિથ;ુ ંને 

Aવને તો ચડ= ગઈ ખાલી રY… 

સા> ુને સસરાA અબઘડ=યે આવશે 

કાશીની ^રૂ= કર= 6તરા રY… 

રોSજTદા ઘરકામે ખ]લેલ પહtચાડY 8નેુ 

Uબલીની હYઠY પડjા કાતરા રY… 

િપ;Aુ છાપરાને બદલે જો આભ હોત 

તો બધંાતી હોત *ુ ંયે વાદળ= રY… 

માણસ કરતા ં*ુ ંહોત મીઠાનંી ગાગંડ= 

તો છાટંો વાuયો કY 6ત ઓગળ= રY… 

પે]લા વરસાદ નો  છાટંો 8નેુ વાRગયો 

*ુ ંપાટો બધંાવાને હાલી રY… 

&હrત &હrત લોહ= કાઈં sPુ ંિથ;ુ ંને 

Aવને તો ચડ= ગઈ ખાલી રY… 

- અિનલ જોષી 
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વષા% Ð નમ%દાશકંર 

 

eધાર= આ રજની સજની, મેઘRબહામણી રY, 

વારY વારY દરશન દઈ, ચtકવે દામણી રY; 

ધો ધો ધો ધો, ઉદક પડ3ુ,ં પહાણ ઉપેર ભાર=, 

દYખી સIંુ ંmમ ન ટટwં નાથ સાhુ *ુ ંનાર= ? 

આ તોફાને, yબૂ કર= કળા, dુગંરY નાચતા રY, 

‘ટY*ુ’ ‘ ટY*ુ’, વદ= હરખમા,ં મોર તે z ૃદંમા ંરY; 

દYખી દા{ ંsચક= તન ના, જગંી િવલાસ ક=ધો, 

માદા પેરY, ઝીલી >રુસ મB, હાય રY ના જ પીધો ! 

Fદલાસાથી, ધીરજ ધરવી, ચાતકા, જોઈ 3ુનેં, 

તાhંુ સીઝ|ુ,ં 8જુ નવ સીઝ|ુ,ં લહાય વાધી જ 8નેુ; 

રY દાcુરા, ઘન વરસતો જોઈ }લાઈને રY, 

‘~�ઊ’ ‘ ~�ઊ’, અિતસ લવી કા ંચીડવે છે મને રY ? 

શા સાhુ ઓ, દરદ= *ુ ંછતા ંબહYની કોયલડ= રY, 

�ઊૂ �ઊૂ કરતી *ુ ંિવના, મેઘ>રૂY ચડ= રY 

તોબાકાર= તીણી જ ચીસથી, સારસા, ભાઈ તાર=, 

કYશો ઊભા, કર= કણકણે, પેટ બાળે છ ભાર=. 

-નમ%દાશકંર 
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િવજોગ - મન>ખુલાલ ઝવેર= 

 

ઘન  આષાઢ= ગાSજયો, સળક=  સોનલ  વીજ, 

>રૂY       dુગંરમાળ     હtકારા     હtશે      Fદયે. 

મચવે    Iનૂ   મ]હાર   કંઠ   િ�ભગેં   મોરલા, 

સળકY  અ�તરમા�ં સાજણ ! લખલખ સોણલા.ં 

ખીલી    �લRબછાત,    હFરયાળ=    હYલે   ચડ=, 

વાદળની   વણ6ર  પલપલ  પલટY   છાયંડ=. 

ઘમકY   gઘૂરમાળ   સમદરની  રણઝણ  થતી, 

એમા ંતાર=  યાદ  અ�તર ભર= ભર=  ગાજતી. 

નFહ જોવા ં Fદનરાત : નFહ  આgુ,ં  ઓhંુ  ક4ુ;ં 

4ુ ંભીતર કY બહાર, સાજણ ! 3 ુFંહ 3 ુFંહ એક 3 ુ.ં 

નેન   રડY   ચોધાર  તોય   િવજોગે   કYમ   રY ? 

આ  જો  હોય  િવજોગ, જોગ વળ= કYવા હશે ? 

- મન>ખુલાલ ઝવેર= 
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ઝરમર વરસે ઝીણી - યોગેશ જોષી 

 

ઝરમર વરસે ઝીણી ! 

થાય મને કY લH પાપંણથી વીણી. 

વષા%ની ધારાઓ સાથે આભ પીગળ3ુ ંચાલે; 

ધણ વાદળના ંવીજ-ચાબખે પવન હાકંતો ચાલે ! 

માટ=માથંી >ગુધં ફોરતી ભીની, 

ઝરમર વરસે ઝીણી ! 

ઘરેાયા આ મેઘની વkચે રહ= રહ= ઢોલ ઢ�કૂY, 

હpયામા ંગૌરંભા વkચે રહ= રહ= વીજ ઝ�કૂY ! 

રોમે રોમે અગન ઊઠY છે તીણી, 

ઝરમર વરસે ઝીણી !  

-યોગેશ જોષી 
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અ,�ુિૂત ----    ડૉ. નીલેશ રાણા 

 

આજ ભN6zુ ં4ુ ંછે 6�;ુ ં

વષા%એ કર= કમાલ, 

મારY Uગણ સાગર વરસે 

લ�ને નદ=ઓ,ુ ંવહાલ. 

સોળ વરસની વષા% નાચે 

બાધંી મ.ત પવનના ઝાઝંર, 

ઉમગંોની લચકાતી કમર પર 

પીડાની છલકY છે ગાગર, 

વાત ચઢ= વટંોળે, *ુ ંથઈ ગઈ માલામાલ, 

જડ|ુ ંઅચાનક ગોિપત ઝર�ુ,ં વષા%એ કર= કમાલ. 

આભઅર=સે મીટ જો માડં= 

કાયા થઈ ગઈ કં�ુવરણી, 

ફોરા અડY, મહYmા સદંYશા 

ગો�ુળ બનતી મનની ધરણી, 

ભીતર કનડY ભીના રાગો, સાતે >રૂો કરY ધમાલ, 

ગ�;ુ ંઅચાનક yદુને મળzુ,ં વષા%એ કર= કમાલ. 
 

----    ડૉ. નીલેશ રાણા 
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કY વરસાદ પડY છે - 8કુYશ જોષી 

 

પ�થર Xવા Fદવસોને પણ માનભેર બોલાવો કY વરસાદ પડY છે, 

‘�ણૂી �ણૂી સાજંો’ ! માર= Uખે રહYવા આવો કY વરસાદ પડY છે. 

વાદળને આકંઠ ભેટવા દોડjા ં>રૂજ Fકરણો કY વરસાદ પડY છે, 

મેઘધ,થુી ભાગી fટ�ા ંરંગ ભરYલા ંહરણો કY વરસાદ પડY છે. 

8ળૂ વાત ડાળ=ને કહYવા 8ળૂમાથંી સમ6વે કY વરસાદ પડY છે, 

નભ,ુ ંપાણી દFરયાઓના ંપાણીને નવડાવે કY વરસાદ પડY છે. 

છ�ીમા ંપેસીને વાચેં બનેં જળની ભાષા કY વરસાદ પડY છે, 

મ�મી-પ/પા માની 6શે એવી રાખે આશા કY વરસાદ પડY છે. 

ગરમગરમ મરચાનંા ંભSજયા ંલાર= પર બોલાવે કY વરસાદ પડY છે, 

ચટણી હો કY સોસ નહN તો પાણી સાથે ભાવે કY વરસાદ પડY છે. 

યાદ આવતા ંભીની ભીની અમે લlયો’તો કાગળ કY વરસાદ પડY છે, 

સામેથી ઉ�ર આ&યો કY મB જ મોક]યા ંવાદળ કY વરસાદ પડY છે. 

- 8કુYશ જોષી 
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ઊમટ= આ&યા ંવાદળ - પ�ા નાયક 

 

ઊમટ= આ&યા ંવાદળ, 

ધોધમાર એ વર.યા ંUખ,ુ ંરYલી નાlં;ુ ંકાજળ. 

કોઇની કાળ= નજર લાગી ને 

eગે eગે વીજળ=, 

સળવળાટથી સણકY એવી 

કY મારામા ંગઇ પીગળ=, 

મારામાથંી નીકળ= ચા];ુ ંકોઇ Uખની આગળ. 

એવી આ તે કશી �ંુડળ= 

�હો લડY આપસમા,ં 

ઝેર ઝેર ]યો &યાપી P�ૂુ ં

અમરતની નસનસમા,ં 

િવધાતાએ કર= 8mૂો છે કાબરચીતરો કાગળ. 

- પ�ા નાયક 
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ચાલો ચાલેને રમીએ હોડ= હોડ= – િપનાક=ન િ�વેદ= 

 

વર.યો વરસાદ yબૂ આX 8શુળધાર 

ઝરણા ંનાના 6ય દોડ= દોડ= 

બા^નુા ંછાપા,ં ન�ામા ંથોથા ં

કાપી �પૂીને કર=એ હોડ=        …ચાલોને 

સાદ= સઢવાળ=, નાની ને મોટ= 

8કૂ=એ પવનમા ંછોડ= છોડ=    … ચાલોને 

ખાલી રાખેલી, sધી વળે તો 

પાદંડા ને �લ ભhંુ, તોડ= તોડ= … ચાલોને 

6શે દFરયાપાર પર=ઓના દYશમા ં

સૌથી પહYલા દો.ત માર= હોડ=  … ચાલોને 

– િપનાક=ન િ�વેદ= 
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આવી મૌસમ - નRલની િસTહ " િનશી " 

 

 

“આવી મૌસમ” પી; ુઆગમન હરખીલા સાજન,  

મે*ુલા ના ંિમલન ની, �ીત લાગણીઓને લણવાની. 
 

“આવી મૌસમ” બારYમાસની 8જુ શાતં હpયે મદં મદં,  

હYત y�ુ�ઓુ નો માહોલ સદા ય �ટતા ંરહYવાની. 
 

“આવી મૌસમ” ખાગંા બનીને વરસે 8જુ મન ભીતર, 

મદહોશ અિવરત લાગણીઓ ની રંગત રYલી ઘોડા ^રૂની. 
 

“આવી મૌસમ” મા4કુ િમ6જ માહોલ ઘટા ઘનઘોર,  

વાદળ, વીજળ=, કોયલડ= ને ટ*ુકતા” િનશી”મન મ;રુની.  
 

- નRલની િસTહ " િનશી " 
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વીજળ= ચમકY છે - િ��વુન ગૌ. &યાસ 

 

વા વાયો ને વાદળ= આવી ચઢ=, 

    એને નીરખી નમતે પહોર; 

                         વીજળ= ચમકY છે. 

રત ગાA ને નેહના ંનીર ટપmા,ં 

         હpયાનંા     ટ*ુmા     મોર        :   વીજળ= o 

ઉર ઊછળતા ંઆશના ં^રૂ રY]યા,ં 

         ચડ=  �દય  ઘટા ઘનઘોર     :   વીજળ= o 

એક ઊડતો સદંYશડો આવી મ�યો, 

         Rચ�ડા માહં= 6uયા ચકોર   :   વીજળ= o 

વાગી વે� ુકો cૂરના દYશમાથંી, 

        મધરાતલડ=ને       પહોર        :   વીજળ= o 

વા વાયો ને વાદળ= િવદYશ ગઈ, 

        હJુ   .મરણ  માહં=  નઠોર      :    વીજળ= o  

- િ��વુન ગૌ. &યાસ 
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એલી વાદળ= - �હલાદ પારYખ 

 

વાદળ= ! mારંY રY ગૈ,એલીવાદળ= ? 

તને જોઇતી મB cુર માર= સીમે; 

3ુ ંતો આવતંી પાસ ધીમે ધીમે; 

હતી જોઇ તાર= વીજ, 

હ3ુ ં>�ુ;ુ ંતાhંુ ગીત; 

મBતો આશાની માડં=’તી મીટA 

તને >ઝુી શી આ મિત ? 

તB તો આડ= કર= ગિત ! એલી વાદળ=…. 

મB તો 6�;ુ,ં 3ુ ંવરસી અહN 6શે, 

મારા ખેતર સૌ e�ુFરત થાશે. 

મારા ંપખંીડા �હાશે, 

મારા ઝરણાઓ ગાશે. 

માhંુ મનdુ ંઉમગેં એ નાચશે A ! 

:યા ંતો થઇ 3 ુ ંઅદ=ઠ ! 

આ તે કYવી તાર= ર=ત ? એલી વાદળ=…. 

હવે લાવે જો નીર ફર= વારY, 

અને આવે જો ગામ ચડ= મારY. 

વેણ કY’વાને :યારY 

મારા dુગંરની ધારY 

એક બેસી જોઇશ તાર= વાટ A. 

બેન 6તી ના આમ 

રાખી >�ંુુ તમામ. એલી વાદળ=…. 

- �હલાદ પારYખ 
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ઝરમર વરસે ઝીણી Ð યોગેશ જોષી  

ઝરમર વરસે ઝીણી 

થાય મને કY લH પાપંણથી વીણી 

વષા%ની ધારાઓ સાથે 

આભ પીગળ3ુ ંચાલે; 

ધણ વાદળના ંવીજ-ચાબખે 

પવન હાકંતો ચાલે ! 

માટ=માથંી >ગુધં ફોરતી ભીની, 

ઝરમર વરસે ઝીણી. 

ઘરેાયા આ મેઘની વkચે 

રહ= રહ= ઢોલ ઢ�કૂY, 

હpયામા ંગૌરંભા વkચે 

રહ= રહ= વીજ ઝ�કૂY ! 

રોમે રોમે અગન ઊઠY છે તીણી 

ઝરમર વરસે ઝીણી. 

Ð યોગેશ જોષી 
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આભ ગોરંભે ચડ= - ��ા વશી 

 

આભ ગોરંભે ચડ= અથડાય છે વરસાદમા,ં 

ને ધરાના ંચીર પણ ધોવાય છે વરસાદમા.ં 

કYમ એની Uખમા ં[ાવણ વહY વૈશાખમા ં? 

રYશમી અલગાવ અહN પtખાય છે વરસાદમા.ં 

વીજ થૈને એમ તાhંુ cૂરથી ચમક= જzુ ં

તોય મન તો દાઝવા લોભાય છે વરસાદમા ં

લાગણી ટ*કૂY ભીની આ સગપણોના આભમા,ં 

તો ય કોયલ ભીતરY 8ુઝંાય છે વરસાદમા.ં 

�ેમની િસતાર �યા ંમ]હારતી >નૂકારમા,ં 

એક દFરયો Uખમા ંછલકાય છે વરસાદમા.ં 

એક છ�ર હોય તોયે કYમ એ આઘા ર�ા ? 

કોર= કોર= આ Vણો વરતાય છે વરસાદમા.ં 

ચોતરફ વરસાદ બસ, વરસાદ 8શૂળધાર ને 

બેઉ કાઠંY SજTદગી ધોવાય છે વરસાદમા.ં  

- ��ા વશી 
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વષા% ગીત 

કોણ આX રહY બધં બારણે? 

આવ, આવ, જો જગત-�ાગંણેઃ (૨) 

સાગર Fહ]લોલે વનવન ડોલે,(૨) 

વીજ ચડ= છે િવરાટ `લે; 

cુરY, સીમે, નવ નવ મોલે(૨) 

ધરતી,ુ ંFદલ ખોલે. -કોણ. 

વાદળ-નાદY ઝરણા ં6ગે, (૨) 

મ� બની ઘર સFરતા :યાગે; 

જલધારાના સ*ુ ઝકંારY (૨) 

સAંવન->રૂ વાગે. – કોણ. 

 આભ yશુી જો િવધ િવધ રંગે, (૨) 

ધરા yશુી નવ-ધાન->ગુધેં; 

ધરતી-નભના આ ઉ:સવમા ં(૨) 

આવ, આવ, સ*ુ સગેં.  – કોણ. 
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તારા િવના,ુ ંમાhંુ પહYaુ ંચોમા>ુ ં - એષા દાદાવાળા 

 

બીJુ ંતો કંઈ નહN ખાસ 

મારY તને આટaુ ંજ કહYવા,ુ ં

તારા િવના,ુ ંમાhંુ પહYaુ ંચોમા>ુ…ં! 

વરસાદ= ટ=પા ંએમ .પશ%તા મને 

6ણે તાર= Uગળ=ઓનો 6cુ 

ધોધમાર વરસાદ ને છ�ી જો એક 

એક છ�ીમા ંબેઉ કYમ મા4ુ?ં 

વાછટના .પશ� એમ થા3ુ ંમને કY હવે આવીને અડકY છે 3 ુ…ં..! 

eદરથી ઉકળાટ થાતો મને 

ને તોય Uખથી વરસે ના પાણી 

તારા િવના આ વરસાદY પલwમ 

તો લાOુ ંરા6 િવનાની કોઈ રાણી 

આવી 3 ુ ં6ય તો ભીનાશ ઉકYલતા ંએકમેકને સમ64ુ…ં.! 

>નૂી પથાર=, બે-ચાર તમરા ંને 

કાwં આકાશ Rબવડાવે… 

�હારથી રાખે મને સાવ કોર= 

ને ભીતરY આખી પલળાવે 

જ]દ= 3 ુ ંઆવે એ આશાએ મB તો sIુ ં8�ૂુ ંછે પવાaુ…ં! 

- એષા દાદાવાળા 
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ન�= આ ચોમા> ુબે�ંુ- �ૃ�ણ દવે 

 

પથરા આધા પાછા થૈ uયા, ન�= આ ચોમા> ુબે�ંુ. 

છ�ી પન ચોર=ને લૈ uયા, ન�= આ ચોમા> ુબે�ું. 

રYઇનકોટ ને ગમ4ઝુથીયે 6ડ= ચામડ=ય વાળા m,ે 

ભN6તા ભN6તા રp  uયા, ન�= આ ચોમા> ુબે�ું. 

નFહTતર એ કYવા કંJુસ છે! કFદ કોઇને ક� આપે? પણ - 

મને ગી�ટમા ંવાદળ દp uયા, ન�= આ ચોમા> ુબે�ંુ. 

કઇ ર=તે ભN6z ુએ,ુ ંલા�ુ ંલા�ુ ંભાષણ દઇને 

પોતે પાછા ઘરમા ંવૈ uયા, ન�= આ ચોમા> ુબે�ંુ. 

બી6 તો કોરાકટ સમ�યા, પણ સtસરવા X પલ�યા રY 

મને કાનમા ંઆવી કp uયા, ન�= આ ચોમા> ુબે�ંુ. 

- �ૃ�ણ દવે 
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આવ રY વરસાદ 
 
 

આવ રY વરસાદ 

ઘબેર=ઓ પરસાદ 

ઊની ઊની રોટલી 

ને કારYલા,ુ ંશાક 
 

આવ રY વરસાદ 

નેવલે પાણી 

નઠાર= છોકર=ન ે

દYડકY તાણી 
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એક ચોમા>ુ ં- કરસનદાસ aહુાર 

 

એક ચોમા>ુ ંકY, 3ુ ં3 ુ-ંથી સભર; 

એક ચોમા>ુ ંકY, *ુ ંમારા વગર. 

એક ચોમા>ુ ંકY, ઉનાળાH *ુ;ં 

એક ચોમા>ુ ંકY, 3ુ ંછે તરબતર ! 

એક ચોમા>ુ ંકY, 3ુ ંબસ પણ%-પણ%; 

એક ચોમા>ુ ંકY, *ુ ં  ંપાનખર. 

એક ચોમા>ુ ંકY, 3ુ ંઅલકા^રુ=, 

એક ચોમાસે *ુ ંરામાF¡ ઉપર ! 

- કરસનદાસ aહુાર 
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એzુ ંકાઈં નહN ! - ભગવતી�ુમાર શમા% 

 

હવે  પહYલો વરસાદ અને બીજો વરસાદ અને છે]લો વરસાદ 

.                                                  એzુ ંકાઈં નહN ! 

હવે માટ=ની  ગધં અને  ભીનો  સબંધં  અને મઘમઘતો સાદ, 

.                                                  એzુ ંકાઈં નહN ! 

સાવ કોhંુકટાક આભ, કોરોકટાક મોભ, કોરાકંટાક બધા ંનRળયા,ં 

સાવ કોર= અગાસી  અને તે ય  બારમાસી,  હવે જળમા ંગણો 

.                                                  તો ઝળઝRળયા ં! 

ઝીણી ઝરમર,ુ ંઝાડ, પછ= ઊજળો ઉઘાડ પછ= ફરફરતી યાદ, 

.                                                  એzુ ંકાઈં નહN ! 

હવે પહYલો વરસાદ  અને બીજો વરસાદ અને છે]લો વરસાદ 

.                                                  એzુ ંકાઈં નહN ! 

કાwં  ભ�મર  આકાશ  મને  ઘgેરૂ  બોલાશ  સભંળાવે  નહN; 

મોર  આઘ ે મોભારY  mાકં  ટ*ુકY  તે  મારY  ઘરે  આવે  નહN. 

આછા ઘરેા ઝબકારા, cૂર સીમે હલકારા  લઇને આવે ઉ�માદ, 

.                                                  એzુ ંકાઈં નહN ! 

હવે પહYલો વરસાદ અને બીજો વરસાદ અને છે]લો વરસાદ 

.                                                  એzુ ંકાઈં નહN ! 

કોઈ  ̀ ક=  ઝhુખે  સાવ  કજળેલા  8ખેુ   વાટ   જો3ુ ં નથી; 

કોઈ  ભીની  હવાથી   ¢ાસ  g ૂટં=ને   સાનભાન  ખો3ુ ં નથી. 

કોઈના પાલવની `લ, ભીની ભીની થાય �લૂ, રોમે રોમે સવંાદ 

.                                                  એzુ ંકાઈં નહN ! 

હવે પહYલો વરસાદ અને બીજો વરસાદ અને છે]લો વરસાદ 

.                                                  એzુ ંકાઈં નહN ! 

-ભગવતી�ુમાર શમા% 
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વરસાદમા ં- આFદલ મ�>રૂ= 

 

કYટલી   માદકતા  સતંાઈ   હતી   વરસાદમા ં! 

મ.ત થઈ >£ૃ�ટ બધી `મી ઊઠ=  વરસાદમા ં! 

રYઇનકોટ, છ�ીઓ, ગમ 4ઝૂ, વોટર¤ફૂ હY¥સ 

માનવીએ  કYટલી   ભNતો   ચણી  વરસાદમા ં! 

કYટલો  Fફ�ો  અને  િન.તેજ  છે  બીમાર ચાદં 

કYટલી  ઝાખંી  પડ=  ગઈ  ચાદંની  વરસાદમા ં! 

કોઈ  આવે  છે  ન  કોઈ  6ય છે સDંયા થતા ં

કYટલી  >નૂી  પડ=  ગઈ  છે  ગલી વરસાદમા ં! 

એક 3ુ ંછે કY તને  કંઇ  પણ નથી થાતી અસર, 

ભેટવા  દFરયાને  ઊછળે  છે  નદ= વરસાદમા.ં 

લાખ  બચવાના  કયા%  એણે  �ય:નો  તે છતા ં

છેવટY  ‘આFદલ’ હવા  પલળ=  ગઇ વરસાદમા.ં 

- આFદલ મ�>રૂ= 
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વરસાદમા ં- ઉદયન ઠ�ર 

 

ભN6વામા ં  નડતર   Xzુ ં  લાગે   છે : 

શર=ર  >¦ુા,ં  બlતર  Xzુ ં  લાગે   છે. 

મને   કાનમા ં  ક§ુ ં  ̂ રુાણી   છ�ીએ, 

”ઊઘડ= જઈએ : અવસર Xzુ ંલાગે છે…” 

મોસમની  Fહલચાલ  જ  છે આશાવાદ= : 

સોળ   અચાનક   સ�ર  Xzુ ં લાગે છે. 

y]ુલા   Fડલે   z¦ૃ  મકાનો  ઊભા ં છે, 

અ�ે�ંુ   ટ=^ુ ં  શર   Xzુ ં  લાગે   છે ! 

- ઉદયન ઠ�ર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 28 

&હાલપની વાત - ઉમાશકંર જોશી 

 

વષા%ની Cમ`મતી રાત રંગભીની.   

                  એવી  &હાલપની  વાત રંગભીની. 

                          આકાશે વીજ gમેૂ,   

                          હpયામા ં�ીત `મે,  

                  છટંાતી .વ/નની Rબછાત રંગભીની.   

                  વષા%ની Cમ`મતી  રાત  રંગભીની. 

                           બાX  અજ¨ધાર  

                           વીણા  સહ¨તાર  

                   .8િૃતના ઝકંાર Uખ ેaવેુ રંગભીની.   

                   વષા%ની   Cમ`મતી  રાત  રંગભીની. 

                            ઓ રY િવજોગ વાત!   

                            રંગ   રોળાઈ   રાત,  

                    નેહભNA  P ૂદંડ=  Pવેૂ  રંગભીની.   

                    વષા%ની Cમ`મતી રાત રંગભીની. 

-ઉમાશકંર જોશી 
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આજ અષાઢ આયો - િનરંજન ભગત 

 

રY આજ અષાઢ આયો,  

મB નેણના નીરમા ંમનનો તે માઢ ગાયો ! 

cૂર દlખણ મીટ માડં=ને  

                     મોરલે નાખી ટહYલ,  

વાદળ= સાગરસેજ છાડં=ને   

                     વરસી હYતની હYલ;  

એમા ંમન ભર=ને મતવાલો મોર �હાયો ! 

                      મેઘવીણાને કોમલ તારY   

                                           મે]યા ંવીજલ ,રૂ,  

                      મે*ુલાએ :યા ંજલની ધારY   

                                           રY]યા મ]હાર>રૂ;   

                      એથી ધરતીને eગ રંગઉમગં ન માયો ! 

જનમા ંવનમા ંઅષાઢ �હા]યો,  

                      સસંાર �હા]યો સગં,  

અલકાથી *ુ ંcૂર, તે સા]યો   

                      મને ન લાuયો રંગ;  

એ તો સૌને ભાયો ને શીતલ છાયં શો છાયો ! 

                      આપણે રY િ�ય, સામસામે તીર,  

                                           mારY ય નહN િમલાપ;  

                      ગાશે Aવનજ8નુાના ંનીર   

                                           િવરહનો જ િવલાપ ?   

                      રY આયો અષાઢ ને વાયરY તોયે વૈશાખ વાયો ! 

                Rબરહમા ંબાઢ લાયો !  

                રY આજ અષાઢ આયો !                           -િનરંજન ભગત 
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Oલુાબ મારા ંકોણ લેશે ?  - મહYશ દવે 

 

[ાવણી સવારની ભીનીભીની છાબમા ં 

ટ*ુકાના ંખી]યા ંOલુાબ  

                            Oલુાબ મારા ંકોણ લેશે ?  

[ાવણી બપોરની ભીનીભીની છાબમા ં 

તડકાના ંખી]યા ંOલુાબ  

                            Oલુાબ મારા ંકોણ લેશે ?  

[ાવણી સાજંની ભીનીભીની છાબમા ં 

સળવળતા ંકોના ંOલુાબ  

                            Oલુાબ મારા ંકોણ લેશે ? 

[ાવણી રાતની ભીનીભીની છાબમા ં 

સપનાનંા ંઊઘડY Oલુાબ  

                            Oલુાબ મારા ંકોણ લેશે ?  

કોઈ મને mારY કહYશે -    

                            Oલુાબ મારા ંકોણ લેશે ?  

- મહYશ દવે 
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અષાઢ - �©�ુન ત�ા 

 

આયો અષાઢ !  

સઘન ગગન ઘન ગરજ >ણુીને થર થર કં/યા /હાડ! 

        કાજળ ધેરા ંવાદળ છાઈ Fદશા Pવેૂ eધાર,  

        ઝબકY સબકY લબકY વીજ કર= નાગણ શા }:કાર,  

વન વન દંડન ખડંન કરતો સમીરણ પાડY �ાડ! 

        ઉઘલ ઉઘલ દળવાદળ પલપલ વરસે 8શુળધાર,  

        ��ૃિત Cઠ= ઊઠ= આX ધરY �લયિસTગાર  

રંગરંગીલી ઓઢણી છોડ= ઓઢY જળ-ઓછાડ! 

         આભ ચીર=ને ઊતરY 6ણે વૈતરણીના ંવાર,  

         આ�ુલ જનગણ કંઠY ઊડતો ધેરો એક ^કુાર,  

�લયકંર હY શકંર ! એને ઝીલો જટાની આડ. 

- �©�ુન ત�ા 
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ઝીણા ઝરમર વરસે મેહ  - �હાનાલાલ 

 

ઝીણા ઝરમર વરસે મેહ, 

ભNX માર= Pુદંડલી : 

એવો નીતરY કૌમારનો નેહ, 

ભNX માર= Pુદંડલી. 

આજ ઝમે ને ઝરY ચ¡ંની ચ£�¡કા, 

ભNX રિસક કોઈ બાલા રY : 

ભNX સખી, ભNX શરદ અલબેલડ=, 

ભNX મારા હpયાની માલા : 

હો ! ભNX માર= Pુદંડલી. 

વનમા ંપપૈયો પેલો િપ; ુિપ; ુબોલે, 

ટ*ુકY મ;રૂ કYર= વેણા ંરY : 

ટમ ટમ ટમ ટમ વાદળ= ટમકY, 

ટમકY મારા નાથના ંનેણા ં: 

હો ! ભNX માર= Pુદંડલી. 

આનદંક�દ ડોલે >�ુદર=ના ંz ૃદં ને 

મીઠા 8દંૃગ પડછદંા રY : 

મ�દ મ�દ હYરY મીટડ= મયકંની, 

હYરો મારા મIરુસચદંા ! 

હો ! ભNX માર= Pુદંડલી. 

-�હાનાલાલ 
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વરસાદ પછ= - લાભશકંર ઠાકર 

 

જ લ  ભN X લી 

જો બ  ન  વ ંતી 

લથબથ ધરતી 

e ગ e ગ  થી 

ટપકY      છે    ક� 

Cપ    મનોહર ! 

ને      તડકાનો 

�ુવાલ    ધોળો 

ફર=    ર�ો   છે 

ધીમે       ધીમે; 

યથા    રાિધકા 

જ8નુાજલ મા ં

.નાન    કર=ને 

� સ � તા થી 

Cપ    ટપકતા 

પારસ  -   દYહY 

વસન    ફYરવે 

ધીરY      ધીરY ! 

જોઈ   ર�ો છે 

પરમ   Cપના 

g ૂટં     ભરંતો 

4ુ ં8જુ �યામલ 

નેનન    માહંY 

 પાઈને  એ 

�ૃ�ણકનૈયો ? 

- લાભશકંર ઠાકર 
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ગીત - મRણલાલ હ. પટYલ 

 

એકલતાઓ એમ વરસતી 6ણે કY ચોમા>ુ ં

સાજં પડY Xમ દ=વા �ગટY એમ �ગટતા ંU> ુ… 

cૂર દYશની માયા ચNધી લઈ લીધો મેવાડ 

વષ\ sચા ંzVૃો આપી છ=નવી લીધા /હાડ 

મારામાથંી મને 8કૂ=ને કોણ વળે છે પા  ં… સાજં પડY Xમ… 

કલરવ પNછા ંસીમ ગામડા ંયાદ મને છલકાવે 

Aવવાની અફવાઓ પખંી શહYરોમા ંફYલાવે 

છાતી વkચે ઊમટ= પડ3ુ ંઇડFરયા ચોમા>ુ…ં સાજં પડY Xમ… 

પીળા ંપાદંડા ંએમ ખરY છે ખર3ુ ં6ણે &હાલ 

સાદ પાડ3 ુ ંકોણ મને એ ? �ગટY કYવા lયાલ ? 

િતિમરની કYડ= પકડ=ને cૂર કYટલે 64ુ ં?… સાજં પડY Xમ… 

- મRણલાલ હ. પટYલ 
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અઢ= અVર,ુ ંચોમા>ુ ં- ભગવતી�ુમાર શમા% 

 

અઢ= અVર,ુ ંચોમા>ુ,ં ને બે અVરના અમે; 

ખોટ પડ= અડધા અVરની, સજન, ̂ રૂજો તમે! 

�ણ અVરના આકાશે આ બે અVરની વીજ, 

બે અVરનો મોર છેડતો સાત અVરની ચીજ. 

ચાર અVરની ઝરમર ઝીલતા ંCવંાડા ંસમસમે, 

ખોટ પડ= અડધા અVરની, સજન, ̂ રૂજો તમે! 

ચાર અVરના મેઘમા ંqલબલ આપણા ંફRળયા;ં 

Uખમા ંઆ&યા ંપાચં અVરના ંગળા�ડૂ ઝળઝRળયા!ં 

�ણ અVર,ુ ંકાળJુ ંકહો ને, ઘાવ કYટલા ખમે ? 

ખોટ પડ= અડધા અVરની, સજન, ̂ રૂજો તમે! 

પાચં અVરનો મેઘાડંબર, બે અVરનો મેહ, 

અઢ= અVરના ભાuયમા ંલRખયો અઢ= અVરનો ªેહ! 

�ણ અVર,ુ ંમાવ�ંુ 8જુ સગં અટકળ અટકળ રમે! 

ખોટ પડ= અડધા અVરની, સજન, ̂ રૂજો તમે! 

- ભગવતી�ુમાર શમા% 
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વરસાદ ભNજવે - રમેશ પારYખ 

 

આકળિવકળ Uખકાન વરસાદ ભNજવે 

હાલકડોલક ભાનસાન વરસાદ ભNજવે 

ચોમા>ુ ંનભ વkચે લથબથ સોળ કળાએ ઉu;ુ ંરY વરસાદ ભNજવે 

અજવાwં ઝોકાર લોહ=ની પાગંત >ધુી ^uૂ;ુ ંરY વરસાદ ભNજવે 

નહN છાલક, નહN છાટંા રY વરસાદ ભNજવે 

દFરયા ઉભા ફાટ�ા રY વરસાદ ભNજવે 

ઘરમાથંી તોિતTગ ઓરડા ફાળ મારતા fટ�ા રY વરસાદ ભNજવે 

Iળૂ લવકતા ર.તા ખળખળ વળાકં ખાતા yટૂ�ા રY વરસાદ ભNજવે 

પગના eતFરયાળપણાને ફRળયામા ંધ�ેલો રY વરસાદ ભNજવે 

નેવા ંનીચે ભડભડ બળતો Aવ પલળવા મેલો રY વરસાદ ભNજવે 

બધં હોઠમા ંસોળ વરસની ક�યા આળસ મરડY રY વરસાદ ભNજવે 

લીલોધ�મર નાગ Aવને અનરાધારY કરડY રY વરસાદ ભNજવે 

અહN આપણે બે અને વરસાદ ભNજવે 

મને ભNજવે 3 ુ ંતને વરસાદ ભNજવે 

થરથર ભNX Uખકાન, વરસાદ ભNજવે, 

કોને કોના ંભાનસાન, વરસાદ ભNજવે. 

-રમેશ પારYખ 
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આવ સજનવા - Fદલીપ રાવળ  

 

મને થzુ ંતરબોળ હવે તો ભીની ભીની રાતો લઈને, આવ સજનવા; 

                               3ુ ંવરસાદ= વાતો લઈને આવ સજનવા. 

ચૈતર ટાઢો ડામ બનીને eગ eગને બાળે, 

પરસેવે *ુ ંરYબઝેબ ને ગામ બIુયેં ભાળે, 

રોમરોમમા ંગીત 8કૂ=4ુ ં3 ુ ંઅષાઢને ગાતો લઈને, આવ સજનવા; 

                               3ુ ંવરસાદ= વાતો લઈને આવ સજનવા… 

આવ આપણા સબંધંોને નામ આપ4ુ ંથોડા,ં 

પળ પળ વીતી 6ય વાલમા, પછ= પડ=4ુ ંમોડા,ં 

તોડjો X ના 3ટૂY એવો એક અ6યબ નાતો લઈને, આવ સજનવા; 

                               3ુ ંવરસાદ= વાતો લઈને આવ સજનવા… 

હp;ુ ંરહYશે હાથ નFહ ને હાથ તમારY હાથે, 

મળ4ુ ંભીના કૉલ આપ4ુ ંવાદળ ઘરે= રાતે, 

મ.તીમા ંચકPરૂ બની4ુ ં6, મોસમ મદમાતો લઈને, આવ સજનવા; 

                               3ુ ંવરસાદ= વાતો લઈને આવ સજનવા… 

- Fદલીપ રાવળ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 38 

એક ટYકર= -  કરસનદાસ aહુાર  

 

આખા Fડલે ઊઠ= આ&યા 

જળના ઝળહળ સૉળ, 

એક ટYકર= પહYaુવંહYaુ ં

નાહ= માથાબોળ… ! 

સાવ અચાનક ચોમાસાએ 

કય\ કાનમા ંસાદ… 

અને પછ= તો ઝરમર ઝરમર  

કં�ુનો વરસાદ ! 

દસે Fદશાઓ કY>ડૂાનંી  

થઈ ગઈ રાતીચોળ 

એક ટYકર= પહYaુવંહYaુ ં

નાહ= માથાબોળ… ! 

ભીનો મઘમઘ 8 ૂઝંારો 

ને પરપોટાતી ભNત, 

CવેંCવેં રણઝણ રણઝણ  

મેઘધ,નુા ંગીત 

¢ાસોk«ાસે છ]લક  

�ુમ�ુમ કYસFરયાળ= છૉળ, 

એક ટYકર= પહYaુવંહYaુ ં

નાહ= માથાબોળ… ! 

- કરસનદાસ aહુાર  

 

 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 39 

Uખોમા બેઠYલા ચાતક -  3ષુાર 4¬ુલ  

 

Uખોમા બેઠYલા ચાતક કહY છે માhંુ ચોમા>ુ ંmાકં આસપાસ છે, 

          ગાલો પર લM6ની લાલી }ટ�ા,ુ ંકોઈ કારણ ^છેુ તો ક*ુ ંખાસ છે ! 

કોર= �ંુવાર= આ હાથની હથેળ=મા ંમાટ=ની ગધં રહ= 6ગી 

તર.યા આ હોવાના કોરા આકાશમા ંઆષાઢ= સાજં એક માગંી 

વરસાદ= વાતા%ઓ વાચંી વાચંીને હવે ભી6zુ ંએ તો આભાસ છે 

          ગાલો પર લM6ની લાલી }ટ�ા,ુ ંકોઈ કારણ ^છેુ તો ક*ુ ંખાસ છે ! 

કોરપની વેદના તો કYમેય સહYવાય નહN, hંુવે hંુવેથી મને વાગે 

પહYલા વરસાદ ત� ુમધમી�ંુ સોણaુ ંરહ= રહ=ને મારામા ં6ગે 

નસનસ આ ફાટ=ને વહYવા ચાહY છે આ તો કYવો અષાઢ= ઉ]લાસ છે 

          ગાલો પર લM6ની લાલી }ટ�ા,ુ ંકોઈ કારણ ^છેુ તો ક*ુ ંખાસ છે ! 

Uખોમા બેઠYલા ચાતક કહY છે માhંુ ચોમા>ુ ંmાકં આસપાસ છે 

          ગાલો પર લM6ની લાલી }ટ�ા,ુ ંકોઈ કારણ ^છેુ તો ક*ુ ંખાસ છે ! 

- 3ષુાર 4¬ુલ  
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ગઝલ - રવી�¡ પારYખ 

 

dૂબવા,ુ ંહોય 6ણે કY જગત, 

એટલો વરસાદ વરસે છે સખત. 

બારણા,ં બાર= બIુ ંવરસાદ,ુ,ં 

ને ઉપર વરસાદની એકાદ છત. 

જળ ભલે આપે મને વરસાદ 3 ુ-ં 

લે, ઉમેર= અ ુઆ^ુ ં  ંપરત. 

હોય કોhંુ તોય *ુ ંતરબોળ  ,ં 

યાદમા ંએzુ ંબIુ ંતો હ.તગત. 

*ુ ંમને મળવા મ®ુ ંપણ ના મwં, 

એટલો વરસાદ વkચે છે સતત. 

ના કશેથી આવzુ ંકY ના જzુ ં- 

ને ઉપરથી 6ય ના ભીનો વખત. 

શm છે એ ર=તથી મળzુ ંબને, 

લે; લlયો આX મને એકાદ ખત. 

સાવ લીaુ ંઘાસ ફYલા;ુ ંબધે, 

દYવકા&યોની yલૂી છે હ.ત�ત. 

ભીની Uખે કYમ ઉકYaુ ંકહY, 

વીજળ= છે કY કોઈના દ.તખત ! 

-રવી�¡ પારYખ 
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ભN6zુ ંચડ|ુ ંટ]લે - સદં=પ ભાFટયા 

 

આyુ ંચોમા>ુ ંતB મોક];ુ ંટપાલમા ંને પરબીFડ;ુ ંગ;ુ ંગેરવ]લે 

હવે માhંુ ભN6zુ ંચડ|ુ ંટ]લે  

છ�ીને થાય, એક નRળયાને થાય, કોઈ નેવાને થાય એzુ ંથા3ુ ં

y]ુલા થયા ને તોયે કોરા ર�ા, ૂ ં4ળૂ છાતીમા ંsડY ભtકા3ુ ં

વાદળાનંી વkચોવચ હોzુ ંને તોય કદ= છાટંા ન પામવા જવ]લે 

હવે માhંુ ભN6zુ ંચડ|ુ ંટ]લે 

ભNXલા Fદવસોને તડકાની ડાળ= પર >કૂવવા મળતા જો હોત તો 

કલરવનો ડાFકયો દYખાયો હોત કાશ માhંુયે સરના8ુ ંગોતતો 

વાછટના વેપલામા ંઝાઝી નહN બરકત, 

OુXં ભરો કY ભરો ગ]લે 

હવે માhંુ ભN6zુ ંચડ|ુ ંટ]લે. 

- સદં=પ ભાFટયા 
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વરસાદમા ં-  >ધુીર પટYલ 

 

mાયં ના િધ�ાર છે વરસાદમા,ં 

/યાર બસ Rચ�ાર છે વરસાદમા.ં 

/યાસનો .વીકાર છે વરસાદમા,ં 

તોષનો િવ.તાર છે વરસાદમા ં! 

ધરતી માથાબોળ નાહ= નીતરY, 

એ જ તો 4 ૃગંાર છે વરસાદમા ં! 

સૌના kહYરા પર yશુી રYલાય ગૈ, 

એક fપો ફનકાર છે વરસાદમા.ં 

SજTદગીભર ચાલશે એક �ુદં પણ, 

એટલો [ીકાર છે વરસાદમા.ં 

છત નીચે ઊભી ગઝલ ના લખ ‘>ધુીર’ 

ક� ગઝલનો સાર છે વરસાદમા ં! 

- >ધુીર પટYલ 
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અષાઢના �થમ Fદવસે -  ઉદયન ઠ�ર 

 

અહN મB �થમ મેઘને &યથા સભંળાવી લીધી 

અને :યા ંિ�યાએ તરત તાડપ�ી લગાવી લીધી 

નયન જો ગમે તો નયન, ̄ દય જો ગમે તો ¯દય 

હવાફYર માટY તને જગા બે બતાવી દ=ધી 

એ તો હ.તરYખાઓ,ુ ંનસીબ જોર કર3ુ ંહશે 

હથેળ=મા ંલઈ એમણે હથેલી દબાવી લીધી 

કોઈ /હYર= કંકણ ફરY, કોઈ �ંુડળોને ધરY 

અમે કંઠ= વરસાદની ગળામા ંસરાવી લીધી 

કY વરસાદના નામ પર તો ક� ક� અડપલા થયા ં

નદ=એ વગર હકની જમીનો દબાવી લીધી 

બે Uખોના ગ]લા ઉપર ધસારો થયો cૃ�યનો 

વરસભરની આવક Jુઓ, પલકમા ંકમાવી લીધી 

આ વરસાદમા ં6ત,ુ ંથવા,ુ ંહ3 ુ,ં તે થ;ુ ં

જરા ઓગળ= ગઈ અને વધી તે વહાવી લીધી 

પરોઢY �ણૂા તાપને, મ�યા આપ તો આપને 

પહYaુ ંમ�;ુ ંએને મB ગઝલ સભંળાવી લીધી 

- ઉદયન ઠ�ર 
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મેઘા - રમેશ પટYલ(આકાશદ=પ) 
 

દશે   Fદશાએ  વા; ુ  વાય ે

કાળા ંFડબાગં વાદળ ઉમટY 

eબર  ગાX, વીજ  ઝ�કૂY 

ધરતીનો  ધબકાર  ̂ કુારY 

આવરY   મેઘા  મારY  °ારY(૨) 
 

કYવો વરસે… 

ઝરમર ઝરમર ધારY વરસે 

વા;નુા  વNઝણાએ  વરસે 

આસમાનથી  �ાસંો વરસ ે

સાબંેલાની   ધારY   વરસે 

રા6શાહ=   ઠાઠY    વરસે…આવરY મેઘા 
 

અષાઢY આખેઆખો વરસે 

[ાવણે ઝરમFરયો વરસે 

પારYવાની   પાખં ે  વરસે 

મોરલાને     કંઠY   વરસે 

�લૂકાનંી  સગંાથ ે વરસ…ેઆવરY મેઘા 
 

કYવો વર.યો…… 

પવ%તની    ટYકર=એ  વર.યો 

sડ=  sડ=   ખીણ ે  વર.યો 

ભેખડો   તોડ=   ને   વર.યો 

ગામ-શહYરની  વાટY  વર.યો 

>£ૃ�ટ   માટY   દોડ=   વર.યો…આવરY મેઘા 
 

માનવની [Dધાથી વર.યો 

ચાતકના  �ેમે એ વર.યો 

મોરલાના  નાચે   વર.યો 

નવોઢાના   સાદY  વર.યો 

ધNગી ધરાને કાX વર.યો….આવરY મેઘા 
 

કYવો છલmો  કYવો મલmો…. 

 

સરોવરને FકનારY  છલmો 

બધંતણા દરવાX  છલmો 

નદ=ઓના કાઠંાએ છલmો 

ગામોની વાટો એ છલmો 

Fદલ દઈ  ડYલીએ વર.યો…..આવરY મેઘા 
 

ડાગંરની  mાર=એ  મલmો 

sચા   sચા તCએ મલmો 

મોતી થઈ પાદંડ=એ મલmો 

વાડતણા   વેલાએ  મલmો 

વહાલો મારો લીલીછમ   મલmો…આવરY  મેઘા 
 

ગર=બોના  �બૂાએ  મલmો 

ખેતરY  મોલ  થઇ  મલmો 

ખેdતૂોના eતરથી  મલmો 

વેપાર=ની  વખારY   મલmો 

વાહ  ધરણીધર  કYવો મલmો….આવ રY મેઘા 
 

કYવો ચમmો કYવો મહrmો... 

મેઘ   ધ,ષુના  રંગે  ચમmો 

ચાદંલીયાના જળ�ંુડY ચમmો  

પકંજની   પાદંડ=એ  ચમmો 

સાગરની સેX    રY   ચમmો  

મFંદરના  િશખર=એ  ચમmો…..આવરY મેઘા 
 

ધરતીની yશુ� ુથઈ મહrmો 

મોરલાના      કંઠડY     ગહrmો 

�યામલ  Cપ  ધર=ને છલmો 

ખીલતા   યૌવનથી  મલmો 

ભ±¬તની  શ±¬તથી yબૂ ઝ�mૂો….આવરY મેઘા 
 

ગાજતો રહYX ,વરસતો રહYX 

દશે  Fદશાએ   દોડતો  રહYX  

વરસે વરસે ભN6વતો રહYX 

>£ૃ�ટને    સ6વતો    રહYX 

મેઘાડંબર   ગ6વતા  રહYX….ગ6વતો રહYX 

વહાલા મેઘા આવતો રહYX …..આવતો   રહYX 

 

રમેશ પટYલ(આકાશદ=પ) 
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વરસાદ Ð 8કુYશ જોશી  

તને છોને વરસાદ હોય &હાલો,પણ 

કોણ તને લાગે છે &હાaુ ંવરસાદમા,ં 

તને આટaુ ંચોમા>ુ ં&હાa ુજો હોય, 

તો Uખો ભN6ય કોની યાદમા.ં 

આઠY મહYના મને Uખોમા ંરાખ,ે 

ને ચોમાસે કહY છે 6 f, 

મને સાચો જવાબ દઇશ 3 ુ ં

તને &હાલો વરસાદ કY *ુ ં?? 

 

Ð 8કુYશ જોશી 
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ગઝલ -  મોહ�મદ અલી ભૈdુ’વફા’ 

 

શાને કરો ફFરયાદ કY વરસાદ ભ²જવે 

ઉભા ઁહpયા ફાટ કY વરસાદ ભ²જવે 

આમ >કુાવાની ઉતાવળ તને કયા ઁથઇ 

>રૂજ ને દો ન સાદ કY વરસાદ ભ²જવે 

અવસર સદા કયા ઁસાપડY કY ભ²જતા રહY 

ગમતી મળ= છે માત કY વરસાદ ભ²જવે 

હpયા ઁતો 8cુૃ ર�ા ઁને તન આ ટા´ુ બોડ 

ગરમાવો �ેમ વાટ કY વરસાદ ભ²જવે 

ચપઁાઈ બે ખગ ગયા કY એક છે 6ણે 

Fદલનો ઉતારો થાક કY વરસાદ ભ²જવે 

પાલવને તે લાજના વળગી પડયા ઁ‘વફા, 

માઝમ છે કાળ= રાત કY વરસાદ ભ²જવે 

- મોહ�મદ અલી ભૈdુ’વફા’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 47 

આવે મે*ુRલયો! – અિવનાશ &યાસ 

 

કાનમા ંપવન કહ=ને ચા]યો- કY હY આવે મે*ુRલયો! 

ધીખરતી ધરતીને માથે ભીનો ભીનો વNઝણલો ઢા�યો. 

cૂર cૂર cૂર દlખણના ઢોલ વાuયાઃ મ.ત મે*ુRલયો આયો રY! 

બX આભે િનશાન ડંકો, એને પવન નાખંતો પખંો; 

થયો ધરતીનો પાવન મનખો, આજ ઘર આવે એનો બકંો. 

દળ વાદળના ંમોતી વેરતા,ં ગગન મ]હાર ગવાયો રY! 

લીલી લીલી ધરતી મન મલકંતી તhુવર ચઢ=ને બોલે, 

ખળખળખળ ખળખળખળ સFરતા ને ઝરણા ંસરવFરયા પણ ડોલે. 

વ>ુધંરાનો પાલવ ]હYરY, તર.યાનો 6મ ભરાયો રY! 

….કાનમા ંપવન કહ=ને ચા]યો- કY હY આવે મે*ુRલયો!……. 

– અિવનાશ &યાસ 
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8શુળધાર Rain – OજુLish કિવતા - સાVર ઠ�ર 

 

ઇ�ટર&;નુા Fદવસે સવાર સવારમા ંજ થઇ ગયો �ાસ; 

I think my wisdom went somewhere to eat grass. 

પહYર=ને નીક�યો હતો સરસ મ6,ુ ંશટ% ઈ�પોટYડ; 

In rain, my new shirt’s bed got rotated. 

પાછો આ&યો, શટ% બદ];ુ,ં ને ફર= પાછો છ�ી લઇને નીક�યો; 
my mind became yogurt when my umbrella became crow. 

પછ= તો ફાટ= છ�ી ને છ�ી પર,ુ ંવોરંટ=,ુ ંલેબલ; 

The rain was not predicted to be so unગtઠYબલ; 

પછ= :યાથંી નીક�યો આગળ *ુ ંપલળેલા �ુકડાની માફક, 

everything was alright but then came a truck; 

ઉછા�યો કાદવ માર= પર અને બk;ુ ંહ3 ુ ંએ બIુ ંપલડ=’u;ુ ં; 
after all this headache, finally i reached for the interview. 

:યા ંઓફ=સ ની બહાર આવીને આમ બો]યા એક બહYન ; 
Interview is cancelled today, because of rain. 

આટaુ ંકયા% પછ=, અહ= પહોkયા પછ=, *ુ ંઆટaુ ંજ બો]યો એમની આગળ; 

In taking interview today, what goes of your father? 

- સાVર ઠ�ર 
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વરસાદ Rભdુ 3 ુmારY વરસે રY?  - સાVર ઠ�ર 

 

તારા વગર અFહµ લોકો તરસે રY, 

વરસાદ Rભdુ 3 ુmારY વરસે રY? 

બ*ુ જોઇ બોસ અમે તાર= વાટ, 

અગાસીથી લાવી દ=ધા નીચે અમે ખાટ, 

આવવા,ુ ઁ8રુત તાhુ કયા વષ� રY? 

…વરસાદ Rભdુ 3 ુmારY વરસે રY? 

બાળકોએ તૈયાર કર= દ=ધી હોડ=, 

ચાતકની Uખો થઇ રાહ જોઇ પહોળ=, 

એની અરA 3ુ ંmારY કાને ધરશે રY? 

…વરસાદ Rભdુ 3 ુmારY વરસે રY? 

ખેdુતની મહYનતને ફળ તો આપ, 

હાથે કર= શા માટY વહોરY છે પાપ, 

આમ ને આમ કYટલા ખેdુ મરશે રY? 

…વરસાદ Rભdુ 3 ુmારY વરસે રY? 

-સાVર ઠ�ર 
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આવ રY વરસાદ - સજંય િવ. શાહ ‘શિમ¶લ’ 

 

આવ રY વરસાદ હવે તો આવ રY વરસાદ 

આકાશે ઓઢ= લીધા ંછે ઢગલો વાદળ આજ 

વીજળ=એ સભંળાવી દ=ધા ંકYટકYટલા ંસાજ 

આવ રY વરસાદ હવે તો… 

વાત Cપાળ= વાટ અ6ણી વળ= અનોyુ ંગામ 

એક છોકર= અ]લડ અણઘડ 6cુ એ,ુ ંકામ 

અમ®ુ ંઅમ®ુ ંજોઈને દ=ધો જનમ જનમનો સાદ 

આવ રY વરસાદ હવે તો… 

માર= Uખને તાર= વાતની મીઠ= નજhંુ લાગી 

રોમરોમથી ધસમસતી જો Cપની નદ=ઓ ભાગી 

Fદલના દFરયે પણ 6uયો છે �ેમનો કYવો નાદ 

આવ રY વરસાદ હવે તો… 

ડગaુ ંડગ P�ૂુ ંછે આX મતવાaુ ંમન થા3 ુ ં

*ુ ં6તો કY માર= પાછળ છા,ુ ંકંઈ રહ= 63ુ ં

^છૂ= ^છૂ= થાmો   ંબસ, Pપૂ થા eતરનાદ 

આવ રY વરસાદ હવે તો… 

તાર= પાયલ, તાર= વાણી મારામા ંમોહરાય 

હસતી હસતી, રમતી રમતી કYવી કહYતી 6ય 

કહYતી કહYતી, Uખે ભરતી તાર= ઝરમર યાદ 

આવ રY વરસાદ હવે તો… 

- સજંય િવ. શાહ ‘શિમ¶લ’ 
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ગરજ ગરજ વરસો -  કાિંત અશોક 

 
 

ગરજ ગરજ વરસો જલધર 

દ=પકથી દાઝેલા ંતનને 

શીતળ જળથી પરસો 

ગરજ ગરજ વરસો જલધર 

તર.યાની ના તરસ છ=પાવે 

એ વાદળ કોને મન ભાવે 

આકાશી આ હYલ છલોછલ 

સઘંર=ને 4ુ ંકરશો ? 

ગરજ ગરજ વરસો જલધર 

પરcુઃખમા ંથઈને cુઃખીયારા 

લઈએ ખોળામા ંeગારા 

જલતાને ઠારો તો JુગJુગ 

ઠાયા· એવા ંઠરશો 

ગરજ ગરજ વરસો જલધર 

ગગન ઘોર ઘન 

�યામ �યામ તન 

મેઘરાજ આવો 

થર થર થર થર મેhુ કંપે 

જલ થલ જલ વરસાવો 

આવો….આવો 

ગરજ ગરજ વરસો જલધર 

કનક કાિમની 

દમક દાિમની 

,રૂ નભમા ંરYલાવો 

ઝરમર મોતી વ>ુધંરાને પાલવડY ટંકાવો 

આવો….આવો 

ગરજ ગરજ વરસો જલધર 

 

- કાિંત અશોક 
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ઓરડાની માલીપા બેસીને નીરyુ ંÐ 3ષુાર 4¬ુલ  

ઓરડાની માલીપા બેસીને નીરyુ ં

કY ચોમા>ુ ંકોની સોગાત છે? 

ભીનપની, ટ*ુકાની, લાગણીના વહYવાની, 

કY કોરા �ુ3હુલની વાત છે! 

વરસાદ= વાદળાએ ઘે;ુ· આકાશ, અને 

વષા%ની ઝામી તૈયાર= 

3ફુાની વાયરાના ભીના અડપલાએ *ુ ં

કYમ કર= બધં કhંુ બાર= 

¸ફૂYલા મોરલાઓ ગહYક= ઉઠY છે, 

એવી વરસાદ= વાતો રળ=યાત છે 

મનdું 8ુઝંાય અને હp;ુ ંFહજરાઇ 

લીલા તોરણ >કુાય મારY ટોડલો 

િ�તમને કહ= દો કY >નૂા આકાશ મહN 

આષાઢ= ગીતો ના મોકલે 

તર.યો આ કંઠ મારો કોરોધારોક 

છો ને લNપણમા નદ=ઓની ભાત છે 

ઓરડાની માલીપા બેસીને નીરyુ ં

કY ચોમા>ુ ંકોની સોગાત છે? 

ભીનપની, ટ*ુકાની, લાગણીના વહYવાની, 

કY કોરા �ુ3હુલની વાત છે! 

Ð 3ષુાર 4¬ુલ 
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એકલ દોકલ વરસાદY કYવી ભN6તી *ુ ં- 8કુYશ માવલણકર 

 

એકલ દોકલ વરસાદY કYવી ભN6તી *ુ,ં 

વાત વાતમા ં&હાલમ વાદળ ઓઢાડ=ને f. 

સાજં પડY ને &હાલમ આવી ^છેૂ, ‘કYમ છો રાણી’, 

છે મ6 એzુ ંબોલીને છલકY Uખે પાણી, 

તો U>નુા Fદવાને એ પછ= એણે �ંક માર= – ‘�’ 

&હાલમ mારY દFરયો Fદલનો ઢોળે, 

mારY &હાલમ 8કૂ= મા®ુ ં>વેૂ મારY ખોળે. 

ને મB ક§ુ ંકY રોકાઈ 6, તો એ કહY – ‘H*ુ 

એકલ દોકલ વરસાદY કYવી ભN6તી *ુ,ં 

વાત વાતમા ં&હાલમ વાદળ ઓઢાડ=ને f. 

- 8કુYશ માવલણકર 
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હાલો મારા શામળા ને હાલો મારા ધોળ=યા - �¹ાદ પારYખ 

 

હાલો મારા શામળા ને હાલો મારા ધોળ=યા ! 

આકાશે આ&યો પેલો મ*ુલો, A —– હાલો 

તારા તે રંગ કYરો મે*ુલો છે શામળા ! 

ને તારા તે રંગ કYર= વીજ, અ]યા ધોળ=યા !—–હાલો 

બાકં= છટાએ આ&યો dુંગરની ધારY એ તો. 

ઘરે= ઘટાએ આ&યો ખેતરને આરY મારYઃ 

ગઢને તે કાગંરYથી બોલાવે મોરલા ને 

માટ=ની સોડમ દYતી સાદ. અ]યા શામળા —–હાલો 

>કુ= આ ધરતી માથે, ºને �ણે સગંાથે, 

કરવી છે લીલમવરણી ભાત. 

મારા આ આયખાની >લુી ને લીલીમા છે 

ધરતી ને ધોર=નો સગંાથ,અ]યા ધોળ=યા —-હાલો 

- �¹ાદ પારYખ 
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પહYલા વરસાદનો છાટંો Ð અિનલ જોષી  

 

પહYલા વરસાદનો છાટંો 8નેુ વાગીયો *ુ ં

પાટો બધંાવા હાલી રY…. 

વBત વBત લોહ= કાઈં sPુ ંથી;ુ ંને 

Aવને ચઢ= ગઈ ખાલી રY… 

સાસ ને સ>રુA અબઘડ= આવશે 

કાશીની ^રૂ= કર= 6ત 

રોજNદા ઘરકામે ખલેલ પહtચાડY 8નેુ 

Uબલીની હYઠY પડjા ંકાતરા રY…. 

િપ;Aુ છપરાને બદલે જો આભ હોત 

બધંાતી હોત *ુ ંયે વાદળ= રY… 

માણસ કરતા ંજો હોત મીઠાનંી ગાગંડ= 

છાટંો વાuયો ને 6ત ઓગળ= રY… 

પહYલા વરસાદનો છાટંો 8નેુ વાગીયો *ુ ં

પાટો બધંાવા હાલી રY…. 

Ð અિનલ જોષી 
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સાવ અચાનક 8શૂળધારY - 3ષુાર 4¬ુલ 

 

સાવ અચાનક 8શૂળધારY, ધોધમાર ને નવલખ ધારY, 

આ વાદળ વરસે છે કY 3 ુ ં? 

ધરાની તરસે વાદળ વરસે, તાર= તરસે *ુ,ં 

મને 3 ુ ંવાદળ કહY તો 4ુ?ં 

ગેબને આરY આભ ઓવારY �યામલ �યામલ મેઘ ઘેરાયા, 

�ંુતલ કંઠY આવકારના �ીત-ગીત નભમા ંલહYરાયા; 

ઉ:કટ િમલનની /યાસ લઈને, આRલTગન અણમોલ દઈને 

આ મનભર મેઘ મળે કY 3 ુ?ં 

ધરાની તરસે વાદળ વરસે, તાર= તરસે *ુ,ં 

મને 3 ુ ંવાદળ કહY તો 4ુ?ં 

દાવા છોડ= ]હાવા લઈએ, ભN6ઈને ભN6વા દઈએ, 

આજ ક4ુ ંના કોઈને કહ=એ, મોસમ છે તો વરસી રહ=એ; 

તરસતણા ંચલ ગીત �લૂીને, વરસ હવે 3 ુ ંસાવ yલૂીને, 

હવે કોઈ પાગલ કહY તો 4ુ?ં 

ધરાની તરસે વાદળ વરસે, તાર= તરસે *ુ,ં 

મને 3 ુ ંવાદળ કહY તો 4ુ?ં 

-3ષુાર 4¬ુલ 
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વરસાદમા ં- ડૉ. ર±�મકાતં શાહ 

 

રYઇનકોટની આડમા ંFદલ પલ�;ુ ંકોઈ, વરસાદમા ં

સ/તરંગી બની Cપ નીખ;ુ· કોઈ, વરસાદમા ં 

4ુ ંસરવાળા કY બાદબાક=,4ુ ંOણુાકાર કY ભાગાકાર 

વરસzુ ંએજ ગRણત હોય �ેમ,ુ,ં કોઈ વરસાદમા ં 

કોમળતાની તાકાત પણ નીરખી અમે :યારY 

સખત ધરા પર �ટ»ુ ંઘાસં �ુમwં કોઈ, વરસાદમા ં

નયન અને હ.તરYખાઓ વkચે ;¦ુ ;ગુો ^રુા�ુ ં

નહNતો જળ બની વહY ના .વ/,ુ ંકોઈ, વરસાદમા ં

ક§ુ ંદા¬તરY“ર±�મ”, હવે RચTતા,ુ ંનથી કોઈ કારણ, 

ગઝલ નામ,ુ ંસાDય ઔષધ મ�;ુ ંકોઈ, વરસાદમા ં

- ડૉ. ર±�મકાતં શાહ 
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વષા%ની મહYક  - �યોિત મોદ=  

 

વષ%ની રાહ જોઈ હવે Uખોને ઠંડક મળ=  

ઝરમર વરસાદમા ંહાથ પકડ=ને તાર= સાથે ચાલતા  

કદમ થી કદમ િમલાવીને આપણે ભN6તા  

કYટaુ ં>ુદંર ¡�ય Uખો સામે િનહાળતા  

એજ લીલાછમ ઝાડ, હFરયાળ= અને પહાડો ની >ુદંરતા  

ભીની ભીની માટ=ની >ગુધં અને આપણે ભN6તા  

અહYસાસ તારા સ½ષનો આ મૌસમમા ં 

હદ%યમા ંઉછળતી લહYરો અને આપણે એકબી6ના સાથમા ં 

તાર= Uખોમા ંમારા �ેમના �િતRબTબ  

વરસાદની ઝીણી છાટ ચહYરા પર પડતી  

અને 3ુ ંમને કહYતો આપણે સાથે છ=એ આ વરસાદમા ં 

તારા �ેમનો આભાસ મારા હદ%યની દરYક ધડકનમા ં 

સાથે બેસી વાતો કરતા, હાથોમા ંહાથ અને FહTચકા પર બેસી હસતા  

કYટલી મીઠ= છે �ુદરતની ભેટ, વષા% ની મહYક છે આપણા ¢ાસમા ં

- �યોિત મોદ= 
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પહYલો વરસાદ Ð ભરત ચૌહાણ  

વરસાદ વરસે ને મહYક ફYલાવે, 

ધરતી લીલીછમ ચાદર ઓઢાડY. 

મ.તીમા ંમહોરવાને મૌસમ બોલાવે, 

�ેમીપખંીડા સનમને મળવાને આવે. 

ઝાકળના �ુદં સ8ુ ંહોઠ પર એ આવે, 

સનમ એ Pમુવાને તૈયાર થઈ 6વે. 

ભીના બદને જયારY પાસે એ આવે, 

નયન એ નીરખવાને નૈના લડાવે. 

ભીના એ {]ફો જયારY વટથી ફYલાવે, 

ભરચોમાસે સૌના ઉરમા ંઆગ લગાવે. 

પાણીમા ંછબછબ કરતી એ ચાલે, 

ને પાયલનો રણકાર કરતી એ હાલે. 

Ð ભરત ચૌહાણ “ઓ-કા�હા” 


